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الكتاب مقدمة





أصحابها رسوم مع وغربًا رشًقا العالم يف ظهرت عربية ومجلة جريدة كل أخبار عىل يحتوي
مشاهريهم. وتراجم فيها واملحررين





طرازي. دي فيليب

م��زدان��ا ص��ار ق��د وب��ه��ا رس��وم��ك��م اق��ت��رن��ت ب��ه رس��م ذا ال��ص��ح��ب م��ع��ش��َر ي��ا
إخ��وان��ا ��ْف��ر ال��سِّ ذا ف��ي ال��ده��ر ع��ن رغ��ًم��ا م��ًع��ا ت��ض��مُّ أض��ح��ت آث��ارن��ا ف��ت��ل��ك





املقدمة

إلياس بن هللا نرص بن أنطوان بن هللا نرص بن فيليب تعاىل إليه الفقري فيقول بعُد أما
كتاٍب تأليف عىل عزمي فيها معِلنًا نرشًة أذعُت سنتني منذ إنني طرازي: دي بطرس بن
ارتياًحا مرشوعي فصادف ومغاربها، األرض مشارق يف العربية الصحافة لتاريخ شامل
هذا إبراز عىل واستحثوني التنشيط برسائل أتحفوني الذين التاريخية املسائل روَّام لدى
تستلزم التي الكثرية املصاعب من ذلك دون يحول ما يخفى وال العمل، حيز إىل الفكر
قدماء كان وملا اآلن. حتى املوضوع هذا يف ُكتب ما لقلة متواصًال؛ وجهًدا طويًال درًسا
التفتيش إىل اضطررُت األيام بمرور تنقرض آثارهم وكادت الزمان طواهم قد الصحافيني
الضالة لبلوغ معارصيهم من الشيوخ مفاوضة عن فضًال فعالة وسيلٍة بكل صحفهم عن
الوصول سبيل يل دت ومهَّ الصعاب، كلَّ أمامي ذلَّلت واألدباء األدب خدمة فكأن املنشودة،
املرشوع هذا بأهمية علًما العموم يحيط ولكي املدقق. البحث بعد املقصودة الغاية إىل
الذهب: بماء تُكتب أن تستحق وهي الكتَّاب أفاضل أحد قالها شهرية عبارٍة بإيراد أكتفي

فيها.» صحة ال فيها صحافة ال التي «البالد
أمام ملنارها وإعالءً الرشيفة صحافتنا ملقام تعزيًزا األمنية هذه تحقيق عىل فأقدمت
تيرس وهكذا الحسن. الجهاد ته جادَّ يف وجاهدوا الجليل الفن هذا يف برزوا الذين الغربيني
بالضاد. ناطق لكل عميل وأزفَّ العربية لغتنا يف الثلمة هذه أسدَّ أن الشديد العناء بعد يل
محرريها وأسماء أصحابها أميال مع وإجماًال إفراًدا الصحف أخبار عىل يحتوي وهو
الكتاب زيَّنُت لذكرهم وتخليًدا والعام. الخاص يفهمها بعبارة منهم املشاهري وتراجم
لعدم آسًفا والنفيس، النفس بذل بعد عليها الحصول إىل توفقت الذين الصحافيني برسوم
والصحايف السيايس عنه يستغني ال املنافع جزيل سفًرا فجاء قاطبًة، برسومهم الفوز
يجد إذ واملحكوم؛ والحاكم والتلميذ واألستاذ والتاجر ر واملصوِّ واألديب والشاعر واملؤرخ
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التاريخ، آثار أو الصحافة، كنوز أو السياسة، رضوب من إليه يتوق ما منهم واحد كل فيه
كتاٍب يف يالقيه ال ما والفكاهات؛ األخبار أطايب أو الرسوم، بدائع أو النظم، أساليب أو
بل فقط، الصحافة عىل موادها تقترص ال عرصية معارف بدائرة يشء أشبه فإنه سواه؛

املفيدة. والفنون واآلداب العلوم مطالب أكثر أيًضا تتضمن
املدح من تستحقه بما موقوتة رسالة أو نرشة أو مجلة أو جريدة كل انتقدُت وقد
وقصٍد صادقة بنيٍَّة وذلك الشخصية، وأحوالهم أربابها مذاهب عن النظر بقطع والذم،
التاريخ. بحرفة وعمًال الحقيقة عىل حرًصا املصادر أوثق إىل رويتُه فيما واستندت سليم.
أخبار من قسًما حقبة كل تتناول بحيث حقب، أو أقسام أربعة إىل الكتاب مت وقسَّ
وأسماء وآدابها الصحافة تعريف يف فصول؛ ثمانية ذات بتوطئٍة صدَّرته ثم الصحافة،
عىل يشتمل عام بجدوٍل وختمته للفائدة، إتماًما معرفته تهم مما ذلك وغري مؤرخيها
الرشق، بالد يف محقق باحٌث يستطيعه ما قدر عىل منها، يشء استثناء بال الصحف أسماء
نظام صدورها تاريخ يف متتبًعا فيها، ظهرت التي واملمالك البلدان بحسب رتبتها وقد
ليكون نشأتها؛ ويوم خطتها وبيان صاحبها اسم منها كلٍّ بجانب وجعلت فاألقدم، األقدم
فإنني امليدان هذا فرسان من لست بأني الرصيح إقراري ومع أطرافه. بكل وافيًا العمل
ون سيتلقَّ أنهم األدبية النهضة أرباب وسائر األقالم وَحَملة الكرام القراء بشهامة واثق
واملقابلة املراجعة يف عانيته الذي التعب من شيئًا ينسياني بلذة، ويطالعونه برسور، كتابي

الوكيل. ونعم هللا وحسبي والتنقيب، والبحث واملراسلة
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التوطئة

فصول ثمانية وفيها





األول الفصل

مسمياهتا وأشهر الصحافة حتديد
املختلفة ومواضيعها

والصحافيون مكتوب، قرطاٌس وهي صحيفة جمع والصحف الصحف، صناعة الصحافة
األنباء تنرش مطبوعة أوراٌق بالصحف اآلن واملراد فيها، ويشتغلون إليها ينتسبون القوم
األَُول، تواريخ من فيها فإن معينة، أوقاٍت يف الناس بني مواضيعها اختالف عىل والعلوم
الصناعة، وفنون التجارة، وأسعار االكتشافات، وغرائب الروايات، وفكاهات الدول، وأخبار
التوجه عن يغني ما البعداء؛ وعوائد الغرباء، وأخالق االقتصاد، وشئون االنتقاد، ورضوب
إنشاء عىل الفضالء ل عوَّ ولذلك أحوالهم. عىل والوقوف شعوبهم، ومخالطة بالدهم، إىل
حني، بأقرب املغرب أقايص خرب إليهم يصل املرشق أقايص سكان أصبح بحيث الصحف؛
فتأتي له، مجاوٍر آخَر ملكاٍن مكان من للوصول العديدة األيام تتجاوز األنباء كانت أن بعد

الحقيقة. يعلم عنها الباحث يكاد ال فيها مختلًفا
الحداد1 نجيب الشيخ كان الحايل بمعناها «الصحافة» لفظة استعمل َمن وأول
يرجع وإليه اليازجي، ناصيف الشيخ وحفيد اإلسكندرية يف العرب» «لسان جريدة منشئ
أول يف الصحف تُسمى وكانت بعده. من الصحافيني سائر فقلَّده اختيارها، يف الفضل
الطهطاوي، بك رفاعة به دعاها كما املرصية» «الوقائع جريدة ومنها «الوقائع»، عهدها
بها الصحيفة تُباع كانت االسم بهذا النقود من قطعة إىل نسبة «غزتة» أيًضا وُسميت
تُسمى كانت ١٥٦٦ سنة البندقية يف ظهرت صحيفة أول إن أيًضا وقيل كذلك. فُعرفت
العربية الصحافة نشأت وملا استثناء. بال صحيفة كل التسمية هذه فشملت «غزتة»،
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وال بالضاد الناطقني عند العهد حديثة كانت الصناعة هذه ألن غزتة؛ لفظة عليها أُطلقت
األقدمني. كتَّابهم لدى لها أثر

«التوطئة» فصول خالل يف (نرشنا القاهرة. يف الرشق» «فتاة مجلة صاحبة هاشم؛ لبيبة السيدة
مرشوعنا يف األدبية املساعدة يد لنا مدُّوا الذين الفضل ورجال املحصنات السيدات بعض رسوم

املذكور.) الباب من والسابع السادس الفصَلني يف بذلك نوَّهنا كما هذا،

عليها أطلق بريوت يف األخبار» «حديقة جريدة ١٨٥٨ سنة الخوري خليل أنشأ وملا
عىل للداللة اليوم؛ إىل املنسوب أي «يومي» معناها فرنسية كلمٌة وهو «ُجرنال» لفظة
له نبذة يف إسحاق أديب كتبه ما وإليك أسبوعية. جريدته كانت بينا اليومية، الصحف

قال: الجرائد» يف «مباحث عنوانها

الصحائف عىل أوًال أُطلق إنه يُقال أن إال الجريدة وبني الجرنال بني مناسبة وال
به فُعرفت االصطالح مه عمَّ ثم عليه، هو بما اليشء تسمية قبيل من اليومية

يومية. غري أو كانت يومية الجرائد
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الباريسية باريس» «برجيس جريدة صاحب اللبناني الدحداح رشيد الكونت رأى ثم
العهد ذاك يف الصحف أرباب أكثر مجراه وجرى «صحيفة»، لفظة فاختار الثلمة هذه سدَّ
القسطنطينية يف «الجوائب» صاحب اللبناني الشدياق فارس أحمد من كان فما وبعده؛
استعمال عىل العزيمة عقد أنه إال اللغوية املسائل بعض يف الدحداح رشيد الكونت وُمناظر
الوقت ذاك ومن اللغة، معجمات يف ورد كما املكتوبة» «الصحف وهي «جريدة» لفظة

العرصي. بمعناها الصحافيني جميع لدى الجريدة اسم شاع
الرسياني صابونجي لويس كالقس املسميات من ذلك غري استعمل من ومنهم
املرسلون صنع وهكذا مجلة، أو جريدة بمعنى «نرشة» لفظة اتخذ الذي «النحلة» صاحب
تلك ومن وغريهم. بريوت يف األسبوعية» و«النرشة الشهرية» «النرشة أصحاب األمريكيون
«املبرش» جريدة استعملتهما وقد الخربية» «الرسالة أو الخربية» «الورقة أيًضا املسميات
شمال يف فرنسا لحكومة التابعة املغربية الجزائر بالد يف الدورية الصحف أكثر مع
نجيب األخبار صحف عىل للداللة أطلقه الذي االسم وهو الحوادث» «أوراق ومنها أفريقيا،

القسطنطينية. يف العلم» «كوكب مجلة منشئ صوايا نادر
يف Revue املجلة وبني Journal الجريدة بني أوًال يفرقون ال الصحفيون وكان
التي الدورية الصحف عىل Revue املجلة اسم أطلقوا اإلفرنج أن املعلوم ومن االستعمال،

الكراسة. شكل عىل تصدر
١٨٨٤ سنة البريوتية «الطبيب» مجلة إدارة اليازجي إبراهيم الشيخ توىل فلما
«مجلة»2 لفظة باستعمال أشار سعادة بك وخليل زلزل بشارة الدكتورين مع باالشرتاك
تباًعا تصدر شاكل ما أو تاريخية أو انتقادية أو أدبية أو دينية أو علمية صحيفٌة وهي
التي املجالت جميع االصطالح هذا يف وتابعته العرصي، بمعناها فأثبتها معينة، أوقاٍت يف
عىل أجهز شيوًعا العربية األقطار جميع يف شاعت ثم قبلها، كانت والتي بعدها صدرت
عىل عثوره لدى امُلطالع ذهن إىل اآلن يتبادر فال باملرة، مهجوًرا صار حتى األصيل املعنى
هذه العرص كتاب من أحد يطلق وال سواها، دون الدورية الصحيفة إال «مجلة» لفظه
ذلك ومع معينة، آونٍة يف تباًعا تصدر كانت إذا إال الحكمة» فيها «صحيفة عىل التسمية
القديم بل الشائع الحايل معناها املذكورة للفظة فيها ترى ال العرصية املعاجم طالعَت إذا

القاموس. يف ورد كما الحكمة» فيها «صحيفة 2
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وهو الحديثة، الصحافة ملسميات أسماء وضع إىل املولَّدون العرب توفق هكذا املهجور.3
أبوابه. من ودخلوه بأسبابه طلبوه اللغة هذه أهل عىل بعيد غري مطلٌب

فتارًة ومشاربهم، ونزعاتهم أصحابها غايات باختالف الصحف مواضيع وتختلف
والروائية واالنتقادية والفنية العلمية عليها وقس أدبية، وحينًا سياسية وطوًرا دينية تكون
ولكلٍّ وغريها. والتاريخية واألخالقية والقضائية والعمرانية واإلخبارية والتهذيبية والهزلية
عنها فنرضب لكثرتها رشحها بنا يطول فروٍع فروُع بل فروٌع الكربى التقاسيم هذه من
أنواع «الصحف قال:4 املعنى بهذا كتبه فيما شميل شبيل الدكتور أصاب وقد صفًحا.
عىل بل علم، من فرع عىل قرصوها وربما البرش، معارف تتناولها التي املواضيع بقدر
لرفع عامتهم وحب خاصتهم كثرة ذلك عىل وساعدهم للبحث، استيفاءً فرع؛ من مبحث
كالغذاء الصحف لحياة هي التي النفقات سبيلها يف تنقصهم لم بحيث … العلم شأن
عامة املنال قريبة بها العلم فوائد صارت حتى ا، جدٍّ عندهم عددها فتكاثر األبدان، لحياة

وطن.» عىل يؤثره وطن للعلم ليس إذ مكان؛ كل يف العرفان
الدورية» «الصحف اإلفرنج سماها فقد معلومة آجاٍل يف تصدر الصحف كانت وملا
أو أسبوعية أو شهرية تُنَرش ألنها Presse؛ pèriodique أعني املوقوتة» «الصحف أو
من ذلك غري أو اليوم أو األسبوع أو الشهر يف مرتني يصدر ما أيًضا منها بل يومية،

املواعيد.

املقدمة. سعادة: قاموس 3

القاهرة. يف شميل شبيل للدكتور املقدمة، «الشفا»، مجلة 4
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الثاني الفصل

مشاهري أقوال من تعريفالصحافة
ابوالصحافيني والكتَّ امللوك

أكثر عند األقالم َحَملة وأفاضل األرض مشاهري أعاظم قاله ما نورد العنوان هذا تحت
السامية األقوال من نفيسة مجموعٌة وهي الصحافة. تعريف يف وغريها العربية القبائل
القارئ فريى القلم؛ دولة يف قوة أعظم مراء بال تُحَسب التي املهنة هذه رشف عىل الدالة
بمظهٍر واألدب والعلم والسياسة والسيف والرشع الدين أرباب أفكار فيها تنعكس مرآة
مصادرها من اقتطفناها وقد الُكتاب. عقول بنرباسه وتهتدي القلوب، إليه ترتاح حسن
بأن جديرة بل والفائدة، اللذة بني جامعة رأيناها ألننا الطويل؛ البحث بعد املختلفة
التي ملصلحتهم قاعدًة الصادقون الصحافيون يتخذها أن فعىس التاريخ؛ بطون يف تُدوَّن
لكرامتها صونًا الجليلة املهنة هذه عىل املتطفلني لسان ويبرتوا مصلحة، كل عىل تعلو
األقالم حملة بأقوال ألحقناها ثم األرض، مشاهري أقوال أوًال رسدنا وقد للحق. وخدمة

أصحابها: ألسماء الهجاء حروف عىل مرتبة
خالدة.» رسالٌة «الصحف عرش: الثالث الون البابا قال

عليها تُشيَّد التي األركان أعظم من ركن «الصحافة األول: نابليون اإلمرباطور وقال
والعمران.» الحضارة دعائم

الحقيقي املجرم «ليس أمريكا: يف املتحدة الواليات جمهورية رئيس روزفلت وقال
أهله من يكون ال شيئًا يملك الذي هو بل املعايص، أعظم ارتكاب أو القتل يعتمد من هو
الصحايف يف األولية الواجبات ألن املنافق؛ السيايس أو املقلِّد كالصحايف والخداع، بالغش
األعمال يف الصالحة القدوة بمجرد الشعب ثقة عىل حاصَلني يكونا أن هي السيايس أو

واألقوال.»
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متمدنة أمٍة كل «إن مرص: خديوي إسماعيل نجل باشا كامل حسني األمري وقال
وتستفيد منها لتتعلم يد يف يًدا معها تكون أن ونودُّ الصحافة، تحرتم أن عليها يجب
هي بل أصحابها، لتُعيش مهنة تكون أن من أكثر الجرائد الفوائد، من فيها ينرش مما

عديدة.» عامٌة فوائُد ولها ذلك، من أرشف
تخف.» وال صادًقا كن الصحف: قاعدة تكون أن «يجب بريي: رز اللورد وقال

وصوت السالم نفري «الجرائد الصيت: الطائر الرويس الفيلسوف تولستوي وقال
القيارصة عروش تهزُّ فهي الظالم، وشكيمة املظلومني وُمجرية القاطع الحق وسيف األمة

الظاملني.» معالم وتدكُّ
يف حرفة وأعظم أجلُّ الصحافة «إن اإلنكليز: الساسة كبار أحد ملنر اللورد وقال

الوزارة.» منصب ذلك من استُثني وربما العالم،
وستعمل كرسها، يستحيل آلة هي «الصحافة الشهري: الفرنيس الكاتب فولتري وقال

جديًدا.» عامًلا تنشئ أن لها يتسنى حتى القديم العالم هدم عىل
الصحف تفرتش أن الصحافة لتعلُّم الوحيدة الذريعة «إن دانا: تشارلس وقال

الحرب.» وتقتات
والعقل الجيدة، العادات هو الصحافة يف النجاح أساس «إن وترسون: هنري وقال

الثبات.» وبالتايل الكامل؛ والتهذيب الصادقة، والشواعر الحاذق،
عند «الجرائد القاهرة: يف «الضياء» مجلة صاحب اليازجي إبراهيم الشيخ وقال
املرآة ألنها والعادات؛ واألخالق واآلداب العلوم من منزلتهم عىل عنوانًا تُتخذ قوم كل
ألن جميًعا؛ والقارئ الكاتب درجة بها وتتمثل كلها املعاني هذه صور فيها تتجىل التي
من يقع أنه يعلم ما املباحث من يختار وإنما وذوقه، علمه مكانة عىل يكتب إنما الكاتب

باإلهمال.» عليها فُقيض نفسها من جريدته سقطت وإال مقبوًال، موقًعا قارئه
يف «البيان» مجلة منشئا زلزل بشارة والدكتور اليازجي إبراهيم الشيخ وقال
بل واملستفيد، املفيد فيه يتالقى الذي واملوعد املريد، وأستاذ العالم جليس «فهي القاهرة:
بصائر بها تستصبح التي واملشكاة خلوة، كل إىل وبريده ندوة، كل يف العلم خطيب هي

الصواب.» شواكل عليها اشتبهت إذا املدارك به تأتمُّ الذي واملنار األلباب. أويل
«إن القاهرة: يف «املنتقد» مجلة صاحبا الدمياطي ومصطفى األزهري أحمد وقال
بالد كل وإن البيان، نعمة من اإلنساُن به ف ترشَّ عما تقلُّ ال البلدان عىل الجرائد نعمة
هذه بدرك حظٍّا تنل لم التي من وأرقى أسمى تكون النعمة هاته من حظها توفر

النعمة.»
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بريوت: يف العثماني» «االتحاد جريدة منشئ طبارة حسن أحمد الشيخ وقال
ورفع منزلتها فأكرم حقيقتها؛ املتمدن العالم عرف عظيمة، معنويٌة قوٌة «الصحافة
يف مرتبع هو إذا صحافيٍّا فالنًا ترى فبينما واحدة، مرتبٍة يف والوزارة وجعلها مكانتها
روزفلت املسرت وهذا الصحافة. منضدة وراء جالس هو إذا وزيًرا أو الوزارة، دست
إحدى لتحرير رئيًسا ُعني حتى الرئاسة كريس عن يتخىل يكد لم أمريكا جمهورية رئيس
املعرتك هذا يف هللا أودعها التي القوى كسائر هي القوة هذه أن عىل األمريكية. الجرائد
وجوه يف استعملتها وإن كلية، فائدًة أفادت واإلصالح الخري إىل وجهتها فإن الحيوي،

كبريًا.» رضًرا أرضت والشهوات األغراض
القوة تُعدُّ اليوم «الصحافة بالقاهرة: «النصيحة» جريدة صاحب نديم أحمد وقال
جند ال سالم جند أنه غري … ويدافع يهاجم الذي الباسل الجند هي بل الكربى، الوطنية

حسام.»
أخالق عىل يدل يشء «ال القاهرة: يف «الثريا» مجلة صاحب جدي إدوار وقال
فيه ترقب الذي األكرب املنظار فهي الجرائد، مثل االجتماعية الهيئة من ومكانتها األمة
هي بل وسيئاتها، حسناتها فيه تكتب التي البيضاء الصفحة بل وسكناتها، حركاتها
شمس ومطلع السيارة، الهدى كواكب هي بل والفالح، التقدم ريح ومهب اإلصالح رائد
فأصبحت مقامها، ورفعوا شأنها وعظَّموا بها فهاموا آية الناس رآها والحضارة، التمدن

الحياة.» هذه يف إليه يحتاجون ما أعظم من بل األدبية، حياتهم أسباب أعظم من
أطلق لفظ «الجريدة القاهرة: يف «مرص» جريدة صاحب إسحاق بك أديب وقال
مشتملًة معينة، أوقاٍت يف تطبع املصحفة الصحائف أو املفردة، الصحيفة عىل اصطالًحا

جمعاء.» منهن أو العلم، أو األدب أو السياسة من ومباحث وآراء أنباء
«والذي جانريو: ريودي يف «الرقيب» جريدة صاحبا لبكي ونعوم خالد أسعد وقال
ومجسم األمثلة، بمرئيات تصوراته وممثل العقل، خادم هو حيث من الرياع عن يقال
العاقبة؛ بحميد وشقيقته بالفائدة، نزيعته الصحافة عن يقال الحقيقة؛ أجسام أوهامه
تعرتك والساحة أحمد، ومنبوذه حميد فمؤثَره نفثاته، نفيسات به تتعارض املعرض فهي

بريء.» والقاتل راٍض فقتيلها األقالم، صوارم فيها
يف العاملني» «جريدة منشئا امللك عبد وحافظ عفيش أفتيميوس الخوري وقال
من آخرون ويعدُّها لالستعطاء، مهنة الصحافة أن بعضهم «يحسب بأمريكا: منرتيال
مستجديًا، صاحبها كان إذا لالستعطاء هي اإلناء، بلون ن يتلوَّ كاملاء إنها املهن، أرشف
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أقىص، إىل يرمي صوتها أن إال كالخطابة، هي … رشيًفا صاحبها كان إذا رشيفة وهي
دولة تزول قد … معروف وال محدد غري ولكنه محسوس، بيشء الناس عىل تسيطر
سماء من املنبثقان القوة وتلك الفوز ذلك وأما الكهرباء، قوة وتالىش واملدفع، السيف

يزوال.» فلن الصحافة طور عىل واملتجليان الفكر،
ُجعلت إنما «الصحف بريوت: يف «البشري» جريدة أصحاب اليسوعيون اآلباء وقال

الفضيلة.» أبواب وفتح الرذيلة منافذ لسد
يف الجليس» «أنيس مجلة صاحبة أفريينوه ملتيادي ألكسندرة األمرية وقالت
وتجول لتصلحها، األفهام بني ما ترود جوالة، مدرسة هي إنما «الصحافة اإلسكندرية:
الذين الناس هؤالء لكل أستاذ هو إنما لها منشئ كل وإن لتهذبها، املدارك بني ما
الذي الرفيع واملكان إليها، وصلت التي العليا للمنزلة تعريًفا بهذا وحسبك يقرءونها.

تقدمتها.» التي اآلداب فنون من سواها دون بلغته
بريوت: يف الربق» «صدى جريدة امتياز صاحب العازار إسكندر الشيخ وقال

قطر.» كل إىل األخبار وتحمل البالد تجوب كالحمامة وهي األمة، لسان «الجرائد
ارتقاء دليل «الصحافة القاهرة: يف «املحروسة» جريدة صاحب زيادة إلياس وقال
تلك كانت راقية ما أمٍة جرائد كانت فكلما تقدمها، وبرهان نشاطها عنوان فهي األمة؛
يتسنى ال الساقطة الصحف أن دليل إىل يحتاج ال الذي الثابت ومن أيًضا. راقية األمة
دائرٍة يف وتنشأ تحيى أن يمكنها ال املرتقية الجرائد وأن ُمرتٍق، وسٍط يف تعيش أن لها

منحطة.»
هي «الصحافة بغداد: يف العرب» «لغة مجلة منشئ الكرميل أنستاس األب وقال
البلد أصحاب يكون قد نعم صحافة، ال عامل عقل ال وحيث العامل، والعقل العقل نتاج
يُقال لكن ظهرانَيهم، بني واملجالت الصحف نرش بدون وأذكياء وعلماء عقالء الواحد
ال بل فيها، نشاط ال هامدة جامدٌة راكدٌة عقولهم إن األلبَّاء: النجباء الفضالء هؤالء عن
نأمتهم فأسكت عليها جناَحيه نرش قد املوت طائر وإنما فيها، حياة وال بل فيها، حراك
العلم علم رافعة نشيطًة عاملًة أمًة رأيت إذا أي بالعكس؛ والعكس ناشئتهم. وأخمد
من أهلها وأن راقية، صحافٍة ذات أنها بالرضورة حكمَت عليها يخفق العمران ولواء
وعامًال للخري عامًال يكون قد العامل العاقل أن وكما الحضارة. يف إمعانًا الناس أبعد
لبث الوسائل أقوى من إذًا فهي للرش، وعاملًة للخري عاملًة أيًضا الصحافة تكون للرش؛

أنفسهم.» الصلحاء بني املفاسد لنرش العوامل أعمل من هي كما األمة، بني الصالح
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كحامل القلم حامل «كان القاهرة: يف «الزهور» مجلة منشئ الجميل أنطون وقال
كالقابض الحديث العرص يف القلم حامل وأصبح … ماٍض سالٌح كليهما يمني يف السيف
فهم إذا إال للكاتب ذلك يتم ال ولكن الجانب، مرعي الكلمة نافذ كالهما الصولجان عىل
فكذلك بضارب الحسام هزَّ من كل يكن لم فإذا مهنته، رشف وأدرك مهمته، حقيقة
بفضل الصحافيون؛ هم اآلن نفوذًا األقالم حملة وأبعد بكاتب، الرياع هزَّ من كل ليس
كما — الصحافة تكون أن يجب وعليه عليها؛ والصغري الكبري وإقبال الصحف انتشار

الصادقون.» الكتَّاب أفنانها عىل يغرد الحقيقة شجرة — املفكرين كبار أحد قال

مجلة منشئة الزهراء»، «فاطمة أو رياض» «جمانة باسم أيًضا املعروفة ديريو، جان السيدة
أفريقيا. بشمال الجزائر مدينة يف «اإلحياء»

األمة من «الصحافة بريوت: يف «الربق» جريدة منشئ الخوري هللا عبد بشارة وقال
كل وعنوان … فتشعر لها قلب وال فتبرص لها عني ال صحافة بدون وأمة الحياة، آلة
فحيث املدنية، من ومبلغه الرقي من شعب كل قسط بها لتعرف فإنك صحافتها؛ أمة
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الصحافة كانت وحيث وأدبًا، مادًة األمة تلك برقي فاحكم بمادتها راقية الصحافة كانت
بدر ذات أو البدر إىل يصري هالل ذات ألمًة هنالك إن فقل: واملادة األدب يف ضعيفة

الهالل.» إىل يصري
مرآة هي «الجرائد اآلستانة: يف «السالم» جريدة منشئ الحلبي دالل جربائيل وقال

الكائنات.»
كالتجارة مهنة «الصحافة بريوت: يف «الحسناء» مجلة صاحب باز جرجي وقال
يف مؤثر فنٌّ وهي ومراسلًة، وإدارًة وتحريًرا إنشاءً واملجالت الجرائد تتناول والصناعة
لتعليم مدارس وأمريكا أوروبا يف له أنَشئوا وقد وأصول، قواعد وله عظيًما، تأثريًا الناس
رجع ولطاملا القلب، حبات ويُذيب العقل يُجهد متعب شاقٌّ وهو وأصوله، قواعده طالبيه
واملادية.» األدبية القوى وفرة من يقتضيه ملا بالنظر املغبون بصفقة عليه املقدمون عنه
الحضارة عنوان «الجرائد القاهرة: يف «الهالل» مجلة منشئ زيدان جرجي وقال
مواضيعها.» وتعددت جرائدهم كثرت املدنية يف جماعة قدم رسخت فإذا املدنية، ودليل
أمٍة كل عنوان «إن بالقاهرة: الكاثوليك» «األقباط مجلة صاحب كرم حبيب وقال
تقويم يف عظيم شأٌن إذًا فللصحافة صحافتها، هو رقيها وميزان الزمان هذا يف راقية
وأعذب تعبري بأوضح الناطق الفصيح اللسان ألنها النفوس؛ وتهذيب األمم وإرشاد اآلراء

بيان.» وأنصع أسلوب وأسهل مورد
«الصحافة بالقاهرة: العدالة» «سيف جريدة صاحب الربي لبيب حسن وقال

«. املعتلِّ وعالج الفاسد وإصالح املعوجِّ تقويم بها يُراد الحقيقية
أقالم قيل ما عىل «الجرائد بريوت: يف «األحوال» جريدة صاحب البدوي خليل وقال
وأخلصت غايتها استقامت إن ولكن الصدق وألسنة مبادئها، صحت إذا ولكن الحق
ومهماز أدوائها، ودواء أحوالها، ومرآة األمة لسان هذه والحالة هي بل خدمتها، للوطن
أنيًسا، سمريًا للمستوحش كونها عن فضًال آدابها، وعماد تقدمها، ودليل تمدنها،

تذكرًة.» وللعالم أستاذًا، وللجاهل معزيًا، ولألسيف
للحق حزب «الصحافة بريوت: يف «الحرية» جريدة منشئ مجاعص داود وقال

يفعل.» ومن يقول من إىل ال يُفعل وما يُقال ما إىل وتنظر كان، حيث تنرصه
الشعب فعىل النقي، كالهواء للناس «الصحافة بريوت: يف نقاش داود املحامي وقال
الصحة عىل كمحافظتها كيانها عىل تحافظ أن الحكومة وعىل بها لالنتفاع يسعى أن

العمومية.»
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«الجرائد بريوت: يف املوارد» «أقرب قاموس منشئ الرشتوني سعيد الشيخ وقال
غاصٍّ عامٍّ مشهٍد يف منرب عىل قائمة جريدة كل فكأن البالد، من وجه كل يف منبثة خطباء
فالجريدة … تقول ما سماع إىل املشتاق الصاغي إال فيهم وليس والعوام، بالخواص
تجرد ال لجريدة سطوة فال التعبري، حسن وقوة الربهان قوة بقوتنَي؛ األفكار عىل تسطو

الرائع.» الجميل البالغة بثوب تظهر وال القاطع الدليل سيف
تنعكس مرآة «الصحافة بريوت: يف سابًقا «األحوال» جريدة محرر عقاد سليم وقال

ينضح.» فيه بما إناء وكل ومبادئهم، كتَّابها آداب فيها
هي «الجرائد القاهرة: يف الرشق» «مرآة جريدة مؤسس عنحوري سليم وقال
تواريخ وصحائف وآثار، تحف ومعارض وأخبار، ُطرف ومجموعات أفكار، أبكار مرآة

وحارضة.» بادية كل رجال أحوال ومشخصة الغابرة، األجيال وقصص

ف��اض��ل أص��م��ع ك��ل رب��يَّ��ة ح��س��ن��ى م��زي��ة ك��ل ب��ن��ت ال��ت��م��دن أم
ح��اص��ِل خ��ي��ر ك��ِل م��ص��دُر إن��س��ان ال��ـ س��ع��ادة أص��ل ال��ع��م��ران ج��رث��وم��ة

ظالٍم كل جماح وشكيمة الحكومة، أحوال ونقادة األمة، حال لسان وهي ال «كيف
بسوء ومأمور عسوف، آمٍر كل تأديب وعصا عادم، مظلوٍم كل عنان ومطلق غاشم،
ورائد واإلمارة، التجارة أحوال ومبينة والصناعة، الزراعة أعمال وممهدة موصوف، اإلدارة
واألبحار، األنهار يف وتمخر واألوعار، السهوَل تجوب ورسوله، وحاديه ودليله، الوطن
الرشق يف ، شبَّ من كل من السمع وتسرتق الصعاليك، وبيوت امللوك، قصور وتدخل
جائلًة والطَرب، املآدِب أرباب صفوَف خارقًة والحَرب، الحْرب مطامع خائضًة والغرب.

العَرب.» وقبائل العجم طوائف بني
الحرُّ «املرشد اإلسكندرية: يف الجديد» «العرص جريدة صاحب النقاش سليم وقال
والشهرية، واألسبوعية اليومية األخبار وصحف الجرائد هو اإلنسانية خدمة يف الصادق
عجيبة، كل عن وتحدِّث غريبة بكل تأتي كاألستاذ، الكرة سكان يَدي بني اآلن فهي
من منها واحدة تخلو فال األلسن مختلفة اإلنشاء متنوعة املنشأ متعددة كانت وإن وهي

الجمة.» والفوائد الثمرات
مدرسة «الجريدة نيويورك: يف «اإلصالح» جريدة صاحب اللبناني دموس شبل وقال
كانت فإن به، لينتفعوا الصحيح العلم طالبها عىل تُلقي أن الواجب ومن الكربى، العالم
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الجريدة عىل يتوجب لذلك الرقي؛ منهج يف قادتهم هًدى عىل كانت وإن أضلَّتهم، جاهلة
السديد.» بالربهان ص ممحَّ هو ما كل إال أعمدتها بني تنرش أالَّ

«الصحافة جانريو: ريودي يف «العدل» جريدة صاحب أنطوان جرجس شكري وقال
املتمدن العالم يف الصحافة … العام الرأي قائدة وهي معتربة، موقرٌة الراقي العالم يف
وهي الحاكم هي الراقي العالم يف الصحافة البحر، ومدافع الرب جنود تخشاها قوة
رئاسة أي العالم، يف وظيفة أكرب إىل وصل أن بعد روزفلت … األمة وهي املراقب
أحسن يَر لم واملعارف، والعلم والرجال باملال الغنية البالد الشمالية، أمريكا جمهورية
عىل مراقبة ألنها اختارها حر، منربٌ ألنها الصحافة؛ روزفلت اختار مهنًة، الصحافة من

األرض.» كبار أعمال
موضوع «إن حلب: يف «االعتدال» جريدة صاحب الكواكبي الرحمن عبد السيد وقال
ورذل األفكار، وتأليف األخالق، تهذيب حيث من اإلنسانية؛ خدمة مطلق هو الجرائد
ذلك غري إىل الحقوق، عن واملحاماة العدالة، عىل واملحافظة الكماالت، واحرتام النقائص،
عموميٍّ خادٍم بمقام الجرائد يعترب اإلنسان تجعل التي الجليلة العمومية الوظائف من

بالخري.» ساٍع
«الجرائد بالقاهرة املصورة» «السياسة جريدة صاحب زكي الحميد عبد وقال

العامة.» مدرسة
«ُوضعت بدمشق: «الحقائق» مجلة صاحب اإلسكندراني القادر عبد السيد وقال
حضارة عىل الدالة أنها ونرى … الواجبات من عليه وما له بما اإلنسان لتُعرِّف الصحف
وأنها املظلوم، وساعد الخائف ولسان املسكني وعضد البائس يد وأنها آلها، ي وترقِّ قومها
ولو بالحق تصدع الفالح، نهج عىل وتسري لإلصالح، تنتقد وامليسء للمحسن عام تاريخ

جرحها.» ولو بالصدق وتجهر آملها،
كل ُحوسب «إذا اإلسكندرية: يف «األهايل» جريدة صاحب حمزة القادر عبد وقال
ما عىل الصحايف الكاتب ُحوسب وإذا مفصًال، ال مجمًال حسابه كان عمله عىل امرئ
الكاتب ألن تعبرياته؛ من وتعبري كلماته من كلمة كل عىل حسابه كان ويسطر يرقش
يحاسبه الجليلة الصفات هذه وبمقدار ومعلم، وناصح وقيم ومؤرخ مرشد الصحايف

كبريًا.» حسابًا عليها الجمهور
فرية وال مراء «ال تونس: يف «التونيس» جريدة صاحب حانبة باش عيل السيد وقال
األحزاب، ومطايا األمم، وسواعد الحكومات، أعضاد هي: العهد هذا يف الصحف أن يف
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وأسفار النباغة، ومحكُّ القرائح، وملتقى األنباء، ومنابر اآلراء، ونوادي األفكار، ورسل
ونذير التقدم، ومدرسة االجتماع، ونفري املظلوم صوت وصدى الدفاع، ولسان التهذيب،

السالم.» وداعية الحروب،
عمٌل «الصحافة باولو: سان يف «األمازون» جريدة صاحب دبغي فارس وقال
والسياسة، واألدب والفضيلة العلم قوام فهي الغاية، سمو عن صادر ورشفها رشيف
املجتنى الرائق الخرب وتنقل املورد، العذب الحديث تحوي الهدى، إىل وترد الضالل تطرد
واجباته للفرد وتظهر األمة، حقوق لتقديس الطغاة أيدي عىل ترضب النفع، الجزيل
فتقيلها املجد لنشد الهمم وتستنهض الرفيع، املطلب الشعب عىل وتفرض وطنه، نحو

والعسف.» االنحطاط أدوار من
باولو: سان يف «الربازيل» جريدة صاحب املعلوف قيرص وقال

ص��دى ل��ه ت��رت��ئ��ي��ه م��ا ي��ك��ن ل��م إذا خ��ي��ره ال��ص��ح��اف��ة ت��رج��و ال��ذي م��ا ت��رى
ال��ع��دى وح��ده��ا ال��ق��ن��ا س��م��ر دف��ع��ت وه��ل ف��وارٍس ب��دون خ��ي��ٌل ن��ف��ع��ت ف��ه��ل

أمة كل يف «الجرائد القاهرة: يف «تركيا» جريدة صاحب كرم باشا قيرص وقال
وترجمان الحاكمة، الهيئة وبني بينها الوحيد والوسيط حضارتها، وعنوان تمدنها، مرآة
كثرية: فروٌض صاحبه وعىل املنال، صعب السبيل، وعر إلنشائها فالتصدر عواطفها،
ميل مع التامة، بالوطنية والتمسك النصيحة، يف اإلخالص ثم واالعتدال، الصدق أولها

والغرض.» التمليق رائحة منه تُشتمُّ ما كل عن
أن يف ريب «ال بالقاهرة: الرشق» «فتاة مجلة صاحبة هاشم لبيبة السيدة وقالت
التي الثانية املدرسة فهي ارتقائها؛ لدرجة مقياس وأفضل لألمة، مهذِّب أعظم الجرائد
مدارس الغربيون لها أنشأ ولذلك واآلداب، األخالق وإصالح األذهان تنوير إليها يوكل
لرتويج الصحايف يلزم مما ذلك غري إىل والفلسفة، والتاريخ اللغة آداب لتعليم خاصة
أدبيٍّا أصحابها منزلة وسمت الصحافة، شأن بذلك فارتقى قرائه، وإفادة بضاعته

وماديٍّا.»
مدرسة هي «الجرائد القاهرة: يف «املنعم» جريدة صاحب عريوط بك لطفي وقال
واآلداب القويمة، والعوائد الحسنة، واألخالق املبدأ، رشف تعلمه التي الكربى، الشعب
وهبوط، وارتقاء وشقاء سعادة من النائية األمم أحوال مجريات عىل وتوقفه االجتماعية،
عىل ليكون وخارجيتها البالد داخلية يف املهمة الحوادث من يطرأ ما فيها اإلنسان ويقرأ
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وامُللك والسؤدد الثروة من األول املقام لنفسه يهيئ أن ليتمكن وقومه، أمره من بينة
والصنائع.» العلوم يف والتقدم

لرشيفة «إنها بريوت: يف «املرشق» مجلة صاحب اليسوعي شيخو لويس األب وقال
كل لخدمة قلمه الكاتب يجرد إذ االجتماعية؛ الهيئة يف الكتابة ورتبة الصحافة مهنة
غري الوطن، شأن ورفع العام الخري ترقية شأنه من حميد مسًعى وكل صالح مرشوٍع
األغرار، بنصله ولعبت الجهال أيدي يف وقع إذا حدَّين؛ ذي بسيٍف أشبه القلم هذا أن

بغريه.» ويرضُّ نفسه، الالعب بها يجرح مشئومة، وآلًة وبيلًة، آفًة كان فربما

العربية. الصحافة تاريخ أساس واضع غلياردو؛ هنري

مقاٌم «للصحافة تونس: يف «الصواب» جريدة منشئ الجعايبي محمد السيد وقال
الوحيد واملنبه مقاصدها ورائد أفكارها ترجمان تعتربها ألنها الراقية؛ األمم بني رفيع
قال كما فهي واملساواة، العدالة طريق عن تنكبوا أو ساستها أقدام زلَّت إذا للحكومات
العتاب، يملُّ ال ومعاتب النصيحة، بإسداء يبخل ال ونصوح يراوغ، ال صديق بعضهم:
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فرنسا سفري كمبون مسيو قال كما شفيع ألف حسناتها من فلها سيئات لها كانت ولنئ
بلندره.»

«الصحافة الشام: طرابلس يف «الوجدان» جريدة صاحب صادق سامي محمد وقال
أن برشط ولكن والجهل، الفساد قرارة من بها والنهوض األمة تهذيب يف قوي عامٌل
هي إليها يرمون التي الغاية بل وشعب، بوطن اتجاًرا فيها يحاولون ال بأقالم يكتبوا

العام.» الصالح حيال الخاصة املصلحة احتقار عنها ينجم التي الصادقة الخدمة
يف العالم» «خطيب جريدة صاحب التجاني املنوبي الشيخ ابن الرشيف محمد وقال
العاملني.» يف جبار كل له ويخضع السالطني، تهابه الذي العمل هي «الصحافة تونس:
النجف: يف «العلم» مجلة منشئ الشهرستاني الدين هبة عيل محمد السيد وقال
واقيًا، ودرًعا صادًقا، وخطيبًا ناطًقا، ولسانًا مراقبًا، عينًا لألمة (الصحافة) هي «أليست
ال املنكر، عن وتنهى باملعروف تأمر واضًحا، ورصاًطا ناصًحا، ومؤدبًا هاديًا، ومعلًما
الرصاط هذا أخطأت صحيفة وكل خصيًما، الحق يف تهضم وال حميًما، الباطل يف تحمي

بالسياط.» ولو تأديبها األمة فعىل
يملك ال الجريدة فصاحب للجمهور، ملك هي «الصحف بالقاهرة: غانم محمد وقال
بجوهر تتعلق ال أشياء وهذه االشرتاك، قيمة من له يُحصِّ وما والورق الحرب سوى منها

لألمة.» العامة الخدمة وظيفة لتؤدي إال ُوجدت ما التي الصحافة
«الصحافة القاهرة: يف العربية» «املجالت مجلة صاحب حسيب بك محمود وقال
ظلمات تبدد التي واملشكاة حكومتها، لدى وترجمانها األمة حال لسان هي يخفى ال كما
سبيل، أهون عىل العلوم ماء األدباء منه يرتشف الذي العذب واملورد اآلداب، بنور الجهل
الشأن، ورفعة املجد سبل إىل ويرشدهم الوطن أبناء عقول يثقف الذي املربي هي بل

العرفان.» وفواكه اآلداب ثمار منها الناس فيجني القطوف الدانية والجنة
هي األمم كل يف «الجرائد طنطا: يف «الصيحة» مجلة منشئ الشاذيل محمود وقال
وهي يُعاب، ما باجتناب املنبِّهة الصواب، إىل املرشدة وهي الحكم، مواطن إىل القائدة
الناهية الخري، يجلب ما إىل الداعية حرض، من ألعمال واملمثلة مىض من ألخبار الناقلة
كثرت أمة من وما الظاملني، بمقام الخافضة العادلني، بثناء الناطقة الرضر، جانب عن
اآلداب، من األوىف والقسط املدنية، يف املعىل القدح لها وكان إال سوقها، وراج الجرائد فيها

والعرفان.» العلم من األعظم والنصيب
«الصحافة بمرص: قليوبية طوخ يف «اإلخاء» مجلة صاحب كاشف كامل محمود وقال

عاملة.» حكومٍة قلب يف عاملة حكومٌة الغرب يف
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«الجرائد جدة: يف الحجازي» «اإلصالح جريدة صاحب توكل راغب مصطفى وقال
الصحايف مهنة إن … والعمرانية االجتماعية حياته يف ومساعدته الشعب، لتهذيب ُوجدت
تقوم التي الصعوبات أنواع لكل متحمًال حكيًما صبوًرا يكون أن وعليه املهن، أرشف من

الوجوه.» كل من لخريهم وساعيًا ُقرَّائه نحو ومخلًصا وجهه، يف
«الجرائد حمص: يف «العريس» مجلة أصحاب أحد شهاب محمود نسيب األمري وقال
وتُعرِّض قرائها لفائدة أيامها تكرس الحكيمة، واملثقفة األمة وترجمان األفكار قادة هي
طوًرا ترضب أخرى، وتعبس تارًة تبشُّ اإلصالح، يف رغبًة الناس بعض النتقام ذاتها
بواسطتها والزمان، الحال مقتىض حسب حديد من بعًصا وطوًرا حرير من بمنديل
من الحقيقي ومركزهم الصحيح ُرقيِّهم ودرجة السكان وعادات البالد أخالق تُعرف

األمة.» تلك بارتقاء اإلنسان فبرشِّ دولة يف الجرائد ارتقت فمتى واآلداب، التمدن
من عامل هي «الجرائد القاهرة: يف «السالم» جريدة صاحب ملول نسيم وقال
وتصلح املتنافرة القلوب بني ما تجمع بها، يُستهان ال وقوة والرقي اإلصالح عوامل

الشعوب.» إحياء يف القوية واليد النجاح أس وهي األمة، معوجَّ
عمران مجىل «الصحافة اإلسكندرية: يف «الحقيقة» مجلة صاحب صوايا نعيم وقال
ومرشدها الغرد طائرها فهي وعاداتها، أخالقها ومرآة أفكارها سوابق ومجرى األمة
وترأَمه بلبانها تغذوه الطفل؛ من املرضع بمثابة األمة من هي بل األمني، ودليلها الحكيم
الحب بحادي إليه مسوقة نهجته إال ملرضاته سبيًال تدع وال بروحها، وتغذيه بحنانها

متناول.» يبلغها ال التي والذروة القصوى الغاية يف منها وهما والحنو،
هي «الجرائد القاهرة: يف واملجهول» «املعلوم كتاب مؤلف يكن بك الدين ويل وقال
أن ال تقود أن عليها الواجب وإن الهوى، يستميلها وال الحكمة تُنطقها العقالء ألُسن

تُقاد.»
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البحث تحرَّى الكتبة بني أحد يقم لم العهد حديثة العربية الصحافة كانت ملا (١)
الباب هذا لطرق الجد ساعد عن ر شمَّ من وأول املتأخرة، اآلونة يف سوى تاريخها عن
وجوده أثناء فإنه حاًال، بريوت ونزيل حيفا يف سابًقا فرنسا قنصل غلياردو هنري كان
اللغة يف مسهبًا تقريًرا وضع ١٨٨٤م سنة القاهرة يف دولته لقنصلية ترجمان منصب يف
أضاف ثم النيل، وادي يف حينئٍذ تُنرش التي العربية الصحف تاريخ يتضمن الفرنسية
التقرير ولهذا الذاتية. وأغراضه السياسية وأمياله صاحبها ترجمة جريدة كل أخبار إىل
الوكالة يف والثانية باريز يف الخارجية الوزارة خزائن يف إحداهما مخطوطتان نسختان
ألحد السبق يكون أن الفرنسيس ألمة أُتيح هكذا املرصية. الخديوية بعاصمة اإلفرنسية
تأسيس يكون أن لها أُتيح كما العربية، الصحافة لتاريخ البنيان زاوية وضع يف أبنائها

الكبري. نابليون اإلمرباطور العظام أبطالها أحد يد عىل العربية الصحف باكورة
جرجي فكان بالضاد الناطقني من الصحافة أخبار بعده كتبوا الذين أول أما (٢)
ثم العالم» يف العربية «الجرائد سماها صفحات ثماني ذات مقالة أنشأ الذي زيدان
هذا عن باختصار تكلم وبعدما الهالل. مجلة من األوىل للسنة األول العدد يف نرشها
عىل مجموعها فبلغ ١٨٩٢م، سنة إىل ظهرت التي واملجالت الجرائد أسماء رسد املوضوع
منها كثري لدخل ذكرها إحياء عىل حرصه ولوال صحيفة، وأربعني وسبًعا مائًة روايته
تدقيقه شدة مع أنه غري النسيان. زوايا يف وباتت الزمان، عليها وطمس كان، خرب يف
قبله الرشقيني عناية لقلة عليها؛ وقوفه لعدم وإما سهًوا إما شتى، صحٍف أسماء فاتته
رسًما وال اسًما لها نعرف لم جرائد بعض وذكر األقدمني، آثار بصيانة اهتمامهم وعدم
وإنما الجزائر، أعمال من تلمسان مدينة يف «تلمسان» كجريدة العربية الصحف بني
تلمسان علماء من واحد من أكثر أفادنا كما العنوان بهذا عربية ال فرنسية جريدٌة توجد
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عنوانها األوىل من أوسع أخرى نبذًة ١٩١٠م سنة ألَّف ثم منها. نسخة ولدينا الخبريين
الثامنة للسنة الثامن الجزء يف وطبعها العربية»، اللغة يف الصحافية النهضة «تاريخ
فيما سيما ال املوضوع هذا عن البحث يف الكاتب أسهب وهنا املذكورة، مجلته من عرشة
وقد األقطار. سائر يف رصيفاتها بني األعىل املقام نالت التي املرصية بالصحافة يتعلق
ظهور إىل الصحافة عهد أول من العالم يف صدرت التي العربية الجرائد عدد أن روى
العدد، هذا ضعَفي من أكثر تبلغ أنها والحال صحيفة، ستمائة نحو بلغ املذكورة املقالة
الهالل منشئ فكفى الكتاب. هذا من جزء كل آخر يف الصحف جدول من يتضح كما
معرفة طريق لهم د ومهَّ الصحافة عتائق عن التفتيش ألجل لغريه السبيل فتح أنه فخًرا
شأن إلعالء العظيمة حماسته عىل ويُثني الواسع، بفضله يعرتف من أول ونحن أخبارها،

الكتاب. هذا من الثاني املجلد يف سنبينه كما العرب، لسان وخدمة األدب
جريدته من األول العدد يف البحريي كامل محمد نرش ١٨٩٣م آذار ١٣ ويف (٣)
وعددها وفوائدها الجرائد نشأة تاريخ فيها رسد ونيف، أعمدة ثالثة ذات نبذة «طرابلس»
بريوت يف األخبار» «حديقة جعل منها العربية الصحف ذكر عىل أتى فلما العالم، يف
الجرائد ثامنة تُحسب األوىل أن مع عهًدا، أقدمهما تونس يف التونيس» «الرائد وجريدة
وهي: كليهما قبل أنشئت التي الصحف عدد إىل بالنسبة عرشة الثانية تُعد واألخرى
فوائد»، «مجموع رابًعا «املبرش»، ثالثًا املرصية»، «الوقائع ثانيًا اليومية»، «الحوادث أوًال
ثامنًا «السلطنة»، سابًعا األحوال»، «مرآة سادًسا السورية»، الجمعية «أعمال خامًسا
«الجوائب»، عرش حادي باريس»، «برجيس عاًرشا «عطارد»، تاسًعا األخبار»، «حديقة
التاريخ إىل صدرت التي العربية الجرائد عدد أن روى ثم التونيس»، «الرائد عرش ثاني
املائتني يناهز كان بحيث بأضعاف ذلك من أكثر أنه والحال األربعني، يُقارب املذكور

تأكيد. بكل
بالقاهرة الخديوية العلوم دار يف العربية اللغة أستاذ األنصاري هللا عبد ونرش (٤)
١٣٠١ سنة من الحديثة املرصية التصانيف «جامع كتاب هجرية/١٨٩٣م ١٣١٢ سنة
العربية للصحف صفحات تسع منها فخصص صفحة، ٧٦ يف هجرية» ١٣١٠ سنة إىل
The Arabic كتابه يف هرتمان مرتني املستعرب أورد كما املذكورة، املدة يف نشأت التي
رأينا لنبدي األنصاري كتاب عىل نطلع لم أننا غري ذكره. سيأتي الذي Press Of Egypt

فيه.
«العام مجلة اإلسكندرية يف غرغور نجيب أصدر ١٨٩٥م سنة فاتحة ويف (٥)
مع املرصية الجرائد أهم تاريخ نها وضمَّ فضيل» «حاجب اسم تحت مسترتًا الجديد»
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بالضاد. الناطقني بني العربية الصحافة تاريخ يف كتب من أول زيدان؛ جرجي

يف مبتكًرا بل فريًدا املفيد عمله فجاء صفحة، عرشة إحدى يف ورسومهم أصحابها تراجم
«الصحافة عنوانها عموًدا عرش اثني ذات مقالًة ١٩١٠م الثاني كانون ٢ يف كتب ثم بابه،
يف دخولها بمناسبة املرصي» «االتحاد جريدة صفحات عىل ونرشها عاًما» ثالثني يف
مدينة يف برزت التي الصحف أهم أخبار فيها أورد وقد عمرها، من الثالثني السنة
أو باسمه أنشأها التي الصحف أسماء برسد ختمها ثم املذكورة، الحقبة يف اإلسكندرية
ومجلة. جريدة بني صحف تسع عددها بلغ وقد غريه، مع باالشرتاك أو مستعار باسٍم
سابًقا «الفكاهة» مجلة صاحب الدمشقي نقوال ديمرتي عوَّل ذاتها السنة ويف (٦)
التي العربية الصحف آثار بجمع أوًال فاعتنى الصحافة، تاريخ وضع عىل القاهرة يف
للحصول باجتهاده ق فتوفَّ املذكور، للمرشوع تمهيًدا التاريخ ذاك إىل نشأتها منذ صدرت
العمل يبارش كاد وما والغرب، الرشق أطراف من والحديثة القديمة الصحف أكثر عىل
بالعالم يعهدون الذين األدباء ألسف داعيًا ذلك فكان خاصة، ملوانَع تركه إىل اضطر حتى

الخطري. العمل هذا ملثل وكفاءًة مقدرًة إليه املشار
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البلدي املجلس باشكاتب رشيف حكمت بتوقيع إعالن ظهر التابعة السنة ويف (٧)
كتاب تأليف بارش بأنه ينبئ حاًال «الرغائب» جريدة ومنشئ سابًقا الشام طرابلس يف
يجمع أن نيته يف وكان االجتماعية، وللهيئة العربية لآلداب خدمًة الجرائد» يف «الخرائد
أنه لنا كتب وقد املعجم، حروف ترتيب عىل والفارسية والرتكية العربية الصحف أسماء
عهد يف الجمة املصاعب من ذلك دون يحول كان ملا العمل؛ متابعة عن صفًحا رضب

الحميدي. االستبداد
واآلداب الرشقية اللغات أستاذ هرتمان مرتني الدكتور نرش ١٨٩٩م وسنة (٨)
وضمنه اإلنكليزية، اللغة يف The Arabic Press Of Egypt سماه كتابًا برلني يف اإلسالمية
فبلغ عليها، يُشكر بدقة صفحة ٩٤ يف املذكورة السنة حتى املرصية الصحافة تاريخ
وقف ما إىل أكثرها يف استند قد ومجلة، جريدة بني ١٦٨ وصفها التي الصحف عدد
من كبري جانٍب ذكر فاته ولذلك الخديوية؛ الكتب دار يف املحفوظة املجاميع من عليه
النقص وهذا غريها، يف وال معلوم هو كما إليها املشار املكتبة يف لها أثر ال التي الصحف
يف زيدان جرجي انتقده وقد مؤلِّفه، منزلة من يحطُّ وال الكتاب قدر من شيئًا يقلِّل ال

العدل. من يوصف ال بما والسيئات الحسنات من فيه ما مبينًا «الهالل» مجلة
يف الحلبي صقال أنطون بن ميخائيل نرش ١٨٩٧م حزيران ٢٦ وبتاريخ (٩)
القطر يف «الصحافة وصف نها ضمَّ صفحات أربع ذات مقالًة بالقاهرة «األجيال» مجلة
الجرائد أسماء عىل يحتوي بجدول ألحقها ثم اختصار، بكل العهد لذاك املرصي»
اجتهاده كثرة من ورغًما صحيفة، ٤٩ عددها فبلغ مواضيعها بحسب وقسمها واملجالت
ظهور تاريخ يف وأخطأ عليها، وقوفه لعدم وإما سهًوا إما الجرائد بعض ذكر فاته فقد
من بدًال ١٨٩٧م سنة تأسيسها جعل التي املرصي» «الرائد كجريدة الصحف بعض
من بدًال ١٨٧٨م سنة والوطن ١٨٨٩م، من بدًال ١٨٩٠م سنة واملؤيد ١٨٩٦م، سنة
من بدًال ١٨٧٧م سنة واملقتطف ١٨٨٠م، من بدًال ١٨٧٧م سنة واملحروسة ١٨٧٧م،
من بدًال ١٨٩٨م سنة والفردوس ١٨٨٥م، من بدًال ١٨٨٨م سنة والفالح ١٨٧٦م،

١٨٩٧م. من بدًال ١٨٩٦م سنة والتوفيق ١٨٩٦م،
سنة ونرش Clèment Huart هوار أكليمنت الفرنيس املسترشق بعده وقام (١٠)
العربية الصحافة تاريخ عن فصًال وأودعه Littèrature Arabe سماه كتابًا ١٩٠٢م
واخترب بيننا عاش كرجٍل مباحثه جميع يف املرمى فأصاب صفحات، سبع يف عموًما

وآدابنا. لغتنا أرسار عىل ووقف أحوالنا
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«التحفة كتاب الربازيل أعمال من باولو سان مدينة يف ظهر ذاتها السنة ويف (١١)
كما «زيد» اسم تحت املسترت الهول أبو جريدة صاحب الخوري شكري بقلم العامية»
يف «جرائدنا عنوانها نبذة آخره ويف املؤلف، رسم أسفل يف املطبوعة الكتابة من يتضح
أسماء مع ١٨٩٦م عام من البالد هذه يف ظهرت التي الصحف أخبار تتضمن الربازيل»

صغري. بقطٍع صفحة عرشة اثنتي عن عبارة وهي ورسومهم، ومحرريها أصحابها
الجزائرية «املبرش» جريدة مدير Mirante مرينت السيد الفرنيس وللمستعرب (١٢)
من الثالث الجزء يف ١٩٠٥م سنة نرشها La Presse Pèriodique Arabe عنوانها نبذة
نتوفق لم أننا إال ،Actes du Xlve Congrès International des Orientalistes كتاب

عليه. للوقوف
الصحافة عن مفيد كالٌم «املرشق» مجلة منشئ اليسوعي شيخو لويس ولألب (١٣)
عرش» التاسع القرن يف العربية «اآلداب املسمى كتابه يف الصحافيني أشهر تاريخ وعن
ال مباحثه أن غري املضمار، هذا يف سبقوه الذين يرِوها لم متفرقة أموًرا روى حيث
الناطقني بني واألدباء اآلداب عن الكالم تشمل بل خاص، بوجٍه الصحافة موضوع تتناول

البالد. جميع يف بالضاد
جريدته يف املحمودي صادق محمد كتب ١٩٠٧م الثاني كانون ١٠ ويف (١٤)
تتضمن الجرائد» «تاريخ عنوانها أعمدة ستة ذات ملعًة بتونس الصادرة «املعارف»
بعض يف إال املرام طبق روايته فجاءت منها، التونسية سيما ال الصحافة أخبار مخترص
أيًضا ومنها سوريون، أصحابها أن مع القبط إىل «املقطم» جريدة كنسبته تافهة أموٍر
مؤسسها أن بينما باريس»، «برجيس جريدة أصدر الحرائري سليمان الشيخ إن قوله
األغالط. من ذلك وغري … سليمان للشيخ تركها الذي اللبناني الدحداح رشيد الكونت كان
Revue du monde Musulman مجلة يف ١٩٠٧ سنة L. Bouvat ونرش (١٥)
فأتى صفحات، ست يف التونسية» العربية «الصحافة عنوانها مقالة باريز يف املطبوعة
أنه غري خطتها، وبيان وتاريخها تونس إمارة يف صدرت التي الجرائد وصف عىل فيها
و«القلم» الحق» و«لسان الرشاد» و«سبيل «املنتظر» كجريدة منها كبري جانٍب ذكر أهمل

النفوس». و«ترويح األمة» و«حبيب
فرنسية مقالًة ١٩٠٨م آذار شهر بتاريخ ذاتها املجلة يف L. Mercier نرش ثم (١٦)
يف العهد حديثة كانت أنها فذكر صفحة، ١٢ يف مراكش» يف اإلسالمية «الصحافة عن
١٩٠٧م سنة نمور هللا فرج ملنشئها املغرب» «لسان جريدة جاعًال إليها املشار السلطنة
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العهد قبل مراكش يف ظهر أنه املعلوم ومن البالد، تلك يف العربية الصحف باكورة
وسليم فرح عيىس لصاحبيها ١٨٨٨م عام «املغرب» وأشهرها جريدة من أكثر املذكور
يزبك إبراهيم ملحررها ١٩٠٠م سنة األقىص» املغرب يف «االستقصا ثم اللبنانيني كسباني
١٩٠٦م عام «الصباح» وجريدة ١٩٠٥م سنة «السعادة» جريدة ومنها أيًضا، اللبناني

اللبناني. كرم وديع ملحررهما
النسائية «املجالت عنوانها مقالًة باز جرجي أنشأ ١٩٠٩م حزيران ٢٠ ويف (١٧)
عرشة أربع منها فذكر ونيف، صفحات ثالث يف «الحسناء» مجلته يف نُرشت العربية»
يف ظهرت التي املذكورة مجلته عدا ما واإلسكندرية القاهرة يف بأرسها ُطبعت مجلة
لويزا لصاحبتها «الفردوس» أوًال منها: نذكر مجالت ببعض التنويه فاته لكن بريوت،
والثالثة املنصورة، يف هانم فطنت ملنشئتها «الربنسيس» والثانية القاهرة، يف حبالني
ملنشئتها املرأة» ترقية «مجلة والرابعة اإلسكندرية، يف مسعد مريم لصاحبتها «الزهرة»
ولجرجي باإلسكندرية، فرح خليل لسليم «املودة» والخامسة القاهرة، يف راشد فاطمة
بتاريخ نرشها والصحافيون» «الصحف عنوانها صفحات ثماني ذات أُخرى مقالة باز
الصحافة آداب إىل فيها أملع وقد البريوتية، «املحبة» مجلة يف ١٩٠٤م الثاني كانون ٤
يف قدمه ورسوخ مباحثه، ودقة منشئها، ذكاء عىل تدل شائقة بعبارٍة العالم يف وتاريخها
١٨٢٨م، من بدًال ١٨٣٠م عام املرصية» «الوقائع صدور جعل أنه غري التحرير، صناعة

١٨٥٨م. من بدًال ١٨٥٧م عام األخبار» «حديقة ومثلها
«النعمة» مجلة يف ينرش املعلوف إسكندر عيىس أخذ ١٩١٠م آذار ٣١ ومنذ (١٨)
«الصحافة عن متتابعة مقاالٍت دمشق يف األرثوذكس الروم بطريركية تصدرها التي
دورها يف الصحافة عليه كانت ما بنيَّ أنه مباحثه مميزات ومن اإلطالق، عىل العربية»
عىل أورد ثم واملعاني، الكالم بالغة من اآلن إليه آلت وما التعبري، يف الركاكة من األول
الصحافية، مباحثه يف التنقيب شدة من عاناه ما إىل تشري دامغة وبراهنًي شتى أمثلًة ذلك
هذا يف أسهب إنه بحيث والثاني األول الدوَرين عن كتبه فيما اإلجادة غاية أجاد وقد
الصحافة تاريخ يف البحث كان وملا سبقوه. الذين املؤرخني جميع من أكثر املوضوع
صديقنا فات إذا عجب فال بها؛ املوثوق املصادر من لخلوها املباحث أصعب من العربية

عليم. علم ذي كل فوق وربك إليها، باإلشارة نستأذنه حقائق بعض أفندي عيىس
«املبرش» كجريدة الصحف من كثري ذكر أهمل أنه املفيدة أبحاثِه يف رأينا فلقد
الهول» «أبو جريدة ونسب العهد، قدمة يف العربية الجرائد ثالثة وهي الجزائر يف املطبوعة
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الدكتور أفادنا كما له ليست وهي صابونجي لويس للدكتور ١٨٨١ سنة باريز يف
تونس من بدًال الجزائر صحف بني و«البستان» «املخري» جريدتي جعل ثم إليه، املشار
يف ١٩١١ سنة بزيارته فنا ترشَّ وملا العرباني، بالحرف تُطبعان كانتا أنهما إىل يُرش ولم
وأحىص أخرى، طبعٍة يف إصالحه ألجل السهو هذا إىل نظره ألفتنا زحلة بمدينة منزله
يف املرصية الجرائد بني وغريها و«األرغول» و«اليانصيب» و«املنتقد» املرصي» «العلم
أو قدَّم إنه بحيث شتى صحٍف ظهور تاريخ يف وأخطأ مجالت، أنها مع الثالث الدور
التي الجداول وبني نرشها التي الجداول بني باملقابلة يتضح كما بعض عىل بعضها ر أخَّ
ما اإلطالق عىل يشوِّه ال ذلك كل إنما التالية، األجزاء يف سننرشها أو املجلد هذا يف نرشناها
ولعيىس وعمًال. قوًال أمانة بكل خدمها التي الصحافة تاريخ عن التفتيش يف الدقة من بذله
صفحة ،٩ عدد ،١ (سنة القاهرة يف املطبوعة «الزهور» مجلة يف نرشها مقالة أفندي
ذلك يف كانت أنها مع صحيفة، ثمانمائة بلغ العربية الجرائد عدد أن فيها وذكر ،(٣٧٦
وتحت عندنا موجود أكثرها صحيفة وأربعمائة ألف عن تقل ال (١٩١١ سنة (أي العهد

يدنا.
خطبًة القاهرة يف «العلم» جريدة نرشت ١٩١٠م األول ترشين و٢٧ ٢٥ وبتاريخ (١٩)
اإلنكليزي» االحتالل عهد يف عليها تعاقبت التي واألدوار مرص يف الصحافة «مركز عنوانها
جلسات إحدى يف الرافعي الرحمن عبد املحامي ألقاها الخطبة وهذه عموًدا، عرش اثني يف
هذه وتتناول بروكسل، مدينة يف ١٩١٠م سنة مرص أحرار عقده الذي الوطني املؤتمر
التقييد من عليها طرأ ما كل مع املذكور االحتالل بعد املرصية الصحافة أخبار الخطبة
املحتلني. ذم يف املغاالة من تخلو ال لهجته لكنَّ كامل، وإسهاٍب حسن بأسلوٍب الحرية أو
جريدة صاحب الفورتي البشري السيد نرش ١٩١١ الثاني كانون شهر ويف (٢٠)
«الهدى» جريدة صفحات عىل التونسية» الصحافة «تاريخ عن مقالة تونس يف «التقدم»
التونيس، الجعايبي محمد السيد أفادنا كما الفوائد كثرية الذيول ضافية وهي النيويوركية،

السبيل. هذا يف السعي من بذلناه مما رغًما بوصفها لنقوم عليها نقف لم ولكننا
اللبنانية «املرسة» مجلة يف الكرميل أنسطاس األب نرش ١٩١١ شباط غرة ويف (٢١)
تبَق لم صحيًحا وصًفا فوصفها بغداد» «صحافة عن صفحة ٣٨ يف تقع مسهبة مقالة
والسيئات الحسنات من فيها ما مبينًا منها واحدة كل ذكر فإنه ملستزيد، زيادة بعده
الزوراء أدباء أن يف ريب وال والتاريخ. للغة خدمًة الغرض عن مجردة ونفس نقادة بعني
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عىل باالفتخار يعود ال أكثرها التي جرائدهم رقي يف ويسعون الصنيع، هذا له يشكرون
الخلفاء عهد عىل العربية واآلداب للمعارف مهًدا الغابرة القرون يف كانت التي مدينتهم،

العباسيني.

بغداد. يف «العلوم» مجلة منشئ عيىس؛ رزوق

ومنشئ «فرعون» مجلة صاحب حبيب؛ توفيق وضع ذاتها للسنة شباط ٧ ويف (٢٢)
صفحًة ١٤ يف تقع القبطية» «الصحافة عنوانها مقالة القاهرة يف «اإلكسربس» جريدة
تحيز؛ وال محاباة بال طائفته صحف عن كتبه فيما وأفاد فأجاد باليد، مخطوطة كربى
ومستحسنًا الذم يستحق مما الصحف يف رآه ما مستهجنًا تها عالَّ عىل الحقيقة أورد ألنه
هذا رواية عىل القبطية الصحف عن قلناه ما أكثر يف اعتمدنا وقد املدح، يُوافق ما منها

املدقق. املنصف الكاتب
«املشري» جريدة صاحب عيىس بن الطيب كتب ١٩١٢م الثاني ترشين ٢٩ ويف (٢٣)
صفحات تسع ذات وهي لطلبنا، إجابًة التونسية» الصحافة «تاريخ يف نبذة بتونس
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القاهرة. يف سابًقا «الفكاهة» مجلة صاحب نقوال؛ ديمرتي

وتدقيق، ونزاهة وصدق باختصار املذكور القطر يف ظهرت التي الصحف أخبار تتضمن
عرباني. بحرٍف املطبوعة العربية الجرائد سوى منها فاته وما قاطبًة، ذكرها وقد

من كانت سواء صحافتنا بأخبار املتعلقة الكتابات من عليه االطالع أمكننا ما هذا
الضعيف رأينا إبداء عىل البحث داعي حملنا وقد األجانب، أو العربي اللسان أبناء قلم
سبقونا الذين ء األجالَّ بأصحابها تنكيتًا ال للحقيقة توصًال املذكورة الكتابات من كلٍّ يف
من الخفض أو حاساتهم مسَّ العمل هذا يف نقصد أن لنا وحاشا الوعر، امليدان هذا يف
الرشيف، الفن هذا خدمة يف غاية كل عن والتجرد النية صالح فيهم نعتقد ألننا قدرهم؛
التي الصحافة شأن تعزيز سبيل يف املشكورة املساعي من لهم ما منكر من وليس

اآلداب. عالم يف الرفيعة منزلتهم عىل الثناء لواء وترفع بفضلهم، تتحدث
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اصطالحات فيها تبعوا الكتَّاب ألن مبتكًرا؛ أسمائها أكثر كان العربية الصحافة ظهرت ملا
كقولهم: ألفاظها وتروق معانيها تطيب بأسماء الصحف بوا فلقَّ العرص، أهل وذوق اللغة
بحيث فشيئًا شيئًا توسعوا ثم وغريها، األفكار ونزهة األحوال ومرآة األخبار حديقة
هكذا صحفنا. عىل وأطلقوها فعرَّبوها واملجالت الجرائد مسميات يف الغربيني حذو حذوا
واأليام، والفجر، والصباح، والوقت، الزمان، أسماء: اإلفرنج عند درج كما عندنا درج
واإلصالح. والنهضة، والتمدن، والنجاح، والتقدم، والرتقي، والعمران، واملدنية، والحضارة،
والخرطوم والفيوم وحلوان وطنطا واإلسكندرية كالقاهرة املدن: أسماء يف أيًضا وتبعوهم
ودير وباريس والبرصة وبغداد والالذقية وطرابلس وحمص ودمشق وبريوت والقدس
وصدى والربازيل وزنجبار وتونس ومرص كرتكيا الدول: أسماء عليها وقس القمر،
النهرين، وبني وفلسطني، والحجاز، كسورية، والواليات األقاليم أسماء أو املكسيك،

الغرب. وطرابلس والسودان،
والفرات، والكوثر، كاملحيط، والينابيع: واألنهار البحار أسماء القبيل هذا ومن
الجبال: أسماء ومثلها والشاغور، العايص، ونهر وبردى، والربدوني، والنيل، واألمازون،
كالرشق الجهات: أسماء أو عامل، وجبل واملقطم، وعرفات، وصهيون، والكرمل، كلبنان،
وكوكب أمريكا، كوكب كقولهم: القارات أسماء تليها الجنوب، وصدى واملغرب واملرشق

العاملني. وجريدة الجديد، والعالم أفريقيا،
بها فدعوا والسيارات الكواكب أسماء استعمال يف اإلفرنج كتَّاب صحافيونا وقلَّد
والثريا، والشهاب، واملشرتي، والقمر، والهالل، والزهرة، الشمس، وهي: صحفهم بعض
ومن واإلخاء، واملساواة الحرية الدستور: كلمات ثالث مثلهم واتخذوا املرشق، ونجم
والوفاء والثبات والحكمة والصدق والحق واالستقامة كالعدالة الفضائل: أسماء ذلك
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النور: عىل الدالة األسماء ومنها واملحبة، واألمل والرجاء واإليمان والسالم واإلخالص
عىل أو الربيع، ومجلة الشتاء كمجلة السنة: فصول عىل أو والنرباس، والفانوس كاملصباح
كالزراعة والفنون: والصنائع العلوم أسماء يف أيًضا آثارهم اقتفوا ثم كالطاعون، اآلفات:
واآلداب، والبالغة والبيان والقضاء والرشع والحقوق واالقتصاد املساحة ومجلة والتجارة
بالخرج، وحط وكراكوز، وعيواظ، املسخرة، كقولهم: الهزلية األسماء يف مجراهم وجروا
ارة، صفَّ وأبو نظارة، وأبو واملكنسة، والحشاش، هاللة، يا وانخيل الطاسة، وضاعت

بالك. وظهرك والعصا بلدنا، وحمارة منيتي، وحمارة والجاسوس، زمارة، وأبو
الدين كتب يف الواردة أو الدينية األسماء استعمال إىل الصحافيني بعض وعمد
والحرمني والصخرة واملرسة والنعمة والكلمة كالصليب تربًكا: صحفهم عىل فأطلقوها
داود ومظلة الفاتيكاني واملجمع األرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة والخالفة
والعريس والفتاة كالفتى التحبب: ألفاظ يف بعضهم ورغب اإلنجيل، انتشار عن وأخبار
والتودد والظرائف واللطائف الرشق وفتاة الجليس وأنيس والحسناء والنديم والعروس
كالحديقة بالطبيعة: عالقة له وما النبات إىل تشري أسماء عىل بعضهم وعوَّل والشبيبة،
والفردوس واملرج والجنينة والجنة والجنان والرياض والروضة والريحانة والبستان
والطاووس والغزالة كالنحلة الحيوان: أسماء عن قل كذلك والزهور، والثمرات والثمرة
عليها وقس والحمارة، الطب ويعسوب األبيض والفيل املرقيس واألسد اإلسالمي واألسد
والصدى الحرب ونفري سوريا ونفري كالنفري الطرب وآالت الصوت عىل الدالة األسماء
الرشق ولسان العرب ولسان الحال ولسان بابل وصدى األهرام وصدى الصدى ورجع
الدالة األسماء من استعملوه ما القبيل هذا ومن واألرغول، والصيحة املغرب ولسان
والرائد النيل ورائد والسفري والسيار والطائف والطواف والربيد كالجوائب الَجَوالن: عىل

املرصي. والرائد التونيس
واملهندس واألستاذ والرسام كالطبيب املهن: عىل تدل أسماء الصحف ولبعض
كالسلطنة واالفتخار: العظمة إىل يشري وغريها واملرشد، واملبرش والخطيب واملحامي
واملستقلِّ والعجائب واملمتاز واملفتخر واملنرب والطغراء واملنار والبريق والعلم واللواء
باريس، يف والدنيا الخافقني وضياء والكائنات امللوك وطوالع الخالفة ودار واالستقالل
والفسطاط واألرز الهول وأبي كاألهرام املندرسة: واملدن العتيقة اآلثار يتناول وبعضها
الجمعيات أو الكربى العلمية املعاهد إىل منسوب هو ما ومنها والكنانة، ومنفيس ونينوى
منصور مار رشكة وأعمال السورية العلمية والجمعية والرشقية والكلية كاألزهر الشهرية:
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القاهرة. يف العثماني» «الصدق مجلة مدير عثمان؛ محمد

أو الشعوب أسماء عن يعرب وغريها العباسية، املالجئ ومجلة والتوفيق الوثقى والعروة
العثماني واالتحاد العربي واالتحاد العرب ونهضة سام آل كجريدة القبائل: أو الطوائف
الفتاة واملارونية املرصي واالتحاد اإلسالمي والعالم العثماني واإلخاء العثماني واالئتالف

الكردي. وجراب الكاثوليك واألقباط
لدى منوالها عىل يُنسج لم لجرائدهم أسماء استعمال يف العرب صحافيو وتفرد
والشدياق والصادق والحايف كرسكيس اسمه: أعطاها من فمنهم ندر، ما إال األمم سائر
والزوراء والفيحاء كالشهباء البلدان: نعوت عليها أطلق وبعضهم الغانمية، والرسائل
وأبي نواس وأبي كاألصمعي النساء: أو الرجال مشاهري أسماء اتخذ وغريهم واملحروسة،
واألمراء: والخلفاء وامللوك السالطني بأسماء تيمن منهم وقسٌم وحذام، وجهينة الهدى
بعضهم ولجأ واملنعم، والعباس وفرعون والظاهر واملعتصم والرشاد واملأمون كالرشيد
والبوستة والبورصة اإلكسربس كقولهم: فاستعملوها األجنبية األسماء إىل رضورة بال
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الزهور مجلة نرشتها بعبارة الفصل هذا ونختتم الريف، وتلغراف الجديدة والتلغرافات
وهي: القاهرة يف أوىل) سنة ،٥ (عدد

أدبية جريدٌة مثًال فاإلكسربس حقيقتها، عىل اسمها ينطبق ال ما الجرائد ومن
جريدٍة معنى يُفيد اسمها أن مع األسبوع، يف مرًة تصدر األسلوب لطيفة
وأُخرى النهار يف مرتني األقل عىل وتصدر سواها قبل األخبار تتلقى سياسية

البريوتية. الربق عن قل وكذلك الليل، يف
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الخامس الفصل

عن أثرية وشذراٌت تارخيية فوائُد
خاص بنوٍع منها والعربية عموًما الصحافة

متفرقة مصادَر من الطويل البحث بعد اقتطفناها شتى فوائد الفصل هذا يف نذكر
التاريخية الشئون من فيها ملا واالختصار والعلم الفكاهة بني جامعة وهي كثرية. وموارَد
كبري اعتباٌر املعلومات ولهذه خصوًصا، منها والعربية عموًما بالصحافة تتعلق التي
أو كتاب يف كلها نرشها يسبق لم ألنه العتيقة؛ اآلثار عن والباحثني التاريخ عشاق لدى
عليها ليطَّلع الكتاب هذا صفحات عىل ننرشها أن فأحببنا اإلطالق، عىل مجلة أو جريدة

وهي: بالضاد الناطقون

الصحيفة وهي املسيح، قبل ٩١١ سنة بان» «كني العالم يف أُنشئت جريدة أول (١)
اليوم؛ يف مرات ثالث تُنرش إنها بحيث اآلن حتى تزل ولم الصني، لحكومة الرسمية

أحمر. بلون ومساءً أبيض، بلون وظهًرا أصفر، بلون صباًحا
اإلمرباطور عهد عىل رومة يف اليومية» «األعمال أوروبا يف ظهرت جريدة وأول (٢)

للمسيح. األول القرن أواسط يف قيرص يوليوس
بكني يف الخشب عىل محفورة ظهرت «كنبو» اسمها مطبوعة جريدٍة وأول (٣)

اآلن. حتى حية تزل ولم تقريبًا قرون أربعة منذ الصني عاصمة
عام «غزتة» تسمى كانت الحديثة الطباعة فن انتشار بعد برزت جريدة وأول (٤)

بإيطاليا. البندقية مدينة يف ١٥٦٦م
١٦٦٥م. عام صدرت الفرنسية العلماء» «مجلة علمية مجلة وأول (٥)

١٧٠٢م. آذار ١١ يف ظهرت اإلنكليزية كوران» «الداييل يومية جريدة وأول (٦)
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يف ١٧٠٤م سنة نيولسرت» «بوسطن الجديد العالم يف ظهرت جريدة وأول (٧)
املتحدة. بالواليات بوسطن مدينة

القاهرة يف ١٧٩٩م سنة األول نابليون أنشأها التي هي عربية جريدٍة وأول (٨)
بونابرت. الجنرال حينئٍذ واسمه النيل، وادي يف الفرنسية للحملة قائًدا كان عندما

الفرنسية أزمري» «بريد جريدة العثمانية السلطنة يف ظهرت صحيفة وأول (٩)
١٨٢٥م. سنة

١٨٣٢م سنة القسطنطينية يف ظهرت وقائع» «تقويمي تركية جريدة وأول (١٠)
محمود. السلطان عهد يف باشا رشيد مصطفى بعناية

سنة نواحي يف ورزي أندراوس كان العالم يف الجرائد بجمع اعتنى من وأول (١١)
١٨٣٥م.

تاريًخا ألَّف فإنه إليه، املشار ورزي أندراوس كان الصحافة عن كتب من وأول (١٢)
١٨٤٤م. سنة إىل ١٦٠٥م سنة من بلجيكا جرائد أخبار صفحة ٣٠٠ نحو يف يتضمن
سنة اآلستانة يف األحوال» «مرآة هي عربي رجٌل أنشأها عربية جريدة وأول (١٣)

الحلبي. حسون هللا لرزق ١٨٥٤م
مختلفة» أماكن يف اإلنجيل انتشار عن «أخبار مصورة عربية جريدة وأول (١٤)

بريوت. يف األمريكيني للمرسلني ١٨٦٣م سنة
أنشأها «النحلة» الكلمة معاني من معنًى بكل رة مصوَّ عربية مجلٍة وأول (١٥)

لندن. يف ١٨٧٧م حزيران ١٥ بتاريخ الرسياني صابونجي لويس القس
يف سابًقا فرنسا قنصل غلياردو هنري العربية الصحافة عن كتب من وأول (١٦)

١٨٨٤م. سنة القاهرة قنصلية يف موظًفا كان عندما حيفا
للشيخ باريس يف نظارة» «أبو جريدُة بألواٍن مرسومة عربية صحيفة وأول (١٧)

١٨٨٧م. الثاني كانون ٢٢ بتاريخ املرصي صنوع يعقوب
يف سة املؤسَّ املرصية» «الوقائع اليوم حتى منترشة تزل لم عربية جريدة وأقدم (١٨)

القاهرة. يف ١٨٢٨م الثاني ترشين ٢٠
بروكسل مدينة يف ١٨٩٠م سنة كان الصحف بجمع للمولعني تأسس ناٍد وأول (١٩)

بلجيكا. عاصمة
١٥ بتاريخ أمريكا» «كوكب الجديد العالم يف ظهرت عربية جريدٍة وأول (٢٠)

١٨٩٢م. نيسان
بروكسل. يف ١٨٩٣م سنة كان للجرائد معرض وأول (٢١)
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العالم. يف الحديثة الطباعة فن اخرتع من أوَّل وهما وفاوست؛ غوتنربج يوحنا

معرضها أثناء انفرس مدينة يف ١٨٩٤م سنة أُنشئ للصحافة مؤتمر وأول (٢٢)
العام.

األمري كان للصحافة ا عامٍّ مؤتمًرا رسمية بصفٍة حرض عربي صحايفٍّ وأول (٢٣)
أسوج. عاصمة استوكهلم يف ١٨٩٧ سنة اللبناني أرسالن أمني

باريس. يف ١٨٩٩م عام أنشئت للصحافة مدرسة وأول (٢٤)
يف جرائدنا أصحاب بهمة ١٩٠٠م سنة التأم العربية للصحافة مؤتمر وأول (٢٥)

املتحدة. بالواليات نيويورك مدينة يف املهجر
جريدة عدد وحديثًا قديًما العربية الصحف جميع بني صدرت نسخة وأجمل (٢٦)
الون للبابا الفيض الحربي اليوبيل فرصة يف ١٩٠٢م شباط ٢٢ يف املنشور «البشري»

عرش. الثالث
عىل يحتوي وهو ١٩٠٧م، عام بروكسل يف تأسس للصحافة متحف وأول (٢٧)

كله. العالم يف واملجالت للجرائد مجموعة أوسع
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الحروف لتوزيع وآلة العربية الطباعة حروف لصفِّ آلة اخرتع من وأول (٢٨)
«الرموز» جريدة صاحب الخوري أفندي رشيد كان الجرائد؛ انتشار لرسعة تسهيًال

١٩٠٨م. سنة أيرس بونس يف سابًقا
ظهورها عهد عىل سنة خمسني ملرور رسميٍّا احتفاًال أقامت عربية جريدٍة وأول (٢٩)

١٩٠٨م. سنة األول كانون ١٣ يف البريوتية األخبار» «حديقة
العمومية املجاميع خال باألفراد خاصة واملجالت للجرائد مجموعة وأشهر (٣٠)
واللغات. األسماء مختلفة صحيفة ألف ٥٥ نحو عددها ويبلغ فوفنت، دي ألربت يملكها
هذه كاتب طرازي دي فيليب يملكها وحدها العربية للصحف مجموعة وأوسع (٣١)
التي والتغيريات التقلبات عدا ما مختلفة، ومجلة جريدة ١٢٠٠ نحو تبلغ وهي السطور.
التي الصحف من نفيسة مجموعٌة أيًضا السطور هذه كاتب ولدى منها، كلٍّ عىل طرأت
والترتية والعربانية والفارسية واألرمنية والرتكية كالرسيانية الرشقية اللغات يف ظهرت

البعيدة. الشعوب ألسنة من وغريها والجاوية واملالوية والصينية واليابانية واألردوية
عيد يف ذلك كان الصحف تصدر لم األمريكية الصحافة تاريخ يف مرَّة وأول (٣٢)

١٩١٢م. سنة امليالد
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بكحسني عطا

مرص أبناء من مراء بال فإنه الطيبة؛ املآثر من الوجيه الرجل لهذا ما أحٌد يجهل ال
الوطنية الصحف قرَّظته ولذلك وامللة، والوطن األدب خدمة سبيل يف حياتهم وقفوا الذين
نذكر: والرتكية العربية الجرائد فمن بفضله، إقراًرا ترجمته مع رسمه ونرشت واألجنبية
و«الجريدة و«املحيط» و«املفتاح» و«الرقيب» «الوطن» ثم اآلستانة يف فنون» «ثروت
أما املرصية، الصحف من وغريها العثمانية» و«الراية و«العمران» و«املعرض» املصورة»
Magazine Illuslré ومجلة لندن يف The Near East منها: فنذكر األجنبية الصحف
يف The Sphinx ومجلة Le Bosphore وجريدة رومة يف La Donna ومجلة باريس يف
والتوقري التعظيم بعبارات سعادته امتداح عىل قاطبًة أجمعت فإنها وغريها، القاهرة
النحل كل نحو املربورة واألعمال العمومية املنافع جانب يف الحميدة مساعيه إىل وأشارت

وامللل.
هذا مسمَعي العربية» الصحافة «تاريخ كتاب تأليف عىل عزمي خرب يبلغ كاد وما
من إخراجه عىل عزائمي وشدَّد وأطراه، العمل لهذا ارتياحه أبدى حتى الجليل الشهم
الجرائد من نفيسة بمجموعٍة وأتحفني منه كرًما فبادر الوجود، دائرة إىل القوَّة حيز
يف بها ألستعني مختلفة صحيفٍة وثالثمائة نيًفا عددها يبلغ التي العربية واملجالت

الشأن: هذا يف بها يل بعث التي الرسالة نص وإليك املذكور، مرشوعي

الخالل الكريم املفضال الفيكونت جناب
واملعروض الوفري، واالعتبار الجزيل باإلكرام الخطري جنابكم خاطر أسأل
نقوال أفندي ديمرتي األديب الكاتب صديقنا املخلص املحب أطلعني قد أنه
مجموعة عىل االطالع يف ورغبتم بي، فيه نوَّهتم الذي الكريم خطابكم عىل
موجبًة واآلداب العلوم بأمر عنايتكم كانت وملا عندي. املوجودة العربية الجرائد
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هذه تقديم إىل االرتياح بمزيد بادرت فإنني املستطاب، والثناء اإلعجاب ملزيد
راجيًا اآلثار ونفائس األخبار نوادر الحاوية جنابكم ملكتبة هدية املجموعة
يف األيام «حىل من األول املجلد مع وفاء وتذكار والء عنوان لقبولها تكرَّمكم
فإنني واملهام، األمور من لجنابكم يعرض ما بكل وترشيفي اإلسالم» خلفاء
مناقبكم بفضل املتني، الوالء دعائم وتوطيد الثمني، التعارف عرى توثيق أتمنى
الصميم اعتباري الكريمة لذاتكم مكرًرا … السامية وجاهتكم ومظاهر العالية

أفندم. معاليكم ودامت العظيمة، واحرتاماتي
.١٣٢٨ سنة القعدة ذي أول

املخلص صديقكم
حسني عطا

واإلحسان، االمتنان وعواطف الشكران، عبارات لسعادته أرفع القلب صميم فمن
مرفوًعا مقامه وتجعل الربانية، عنايتها بعني تكأله أن الصمدانية، العزَّة إىل متوسًال
أن امليمون، لذكره تخليًدا رأيت وقد والعرب، والرتك العجم بني األدب، منارة عىل
فصًال لها وأفردُت القرون، ممر عىل محفوظًة آثاره لتبقى حياته ترجمة خالصة أرسد
الكتاب: هذا أجزاء يف عنهم الكالم سيأتي الذين الُكتَّاب، مشاهري تراجم قبل مخصوًصا
أرشاف من بك حسن بن صالح ابن الحج أمري بك حسني حسن ابن بك عطا هو
القاهرة، مدينة يف ميالدية ١٢٩٨ / ١٨٨١ الحجة ذي شهر يف ُولد بكر، ديار مدينة
ومنذ األناضول. بالد يف األكراد بني املشهورة العشائر إحدى من أجداده ويتسلسل
منها نال حتى واللغات العلوم تحصيل عىل فانصبَّ العالية املدارس دخل أظفاره نعومة
األساتذة، ونخبة العلماء صفوة عىل يرتدد أخذ املدرسة من خروجه وبعد األوفر، النصيب
سري يراقب وكان العرصية، املعارف وسائر االجتماعي التاريخ درس يف تعمًقا فازداد
محنًكا وسياسيٍّا أخالقيٍّا عامًلا صار حتى ادة وقَّ وفطنٍة يقظى بعنٍي الحديثة الرتقيات
املرصي «الرجل إنه عنه أحدهم قال وقد الكلمة، معاني من معنى بكل رشقيٍّا ومؤرًخا
جزءًا وأنفق وملته، وطنه خدمة ألجل نفسه وبذل بالعلوم، ُشغف الذي الوحيد املثري

العامة.» املصلحة سبيل يف ماله من كبريًا
ترجمه ثم اإلسالم» يف «خواطر املسمى كتابه بتأليف أعماله بك عطا واستهل
طبع أُعيد حتى واسعة شهرًة فنال إسالم» «خاطرات باسم الرتكي اللسان إىل بقلمه
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حسني. بك عطا

يف األيام «حىل كتاب أيًضا وألَّف مطالعتها، عىل القراء إقبال كثر التي العربية النسخة
كتاب وله اآلن، إىل الهجرة عهد من املحمدية األمة تاريخ يتضمن وهو اإلسالم» خلفاء
املهمة املشاهد ورسوم العلية الدولة مشاهري بصور ُمزيَّن وهو العثمانية» «السياحة
وامتزج العثمانية السلطنة أقطار يف مراًرا ساح أن بعد مؤلفه أنجزه القديمة، واآلثار
وبعده، الدستور إعالن قبل السلطنة حال فيه فرشح عنارصها، اختالف عىل بسكانها
تحت الكتاب وهذا كلها، فيها جال التي وعواصمها أوروبا مشاهد وصف عىل وأتى
أدواء فيه رشح عثمان» آل دولة وجود يف اإلسالم «صيانة دعاه آخر كتاٍب مع الطبع
الرشقية. السياسة غور يف النظر وبُعد اآلراء سديد حاويًا سفًرا فجاء العثمانية، الدولة
جدد التي اليومية املرصية» «الجوائب جريدة يف جليٍّا ظهوًرا مآثره وظهرت
صارت حتى قلمه نفثات من فيها فأودع كبرية، مطبعًة لها وأنشأ القاهرة يف صدورها
االستقالل حقوق عن فدافع القومية، املصلحة لخدمة أُنشئت التي الرشقية الصحيفة
والرشقيني. الرشق عىل واإلسعاد بالخري تعود وإصالحية اجتماعية بمقاالٍت العثماني
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لها، عامًال عضًوا باريس يف العلمية الجمعية عيَّنته األدب عالم يف لشهرته ونظًرا
فلبَّى Reims رمس مدينة يف السنوية حفلتها يف للخطابة الجغرافية الجمعية انتدبته ثم
ونُرشت عامة، والرشقيني خاصًة العثمانيني عن بها دافع نفيسة خطبًة وألقى الطلب

املذكور. للمؤتمر الذهبي الكتاب يف الخطبة هذه
عن واالبتعاد اليد وكرم الخري عمل ومحبة األخالق بدماثة الرتجمة صاحب واتصف
بشهامة تشهد كثرية براهنُي القول هذا صحة عىل ولنا ودينه، لوطنه الذميم التعصب
ماليٍة بمساعدٍة األرمن من أطنه ملنكوبي تربع أنه ذلك فمن مبادئه؛ ونزاهة نفسه
مساعدًة املال من آخر بمبلٍغ أيًضا وتربع القاهرة، يف الطائفة هذه ملطران ها سلمَّ وافرة
بهذا تقريًرا املارونية البطريركية رفعت وقد الخرطوم، يف املارونية الطائفة كنيسة لبناء
وامتنانها. الفاتيكانية الدوائر لرسور داعيًا ذلك فكان األعظم؛ الحرب قداسة إىل الشأن
مدة خصوصية مقابلٍة يف العارش بيوس البابا بمقابلة حظي سائًحا رومة عىل عرَّج وملا
يعامل كما األعظم الحرب عامله وقد قداسته. التفات موضوع فيها كان دقيقة عرشين
اآلثار وسائر الكتب وخزائن الرسويل الكريس متاحف عىل باطالعه وأمر األجانب، األمراء

األوىل. طبقته الكبري» غريغوريوس القديس «وسام وأهداه تلطَّف ثمَّ القديمة،
له فشكر سابًقا، إيران شاه الدين مظفر بمقابلة باريس يف وجوده أثناء وترشف
الثاني خورشيد» «شري وسام منحه ثم به، إعجابه وأظهر امللِّية أمانته صدق عىل الشاه
عالمات بعض أيًضا ونال الذهبي، املعارف» «وسام مع له املمنوح صدر عىل بيده وعلَّقه
«مدالية ثم الثاني» «املجيدي ووسام إيران، دولة من األول «رستيب» كوسام الرشف
وسام وأحرز العثمانية، الدولة من الثاني الصنف من األوىل والرتبة الذهبية» الحجاز
مسقط سلطان من األول عمان» «فخر ووسام لحج، سلطان من األول الصباح» «نجمة

وغريها. وعمان
الدين عز يوسف األمري خاصة زيارٍة يف قابل ١٩١٠م سنة اآلستانة إىل رحلته ويف
سواه مرصيٌّ ينله لم ما الحفاوة من سموه لدى فلقي العثمانية، السلطنة عهد ويل
يده، بخط ومكتوبًا الكريم باسمه متوًجا رسمه إليه املشار األمري أهداه وقد اآلن، قبل
فأهدوه وغربًا رشًقا واألمراء امللوك من كثري بمقابلة فاز بك عطا فإن ذلك عدا وما
العامرة داره أن املقام هذا يف عنه السكوت يسعنا ال ومما بانعطافهم، وشملوه رسومهم
وغريهم األعالم؛ والعلماء السياح وكبار الرجال لعظماء محطٍّا وكرمه بلطفه أصبحت

النيل. وادي يزورون الذين
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حسني بك عطا

كلمة وتعزيز الخري لعمل العائدة مساعيه جميع بالنجاح يكلِّل أن سبحانه هللا نسأل
والهناء بالعز مقرونًا طويًال عمًرا سعادته يمنح وأن املعارف، نطاق وتوسيع الوطن
وخري األكرمني أكرم إنه الصمدانية، عنايته بعني املحروسني أنجاله ويصون والعافية،

املسئولني.
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السابع الفصل

اجلميل معرفة

الصحف من لديهم ما إرسال يف املساعدة يد يل مدُّوا قد واألديبات األدباء بعض كان ملا
الثناء ألوية أرفع أن هنا عيلَّ تحتم للصحافة؛ وخدمة ملرشوعي تعزيًزا والحديثة القديمة
صفحات عىل رسومهم أنرش افتخار بكل وإنني األدبية، ونخوتهم العربية حماستهم عىل
الناطقني فبلسان بصنيعهم، وإقراًرا بكرمهم تنويًها الكتاب هذا صدر يف «التوطئة»
توالت ما فضًال فضلهم ليبقى الجميل؛ معرفة عبارات لحرضاتهم أقدم قاطبًة بالضاد
أسماءهم أرسد إنني وها األقالم، وحملة الشعراء أفواه هممهم بعلو وتحدثت األعوام،

الهجاء: حروف عىل مرتبًة

أفندي إبراهيم الكريم والشهم الشهري املحامي حرضة أذكر الجميع مقدَّمة يف (١)
الجرائد من كبرية مجموعًة أهداني فإنه القاهرة؛ يف «الحقوق» جريدة صاحب ال جمَّ
خزائن بها ليزين سنة عرشة خمس منذ بالتقاطها ُعني قد الوجود النادرة واملجالت
العربية الصحف من كبري جانٍب عىل املجموعة وتشتمل مطالعتها. من ويستفيد كتبه
من آخر محلٍّ يف منشوًرا رسمه وترى كله، العالم يف وحديثًا قديًما ظهرت التي النفيسة

الكتاب. هذا
الهزلية الجريدة وصاحب نظارة بأبي امللقب املرصي صنُّوع يعقوب الشيخ (٢)
جرائده كل من لديه املوجودة الوحيدة املجموعة يل أرسل فإنه باريز، يف باسمه املعروفة

املكان. هذا غري يف رسمه نرشُت وقد الصحف، من غريها مع الكثرية
تونس يف «املشري» جريدة صاحب عيىس بن الطيب االجتماعي الكاتب حرضة (٣)
اإلمارة يف برزت مختلفة صحيفة ثالثني نحو من عدد بأول أتحفني فإنه الخرضاء،

اآلن. إىل بعيد عهٍد منذ التونسية



العربية الصحافة تاريخ

النجف. يف «العلم» مجلة صاحب الشهرستاني؛ الدين هبة السيد

مدينة يف «اإلحياء» مجلة منشئة ديربو جان السيدة املستعربة الكاتبة حرضة (٤)
من عديدة أنحاء يف املطبوعة الصحف أكثر يل جمعت فقد أفريقيا؛ بشمال الجزائر
عند السيدة هذه وتُعرف وغريها، وروسيا املراكشية والسلطنة الفرنسية الجزائرية البالد

الزهراء». «فاطمة أو رياض» «جمانة باسم األصليني الجزائريني
يف سابًقا «الفكاهة» مجلة منشئ نقوال أفندي ديمرتي املفضال العالم حرضة (٥)
والحديثة العتيقة واملجالت الجرائد أهم عىل الحصول يف يل عضد أكرب كان فإنه القاهرة؛
أنه فضًال فضله عىل زاد وقد األدباء، من غريه بواسطة إليها الوصول يل يتيرس لم التي

الكتاب. بهذا تتعلق شتى أموٍر عن وتنقيبه الصحافية بمباحثه أفادني
مدور ميخائيل بن نجيب املرحوم أرملة بسول روزا الجليلة السيدة حرضة (٦)
أُرسة عن الزمان قديم من موروثة الوجود نادرة بصحٍف عيلَّ تكرمت فإنها بريوت؛ يف

األدبية. واآلثار العلمية بالنهضة املشهورة زوجها
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الجميل معرفة

بريوت. يف «املدارس» مكتبة صاحب صفري؛ يوسف

بغداد؛ يف «العلوم» مجلة منشئ رزوق أفندي عيىس األملعي الكاتب حرضة (٧)
العراق أنحاء يف صدرت التي الصحف من كبري جانٍب التقاط يف وافًرا تعبًا عانى فإنه

بها. وأتحفني
مجلة منشئة هاشم لبيبه السيدة البارعة والخطاطة البليغة الكاتبة حرضة (٨)
بعثت فإنها بالقاهرة؛ املرصية» «الجامعة يف الشهرية املحارضات وصاحبة الرشق» «فتاة

العهد. الحديثة املرصية الصحف من وافر بعدٍد يل
مجلة امتياز صاحب اليسوعي شيخو لويس األب الخطري العالمة حرضة (٩)
مرشوعي، سبيل يف املفيدة الصحف من عليِه عثر ما كل أهداني فقد بريوت؛ يف «املرشق»
بعنايته املؤسسة الرشقية» «املكتبة يف إليه محتاًجا كنت ما ملطالعة السبل يل سهل ثم
الجهد وسنبذل هنا، صورته ننرش أن يشأ لم التضاعه ونظًرا يوسف، القديس كلية يف

«املرشق». مجلة عن الكالم لدى ونرشها عليها للحصول
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العربية الصحافة تاريخ

يف العثماني» «الصدق مجلة مدير عثمان أفندي محمد الكريم الشهم حرضة (١٠)
القطر من أكثرها العهد، قديمة وجريدة مجلًة وثالثني بنيف يل بعث فإنه القاهرة؛

املرصي.
يف «العلم» مجلة منشئ الشهرستاني الدين هبة السيد الكبري العالم حرضة (١١)
والفرس والهند العراق يف الصادرة واملجالت الجرائد من وافر بعدٍد أتحفني فإنه النجف؛

وغريها.
بريوت يف «املدارس» مكتبة صاحب صفري أفندي يوسف األديب الكاتب حرضة (١٢)
بالعدد أتحفني فإنه كرسوان؛ يف ومزارعها عرامون ألبناء الخريية الجمعية ومؤسس
وكانت والجديد القديم العاَلَمني من مختلفة أنحاءٍ يف صدرت التي الصحف من الوافر

العامرة. مكتبته يف محفوظة
خزائن يل فتحوا الذين واألفاضل األعيان بعض ذكرهم سبق من إىل أُضيف ثم
عىل أسماُؤهم وهذه الصحف، منثورات من لديهم تيرس بما عيلَّ وتكرَّموا املعتربة كتبهم
إسكندر والشيخ العورا، حنا إبراهيم األلقاب: حفظ مع أيًضا الهجاء حروف ترتيب
فضل والخوري تابت، أيوب وسليم باز، نقوال وجرجي رسسق، ديمرتي وجرجي العازار،
بريوت، يف «البشري» جريدة مدير اليسوعي معلوف لويس واألب املاروني، فاضل هللا
ومحمد الرشيف، القدس يف ساعاتي ميخائيل ونجيب زحلة، يف املعلوف إسكندر وعيىس
بغداد، يف الرسياني جرجي األحد عبد والخورفسقفوس اإلسكندرية، يف بشري فهمي

حلب. يف الرسياني أيوب باسيل والقس
الصحافيني بعض رسوم أَعاروني الذين لسائر الجزيل الشكر أُسدي الختام ويف
«املطبعة مؤسس رسكيس أفندي خليل العزَّة صاحب وهم: الكتاب هذا بها زينُت التي
مجلة صاحب زيدان بك جرجي وعزتلو بريوت، يف الغرَّاء الحال» «لسان وجريدة األدبية»
«برنامج كتاب مؤلف غانم خطار بن يوسف الكاولري ثمَّ القاهرة، يف الشهرية «الهالل»
يف باسمه املعروفة املجلة صاحب رسكيس وسليم بريوت، يف مارون» القديس أخوية
املعتربة «الزهور» مجلة صاحبا الدين تقي أفندي وأمني الجميل، أفندي وأنطون القاهرة،
الشأن؛ مرفوعة الثغر، باسمة العربية، اآلداب زالت ال وغريهم. النيل، وادي عاصمة يف

التوفيق. ويلُّ وهللا ذكرهم. تقدَّم من بفضل
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الثامن الفصل

الرجال وأعاظم الصحافة

تتعلق الحارض العرص رجال أعاظم عن مأثورًة كلماٍت العربية الجرائد بعض تناقلت
والفائدة الفائقة والعربة السامية الحكمة من فيها ملا هنا؛ نثبتها أن فرأَينا بالصحافة،
األرض ومشاهري امللوك من لغريهم منسوبة أُخرى أقواًال إليها أضفنا ثم التاريخية،

الواحد: بالحرف وهي املقصود للغرض إتماًما
عدُت «لو العثمانية: السلطنة عرش من خلعه بعد الثاني الحميد عبد السلطان قال

كربيت.» أتون يف كلهم الجرائد محرِّري لوضعُت يلدز إىل
مائة من أُوجس مما أكثر جرائد ثالث من خوًفا أُوجس «إنني األول: نابليون وقال

جندي.» ألف
الشيطان من أقبح ولكنك القلم، أيها أنت «جميل روسيا: قيرص الثاني نقوال وقال

مملكتي.» يف
«أنتم اململكة: عرش من سقوطه بعد للصحافيني الربتغال ملك عمانوئيل وقال

الجديدة.» بالحكومة رأيي تطلبون تزالون وال سقوطي، سبب
الواليات إىل ذهابه عند هنري األمري لشقيقه أملانيا إمرباطور الثاني غيليوم وقال
من هناك لهم أن فاعلم فيها، الصحافيني من بكثري ستجتمع «إنك األمريكية: املتحدة

الجيش.» يف لقوادي ما مثل املنزلة
إذا جهنم بوابة أَخاف «ال سابًقا: فنزويال حكومة رئيس كسرتو السنيور وقال

الجريدة.» محرر قلم رصير من أرتعش ولكني بوجهي، ُفتحت
صحافيٍّا.» تقابل عندما صعبة لقضيٌة «إنها سابًقا: إيران شاه الدين مظفر وقال
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غانم. خطار يوسف

ال��م��ش��ه��ور ال��ب��رن��ام��ج ل��ش��ه��ي��د ذك��ًرا ال��ده��ر م��دى ي��ب��ق��ى رس��م��ي ه��اك
ل��ل��ده��ور رس��م��ه��م ح��ف��ظ ق��اص��ًدا ق��وٍم آث��ار ج��م��ع ف��ي أس��ع��ى ق��م��ُت
خ��ط��ي��ر م��س��ًع��ى م��وِت ف��ي أس��ي��ًف��ا ال��ع��م��ر أن��ف��ق أن ال��ج��زاءِ ك��لُّ ك��اَن

والحرب الورق معامل صاحب أكون أن «أودُّ املكسيك: جمهورية رئيس دياز وقال
ألحرقها.»

بني كاتب يكون أن «يجب األمريكية: املتحدة الواليات حكومة رئيس روزفلت وقال
البالد.» هذه من أنفار عرشة كل

الصحايف.» تجد الحرشات «بني إسبانيا: ملكة خريسيني ماري وقالت
كذلك.» قرصنا خفايا الصحايف «ويعرف إسبانيا: ملك عرش الثالث ألفونس وقال
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طنجة: مدينة يف Le Temps جريدة ملكاتب مراكش سلطان يوسف موالي وقال
الرس كتمان يستطيعون ال الذين أعظم كونهم مع فالصحافيون ذلك، أعلم إنني «نعم
الحكم ألن ونالطفهم؛ بهم نرحب أن واجباتنا فمن وفكرها، وروحها األُمم عني فإنهم

يكتبون.» ما إىل يستند املستقبل يف علينا
مؤتمر معاهدة بصورة جريدته إىل البارييس «التيمس» ُمكاتب بلويرت دي وبعث
رفع مؤتمرهم من الثاني اليوم يف اجتمعوا فلما الدول، معتمدو عليها ع وقَّ أن قبل برلني
كان إذا «ألرى بسمرك: فأجاب ملاذا؟ له: فقيل املسرتسل، املنضدة غطاء بسمرك الربنس

أرسارنا!» ليستطلع تحتها مختبئًا بلويرت دي
الباخرة حادثة يف غرق الذي اإلنكليزية» املجالت «مجلة صاحب ستيد وليم وقال
الشياطني.» مجمع رئيس منظره من يرتعش السيايس «الكاتب ١٩١٢م: سنة «تيتانك»
العذاب ل أُفضِّ ولكني … ألجلها «أموت الشهري: األمريكي الكاتب برسيان أرثر وقال

القلم.» سبيل يف
الصحايف.» كان عدن جنة «يف باكس: وقال

أفكار؟» عىل يحوي ما بقدر ماٌل «أَمعه تولستوي: بالكونت روكفلر وقال
األمة.» حياة بها ألن الجرائد؛ «أنشئوا اإلنكليزية: السياسة رجال كبار أحد وقال

من فلها سيئات للصحافة كانت «ولنئ لندن: يف فرنسا سفري كمبون املسيو وقال
شفيع.» ألف حسناتها
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الكتاباألول

األوىل الحقبة
السويس ترعة افتتاح تاريخ إىل الصحافة ن تكوُّ منذ تمتدُّ

١٧٩٩–١٨٦٩م





الباباألول

الحقبة هذه يف ظهرت التي واملجالت الجرائد كل أخبار عىل يشتمل
أحوالها. وبيان وصفها مع





األول الفصل

العربية الصحافة ن تكوُّ

ذلك وكان القاهرة، بمدينة عرش الثامن القرن ختام يف العربية الصحافة شمس بزغت
ارتقى الذي بونابرت؛ الجنرال بقيادة النيل وادي جاءَت التي الفرنسية الحملة يد عىل
أن غريبة ألمٍة أُتيح وهكذا األول. نابليون باسم فرنسا يف القيرصي العرش إىل ذلك بعد

الحديث. التمدُّن جراثيم سائر مع العربية البالد إىل الرشيف الفن هذا تُدخل
مطبعًة معها أَحرضت قد البونابرتية الحملة رافقت التي العلمية البعثة وكانت
فهو العالم أما بسيط، عامٌل واآلخر عالم أحدهما فرنسيان: رجالن يديرها باريس من
الرجل هذا تنويس وقد أوريل، مرك فهو العامل وأما مرسال، يوسف يوحنا املسترشق
يف جرائد ثالث نرشت أنها العلمية البعثة هذه بارشتْه عمل وأول األيام، ذكره أَحيت ثم
الخشاب، سعد بن إسماعيل يحررها كان اليومية» «الحوادث إحداها املذكورة: املطبعة
والثالثة Décade Egyptienne والثانية بالضاد، الناطقني لغة يف الصحف جدَّة وهي
تلك برجوع الصحف هذه انقرضت وقد الفرنيس، باللسان وهما Courrier d’Egypte

.١٨٠١ سنة بالدها إىل الحملة
٢٧ بعد لها هللا قيَّض حتى الصحافة فوائد من محرومة العربية اللغة وبقيت
الذي الخديوية، العرتة رأس الكبري باشا عيل محمد بفضل الفالح من جديًدا عًرصا سنة
أمالكها يف جريدة تُصِدر أن الفرنسية الدولة رأَت ثم لحكومته، املرصية» «الوقائع أنشأ
«املبرش» فأنشأت الوطنيني؛ السكان وبني بينها للتفاهم واسطة تكون أفريقيا بشمال

األوسط. املغرب عاصمة الجزائر مدينة يف ١٨٤٧م عام



العربية الصحافة تاريخ

العربية. الصحافة أساس واضع الفرنساويني؛ إمرباطور األول نابليون

ال��ورى ب��ي��ن ل��س��ان��ن��ا ش��أن ف��رف��ع��ت ع��رب��ي��ة ص��ح��ائ��ٍف ِب��ك��َر أن��ش��أت
ِم��را ب��ال ال��ف��خ��ار أَح��رزَت ول��ذاك ف��رده��ا ب��أن��ك ال��دن��ي��ا ل��ك ش��ه��َدْت

هذه سواه دون واستحق عربية صحيفًة باسمه أصدر األصل عربي رجٍل أوَّل أما
يف ١٨٥٥م سنة األحوال» «مرآة منشئ الحلبي حسون هللا رزق فهو الجليلة الكرامة
الصحافية النهضة إمام نسميه أن صواب بكل يمكننا ذلك وألجل عثمان؛ آل عاصمة
العلم أرباب بعُض أثره فاقتفى اإلطالق، عىل وزعيمهم الصحافيني جدَّ بل مراء، بال عندنا
فتُشكر؛ تُذكر آثاًرا وخلدوا املهنة هذه يف برزوا الذين املسيحيني سوريا أبناء من والفضل
وخليل اآلستانة، يف ١٨٥٧م عام «السلطنة» جريدة صاحب شلهوب إسكندر وهم:
الدحداح رشيد والكونت بريوت، يف ١٨٥٨م سنة األخبار» «حديقة مؤسس الخوري
صاحب الشدياق1 فارس وأحمد فرنسا، عاصمة يف ١٨٥٨م باريس» «برجيس منشئ

اإلسالم. دين يف دخل ثم لبنان جبل من مسيحيٍّا كان 1
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١٨٦٠م، سورية» «نفري منشئ البستاني بطرس واملعلم اآلستانة، يف ١٨٦٠م «الجوائب»
نرش ١٨٥٨م سنة ويف بريوت، يف ١٨٦٦م الشهرية» «الرشكة نارش الشلفون ويوسف

مرسيليا. يف «عطارد» جريدة كرلتي منصور الفرنيس املسترشق
ثالث األوىل الحقبة آخر يف فنرشوا الجلل؛ األمر هذا إىل املرصيون املسلمون تنبَّه ثم
والثانية البقيل، باشا عيل ملحمد ١٨٦٥م سنة الطب» «يعسوب إحداها القاهرة: يف صحف
إلبراهيم ١٨٦٩م األفكار» «نزهة والثالثة السعود، أبي هللا لعبد ١٨٦٦م النيل» «وادي
صدرت التي األخبار» «نتائج جريدة ذلك إىل ونضيف جالل، عثمان ومحمد املويلحي

املقدم. حسني ملنشئها ١٨٦٣م سنة نواحي يف بتونس
التابعة أو العثمانية الواليات بعض يف أُنشئت رسمية منها أخرى، صحٌف وهناك
يف ١٨٦٥ «سوريا» ثم تونس، يف ١٨٦١ التونيس» «الرائد وهي: العايل الباب لسيادة
يف ١٨٦٧ و«الفرات» لبنان، جبل قاعدة الدين بيت يف ١٨٦٧ «لبنان» وكذلك دمشق،
وهي: بريوت يف كلها ظهرت علمية ومنها بغداد. يف ١٨٦٩ «الزوراء» وأخريًا حلب،
«مجموع ومجلة ١٨٥٢ السورية» الجمعية «أعمال ومجلة ١٨٥١ سنة فوائد» «مجموع
بريوت يف قاطبًة صدرت دينية ومنها السورية. العلمية للجمعية ١٨٦٨ سنة العلوم»
للمرسَلني ١٨٦٦ الشهرية» «النرشة ومجلة ١٨٦٣ اإلنجيل» انتشار عن «أخبار وهي:
االسم. بهذا املعروفة للجمعية بول» دي منصور مار رشكة «أعمال وثالثتها األمريكان،

لندن. يف حسون هللا لرزق ١٨٦٨ وغساق» «رجوم كمجلة جدلية ومنها
يزل لم صحيفة وعرشون سبع األوىل الحقبة يف ظهر أنه بيانه سبق مما يتضح
والفرات ولبنان وسوريا التونيس والرائد واملبرش املرصية الوقائع وهي: حيٍّا ربعها
قامت التي األسبوعية» «النرشة وهي ثامنة صحيفًة إليها نضيف أن ويمكننا والزوراء،

الشهرية». «النرشة أنقاض عىل
السبق فيكون فيها ظهرت التي املمالك إىل الصحف تلك عدد نسبة راعينا وإذا
الباقي أما صحيفة، ١٦ وحدها فيها صدر فإنه العثمانية؛ للدولة املضمار هذا يف
يف واثنتان الجزائر، يف وواحدة تونس، يف واثنتان مرص، يف خمس يأتي: كما فيتوزع
اليومية» «الحوادث أي الصحف؛ هذه بواكري أن الغريب ومن إنكلرتا. يف وواحدة فرنسا،

سواها. دون األفريقية البقعة يف للوجود ظهرت و«املبرش» املرصية» و«الوقائع
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الثاني الفصل

نشأهتا أول الصحفمن أخبار
١٨٥٠م إىلسنة

اليومية الحوادث (1)

للجيوش قائًدا كان عندما ١٧٩٩ سنة األوَّل نابليون أَنشأَها رسمية، يومية صحيفٌة
القطر سكان بني حكومته أوامر وإذاعة مرص أخبار لنرش النيل؛ وادي يف الفرنسية
اب الخشَّ سعد بن إسماعيل السيد األدبية العلوم يف زمانه إمام إىل بكتابتها وعهد املذكور.
كما قيام، أحسن املهمة بهذه فقام املرصية؛ الحكومة ديوان يف التاريخ» «سلسلة كاتب
الواحد: بالحرف (٢٣٨ ،٤) تاريخِه يف الجربتي حسن بن هللا عبد العالمة معارصه روى

يوم؛ كل فيِه يقع وما الديوان لحوادث التاريخ كتابة يف عيَّنوه الفرنساوية إنَّ
دواوينهم جميع يف اليومية الحوادث بضبط اعتناء مزيد لهم كان القوم ألنَّ
أن بعد سجلهم يف يُرفع ملخص يف املتفرِّق يجمعون ثم أحكامهم، وأماكن
منهم يكون ملن حتى الجيش، جميع يف يوزعونها عديدة نُسًخا منه يطبعوا
والحقري للجليل معلومة األمس أخبار فتجد األرياف؛ قرى من املرص غري يف
يف يصدر ما كل برقم املتقيد هو كان ذُكر كما الديوان ذلك رتبوا فلما منهم.
يف له وقرَّروا صواب، أو خطأ أو جواب أو خطاب أو نهي أو أمر من املجلس
والية مدة الوظيفة تلك يف متقيًدا يزل فلم فضة، نصف آالف سبعة شهر كل

اإلقليم. من ارتحلوا حتى Menou منو جاك هللا عبد

واالجتهاد، والتنقيب البحث من بذلناه ما رغم عىل نتحققه فلم الجريدة اسم أما
الجربتي أن املعلوم ومن للحقيقة. وتقريًرا للتاريخ خدمة معرفته إىل غرينا ق يتوفَّ فعىس
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منها ويطبع اليومية» «الحوادث بضبط يعتني كان أنه الخشاب إسماعيل عن روى
لدينا ح ترجَّ الجليل املَؤرخ هذا رواية إىل فاستناًدا الجيش، جميع عىل ويوزعها نسًخا
عىل يطابق أنه سيما استعماله عىل فعوَّلنا الجريدة، اسم هو اليومية» «الحوادث أن
أن يف ذلك بعد ريب يبَق فلم رأيت، كما يوميٍّا تُنَرش كانت التي الصحيفة هذه أوصاف
وقد . وباكورتهنَّ العربية الجرائد أُمَّ تُعدُّ فرنسا حكومة بعناية تأسست التي النرشة هذه
١٨٠١ األول ترشين ١٤ يف مرص من الفرنسية العساكر انسحاب لدى رساجها انطفأ
يف الصحيفة هذه ذكر ورد وقد اإلسكندرية، يف وإنكلرتا تركيا جيوش أمام وانكسارهم
البريوتية «الرشيد» جريدة منشئ اليايف صالح الشيخ بقلم الرشق صحافة عن مقالة
ولكنها ُوَريقة لهم اتخذوا مرص الفرنساويون دخل «وملا قال: حيث أوىل) سنة ،١ (عدد

تدم.» لم
أديبًا وشاعًرا بليًغا كاتبًا الجريدة هذه محرر الخشاب سعد بن إسماعيل وكان
بعناية وفاته بعد ُجمع الحجم صغري شعر ديوان ترك وقد عرصه، علماء بشهادة
املوافقة ١٢٣٠ سنة الحجة ذي ٢ يف وفاته وكانت العطار. حسن الشيخ مة العالَّ صديقه

مسيحية. ١٨١٥ لسنة

املرصية الوقائع (2)

الصحافة، فوائد من محرومًة العربية اللغة بقيت مرص من الفرنسية الحملة خروج بعد
الخديوية، العرتة رأس الكبري باشا عيل محمد شخص يف قويٍّا سنًدا لها هللا قيَّض حتى
اإلنكليز مع حروبه بعد النيل وادي يف ترسخ العظيم املصلح هذا قدم كادت فما
املعارف نطاق توسيع إىل همته رصف حتى وغريهم واليونان والسودانيني والوهابيني
نها وحسَّ املذكورة مرسال يوسف يوحنا مطبعة فاشرتى املرصي؛ القطر سكان بني
وافرًة ِخَدًما أدَّت التي الشهرية بوالق مطبعة ١٨٢٢ سنة أسس وهكذا عليها. وزاد
العمال جملة من الدمشقي مسابكي إلياس وكان بالضاد، الناطقني لجميع وجزيلة
محمد رأى ثم مرص. يف الطباعة فنَّ وخدموا البوالقية الحروف قاعدة اصطنعوا الذين
إعالناتها وإذاعة الحكومة أوامر بنرش تقوم جريدة إيجاد إىل ة ماسَّ الحاجة أن باشا عيل
بك كلوت الدكتور بعناية ١٨٢٨ الثاني ترشين ٢٠ يف فأنشأ الرسمية؛ الحوادث وسائر
حال لسان جعلها التي املرصية» «الوقائع جريدة الطبية؛ العيني» «قرص مدرسة مؤسس
الكبري العالم إىل وتحريرها إدارتها فوَّض وقد اآلن. إىل حيًة تزال وال الخديوية، الحكومة
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الكاملة الدروس ى تلقَّ حيث باريس، من عودته بعد الطهطاوي رافع ابن بك رفاعة
من فنبغ األلسن؛ ملدرسة وناظًرا مؤسًسا بك رفاعة وكان املرصية. الحكومة نفقة عىل

شأنه. وعظيم الرجل بفضل تنطق نهضة بمرص نهضوا وافر عدٌد تالميذه

القاهرة. يف املرصية» «الوقائع جريدة منشئ مرص؛ خديوي باشا عيل محمد

م��ص��ُره وع��زَّت ال��دن��ي��ا ل��ه ده��ش��ت ال��ذي ال��ب��ط��ُل م��ح��م��د ال��ع��ل��يُّ ه��ذا
ذك��ُره ي��ف��ن��ى ول��ي��س ال��ده��وُر ت��ف��ن��ى ��ه ح��قِّ ف��ي روى إذ ال��م��َؤرخ ص��دق

اللغتنَي يف برزت ثم فقط، الرتكي اللسان يف عهدها أول يف املرصية الوقائع ظهرت
اآلن تصدر وهي تزل. ولم خالصة عربيًة ثم محضة تركيًة عادت ثم والرتكية، العربية
الخديو والية قبل وكانت الحجم، متوسطة صفحة عرشة اثنتي يف األسبوع يف مرات ثالث

بها. خاصًة إدارًة لها وجعل أحوالها فرتَّب منتظمة غري تصدر إسماعيل
وهم: العلم يف الواسعة الشهرة أرباب من كثري الطهطاوي بعد تحريرها توىل وقد
إسماعيل بن محمد الدين شهاب والسيد العطار، وحسن اللبناني، الشدياق فارس أحمد
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والشيخ بك، مجدي وصالح سالمة، مصطفى والشيخ الرحيم، عبد أحمد والشيخ املكي،
ومطبعتها إدارتها أما وسواهم. العبد، سليمان والشيخ سلمان، الكريم وعبد عبده، محمد

املرصية. املصالح كسائر إنكليزي برجٍل فمنوطتان

املبرش (3)

«املبرش». جريدة مؤسس الفرنسيس؛ ملك األول فيليب لويس

العربية باللغتنَي ١٨٤٧ سنة أيلول ١٥ يف فرنسا حكومة أنشأَتها رسمية صحيفٌة
فيليب لويس امللك عهد يف ذلك وكان األوسط، املغرب يف الجزائر والية لعموم والفرنسية
الجزائري القادر عبد لألمري خاضعة كانت التي املذكورة البالد بجيوشه غزا الذي
العلم سبيل إىل ترشدهم بهم خاصة صحيفٌة ألهلها تكون أن امللك هذا فشاء الشهري،
السلطنة سيما اإلسالمية الدول بسائر أسوًة والصناعة والتجارة والزراعة والحضارة
العمل، دائرة إىل الفكر هذا بإخراج امللكي أمُره صدر ثم املرصية، والخديوية العثمانية
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أربعة صفحة كل ويف صفحات ثالث يف صغري بحجٍم الشهر يف مرتنَي تصدر فكانت
الجريدة ولهذه كله. العالم يف العربية الجرائد ثالثة العهد قدمة حيث من وهي أعمدة،
يف العمومية املكتبة خزائن يف واألخرى اإلدارة مكتب يف محفوظة إحداهما مجموعتان
والثاني ،١٨٨٤ سنة إىل نشأته يوم من أولها أدوار ثالثة وللمبرش الوالية. عاصمة
األمر بادئ يف ركيكة عبارته وكانت الحارض. الزمان إىل والثالث ،١٩٠٥ سنة إىل
أوًال فيه تُستعمل وكانت اإلنشاء، صحيحة صارت حتى تدريًجا بالتحسني أخذت ثم
«الورقة استعمال منهما بدًال درج ذلك وبعد الجريدة، بمعنى الخربية» «الرسائل لفظتا

املذكور. باملعنى الخربية»
املستعرب وخلفه سنة، ثالثني مدة Arnaud أرنو السيد كان إدارته تولوا الذين وأول
أما الحايل. املدير وهو الثانية للمرة مرينت ثم Labouthiére ثم Mirante مرينت الشهري
أسماؤهم فهذه اآلن حتى البداية منذ الجريدة هذه يف العربي القسم كتابة تولوا الذين
عهًدا، أقدمهم وهو ١٨٨٦ سنة إىل البدوي أحمد اآلخر: بعد واحًدا التاريخ بحسب مرتبًة
ولد وعيل باحوم، وقدور عيل، الشيخ وليد ومحمود سماية، بن وعيل عمر، بن عيل ثم
الرششايل، أحمد بن ومصطفى مصطفى، بن ومحمد الشيخ، بن والحفناوي الفكاي،
صدر يف «املبرش» نرشها التي املقدمة نص هنا ونورد بلقاسم. بن ومحمد بوزار، ومحمد

تكوُّنها: عهد يف الصحف إنشاء عليه كان ما عىل القراء ليقف األول عدده

األقطار جميع من   األخبار ورود
١٨٤٧ سنة شتنرب ١٥ ١ ١٢٦٣ سنة شوال ٥

  املبرش مقصود  

هللا، نرصه أفرانصه، سلطان املعظم أن هللا، أرشدكم مسلمني، يا اعلموا
عليكم، النعمة وتواتر وخريكم لفايدتكم مخترص هذا وقوع برأيه له اتفق
ويرىض بفؤاده، هو ومرساتكم نعمتكم عىل يدل ما كل ذلك يف لكم والشاهد
عنده. الرعية كعزيز قلبه بمسكن أنكم سيما وال لنفسه، يرىض ما لكم
باألمور الرعية يعرفون أرادوا مهما النصارى أجناس سالطني أن واعلموا
كسلطان الدول جميع عند معروف هو كما خربيًة رسايَل لهم يبعثون الواقعة
اإلعالم هللا، نرصه أفرانصه، سلطان مراد وهكذا مرص، وصاحب إصطنبول
الجزاير ترصفات من دولته أرباب من أي البايلك؛ من صادر أمر بكل لكم
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ملا وفهمكم وباطالعكم األمور، هذه وقوع بسبب لتتحققوا عمالتها وساير
عىل والسرية واإلنصاف العدل املنصورة الدولة هذه فعل من لكم يظهر ذكر
مرتنَي عليكم املبرش هذا بورود األمري أمر ذلك فألجل املستقيمة. الطريقة
الرعية وكذا الرعية، مع السرية واألعيان الوالت يعرفون وبه شهر، كل يف
الدولة هذا مراد لكم يتضح اإلعالم وبهذا والوالت. األعيان مع السرية تعرف
حدود تعرفون وأنتم عليكم، الترصفات يف سهولة يجدون وأعيانكم منكم،
بيَّنها التي الحدود وجواز تعديتهم من تخشون ال بحيث عنكم أحكامهم
املبرش اسمها التي الرسالة هذه إن ذلك ومع بمراده. كما األعظم السلطان
ال أنواع والصنايع العلوم جميع أن واعلموا شتى. وفوايد أخبار عىل تطلق
أردنا ولذلك بأنواعها؛ معرفته بعد إال تعليمها يف ويزداد اإلنسان يدركها
وألنكم تبدلت، مهما بها وعلًما معرفة تزدادوا لكي بجميعها نخربكم أن
لديكم وتكثر تعليمها عنكم ليسهل بلدتكم، حسب عىل منها أردتم ما تختارون
تجارة من بأرضكم ذلك عىل يدل ما وكل وتعبها. خدمتها قلة مع فوايدها
وجميع أشجاركم ثمار أرزاق جميع عن أيًضا ونخربكم به، نعرفكم وفالحة
الرقيقة مواشيكم من أي أموالكم؛ غلة وكذلك ومعادنها، أرضكم زرع نبات
بيعه يجوز أيديكم بصناعة الكسوة من تستخرجونه ما وجميع والغليظة،
الثمن ببخس بيعه يجوز أرضنا أرزاق من ينتج بما نخربكم كذلك بأسواقنا،
وأيًضا وبينكم، بيننا والرشاء البيع بدل ويجري األلفة لتحصل أسواقكم يف
األقاليم، جميع عىل بل فقط الجزائر إقليم عىل ليست بها نعلمكم التي األخبار
وهم: اإلسالم سالطني مع بالغة ومحبة معرفة له أفرانصة سلطان وسعادة
وصاحب مرص، وصاحب الهند وصاحب العجم، وصاحب إصطنبول، صاحب
معرفتهم العظام الدول هؤالء وبني بينه املحبة وثبوت تونس. وصاحب الغرب،
يف يقع ما بجميع وسنخربكم مديدة. مدًة وقوَّته سطوته وعظيم بإحسانه
بتذكرة يسافرون الذين الحجاج من بلغكم سيما وال املذكورة، الدول هذه
برب الذين أفرانصة سلطان سعادة وكلة وهم القوانصة لجميع عندنا من
حمايتهم، هي املذكورة التذكرة تلك وإن الشام. بر وجميع الحجاز وبر مرص
الدولة هذه عظيم عن لكم يشهد وهذا عظيمة. فايدٌة ذلك ويف يعتزُّون، وبها
رايتها وعلوِّ الدول جميع عند معظَّمة حمايتها، تحت أنتم التي الفرانصوية
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سالف من والعلماء باملؤلفني وتحقق معرفة لنا وأيًضا الدول. أفخر مع مساٍو
وعلم التاريخ علم ألَّفوا الذين هم األوايل وعلماؤكم عندكم، من أكثرهم الزمان
واآلن العلوم. وساير الديانة وعلم والفقه الفلك وعلم الشعر وعلم واألدب السري
هي التي املذكورة كتبكم مسائل ببعض نذكركم أنشأناها التي األخبار هذه يف
عليكم أنعمنا الذي املبرش هذا فوائد آخر وأيًضا مفقودة. عندكم بعضها اآلن
الحكم إجراء من عليكم يجب ما وجميع بمقصودنا تعلموا ملا هو بإنشائه
الوشات كالم ذلك بسبب عنكم يقيص األخبار هذه عىل وتطَّلعون والترصفات
منا إليكم البالء وجر الهالك يف لكم يسعون الذين هللا، دمرهم الشيطنة، أهل
نحن نسري التي بالعدل الرشع طريق لكم ونبني وكذبهم، لتخليطهم سابًقا
غرضنا فهذا معنا؛ األلفة بها لكم تحصل التي بالفوائد نعلمكم كما بها،

أمورنا. يف املعني هو وهللا ومقصودنا.
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الثالث الفصل

التاسع منتصفالقرن الصحفمن أخبار
١٨٦٠ سنة الشام بر فتنة عرشإىل

فوائد مجموع (1)

فوائد». «مجموع مجلة مؤسس سميث؛ عايل الدكتور

واألك��ب��اد ال��ق��ل��وب ص��م��ي��م ف��ي ي��ن��م��و ال��ح��زن غ��ادر ق��د رئ��ي��ًس��ا ي��ا
ال��س��داد رأي ي��ق��ت��ض��ي��ه ح��س��ب��م��ا األع��ال��ي دار ق��ص��دت ع��اٍل أن��ت
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يف ونرشوها ١٨٥١ عام غرة يف ببريوت األمريكان املرسلون أنشأها سنوية مجلٌة
التي املجالت كل باكورة وهي سميث. عايل القس زعيمهم يد عىل الشهرية مطبعتهم
الشهور بتقويم مصدرًة فكانت اإلطالق؛ عىل عهًدا وأقدمها العربي باللسان ظهرت
والجغرافية والتاريخية والعلمية الدينية الشئون عىل تدور ومباحثها والقمرية، الشمسية
فبلغ احتجبت ثم أجزاء ثالثة منها ظهر ١٨٥٥ وعام املفيدة. املواضيع من وسواها
فإنه وفضل، وعلم اجتهاد رجل سميث عايل وكان صفحة، ١٤٤ صفحاتها عدد مجموع
مطبعتهم وجهز العديدة املدارس لهم وأنشأ سوريا، يف األمريكيني املرسلني أحوال رتب
سنة اليازجي ناصيف الشيخ مع وبارش الحديثة، الطباعة فن أدوات بكل بريوت يف
وملا ديك، فان كرنيليوس الدكتور بعده من أنجزه الذي املقدس الكتاب ترجمة ١٨٤٩
األخبار» «حديقة صاحب الخوري خليل رثاه ١٨٥٧ الثاني كانون ١١ يف وفاته حلَّت

السابق. الرسم تحت املنشوَرين البيتنَي هذين منها نورد بقصيدة

السورية الجمعية أعمال (2)

الناطقني بني الفنون وتنشيط العلوم لنرش بريوت يف ١٨٤٧ عام السورية الجمعية أنشئت
بالبنان، إليهم يُشار الذين واألجانب الوطنيني العلماء خرية من أعضاؤها وكان بالضاد،
والدكتور البستاني، بطرس واملعلم اليازجي، ناصيف الشيخ نذكر: الوطنيني فمن
نوفل، دي وسليم خوري، هللا نعمة بن هللا وشكر مدور، وميخائيل مشاقة، ميخائيل
بالذكر: نخص األجانب ومن األميوني. وأنطونيوس ثابت، ونعمة هللا، فرج وميخائيل
واملسترشق طمسن، وليم والقس ديك، فان كرنيليوس والدكتور سميث، عايل القس
كانون ٦ ويف بك. وترشتشل كنفاغو، ويوسف ورتبات، يوحنا والدكتور كرلتي، منصور
املعلم إىل مقاالتها بكتابة وعهدت باسمها مجلًة الجمعية هذه أنشأت ١٨٥٢ الثاني
والتاريخية والفنية العلمية املواد جميع عىل تشتمل مباحثها وكانت البستاني، بطرس
ذلك. وغري العرصية واالخرتاعات واالكتشافات والرشائع والفلكية واألدبية والتجارية
ما منهم كلٌّ ن ويدوِّ املجلة تحرير يف بطرس املعلم يساعدون الجمعية أعضاء أكثر وكان

وغريه. مؤسسيها أحد اليازجي ناصيف كالشيخ بتوقيعه يكتبه
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األحوال مرآة (3)

حرب أثناء ١٨٥٥ سنة الحلبي حسون هللا رزق أصدرها سياسية أسبوعيٌة جريدٌة
السلطنة عاصمة يف نشأت عربية صحيفٍة أول وهي وروسيا، العثمانية الدولة بني القرم
بالدنا أحوال عن أخرى وأشياءَ املذكورة الحرب وقائع تنرش فكانت وسنة، نيًفا وعاشت
من تخلو ال فصوًال تضمنت وقد وغريها. وحاصبيا وبعلبك لبنان سيما ال السورية،
طويل األفكار، حرَّ كان حسون ألن العثمانية؛ الحكومة بأعمال والتنديد األتراك تقبيح
القبض إلقاء عىل العايل الباب فصمم كالفرزدق، الشعر يف الهجو ُمرَّ اإلنشاء، يف الباع
حينئٍذ نظم وقد باإلعدام. غيابيٍّا حكًما األتراك عليه فحكم الروسية، إىل هاربًا ففر عليه؛
اللذين البيتنَي هذين منها نورد ونحن األتراك، دولة بها خاطب الفخر يف أبيات بعض

املخزومي: باشا محمد لنا رواهما

ع��ل��م��وا ب��ي وال��ك��ل ع��ل��م ع��ل��ى ن��ار م��ن أش��ه��ُر ال��ل��ه رزق ح��س��ون اب��ن أن��ا
األم��م ج��ه��ل��ه��ا م��ن ض��ح��ك��ت أم��ًة ي��ا م��غ��ل��غ��ل��ًة ع��ن��ي وب��ل��غ��ه��ُم ك��رٍّا

السلطنة (4)

شلهوب إسكندر املرحوم ملنشئها اآلستانة يف ١٨٥٧ عام صدرت سياسية جريدٍة عنوان
وسائر السلطنة عاصمة يف السياسية العربية الصحف ثانية وهي األصل. السوري
تمام بلوغها قبل صاحبها عطَّلها حتى الوجود لعالم تظهر كادت وما العثمانية. املمالك
يف أنه االتفاق غرائب ومن شلهوب. آل من األدباء أحد أفادنا كما عمرها، من السنة
«السلطنة» عنوانها القاهرة مدينة يف كربى رة مصوَّ صحيفٌة ظهرت ١٨٩٧ آيار ٢٠
الصحيفة تلك مجد إعادة بذلك الثاني أراد وقد أيًضا، شلهوب» «إسكندر صاحبها واسم

الفضل. رجال أخصِّ ومن نسيبًا، له كان الذي مؤسسها ذكر وإحياء القديمة،

األخبار حديقة (5)

١٨٥٨ الثاني كانون غرة يف برزت تاريخية، تجاريٌة علميٌة سياسيٌة أسبوعيٌة صحيفٌة
البالد يف أنشئت سياسية جريدٍة أول وهي اللبناني. الخوري خليل مؤسسها يد عىل
األخبار» «حديقة إنشاء قبل الخوري خليل وكان السلطنة. عاصمة عن خارًجا العثمانية
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وأدبائها، بالدنا أعيان عىل لالشرتاك وعرضها املنري»، «الفجر جريدته تسمية عىل عازًما
إىل بادروا الذين بأسماء وُمذيَّلة مدور ميخائيل بيت يف محفوظة وثيقٍة من ذلك وعلمنا
هذا تبديل عىل الخوري خليل حمل الذي السبب نجهل إنما املنري. الفجر يف االشرتاك

الواحد: بالحرف املذكورة الوثيقة نص وإليك األخبار، بحديقة االسم

العبارة عربي حوادث مجموع خصوصية بمطبعٍة بريوت مدينة يف سيطبع إنه
من ومرتَجمة مؤلَّفة الخارجية الحوادث وعىل البالد هذه حوادث عىل يحتوي
ليكون متجربة وأحواٍل عامة علميٍة فوائَد وعىل األوروبا، جرناالت وأعظم أحسن
رجال وأنبه أحذق من مؤلَّفة جمعيٍة بهمٍة وذلك الناس، طبقات سائر نافًعا
سيما ال بعُد فيما أسماؤهم ستشهر الذين واملصححني واملرتجمني املؤلِّفني البالد
وابتداءُ اليازجي، ناصيف الشيخ وجناب الحسيني األنيس أفندي عمر جناب
العملية، لهذه الالزمة األسماء أخذ بعد العايل الفرمان ورود حني يكون العمل
القائمة، هذه يف اسمه بوضع يرشفنا أن البالد نفع يرغب مهذب كل من فنلتمس
عدد، أول استالم عند تُدفع بالعام غرًشا وعرشون مائة املجموع هذا وثمن
املنري. الفجر واسمه الخوري خليل كاتبه إدارة تحت أسبوع كل يف يُطبع وهو

وتنشيط املفيدة واألنباء العمومية للرسائل الوحيد املظهر األخبار حديقة وكانت
واألخالق الرتبية وتحسني الصناعة وترويج الزراعة وتعميم املدارس إقامة عىل الناس
النفع وحب والعدل االستقامة مبدأ عىل حياتها أدوار جميع يف حافظت وقد والعادات،
كأمري املدح، من تستحقه بما وغربًا رشًقا والعلماء والوزراء األمراء قرَّظها ولذلك العام؛
منهم ونذكر الشهري، باشا الدين خري األعظم والصدر التونيس، حسني السيد األمراء
وأستاذ اآلسيوية» «الجمعية ورئيس الفرنيس العلمي املحفل أعضاء أحد رينو السيد
فإنه الفرنسية، الدولة مكتبة يف الرشقية املخطوطات وحافظ باريس يف العربي اللسان
بوصف وخصصه ١٨٥٨ حزيران ٢٩ يف املذكورة الجمعية أمام مطبوًعا تقريًرا تال
من ُمنشئها كابده ما ذكر ثم األوروبية، الجرائد بأعظم إياها مشبًها األخبار» «حديقة
وتؤدي تقابلها عربية ألفاٍظ وإيجاد أوروبا يف املستحدثة األوضاع تعريب يف العناء
األملانية» الرشقية «الجمعية أركان أحد فليرش السيد ومنهم أمانة، بكل الحقيقي معناها
عىل ١٨٥٩ وسنة ١٨٥٨ سنة خطابني تال فإنه ليبسيك، كلية يف الرشقية اللغات وأستاذ
إنشاء أسلوب عىل الثناء يتضمنان وهما األملانية، باللغة ونرشهما الجمعية هذه محفل

السوري. التمدن حال بلسان مثلها التي األخبار حديقة
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األول. امتيازها وصاحب األخبار» «حديقة جريدة مؤسس الخوري؛ خليل

خ��ل��ي��ل ال��زم��ان ط��ول ل��ك��م ف��أن��ا وال��ث��ن��ا ال��ت��ح��ي��ة م��ن��ي ل��ك��م ص��ح��ب��ي

والشهامة الفضل رجُل العهد القديمة الصحيفة هذه إنشاء يف عضد أكرب وكان
قرَّظه ولذلك فيها؛ فرنسا قنصلية وترجمان بريوت أعيان من مدور يوسف بن ميخائيل
تزهر أن األخبار حديقة بمساعدته جعل «قد يأتي: بما الخامس العدد يف الخوري خليل
مرشوًعا تكون وهي الوطن، أبناء ترتشفه زالًال بريوت ثغر من وتجري الشام برياض
ميخائيل فإن غرو وال البالد.» هذه يف والتهذيب املعارف ونجاح تقدم بواسطته ل يؤمَّ

األدب. نرصاءِ أعاظم من ر مدوَّ
الحكومة بخدمة األخبار حديقة خصص ١٨٦٠ سنة سوريا إىل باشا فَؤاد حرض وملا
شهري راتٌب سنية بإرادٍة لصاحبها ُعني وقد رسمية، نصف جريدة بمثابة واتخذها
ويف الرسمية، «سورية» جريدة ظهرت حتى نرشها عىل إعانًة عثمانية لريًة عرشون قدره
لبنان جبل حاكم باشا فرنقو ألن والفرنسية؛ العربية باللغتني صدرت ١٨٦٨ آب ١٣
نال ذلك وبمقابلة امللغاة، «لبنان» جريدة من بدًال لحكومته الرسمية الصحيفة جعلها
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الخوري سليم أخوه تحريرها يف يساعده وكان شهريٍّا، راتبًا عثمانية لريًة ثالثني منشئها
عن الجبل حكومة قطعت أن وبعد األدباء، من وغريهما شحادة ميخائيل بن سليم مع
أيامه آخر إىل لحسابه نرشها عىل الخوري خليل استمر الشهري راتبها األخبار حديقة

وديع. أخيه إىل بتحريرها وعهد
املشار أخيه إىل الحديقة امتياز تحول ١٩٠٧ األول ترشين ٢٦ يف وفاته إثر وعىل
األول كانون ١٣ يف الذهبي بيوبيلها يحتفل أن الثاني االمتياز لصاحب أُتيح وقد إليه،
أول وهو فيها، األقالم حملة ومشاهري املدينة وأعيان الحكومة أركان بحضور ١٩٠٨
فتُليت تأسيسها، عىل سنة خمسني ملرور تذكاًرا عربية جريدٌة به قامت رسمي احتفاٍل
بك داود عقدها لناظم اآلتية األبيات منها نورد التي الشائقة والقصائد البليغة الخطب

نقاش:

األزاه��ر غ��رُّ ب��ه��ا أرج��ت ط��ال��م��ا ال��ح��دي��ق��ُة ه��ذي
ن��اش��ر ك��ان ق��د ل��ه��ا َم��ن ـ��ش��ر ت��ن��ـ األُدب��اءِ إل��ى ب��ع��ث��ت
ن��ف��اخ��ر وب��ه��ا ع��رب��ي��ة ج��ري��دة ك��لِّ أُمُّ ه��ي
يُ��ج��اه��ر أب��ًدا م��دح��ه��ا ف��ي م��ن ال��ح��رِّ ك��ل ف��ال��ح��رُّ
م��رائ��ر ��ت ُش��قَّ ب��ك��ت م��ذ ـ��ه ع��ل��ي��ـ ف��تً��ى ال��ك��م��ال وأخ��و
ش��اك��ر األخ��ب��ار ل��ح��دي��ق��ِة ت��اري��خ��ِه ف��ي وال��ص��دق

١٩٠٨

صحته، العتالل مؤسسها وفاة قبل كامًال عاًما احتجبت قد األخبار حديقة وكانت
أخيه مع باالشرتاك ومحررها الثاني االمتياز صاحب نرشها أعاد حتى كذلك فبقيت
النواب مجلس بافتتاح تيمنًا ١٩٠٨ األول كانون ١٨ يف يومية فأصدراها الخوري، حنا
يف شائقة مقاالٍت ناها ضمَّ وقد العثمانية، السلطنة يف الدستور إعالن بعد األوىل للمرة
من مأخوذة وهي البنات، وتهذيب النساء تأثري يف مفيدة وفصوًال واألخالق، السياسة
١٧ ويف لآلن. يُطبع لم اآلداب» زهرة «املرأة عنوانه الثاني االمتياز لصاحب مطول كتاٍب
عادت ثم طباعتها، آلة عىل فجأًة طرأ الختالٍل الحديقة إصدار توقف ١٩٠٩ حزيران
حتى محتجبة تزل ولم ١٩١١ نيسان ٢٠ إىل ١٩١٠ الثاني ترشين ١٥ من الظهور إىل
مدور، ميخائيل فهم: االمتياز صاحبَي مع األخبار» «حديقة تحرير تولوا الذين أما اليوم.
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الشلفون. عباس بن وسليم شحادة، وسليم الخوري، جربائيل بن وسليم منيس، ونقوال

عدًدا. ٢٩٧٣ احتجابها حني إىل تأسيسها منذ منها صدرت التي األعداد مجموع بلغ وقد

األخبار». «حديقة جريدة شئون مدير الخوري؛ حنا

بالحجارة ع مرصَّ بخاتٍم الخوري وديع عىل الخامس محمد السلطان أنعم وقد
شعر ديوان أيًضا األدبية مآثره ومن والوطن. الصحافة سبيل يف ملساعيه تقديًرا الكريمة
واملقتطف. الجنان ومجلتَي األخبار وحديقة التقدم جريدتَي يف قصائده من قسٌم ُطبع
سليمان حذو فيها فحذا نظًما، «تليماك» رواية تعريب يف رشع أعوام بضعة ومنذ
واملعنى األصل فيه راعى وقد هومريس، اليوناني للشاعر «اإللياذة» تعريب يف البستاني
املدارس، ب وطالَّ املتأدبني أيدي بني يُلقى ما أحسن من ترجمته جاءَت حتى املراعاة كل
وقد الغرب، طرابلس يف اإليطالية العثمانية الحرب عن ًال مفصَّ شعريٍّا تاريًخا نظم ثم
عليها أطلق عندما ١٩١٢ سنة شباط ٢٤ يف بريوت بفاجعة أولهما ينتهي قسمني؛ جعله

الحرب. حوادث بقية الثاني ويتضمن قنابلهم، اإليطاليان
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األخبار». «حديقة لجريدة الثاني االمتياز صاحب الخوري؛ وديع

عطارد (6)

الصحف تاسعة وهي بفرنسا مرسيليا مدينة يف ١٨٥٨ عام أُنشئت سياسية صحيفٌة
العربية اللغة درس الذي Carletti كرلتي منصور الشهري املستعرب سها أسَّ وقد العربية،
توقفت أن عتمت وما الذكر، السابقة العلمية السورية الجمعية يف عضًوا وكان بريوت، يف
محمد الباي كلَّفه حيث تونس إىل ذلك بعد صاحبها ذهب ثم األوىل، سنتها يف النرش عن

سرتى. كما التونيس» «الرائد جريدة بإنشاء باشا الصادق

باريس برجيس (7)

باريس مدينة يف ١٨٥٨ حزيران ٢٤ بتاريخ ظهرت شهرية نصف سياسية جريدٌة
مدرسة رئيس بورغاد فرنسيس األب ومديرها اللبناني الدحداح رشيد الكونت ملحررها
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الجريدة، هذه عنوان يعلو الفرنيس اإلمرباطوري النرس رسم وكان لويس، القديس
واتساع طبعها وإتقان حروفها وجودة حجمها بكرب العربية الصحف باكورة تُعد التي
كل من فيها االشرتاك عىل األدباء وأقبل الخافَقني، يف شهرتها ذاعت وقد مواضيعها،
إىل صدرها يف املنشورة بيعها وأماكن وكالئها أسماء من يتضح كما العربية، األقطار
وقد ومطلب. فن كل تتناول مفيدة ومباحثها فصيحة، عبارتها فكانت العنوان؛ جانبَي
قال: إذ التونيس قبَّادو محمود الشيخ منهم نذكر الذين والشعراء العلماء بعض قرَّظها

ال��رك��ائ��ِب ق��بَّ ال��ب��ي��ِد ف��ي م��ن��ض��يً��ا وي��ا ب��وارٍج ش��مَّ ال��ب��ح��ر ف��ي م��ج��ريً��ا أي��ا
ع��ج��ائ��ِب م��ن ل��ه ت��ع��ن��ى ب��م��ا ك��ف��ي��ٌل ف��إن��ه ال��رش��ي��د ب��ب��رج��ي��َس ع��ل��ي��َك
ج��ان��ِب ك��ل م��ن األخ��ب��اُر دارت وق��د س��ط��وره م��ن ل��م��ح��ٌة إال ه��ي ف��م��ا
غ��ائ��ِب ك��ل أن��ب��ائ��ه��ا م��ن وت��ش��ه��ُد ص��ح��ي��ف��ة ب��ع��رض ال��دن��ي��ا ل��ك ف��ت��روي

تونس باي مع مهمة أشغال الدحداح رشيد للكونت عرضت الرابعة سنتها ويف
الحسني الحرائري عيل بن سليمان للشيخ الجريدة تسليم إىل ألجأته باشا الصادق محمد
السنة يف احتجبت حتى تحريرها هذا فتوىل العرص، ذاك كتَّاب مشاهري من التونيس
«سرية ثم خاقان» بن للفتح العقيان «قالئد كتاب فيها نرش وقد عمرها، من الخامسة

حدة. عىل وطبعهما عنرتة»

الجوائب (8)

أحمد ملنشئها ١٨٦٠ تموز شهر بتاريخ اآلستانة يف برزت سياسية أسبوعيٌة صحيفٌة
حسني الحاج خ أَرَّ وقد السلطانية. املطبعة يف ينرشها كان الذي اللبناني، الشدياق فارس

األبيات: بهذه صدورها البريوتي بيهم

ل��م��ع��رب��ه��ا م��ي��دان ك��ل ف��ي ب��ال��س��ب��ق ش��ه��دت ق��د ب��األخ��ب��ار ال��ج��وائ��ب إن
م��ش��رب��ه��ا ط��ي��ب م��ن وارده��ا ف��ط��اب ج��م��ع��ت ق��د زوَج��ي��ن ف��اك��ه��ة ك��لِّ م��ن
ل��م��غ��رب��ه��ا أرَّخ م��ش��رق��ه��ا أخ��ب��ار ج��ال��ب��ًة األرض ج��ه��ات دوًم��ا ت��ج��وب

هجرية ١٢٧٨ سنة
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أدوات بكل وجهزها بها، خاصة مطبعًة فارس أحمد َ أنشأ العارشة السنة ومنذ
انترشت وقد العثمانية. السلطنة يف املطابع أشهر من تُعدُّ صارت حتى الطباعة؛ فن
سواها جريدة تنلها لم واسعًة شهرًة ونالت والغرب، الرشق يف عظيًما انتشاًرا الجوائب
وملوكهم العرب سالطني يقرؤها فكان العهد؛ ذاك حتى العربية الصحافة ظهور منذ
والهند وجاوا وزنجبار وتونس والجزائر ومراكش ومرص تركيا يف وعلماؤهم وأمراؤهم
الخالفة فكر لبثِّ الجريدة هذه نطاق توسيع عىل العزيز عبد السلطان ساعد وقد وغريها.
يقبض فارس أحمد وكان العثمانية. الدولة عن خارًجا املنترشين املسلمني بني النبوية
من كلٌّ وكان الغاية. لهذه إليه؛ املشار السلطان من عثمانية لريٍة خمسمائة سنة كل
املذكور املبلغ بمثل ينفحه تونس باي باشا الصادق ومحمد مرص خديو باشا إسماعيل

بالدهما. مصالح وترويج أفكارهما خدمة ألجل
المتناع شهور؛ ستة مدة الجوائب بتعطيل األمر صدر ١٨٧٩ تموز شهر ويف
إسماعيل يف طعنًا الرتكية حقيقت» «ترجمان جريدة أدرجتها مقالة نرش من مديرها
عن دفاًعا الحقيقة» «سفاهة عنوانها أخرى بمقالٍة املقالة تلك ومقابلتة الخديو، باشا
مقالة نرش عىل يجربها قانون من ليس إذ بدعواها؛ ة محقَّ الجوائب وكانت مرص. أمري
وإعادة حينذاك الجوائب تعطيل يف بيهم حسني وللحاج رسمية، بصورٍة لها تُعَط لم

الواحد: بالحرف نوردهما بيتان نرشها

ف��ي��ن��ا خ��ي��ُره ب��دا ق��د ل��س��رٍّ ف��ذاك ب��ره��ًة «ال��ج��وائ��ب» ش��م��ُس ح��ج��ب��ت ل��ئ��ن
ي��ه��دي��ن��ا ال��م��ع��ارف ب��أن��واع ك��ب��در ب��دت وق��د اح��ت��ج��اٍب ح��ي��ن ق��م��ًرا ح��ك��ت

بإعادة فارس ألحمد التهنئة قصائد الشعراء من كثريٌ نظم أيًضا املناسبة وبهذه
صعب بك حنا بها ختم التي الثالثة األبيات ذكر عىل منها ونقترص جريدته، نرش

الجوائب: صاحب مخاطبًا قصيدته

ج��ان��ِب ك��ل م��ن األق��ط��اُر ب��ه��ا ف��ُس��رَّت ف��ارٍس ج��وائ��ب ل��ل��دن��ي��ا وأَرج��ع��َت
ال��ث��واق��ِب ب��دُر ذرَّ وس��ه��ًال ف��أه��ًال أح��م��ٌد ف��ال��ع��ود ق��ل��ُت ق��د ع��وده��ا وف��ي
وق��ال��ِب ب��ق��ل��ب ح��م��ًدا ألح��م��ده��ا أس��ع��ٍد ب��ن ح��ن��ا ال��ص��ع��ب��يُّ ت��ال ق��د وه��ا
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لريٍة ألف مبلغ اآلستانة يف إنكلرتا سفارة من فارس أحمد قبض ١٨٨٢ وسنة
عرابي عصيان بإعالن العايل الباب من صدر الذي املنشور صورة يطبع حتى إنكليزية
اعتباره وسقوط عرابي النكسار سببًا ذلك فكان النيل؛ وادي يف الفتنة نار إلثارته باشا

خاصًة. واملرصيني عامًة املسلمني عيون من
أكرب وبني صاحبها بني السياسية، أو العلمية املناظرات من تخلو ال الجوائب وكانت
إبراهيم والشيخ الدحداح، رشيد والكونت اليازجي، إبراهيم كالشيخ العهد؛ ذاك علماء
البستاني، بطرس واملعلم الرشتوني، سعيد والشيخ صابونجي، لويس والدكتور األحدب،
عىل يُعاب ومما الجهابذة. أساطني من وسواهم باخوس، ويوسف حسون، هللا ورزق
والذم الطعن إىل الربهان عن العدول ثمَّ باملقاذعة، العلمية املناظرة خلطه فارس أحمد
وأقدم الكاتب. قدر من ويحط العالم، مقام من يغضُّ مما ذلك شاكل ما إىل والشتم،
وبرجيس الجوائب جريدتَي بني جرت التي اللغوية املناظرة هي وأشهرها املناظرات تلك
نجا الهادي عبد العالمة الشيخ بينهما توسط حتى املقدار بهذا األمر فاستفحل باريس؛
الربجيس بني املحاكمة يف الثاقب «النجم عنوانها كراسة يف حكمه أبدى فإنه اإلبياري،
الدالية قصيدته فارس أحمد نظم ذلك إثر وعىل الخطاب، فصل كالمه وكان والجوائب»

فيها: يقول التي

ه��اِد م��ص��ر ب��ك��ل س��ن��اه ل��ك��ن ث��اق��بً��ا ن��ج��ًم��ا م��ص��ر ف��ي ل��ن��ا أَب��دى
ب��اإلس��ن��اِد ال��ب��ره��ان م��وص��ول��ة ��ل��ت ُف��صِّ وال��ف��رائ��د ال��ف��وائ��د ف��ي��ه
م��ع��اِد ك��ل وط��ال ه��ال ص��ال أو م��ًدى ل��ق��وَّال ي��ت��رك ل��م ق��ال إن
األش��ه��اِد م��ن ي��ق��ن��ع ل��م ك��ان َم��ن ف��ص��ل��ه ي��رض��ى ال��ح��ك��م ف��ي ف��ي��ص��ٌل ه��و
ج��الِد ج��دال يُ��ف��ص��ل ول��م ع��ن��ي ال��م��ف��ت��ري ل��س��اُن يُ��ق��ط��ع ل��م ل��واله
اآلب��اِد م��دى وإي��ج��ابً��ا ��ا ح��قٍّ م��دح��ه ال��ج��وائ��ب ع��ل��ى ك��ان ف��ل��ذاك

صفحات عىل فارس أحمد رثاه ١٨٧١ سنة اليازجي ناصيف الشيخ مات وملا
وردت كأنها «فطحل» لفظة االنتقاد موضوع وكان التأبني، معرض يف وانتقده الجوائب،
فانترص مطبعيٍّا، غلًطا ذلك يكون وقد الثاني ساكنة البحرين» «مجمع كتاب مقامات يف
فحمل البستاني، لبطرس «الجنان» مجلة صفحات عىل ألبيه اليازجي إبراهيم الشيخ
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بليًغا طويًال ردٍّا عليه وردَّ إبراهيم الشيخ فقام جارح، بكالٍم وقابله فارس أحمد عليه
الكبرية: ونفسه الجمِّ أدبه عىل دالَّ بيتنَي وضمنه

ن��دي ب��ال��ح��ي��اء ب��وج��ٍه ع��ن��ه��ا أع��رض��ُت َع��َرض��ت ف��إن ش��أن��ي م��ن ال��وق��ي��ع��ة ل��ي��س
ب��ي��دي1 خ��رق��ه أت��ول��ى ف��ه��ل غ��ي��ري ب��ه ي��ل��مَّ أن ب��ع��رض��ي أض��نُّ إن��ي

فارس ألحمد كتابًا انتقد الرشتوني سعيد الشيخ أن أيًضا املناظرات تلك ومن
هذه جمع ثم املعاني، وحروف والنحو الرصف يف الراغب» ومنية الطالب «غنية يُسمى
١٨٧٤ سنة وطبعه الطالب» غنية تخطئة يف الصائب «السهم سماه كتاب يف االنتقادات
األسري يوسف الشيخني فاستنجد الجوائب؛ صاحب عىل األمر هذا كرب وقد بريوت، يف
اىل ميلهما شدة ومع إليه، املشار الكتاب عىل ا ردٍّ منهما كلٌّ فألَّف األحدب، وإبراهيم
وقد االنتقاد، بصوابية اإلقرار من املواضع من كثري يف يفرَّا أن يسعهما لم املستنِجد
نورد فارس، أحمد ُمناظره الرشتوني سعيد الشيخ بها رثى شائقة قصيدة عىل وقفنا

اآلتية: األبيات منها

م��ع��اط��ب ص��ري��ع ف��غ��دا أظ��ف��اره��ا ب��ال��ك��ات��ب أن��ش��ب��ت ال��م��ن��ي��ة إن
ال��ش��ارب ب��ال��ن��زي��ف ال��م��دام��ة ل��ع��ب ب��ي��ان��ه ب��ال��ع��ق��ول ي��ل��ع��ب ك��ان ق��د
الزب ض��رب��ة ال��ي��وم رث��اه وأرى ح��ق��ه ع��ن ب��م��ان��ع��ي ال��ج��دال ل��ي��س
م��وارب غ��ي��ر ب��ال��ف��ض��ل ل��ه ي��ق��ض��ي ب��ع��ده م��ن ش��اه��ًدا ال��ج��وائ��َب أب��ق��ى
ال��غ��ائ��ب ك��ال��ح��ب��ي��ب ل��ق��اه��ا ت��رج��و ج��رائ��د ك��ال��ع��ي��ال ع��ل��ي��ه��ا ك��ان��ت
رغ��ائ��ب دون ف��ح��ال ال��ح��م��ام ف��أت��ى وي��وده م��ع��اده ن��ود ك��ن��ا
ال��واج��ب ب��ال��ج��زاء أع��ل��م وال��ل��ه وص��ف��ح��ه اإلل��ه ع��ف��و ل��ه أرج��و

١٨٨٣ سنة إدارتها نُقلت الرشق سياسة يف ا مهمٍّ دوًرا الجوائب لعبت وبعدما
الحرة» «القاهرة جريدة ثم «القاهرة» جريدة خلفتها بحيث املرصي القطر عاصمة إىل
وقد أعوام. بأربعة منشئها وفاة قبل الجوائب احتجاب وكان ذكرهما. سيأتي اللتان

كانون ،١٥ ،٣ عدد القاهرة، يف الرشق» «فتاة (مجلة شميل شبيل للدكتور وخواطر» «حوادث كتاب 1

.(١٩١٣ الثاني،
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ثم ومنظوم، منثور من الجريدة هذه نرشته ما أنَفس فارس أحمد بن سليم جمع
فارس سليم وكان الجوائب». منتجات يف الرغائب «كنز سماها مجلدات سبعة يف طبعه
وإدارة شئونها تدبري يف الطوىل اليد وله الصيت، الطائرة الجريدة هذه يف العاملة الروح
أهم عىل ومشتملة برباعة مدبجة االفتتاحية املقاالت وكانت مطبعتها، وتشغيل سياستها

الكون. حوادث

سوريا نفري (9)

بعد ١٨٦٠ سنة البستاني بطرس املعلم أذاعها صفحتنَي ذات صغريٍة جريدٍة اسم هو
مفيدًة نصائَح تتضمن وطنيٍة رسائَل شكل عىل جعلها وقد الشام، برِّ يف األهلية الحرب
واملسلمني والنصارى كاإلرسائليني مذاهبهم اختالف عىل السكان بني األلفة ُعرى لشدِّ
السكينة. إىل الناس وخلود البالد هذه يف الراحة استتباب بعد نرشها أُوقف ثم والدروز،
حتى الثاني والنفري األول بالنفري موسومة عدًدا، عرش ثالثة النرشة هذه من وظهر
خليل أتحفنا وقد العادة. جرت كما إلخ، … الثاني والعدد األول العدد من بدًال األخري،
هنا فأثبتناها سوريا» «نفري عن منقولة بفقرٍة الحال» «لسان جريدة صاحب رسكيس

الواحد: بالحرف

الوطن! أبناءَ يا
وأسالت القلوب كرست السنة هذه أشقياؤنا ارتكبها التي واملنكرات الفظائع إن
أََما الجاران؟ تمالح أََما الجوار، حق وأضاعت األلفة صفاءَ وعكرت الدموع،
تشييد يف ساعني العقالء رأيتم أما واحًدا؟ هواءً تنشقتم أما واحًدا؟ ماءً رشبتم
العباد؟ وسعادة البالد ارتقاء يف منهم رغبًة العلم؛ منار ورفع األلفة أركان
إلخ … قرن نصف الوراء إىل الوطن أرجعتم قد املنكر بعملكم أنكم اعلموا

السبيل. سواء إىل وإياكم هللا هدانا إلخ.
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الرابع الفصل

الشام برِّ فتنة الصحفمن أخبار
١٨٦٩ إىلسنة ١٨٦٠ سنة

التونيس الرائد (1)

يد عىل ١٨٦١م تموز ١٢٧٨ه/٩ محرم غرَّة يف تأسست أسبوعية رسميٌة صحيفٌة
الدورية الصحف باكورة وهي التونسية. للدولة عرش الثالث الباي باشا؛ الصادق محمد
العمران دعائم أقوى من الصحافة أن األمري هذا رأى املذكور، القطر يف ظهرت التي
صحيفة انتشار بواسطة العظيمة الفوائد من نتج ما باالختبار لديه ثبت إذ للممالك؛
آثار يقتفي أن فأَراد الجزائر؛ يف «املبرش» وجريدة النيل وادي يف املرصية» «الوقائع
العلم لشأن تعزيًزا جليلة بمأثرٍة حكمه عهد ويفتح لبالده املجاورتنَي الحكومتنَي هاتني
عىل التونيس» «الرائد جريدة فأنشأ التونسية؛ اإلمارة يف الحضارة ألسباب وتمهيًدا
«حب العبارة بهذه صدَّرها وقد اإلمارة، حال لسان لتكون املذكورتنَي الجريدتنَي مثال
جعلها التي دينه.» إعزاز يف يسعى إنما بالده عمران يف يسَع فمن اإليمان، من الوطن
املستعربني مشاهري من فرنسيٍّا رجًال لديه استدعى املقصودة للغاية وتوصًال لها، شعاًرا
هذا بإخراج كلَّفه ثم مرسيليا، يف سابًقا «عطارد» جريدة صاحب كرلتي منصور يسمى
املطبعة هيأ إذ قيام؛ أحسن بمهمته منصور فقام الفعل؛ حيِّز إىل القوة حيِّز من املرشوع
الجريدة فصول أكثر بذاته يحرر وكان الحروف، ترتيب الَعَملة وعلَّم أدواتها، ونظَّم
السنويس، محمد الشيخ خلفه الوظيفة هذه من استقالته وبعد طبعها. يف العمال ويساعد
الجريدة هذه كتابة يف وسواهم الزغيل حسن والحاج الخامس، بريم محمد السيد ثم
وتخرَّجت الكتبة، آداب فيها نفقت مهمًة أدواًرا التونيس الرائد فقىض وإدارتها، القديمة
ومن والرباعة. االقتدار بكمال لهم تشهد آثارهم تزال ال األقالم حَملة من جماعة فيها
عىل نرش الذي الشهري األعظم الصدر التونيس؛ باشا الدين خري الكتاب أولئك جملة
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محمد روى كما باسمه» مذيلة ليست األلباب تسرتقُّ سياسية «فصوًال الرائد صفحات
عىل حمايتها الفرنسوية الحكومة بسطت وبعدما الدين. خري مجلة صاحب الجعايبي
نصف جعلتها ثم الرشعية، واإلعالنات الرسمية بالشئون الجريدة هذه خصصت تونس
قسٌم وللرائد صفحة. عرشة اثنتي عن اآلن تقل ال التي صفحاتها عدد وزادت أسبوعية،

العربية. النسخة عن منفرًدا يُطبَع أسبوعي فرنيسٌّ

التونيس». «الرائد جريدة ومؤِسس التونسية اململكة عىل عرش الثالث الباي باشا؛ الصادق محمد

س��وِر ب��أع��ظ��م ح��ي��ط��ت ت��ون��س ب��ه ال��ذي ال��ح��س��ي��ن��يُّ ال��َع��َل��ُم ال��ص��ادق
دث��وِر م��ح��ض ب��ع��د ال��م��ع��ارف رب��َع ل��ه��ا أح��ي��ا ال��ذي ال��م��ل��ُك إن��ه إذ

«تراجم كتابه يف املطبوعة الشدياق فارس أحمد ترجمة يف زيدان جرجي روى وقد
التونيس، الرائد جريدة يف حرَّر فارس أحمد أن عرش» التاسع القرن يف الرشق مشاهري
ذلك وكان ثانية، مرًة إليها يعْد ولم ١٨٥٧ سنة قبل تونس زار إليه املشار أن والحال
األب ذلك مثل وروى باشا، أحمد الباي عهد يف سنني بأربع التونيس الرائد تأسيس قبل
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ملا ألنه التنويه؛ فاقتىض عرش» التاسع القرن يف العربية «اآلداب كتابه يف شيخو لويس
لم التي اآلستانة يف «الجوائب» جريدة يحرر فارس أحمد كان التونيس» «الرائد صدر

أيامه. أواخر إىل يزايلها

مختلفة أماكن يف اإلنجيل انتشار عن أخبار (2)

أنشأها ،١٨٦٣ آذار غرَّة إىل أعدادها أقدم عهد يرتقي رة مصوَّ دينيٌة شهريٌة نرشٌة هي
تُعدُّ وهي سوريا. يف األمريكيني املبرشين رؤساء من الشهري َديك فان كرنيليوس الدكتور
وغرضها الرشقية، األلسنة وسائر العرب لسان يف مًعا رة واملصوَّ الدينية الصحف باكورة
القبائل بني اإلنجيل انتشار وتعميم العالم أقطار يف الربوتستانت املرسلني أخبار إذاعة
نُرشت ثم ربع، بقطع صغريتنَي صفحتنَي يف أوًال تُطبع فكانت األدنى، الرشق يف املختلفة
الشهرية» «النرشة مجلة وأُنشئت ١٨٦٥ سنة ختام يف احتجبت حتى صفحات أربع يف
أمريكا. يف محفورة بقوالبها ويؤتى اإلتقان، بغاية مطبوعة رسومها وكانت منها، بدًال

األخبار نتائج (3)

التونسية، اإلمارة عاصمة يف املقدم حسني السيد أنشأَها سياسية أسبوعيٍة لجريدٍة عنوان
املغرب إىل النيل وادي من أفريقيا شمال يف ظهرت التي السياسية الصحف باكورة وهي
رشًقا العالم أخبار أهمَّ وتنرش حجرية مطبعٍة عىل صغري بحجٍم تُطبَع فكانت األقىص،
أن تونس يف املعتربة «املشري» جريدة صاحب عيىس بن الطيب السيد لنا وروى وغربًا.

قليلة. أعداٍد سوى منها يصدر ولم ١٨٦٣ سنة نواحي يف ظهرت األخبار» «نتائج

الطب يعسوب (4)

رئيس الحكيم باشا عيل محمد لصاحبيها ١٨٦٥ سنة القاهرة يف ظهرت طبية مجلٌة
شعارها العربي، اللسان يف نوعها من مجلة أول وهي الدسوقي. وإبراهيم بمرص، األطباء
بوالق مطبعة يف تُطبع وكانت للناس» شفاء فيه ألوانه مختلف رشاب بطونها من «يخرج
ملطالعيها تجني أنها إىل إشارًة االسم بهذا ُدعيْت وقد املرصية، الحكومة بنفقة األمريية
اليعسوب يجني كما واملجالت الكتب مطوَّالت مراجعة عن يغنيهم ما الطب أزهار من
انسحب والعرشين السادس العدد ومنذ البساتني. زهور من العسل مواد النحل) (أمري
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محمد إليه انضمَّ ثم وحده، باشا عيل محمد فتوالها إدارتها؛ من الدسوقي إبراهيم
تصدر وصارت ،١٢٨٧ اآلخر ربيع ٢٤ يف الصادر واألربعني الثاني العدد منذ إسماعيل
حرَّر فقد إليهم املشار املديرون ينرشها كان التي الطبية املقاالت عدا وما كليهما. باسم
حنفي، وخليل ندا، أحمد منهم: نذكر الذين والكاتبات الكتَّاب من كثري املجلة هذه يف

تمرهان. جليلة الشهرية والقابلة الرحمن، عبد وحسن
باشا حسن األمري رافق عندما ١٨٧٧ سنة الحبشة يف باشا عيل محمد تُويف وقد
منها مفيدة، تآليَف بعض وترك هناك، املرصية الحملة رئيس باشا إسماعيل الخديو ابن
ومستشفيات الطبية املدرسة رئاسة وتوىل وغريها، الجرَّاح» أعمال يف الفالح «غاية كتاب
الدكتور أبنائه بني واشتهر املرصيني، األطباء مشاهري من كثري يده عىل وتخرَّج الحكومة

حمدي. باشا أحمد

سورية (5)

حلب. يف «فرات» جريدة مؤسس باشا؛ جودت أحمد
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وايل باشا راشد بعناية ١٨٦٥ الثاني ترشين ١٩ يف صدرت رسمية أسبوعيٌة جريدٌة
مكتوبي بقلم يُكتب تركي نصفها كبرية، صفحاٍت أربع يف تظهر وهي سورية، والية
منهم نعرف الذين الدمشقيني الكتبة أحد بتحريره يقوم عربي اآلخر والنصف الوالية،
«املقتبس» مجلة صاحب عيل كرد ومحمد حاًال، «الكائنات» جريدة صاحب نظمي أديب
واآلداب اإلنشاء عالم يف شأن «سورية» الجريدة لهذه وليس أيًضا. «املقتبس» وجريدة
الوالية يف الرسمية والحوادث ونظاماتها، الحكومة أوامر بنرش مختصة ألنها والسياسة؛
مدير بإدارة اليوم حتى برحت ما وهي الحكومة، دوائر إعالنات مع ونصب، عزل من

الوالية. تحريرات
جريدة منشئ اللبناني الخوري خليل كان مطبعتها ونظم أحوالها رتَّب من وأول
بعض يده عىل تخرج بعدما تركها شئونها انتظمت فلما البريوتية، األخبار» «حديقة
جريدتي امتياز صاحب واصف مصطفى إدارتها تولوا الذين وآخر املاهرين، العمال

سابًقا. الحجازية» و«السكة «الشام»

الشهرية الرشكة (6)

بقطٍع ١٨٦٦ الثاني كانون غرة يف الشلفون فارس بن يوسف أنشأها شهرية مجلٌة
يُعَرف العددية لرتبته تبًعا منها جزء كل وكان العمومية، املطبعة يف ونرشها صغري،
والجزء الثاني والجزء األول الجزء من بدًال الثالث، والشهر الثاني والشهر األول بالشهر
إقبال وعدم مباحثها لقلَّة احتجبت ثم شهور ثمانية املجلة هذه فعاشت إلخ. … الثالث
أو األقدمني كتب من نُبذًا فيها ينرش أن عىل اقترص منشئها ألن مطالعتها؛ عىل القوم
من نبذة تضمنت األوىل الثالثة فأجزاؤها املحدثني، اإلفرنج كتبة عن مرتجمة قصًصا
«منتوكريستو» قصة والخامس الرابع يف ونرشت اليهودي، كربون» بن «يوسيفوس تاريخ
األخالق» «تهذيب يف نبذة السادس وحوى صعب، سليم بقلم مرتجمة دوماس إلسكندر
الجزء يف وظهرت األرشف، خليل السلطان ديوان السابع يف وطبع عدي، بن زكريا ألبي

للطغرائي. العجم» «المية واألخري الثامن

الشهرية النرشة (7)

الدكتور أنشأها صغرية، صفحاٍت ثماني ذات مصورٍة دينيٍة شهريٍة لجريدٍة اسم هو
أنقاض عىل ١٨٦٦ الثاني كانون غرة يف األول عددها ظهر وقد ديك، فان كرنيليوس
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وكانت ذكرها، املارِّ مختلفة» أماكن يف اإلنجيل انتشار عن «أخبار املسماة الصحيفة
به املبرشين أخبار إذاعة مع الربوتستانتي، املذهب تعاليم بث إصدارها من الغاية
اإلنجيلية الطائفة قسوس فيها يحرر فكان بالضاد، الناطقة الشعوب بني وأعمالهم
رسكيس، إبراهيم املعلم وأخيه رسكيس، شاهني واملعلم إليه، املشار كالدكتور وأبناؤها
١٨٧١ عام خلفتها كاملة سنني خمس عاشت وبعدما وسواهم، برباري هللا رزق واألستاذ
جرى عمرها من األخري العام ويف اآلن، إىل حية تزل لم التي األسبوعية» «النرشة جريدة
بعض يتناول جدال اليسوعيني باآلباء الخاصة الفاتيكاني» «املجمع مجلة وبني بينها
بعبارٍة مكتوبة الجريدة هذه وكانت والربوتستانت، الكاثوليك بني عليها املختَلف املسائل

وعامتهم. خاصتهم العرص ذلك ألهل مالئمة بسيطٍة

النيل وادي (8)

ناظر السعود أبو هللا عبد ١٨٦٦ سنة أنشأها أدبية علميٍة سياسيٍة مجلٍة عنوان هو
عربية صحيفٍة أول وهي القاهرة، يف الكبري باشا عيل محمد أسسها التي الكلية املدرسة
بعبارٍة مكتوبة األسبوع يف مرتنَي تصدر وكانت املرصي، الُقطر يف املباحث هذه تناولت
زمانه علماء بني اشتهر السعود أبا فإن غرو وال سليم، وذوٍق راقية وأفكاٍر صحيحة
تعطلت حتى سنًة عرشة اثنتي النيل» «وادي جريدة وعاشت ونثًرا، شعًرا اإلنشاء بفنون
كانت ألنها لها؛ املساعدين أكرب من إسماعيل الخديوي وكان صاحبها، بوفاة ١٨٧٨ عام
مباحثها جميع يف تتعرض أن دون من املرشب واعتدال تام بإخالٍص أفكاره تخدم

الدينية. للشئون

فرات (9)

باشا جودت الشهري الرتكي واملؤرخ الخطري الوزير أسسها رسمية أسبوعيٌة صحيفٌة
وأوامر املذكورة الوالية أخبار بنرش وخصصها هجرية، ١٨٦٧م/١٢٨٤ سنة حلب وايل
إليهما أُضيف ثم والرتكي، العربي اللساننَي يف أوًال تُطبع وكانت وإعالناتها، الحكومة
تُنرش اآلن وهي سنة. ونصف سنًة فدام األرمنية، باللغة ثالث قسٌم الثانية السنة يف
العثمانية السلطنة يف الدستور إعالن وبعد والرتكية. العربية أي األولينَي؛ باللغتنَي فقط
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املفيدة املقاالت تنرش وأخذت عبارتها وتحسنت مباحثها نطاق اتسع ١٩٠٨ سنة
سوى يطالعها ال كان أن وبعد قرائها، ملنفعة واقتصاديٍّا وزراعيٍّا واجتماعيٍّا سياسيٍّا
والكاتب التاجر يقرؤها السيارة الجرائد كسائر صارت الحكومة ورجال املصالح أرباب
أحمد كان العربي قسمها كتابة توىل من وأول والصغري. والكبري والزارع والصانع
ثم سنني، خمس مدة الشهري الكواكبي الرحمن عبد السيد خلفه وقد زاده، مصطفى
حنفي إىل املذكور القسم كتابة اليوم انتهت حتى وغريهم، الغزي، كامل الشيخ توالها

عديدة. سنني منذ برغود بجربائيل فمتعلقة مطبعتها وشئون إدارتها أما أفندي،

املشرتي (10)

و«البشري» الفاتيكاني» و«املجمع و«املشرتي» «الجوائب» يف الشائقة املقاالت منشئ مرَّاش؛ فرنسيس
األسبوعية». و«النرشة األحوال» و«مرآة و«الجنة» و«الجنان» و«الزهرة» و«النحلة»

ن��اره ع��ن��دي ال��ع��م��ر ن��ور ل��ذل��ك ي��روق��ن��ي ش��ي��ئً��ا األرض ف��ي أرى ال أن��ا
غ��ب��اره ي��ث��ور ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ع��راٌك وك��ل��ه ال��زم��ان ه��ذا أي��ط��رب��ن��ي
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١٨٦٧ سنة العام معرضها أثناء باريس يف تُنرش كانت سياسية لجريدٍة عنوان هو
ما رغم عىل لدينا مجهول صاحبها واسم الفرنسيس، إمرباطور الثالث نابليون عهد يف
الدحداح ُرَشيد الكنت كان منشئها أنَّ عندنا ح يرتجَّ وإنما ملعرفته، التنقيب من بذلناه
عظيم جانٍب عىل كانت أنها شك وال فرنسا، عاصمة يف حينئٍذ مقيًما كان الذي اللبناني
وقد أطراها، مرَّاش هللا فتح بن فرنسيس الكبري الحلبي الشاعر ألن واملكانة؛ الفائدة من

األبيات: بهذه وصفها

ع��ي��ن��ي س��ع��َد ف��ي��ا ال��م��ش��ت��ري ت��رق��ُب ال��دي��اج��ي ج��ن��َح ت��ظ��لُّ ع��ي��ٌن ل��َي
َم��ي��ن م��ن ش��اب��ه��ا م��ا ص��دق ُر أخ��ب��ا أش��ع��ت��ه غ��دت ق��د ك��وك��ٌب
ال��راح��تَ��ي��ن ب��اس��ط ال��ش��رُق غ��دا ُه ول��ل��ق��ي��ا ب��دا ق��د ال��غ��رب ف��م��ن
ال��ن��وَع��ي��ِن م��ن اآلت��ي ف��ه��و ي��ب وال��ت��ه��ذ ل��ل��ت��م��دُّن ال��ن��اس ي��رش��د
��ي��ِن ب��ال��ك��فَّ ي��ش��اُر ف��إل��ي��ه ال��ث��ريَّ��ا ي��ح��ك��ي األخ��ب��ار ش��م��ُل ف��ي��ه

بول دي منصور مار رشكة أعمال (11)

يف بول دي منصور القديس رشكة بعناية ١٨٦٧ حزيران غرَّة يف ظهرت شهرية مجلٌة
تنرش فكانت هللا، فرج نقوال بن ميخائيل األثر الطيِّب مؤسسيها أحد إدارتها وتوىل بريوت،
العمومية، جلساتها وقائع وخالصة السنوي، حسابها وميزانية املذكورة، الرشكة أخبار
نخبة منهم كرًما فصولها يحرِّر وكان املعمور. أنحاء يف املمتدة فروعها سائر أنباء مع
ناصيف الشيخ ابن حبيب والشيخ البستاني، يوسف كالخوري واألدب الفضل آل من
هذه واستمرَّت وسواهم. تيان، ودرويش تقال، بك وسليم الصبَّاغ، عيد وأنطون اليازجي،
مطلع منذ تصدر فصارت بريوت؛ يف الصحف كثرت حتى الشهرية خطتها عىل املجلة
أن للرشكة ُقيِّض حتى قليل زمٍن بعد أُبطلت ثم شهور، ثالثة كل مرَّة ١٨٧٤ السنة
فاقرتح السطور، هذه كاتب رئاستها توىل عندما ١٨٩٨ عام السنوي برنامجها تنرش
منذ وحوادثها أخبارها شتات يتضمن تاريخ لها يُوَضع أن الرشكة شورى مجلس عىل
الثاني كانون ١١ بتاريخ وعني الرأي، هذا املجلس فاستحسن العهد؛ ذاك حتى نشأَتها
الرئاسة، نائب شحيرب وأنطون الرشكة، رئيس طرازي دي فيليب من مؤلَّفة لجنًة ١٨٩٨
بهذا للقيام حبيقة؛ نجيب واملرحوم غالييني، وشكري يارد، وخليل قماطي، ونقوال
إىل فوَّضوا أشغالهم لكثرة بنظام االجتماع اللجنة أعضاء عىل يستحيل كان وملا العمل.
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مَؤسسيها. وأَحد منصور» مار رشكة «أعمال مجلة مدير هللا؛ فرج ميخائيل

ارتياح، بكل الطلب فلبَّى الرشكة؛ ألخبار جامًعا تاريًخا يضع أن إليه املشار الرئيس
العمل أنجز حتى محتوياتها؛ يف النظر تدقيق بعد كتاباته عىل تصدِّق اللجنة وكانت
مار جمعية تاريخ انترش هكذا املنشودة. والضالة املقصودة بالغاية وافيًا جاء الذي
بمكيال الثناء من نصيبهم اهم ووفَّ إليها، واملحسنني أعضائها آثار أحيا الذي منصور
مدة فسنًة سنًة الرشكة برنامج بكتابة معتنيًا ذلك بعد الرئيس ولبث والعدالة. الحق
الرشكة احتفلت عندما الرئاسة، عن واختياره برضاه تنازل حتى متوالية أعوام ثمانية
قماطي نقوال وكان السنة هذه برنامج لطبع لجنًة عيَّنت الذهبي بيوبيلها ١٩١٠ سنة
تأليف للحقيقة؛ وخالًفا سواه دون لنفسه ونسب بالعمل، وحده فاستقلَّ أعضائها، أحد
سطرَّت الذين الفضل ذوي من كثري مآثر إيراد عن صفًحا رضب ثم آنًفا، املذكور التاريخ
وجب لاللتباس فدفًعا الحسن. الجهاد جاهدوا بحيث فتُشكر؛ تُذكر أعماًال الرشكة لهم
وجهتها التي الرسمية الرسالة نصَّ نورد وهنا الحقيقة، إظهار سبيل عىل ذلك إىل اإلملاع
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يف الخطاب لفصل قاطًعا برهانًا بها وحسبنا استقالته، بعد إليه املشار للرئيس الرشكة
الواحد: بالحرف نصها وهاك القضية، هذه

األفخم طرَّازي دي فيليب الفيكونت الهمام الفاضل جناب
سابًقا بول دي منصور مار رئيسرشكة

املحرتم األخ أيها
بريوت يف بول دي منصور القديس رشكة شورى رئاسة من استقالتكم إن
الرشكة هذه أبناء إخوانكم جميع نفوس يف للغاية ومؤثر ُمحِزن تأثريٌ لها كان
يف لكم ما واالفتخار بالشكر يذكرون فإنهم شوراها، أعضاء سيما ال املحبوبة
أثناء وخصوًصا لوائها تحت انضوائكم يوم من البيضاء األيادي من سبيلها
لقد املحرتم األخ أيها نعم متوالية، سنني ثماني مدة عليها العامة رئاستكم
يف أتوا الذين أعضائها من األولني آثار وجمعتم الرشكة مؤسيس رسوم أحييتم
السنوي برنامجها تجديد يف سعيتم ثم فيُشكر، يُذكر أثٍر كلَّ ونهضتها جادتها
الخريية، مصالحها وسائر واحتفاالتها وجمعياتها ومدارسها بأوقافها وُعنيتم
األفاضل الرؤساءُ أسالفكم تقلَّدها التي السامية باملهمة استحقاق بكل قائمني
ديشان وبطرس نسبًا، الرشيف برطالس يوسف وهم: وذكًرا أثًرا طابوا الذين
الصفات هذه جميَع فأحرزتم كرًما؛ املتدفق خوري وبشارة غريًة، امللتهب
من الزمنية واإلمدادات الروحية الربكات استدرار إىل توفقتم أنكم كما املعتربة،
عن فضًال القوم، ورساة الكاثوليكية الطوائف ورؤساء األعظمني األحبار لدن
لكم تذكر التي بالرشكة حبٍّا بذلتموها التي الجليلة والِخَدم السخية التربعات
املناقب وسائر املقاصد ونبل النفس وشهامة الهمة علو من به امتزتم ما أيًضا
إنكم حتى حسنًا جهاًدا نجاحها سبيل يف جاهدتم أنكم الحقيقة ويف الفريدة.
بني وتتباهى تتفاخر رئاستكم عهد يف الرشكة وصارت الجميع ثناء نلتم
أعمالها دائرة واتساع وارداتها ونمو أحوالها بانتظام الخريية الجمعيات سائر

املربورة.
من الرابع اليوم مساء يف املنعقدة جلسته يف الشورى فمجلس عليه وبناءً
لجنابكم، الحميم شكره معلنًا الرقيم هذا كتابة عىل أَقرَّ قد الغابر تموز شهر
ما عىل وبرهانًا الرئاسة، منصب من الستقالتكم الشديد أسفه عن ومعربًا
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أثًرا سيبقى الذي الكريم برسمكم االجتماعات قاعة نزين أن رأينا ذكره، سبق
هللا إىل نتوسل الختام ويف الوقادة. وغريتكم املحمودة بمساعيكم يذكرنا خالًدا
وقرائن النعم سوابغ العزيزة أُرستكم مع ويوليكم أموركم ق يوفِّ أن سبحانه
حليًفا والسعد أليًفا لكم التوفيق ويجعل الثمينة بحياتكم يمدَّ وأن القسم،

وكرمه. سبحانه هللا بمنِّ خادًما والزمان مالزًما والهناء
الختم) (مكان ١٩٠٦ آب ٣ يف ببريوت الرشكة مركز عن صدر
الرئيس الوقائع كاتب الصندوق أمني

شحيرب أنطون غالييني شكري نادر فرنسيس حبيب

لبنان (12)

لخدمة ١٨٦٧ سنة لبنان جبل حاكم باشا داود أنشأها رسمية، أسبوعيٌة صحيفٌة
صفحات أربع يف نرشها وقد وإعالناتها. أوامرها وإذاعة اللبنانية الحكومة مصالح
يف وطبعها فرنيس، اآلخر ونصفها العبارة عربي نصفها الحروف، لطيفة التبويب حسنة
رجًال لتنظيمها وانتدب الصيفي، الحكومة مركز الدين» «بيت إىل بها أتى التي املطبعة
مخصوًصا مكتبًا للجريدة باشا داود فرتَّب الشلفون، يوسف يُدعى كبرية همٍة ذا بريوتيٍّا
جميع يف مراسلني لها وجعل املتمدنة، الدول يف الكربى الجرائد نسق عىل منتظمة وإدارًة
الحوادث أنباء ثم اإلجمال بوجه سياسية خالصًة يتضمن منها عدد كل وكان الجهات،
السيف صاحب أوًال العربي قسمها كتابة توىل وقد وغريها. الداخلية واألخبار الخارجية
حبالني بك إلياس الشهري األستاذ ثم الحلو، خالد حبيب خلفه ثم صعب، بك حنا والقلم
فكان الفرنيس قسمها أما مرص. نُظَّار مجلس يف الرتجمة قلم رئيس بعُد فيما صار الذي
الجريدة هذه وكانت اللبنانية. الحكومة يف األجنبي القلم رئيس دياب فرنسيس يحرره
وبعدما العهد، ذاك صحف أهم من تعدُّ الحجم، كبرية العبارة، فصيحة الطبع، متقنة
األخبار» «حديقة جريدة واتخذ لالقتصاد، حبٍّا باشا فرنقو عطَّلها كامَلني عاَمني عاشت
١٩٠٩ الثاني كانون ٢٥ يف الظهور إىل عادت سنة أربعني بعد لكنها منها، بدًال البريوتية
وقد إليه، املشار باشا فرنقو ونجل لبنان جبل عىل السابع املترصف باشا يوسف بعناية
فقط العربية باللغة مكتوبة اآلن وهي لشئونها. ومديًرا فيها محرًرا زين بولس تعني
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الرسمية. «لبنان» جريدة مؤسس باشا؛ داود

بك حنا نظم وقد الحكومة، وأوامر الرسمية اإلعالنات سوى تنرش وال «بعبدا» يف وتُطبع
مطلعها: يف جاءَ الدين» «بيت مطبعة إنشاء لدى باشا داود مدح يف قصيدة صعب

ت��غ��ري��ِد ك��ل ف��ي س��واج��ع��ن��ا ج��ادت ل��ق��د ال��م��ش��ي��ر م��والن��ا داود ع��ص��ر ف��ي
وم��ن��ك��ود ل��ظ��م��آٍن وغ��وٌث غ��ي��ٌث م��أل ف��ي ال��ب��ي��ض��اءُ ال��راي��ة ل��ه م��وًل��ى

آخرها: يف وقال

ت��ه��ج��ي��د ك��ل ب��س��ر ت��ن��ب��ي واآلن م��ن��ب��ئ��ًة ب��ال��ح��زن ج��وائ��ب��ن��ا ك��ان��ت
داود ال��ق��ل��ب س��ل��ي��م م��ول��ى ح��م��د ف��ي ن��ن��ش��ده��ا ال��ده��َر ع��ل��ي��ن��ا ف��رٌض ل��ذاك
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ب��ت��ج��دي��ِد زال��ت ال ل��ب��ن��ان ط��ود ف��ي م��ط��ب��ع��ٍة إي��ج��اِد ع��ل��ى ش��ك��ٍر أن��ب��اءُ
ب��ت��أي��ي��د ت��أي��ي��ًدا ل��داود راٍج ج��م��ٌل ت��ُرق ب��ت��اري��خ م��دًح��ا ت��ت��ُل إن

١٨٦٧

العلوم مجموعة (13)

عمومية مباحَث وعىل بريوت، يف السورية» العلمية «الجمعية أعمال عىل تشتمل مجلة
١٥ يف نشأت العلمية، املواضيع وسائر والشعر والتاريخ والتجارة والصناعة كالزراعة
يختلف الشهر، يف مرَّة صدورها وكان املذكورة، الجمعية بعناية ١٨٦٨ الثاني كانون
السنة ويف أعداد، عرشة األوىل السنة يف منها فظهرت األعضاء، التئام أوقات باختالف
رمضان سليم قرَّظها وقد احتجبت. ثم ١٨٦٩ آيار ٢٥ يف آخرها أعداد، سبعة الثانية

البيتني: بهذين افتتاحها مؤرًخا

ال��س��وري��ة ب��الدن��ا ف��ي ق��م��ٌر ت��ب��دَّى وال��ن��ج��اح ل��ل��ده��ر ق��ل��ُت
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ج��م��ع��ي��ة ف��ت��ح ي��وم أَرِّخ ق��ال ذا ي��ت��مُّ ي��وم أيُّ

هجرية ١٢٨٤ سنة

املدارس انتشار وزيادة اآلداب شأن وتعزيز املعارف تنشيط الجمعية هذه وغرض
األدباء من مَؤلفة عمدتها وكانت الفالح، معارج يف األمة وارتقاء الشعب أذهان لتنوير
الحاج (املميزون) أرسالن، أمني األمري ابن محمد األمري (الرئيس) ذكرهم: اآلتي واألعيان
خرضا، هللا رزق الصندوق) (أمني الخوري، وحنني البستاني، وسليم بيهم، حسني
بدران الرحيم عبد (الكاتبان) رمضان، وسليم فريج دي موىس املركيز حان) (املصحِّ
٢٠ ويف الشلفون، يوسف املكتبة) (أمني جلخ، حبيب األشغال) (مدير شحادة، وسليم
بيهم، حسني الحاج الرئاسة فأصابت جديدة عمدًة الجمعية انتخبت ١٨٦٩ الثاني كانون
الوزراء من كثري الجمعية هذه لواء تحت وانضوى الرئاسة، لنيابة البستاني سليم وُعني
وطرابلس ولبنان وحماة وحمص ودمشق واآلستانة بريوت يف األقالم وحملة واألعيان
واإلسكندرية والقاهرة وحلب والقدس ويافا وحيفا وعكا وصور وصيدا وبعلبك والالذقية

منهم: البعض أسماء وإليك الرشقية، املدن من وغريها
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كامل العايل، املجلس رئيس باشا كامل يوسف سابًقا، األعظم الصدر باشا فؤاد
املالية، وزير باشا رشدي محمد باشا، فاضل مصطفى سابًقا، األعظم الصدر باشا
قرناء رس باشا جميل لبنان، جبل حاكم باشا فرنقو املعارف، وزير باشا صفوت
رئيس بك أمني السلطانية، الحرضة حرب ياور باش باشا راوف السلطانية، الحرضة
بلجيكا سفري قراندل البارون إيران، سفري خان حسني مرزا العزيز، عبد السلطان كتاب
املتحدة الواليات قنصل يني وأنطونيوس روسيا، قنصل كاتسفليس إسكندر اآلستانة، يف
قنصل مشاقة ميخائيل الدكتور صيدا، يف أمريكا قنصل أبيال شبيل الدكتور طرابلس، يف
باشا حبيب طرَّازي، دي هللا نرص الكونت اد، حدَّ مكاريوس املطران دمشق، يف أمريكا
األرشيمندريت أرسالن، مصطفى األمري شهاب، سعد األمري أباظة، باشا أحمد مطران،
حبيب، الشيخ وأخوه اليازجي إبراهيم الشيخ غانم، خليل الخوري، خليل جبارة، غربيل
القادر عبد الدحداح، خطار الشيخ زوين، جرجس املعلم بسرتس، حبيب تقال، بك سليم
كيالني، نرصي السيد التويني، بك إسكندر هللا، رزق بك جبور حبالني، بك إلياس الدنا،
الدكتور تلحوق، بك سعيد ورتبات، يوحنا الدكتور أبكاريوس، بك حنا مدور، بك نقوال
إبراهيم شقري، أسرب أيوب، خليل بك، فخري إبراهيم فريج، سليم الدكتور فارس، ملحم
جرجس مرزا، جرجس البستاني، خطار صالح، إلياس زينية، بشارة تابت، يعقوب
سليم تابت، أيوب طراد، سليم كاتسفليس، قيرص خالط، أسعد نوفل، بك قيرص نحاس،
نمور، جبور الشامي، أنطون بحري، نقوال شلهوب، ديمرتي أسرب، جربائيل أحمد، أبو
نوفل، حبيب الجلخ، يوسف كركبي، إلياس املعلم األيوبي، النجيب عبد حمادة، بك عيل
وغريهم. هللا، خري ضاهر الخوري، سليم شقري، شاكر الجاهل، جرجس باخوس، يوسف
العلوم يف الباع بطول ألعضائها تشهد جليلة آثاًرا املعتربة الجمعية هذه لنا وخلَّفت
وعربًة الحسن لذكرهم تخليًدا مآثرهم من شيئًا نورد املقام هذا ويف والقديمة، الحديثة
بيتًا، ١٥١ تتضمن وهي بيهم حسني نظمها الجمعية» افتتاح عىل «أرجوزة لسواهم:
«حياة وتاريخ العقل» «احتياجات يف مقالة أرسالن، محمد لألمري العلم» «فوائد يف خطبة
الخوري، لحنني األوروبي» التمدن «تاريخ يف ومقالة «الزراعة» يف وخطبة سقراط»
إبراهيم الشيخ بقلم القديم» «الطب موضوعها وخطبة التقدم» عىل «الحث يف وقصيدة
دي موىس املركيز أنشأهما «التمدن» موضوعها ومقالة «التجارة» يف وخطبة اليازجي،
يف وخطبة الجلخ، يوسف بقلم الشمس» وتصوير الطبيعيات «علم مدارها ونبذة فريج،
«املوسيقى» يف ومقالة فارس، ملحم للدكتور ووظائفها» اإلنسان جسم أعضاء «معرفة
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السورية. العلمية بالجمعية الخاصة العلوم» «مجموعة مجلة مؤسيس أَحد فريج؛ دي موىس املركيز

التمدُّن» إىل «االحتياج يف وخطبة شحادة، لسليم العلم» «حالة عن ونبذة رمضان، لسليم
يف وقصيدة دياب، سليم كتبها ودورته» «الدم يف ومقالة تابت، يعقوب إبراهيم ألقاها
أنشأَها سوريا» «تاريخ يف وخطبة هللا، خري ضاهر املعلم نظمها االجتهاد» عىل «الحث
ومنها بدران، الرحيم لعبد الرشيد» «هارون تاريخ يف ومقالة زوين، جرجس املعلم
«الخرافات موضوعها وخطبة شحادة، سليم بقلم الروماني» الفيلسوف سينكا «رساالت

الشلفون. ليوسف اليونانية»

الشدياق فارس إىل اق: وغسَّ رجوم (14)

حسون هللا رزق ملنشئها لندن يف ١٨٦٨ عام صدرت صغرية جدليٍة ملجلٍة عنوان هو
الشدياق فارس أحمد عىل الرد غرضها اآلستانة، يف األحوال» «مرآة جريدة مؤسس الحلبي
حسون، هللا رزق حق يف بالسفاهة قلمه وتحريك لسانه إلطالة «الجوائب» جريدة صاحب
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وكانت واملهاترة. املشاتمة إىل بينهما املناظرة انتقلت حتى املقدار بهذا الجدال فاشتدَّ
ولذلك املوجع؛ والطعن املرِّ بالهجو مشحونًة اآلخر عىل الواحد وردود كليهما كتابات
اللسان يفتخر كبريَين رجَلني عن التاريخ صفحات عىل كهذه أخباًرا نسطر أن يسوءنا

األوَّلني. عدَديها صدور بعد املجلة هذه احتجبت وقد الصحافية، بآثارهما العربي

الزوراء (15)

وقد بغداد، عىل واليًا كان عندما باشا مدحت ١٨٦٨ سنة أنشأها رسمية صحيفٌة
العربية اللغتنَي يف واإلعالنات واألوامر األخبار لنرش املذكورة الوالية حال لسان جعلها
الذين أما العثمانيني. األحرار زعيم بمساعي العراق يف ظهرت جريدة أول وهي والرتكية،
يف العيوق مناط تارًة بلغت عبارتها ألنَّ ا؛ جدٍّ متباينة فمعارفهم العربي قسمها حرروا
دليل أجىل وهذا والسخافة، الركاكة يف الحضيض إىل انحطَّت وطوًرا والبالغة، الفصاحة
الجريدة لهذه القديمة القيود كانت وملا اإلنشاء. صناعة يف ُمحرِّريها طبقات تباين عىل
١٨٧٧ سنة من فصولها وكتابة إدارتها تولوا الذين أسماء عىل إال نعثر فلم احرتقت قد
أفندي إسماعيل (١٢٩٩–١٣١٣ه) أفندي زهيد (١٢٩٤–١٢٩٩ه) أزوم حسن وهي:
(١٣١٩–١٣٢١ه) أفندي فهمي (١٣١٧–١٣١٩ه) فهمي أحمد (١٣١٣–١٣١٧ه)
أفندي الوهاب عبد (١٣٢٣–١٣٢٦ه) أفندي فهمي (١٣٢١–١٣٢٣ه) حمدي عباس

(١٣٢٦ه).

األفكار نزهة (16)

إبراهيم ومحرَريها لصاحبَيها ١٨٦٩ سنة القاهرة يف ظهرت أسبوعية سياسيٌة صحيفٌة
عىل يتفقان الفاضالن الرشيكان هذان كاد فما جالل، بك عثمان ومحمد املويلحي بك
ويُعزى كان. خرب يف ودخلت منها، الثاني العدد ظهور بعد تعطَّلت حتى إصدارها
وتبعث الخواطر تهيج أنها من تخوُّفه للخديو أبدى الذي باشا شاهني إىل ذلك يف السبب

بإلغائها. باشا إسماعيل أمر فصدر الفتن؛ عىل
التي الخديوية» «السياحة منها نذكر تآليف بعض جالل عثمان محمد ترك وقد
من نقل ثم املرصي، القطر جهات إىل رحلته يف األول توفيق الخديو رافق عندما كتبها
أمثال العربي بالشعر ونظم العربي، اللسان إىل وفرجيني» «بول رواية الفرنيس اللسان
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واملواعظ» األمثال يف اليواقظ «العيون سماه كتاب يف وجمعها الفرنيس الشاعر الفونتني
بك إبراهيم أما العمر، من السبعني بالًغا ١٨٩٨ الثاني كانون ١٦ يف ومات طبعه. ثم

آخر. محلٍّ يف ترجمته فسننرش املويلحي
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الخامس الفصل

العربية الصحافة أحوال
كتاباهتا من وأمثلة األوىل احلقبة يف

ضفاف عىل الوالدة مهد من رافقناها التي الصحافة تاريخ من األوَّل الدور انتهى هنا إىل
االرتقاء سنَّة عىل تدريًجا بالنمو أخذت ثم البوسفور، ساحل عىل الطفولة عهد إىل النيل
حالة قابلنا وإذا وغربًا، رشًقا والبلدان العواصم أهم يف انتشارها عمَّ حتى الطبيعي
بونًا الفريَقني بني نرى األول دورهنَّ يف الراقية املمالك سائر يف مثيالتها مع صحفنا
يف صحيفة ٢٧ لدينا نشأت العربية لغتنا يف بالقراءة العارفني قلة من رغًما ألنه كبريًا؛
الدول سائر بني صحافتها تكوُّن عند دولة إليه تسبقنا لم عدد وهو عاًما، سبعني مدة
بالعجب يقيض والذي الصحف، مطالعة إىل فيها الناس وميل العلوم بتقدم املشهورة
صحيفٌة منها تنشأ لم أخبارها ذكرنا التي واملجالت الجرائد جميع بني أنه هو العجاب
يف وإما األجنبية املمالك يف إما بأرسها صدرت بل الصميمة، العربية البالد يف واحدة

اإلسالم. ظهور بعد العرب افتتحها التي األقطار
الطبع، سقيمة التعابري، ركيكة األفكار، ضعيفة أمرها بداية يف صحافتنا وكانت
كان الفن هذا ألن ذلك؛ يف غرابة وال ندر، ما إالَّ اإلجمال بوجه أبحاثها، تبويب من خاليًة
املعلوم ومن الرشق. أنحاء أكثر يف مندرسًة الحضارة وآثار كاسدًة، العلم وسوق مجهوًال،
والعلم والتجارة السياسة أحوال عن اإلنسان معرفته تهمُّ ما كلَّ تشمل األخبار صحف أن
واالجتماعية والبيتية االقتصادية بالشئون يتعلق وما واالخرتاعات، واالكتشافات والتاريخ
الغربيني عند خاصة اصطالحات، الفروع هذه من ولكلٍّ وغريها، واالنتقادية واألخالقية
هذا يف جسيمة مشقاٍت عانوا الذين العرب صحافيو يجهلها كان التعبري، أساليب يف
األلفاظ تلك أن غري األجنبية، اللغات عن معرَّبًا كان نرشياتهم أكثر ألن الوعر؛ املسلك
قد كتاباتهم يف أوًال الجرائد أرباب يستعملها كان التي السقيمة التعبريات أو الركيكة
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الناس وانصباب العمران وانتشار األفكار وارتقاء الصحافة باختمار فشيئًا شيئًا بطلت
الشاسعة األسفار عىل بالدنا أدباء إقبال يها ترقِّ دواعي أعظم ومن املعارف. اكتساب عىل

األمور. من كثري يف ومجاراتهم الغربيني ومخالطة
عظيًما جهاًدا سبيله يف جاهد بل املهم األمر هذا إىل الصحافيني من تنبَّه من وأول
اللغة كنوز من نرشه بما جنسه أبناء كرامة عزَّز فإنه الدحداح، رشيد الكونت كان
منه جهاًدا أقل يكن ولم النفيسة، املطبوعات من وغريها باريس برجيس صفحات عىل
وخربته العربية باللغة التامة ملعرفته «الجوائب»؛ صاحب الشدياق أحمد السبيل هذا يف
بالدهم، أحوال عىل بذاته ووقف سياستهم َغور سرب الذين الغربيني بشئون الواسعة
«املؤتمر» كقوله: اإلفرنجية املعرَّبات ألكثر العربية األوضاع باتخاذ الثلمة هذه سدَّ فإنه
bateau بمعنى والباخرة Escadre بمعنى األسطول ثم الفرنسيس عند Congrés بمعنى
واألزمة Omnibus بمعنى والحافلة ballon واملنطاد poste بمعنى والربيد á vapeur
Cambiale اإليطاليان عند أو الفرنسيس عند Traite بمعنى والسند Crise بمعنى املالية
ولذلك رشحها؛ يطول التي األوضاع من ذلك وغري télégraphe بمعنى الربقي والسلك
الغرب صحافيو وكان ومباحثها، وسياستها بأفكارها جرائدنا جميع أرقى جريدته كانت
من أمثلة بعض نرسد التاريخ لفائدة وتتمًة الرشق. أخبار معرفة يف عليها يعولون
من اآلن إليه آلت بما ويحكم السالفة، أحوالها عىل القارئُ ليقف األوىل جرائدنا كتابات
نرش لنا سبق وقد التمدُّن. دائرة واتساع األخالق وتهذيب العلوم انتشار بفضل الرقي

وهي: القديمة الجرائد بعض من بأمثلة نشفعها واآلن «املبرش» جريدة مقدمة
غرة بتاريخ األوىل لسنتها األول العدد مفتتح يف األخبار» «حديقة جريدة قالت

الواحد: بالحرف نصه ما ١٨٥٨ الثاني كانون

عربي جرنال
بريوت مدينة يف بطبعه الرخصة بإعطاء امللوكية السنية اإلرادة تعلَّقت قد
كئوس رشفوا الذين عبيدها تهذيب وتقدم والفنون، املعارف إشهار يف رغبًة
بورودها ترشفنا التي األوامر عىل فبناءً الظليل، ظلها تحت واألمان الراحة
بالفوائد يتعلق ما كل عىل مشتمًال مرًة، أسبوع كل يف الجرنال هذا سنطبع
األجنبية الحوادث مع السورية بالدنا أخبار عىل يحتوي منه قسٌم اإلنسانية،
وفوائَد مختلفة نُبٍذ عىل يشتمل وقسم الجرناالت، وأعظم أحسن من مرتجمة
بتاريٍخ يبتدئ األخري والقسم متجرية، وأموًرا مالحظات يتضمن وقسم علمية،
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األوراق تلك تقطع كي الجرنال من صحيفة آخر كل بذيٍل بالتتابع يُطبَع مفيد
بالعام الجرنال هذا وثمن تاريخ، كتاب منها ويجتمع عام كل آخر يف األخرية
إىل توصيله أجرة عليه ويضاف وتوابعها، بريوت يف غرًشا وعرشون مائة
وأربعني وأربعة مائة املصاريف خالص مكان كل إىل ثمنه فيكون الجهات
سليم ذوٍق ذي كل ومن البالد، تقدم يرغب عناية ذي كل من فنرجو غرًشا،

املدير. إىل اسمِه بكتابة يبادر أن التهذيب؛ إىل يميل

نصه: ما ١٨٦٢ نيسان ٢٤ بتاريخ بريس» «برجيس جريدة وقالت

سفره وقبل أسبوًعا، فيها ليقيم بروسة إىل سافر املعظم السلطان إن قيل
ال لَم وسأَله: األحوال» «ترجمان املسماة الرتكية الصحيفة منشئ استدعى
يلحقه أن خشية ذلك عىل يتكلم لم بأنه فأجاب السياسة؟ عىل مياومًة تتكلم
السياسة عىل تكلم له: فقال الخطر. يف صحيفته وقوع من واحرتاًزا لوم،
فإن شيئًا. تخَش وال األمر ونفس الواقع من لك ظهر بما العامة واألمور
عن تذبَّ أن لرعيته وإباحتِه إنصافه عىل خريًا السلطان هللا فجزى هذا ثبت
مصلحة منه تحصل الحقيقة يف وهو والفخر، بالفضل له يشهد وهذا حقوقها،
التنزيل: محكم ويف والرعايا، الدولة بني املوافقة به تستمرُّ إذ الجانبنَي؛

اْألَْمِر﴾. ِيف ﴿َوَشاِوْرُهْم

تحت ١٨٦٣ األول ترشين غرة بتاريخ اإلنجيل» انتشار عن «أخبار جريدة وقالت
اآلتي: العنوان

الغربية إفريقية
إفريقية إياالت من وكوريسكو وكامبيا باملاس وراس وليبرييا سرياليون يف إنه
الذين املؤمنني املسيحيني من نفس ألف ستني من أكثر اآلن يوجد الغربية
وكراخني، مختلفة مدارس وابتنت كثرية كنايس وانتظمت وثنيني، أصلهم كان
ولكن الوثنيني، جريانهم بني باإلنجيل ليبرشوا بقليل ليس عدد ذهب ومنهم
تقديم يف الدموية طقوسه يمارس يزل لم داهومي ملك أن هو املحزن األمر
من واحًدا سوًقا إن وقيل والوالة، األغنياءِ جنائز يف ذبيحًة الشعب من ألوف
الذين املساكني لكثرة دمه» ينشف ال «سوق تسمى قد كومايس مدينة أسواق
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منظًرا املقتولني رءوس يتكوَّم السوق ذلك جانبَي وعىل يوميٍّا، فيه يُذبَحون
ألن ملكهم؛ بذلك يُرضوا لكي والهزو بالضحك إليها ينظرون الذين لألهايل
أن يمكننا فكيف لآلخرين، عربًة رأسه ويُطَرح يُقتَل املنظر بذلك يفرح ال الذي
بلجاجة نُصيل ال وكيف الحالة، هذه يف البرشي الجنس من وإخوتنا نسرتيح

حصاده. إىل فعلة لريسل الحصاد رب إىل ومواظبة

ما «الفرات» جريدة نرشت ١٨٦٨ آيار شهر يف حلب عىل واليًا باشا ناشد تعني وملا
نصه:

من الحضور اعتاد من كل الوالية دائرة يف املايض االثنني يوم اجتمع لقد
وقد الرتنم، يف املوسيقة وأخذت النظامية العساكر ت وُصفَّ الكرام، الذوات
وايل باشا ناشد واإلجالل الدولة صاحب مأمورية املتضمن العايل األمر فتح
بالدعوات ابتدأ التالوة ختام بعد ثم والتكريم، التعظيم بصفات وقرئ الوالية
الدعاء ذاك عىل حرض من كل ن وأمَّ امللوكية، العلية الذات سلطنة لدوام الخريية

للسماء. عنانها عنَّ حسنة بأصواٍت
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الثاين الباب

األُوىل الحقبة يف الصحافيني مشاهري تراجم

منهم، القدماء سيما ال فيها واملحررين الصحافة أرباب جميع تراجم ننرش أن نا بودِّ كان
فاقترصنا منهم، البعض أخبار عىل وقوفنا عدم أو عددهم كثرة رغبتنا دون حال ولكن
يف راعينا ثم الصحافة، خدمة يف كبريًا شطًرا قضوا والذين منهم املشاهري عىل ذلك يف
عاش أو أربابها فيه اشتهر الذي الزمان ال الصحف صدور زمان املذكورة الرتاجم رسد
لزمن تبًعا الثانية الحقبة يف منهم الواحد ترجمة ننرش أن يتفق ولذلك كتَبتُها؛ فيه
مثًال ذلك عىل نرضب الرابعة، أو الثالثة الحقبة يف كتابتها توىل أنه مع الجريدة تأسيس
يف ترجمته نرشنا فإننا الثالثة، الحقبة يف الصحافة خدم الذي الرشتوني رشيد األستاذ
عليه وقس الحقبة، هذه يف أُنشئت فيها حرَّر التي «البشري» جريدة ألنَّ الثانية؛ الحقبة

املتأخرة. ات املدَّ يف األقالم حملة من غريه





األول الفصل

ناصيفاليازجي الشيخ

تُ��ق��ي��ُم وال��رس��وُم ال��ح��ق��ائ��ق ت��م��ض��ي ف��ت��ع��ج��ب��وا ص��ورت��ي وت��ب��ق��ى أَم��ض��ي
ال��م��رس��وُم ال��ه��ي��ك��ُل ل��م��اَت روًح��ا ح��وى ف��ل��و ال��ح��ي��اُة ت��ج��ل��ب��ه وال��م��وُت

الحميص املولد، اللبناني اليازجي، سعد بن جنبالط بن ناصيف بن هللا عبد بن ناصيف هو
١٦٩٠؛ سنة نحو ذويه من جماعة مع حمص من املذكور سعد جدُّه هاجر األصل،



العربية الصحافة تاريخ

املعروفة الجهة يف لبنان ساحل يف منهم أناٌس فتوطَّن الديار، تلك يف عليهم وقع لَحيٍف
وال أخرى، مواضَع يف بعضهم وتفرق دمشق، أعمال من التيم وادي يف وآخرون بالغرب
واليسار، الوجاهة ذوي من كبرية عشريٌة وهم ونواحيها. حمص يف أرستهم بقية تزال
الروم إىل ينتمي فإنه ناصيف الشيخ فرع ا أمَّ األرثوذكس، الروم طائفة من وأكثرهم
أمني الشيخ حفيده كتبه مما الرتجمة صاحب أخبار بعض اقتطفنا وقد الكاثوليك.

الحداد.
،١٨٠٠ سنة آذار ٢٥ يف املذكور الساحل قرى من شيما كفر قرية يف مولده كان
هللا عبد والده وكان متى، القس له يقال شباب بيت من راهب عىل القراءة مبادئ وتلقى
أنه إالَّ شاعًرا أديبًا ذلك مع وكان سيناء، ابن مذهب عىل وقته يف املشهورين األطباء من
ديوان بها قرَّظ أبياٌت شعره ومن ذاك، إذ إليه الدواعي لقلة النظم يتعاطى قلَّما كان
الشيخ رواهما بيتان إال منها يُحَفظ لم العرص، ذلك شعراءِ أحد املنري حنانيا الخوري

قوله: وهما اليازجي، إبراهيم

ال��دي��وان ذا ب��ن��ظ��م غ��ن��ي��َت َم��ن ي��ا وال��رض��واِن وال��خ��ي��ر ب��ال��ه��ن��ا ِع��ش
ث��اِن م��ن ل��ه م��ا ف��ري��ًدا ن��ظ��ًم��ا ف��وج��دت��ه ط��ال��ع��ت��ه ل��ق��د إن��ي

بنفسه، واملطالعة الدرس عىل وأَقبل الشعر، إىل امليل عىل ناصيف ولده فنشأ
يف وهو الشعر ونظم الشعراء، ودواوين واللغة النحو كتب من يده إليه تصل ما ح وتصفَّ
إذ منها؛ املطبوع لقلة ميسورًة العهد لذلك الكتب تكن لم ملا أنه غري عمره، من العارشة
الكتب بطبع تشتغل كانت قلَّما نادرة، مطابُع إال املرصية وال السورية البالد يف يكن لم
فمنها القديمة، واملكاتب األديار بعض من يستعريها كتب عىل معتمده جل كان العلمية؛
الكتب تلك من كثري يزال وال بخطه. ينسخها ما ومنها زبدتها، فيحفظ مرًة يقرؤها ما
وبعضها الفارسية، القاعدة عىل الخط جميلة وهي أرسته، عند محفوًظا اليوم إىل باقيًا

الصفحات. من مئات عدة يبلغ
مشهورة تآليُف جميعها يف وله مصنفاته، أشهر ودرس لبابه علم كل من بلغ وقد
املدارس وبعض السورية املدارس أكثر يف التدريس عمدة اليوم هي ومطوَّل مخترص بني
أصول يف الخطاب «فصل أشهرها الرتتيب، وحسن الوضوح من عليه هي ملا املرصية
كتاب بقلمه، رشح وعليه والنحو، الرصف يف املتون أفضل من وهو اإلعراب» لغة
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كتاب يف إبراهيم الشيخ ولُده الرشوح عليه علق وقد الرصف موجز يف الفرد» «الجوهر
مبادئ يف الحمامة» «طوق وله وطبعه، الفرد» الجوهر ُمطالع يف السعد «َمطالع سماه
اإلعراب» أصول يف «الباب وأرجوزة الرصف» أصول يف الطرف «ملحة أُرجوزة ثم النحو،
القرى «نار ثم الرصف، يف مطوَّل وهو الخزانة» رشح يف «الجمانة ومنها النحو، يف
ومنها إبراهيم، الشيخ ولده اخترصها وقد مطوَّلة، أرجوزٌة وهي الفرا» جوف رشح يف
ولم فقط فيه املفعول إىل بها انتهى النحوية التوجيهات يف رسالة وهي الصج» «عمود
مخترصة أرجوزٌة وهو املعلم» «الطراز ثم والبيان» املعاني يف الجمان «عقد وكتاب تُطبع،
يف «الالمعة ومنها والقافية، العروض يف الدائرة» و«نقطة بقلمه، مرشوحة البيان يف
«قطب وكذلك حبيب، الشيخ ولده بقلم مرشوحة مطولٌة أرجوزٌة وهي الجامعة» رشح
وهو الدانية» «القطوف ثم املنطق، أصول يف «التذكرة» اها سمَّ وأرجوزة الصناعة»
يف مجموعة وهي العرب» فنون يف األدب «مجموع وكتاب بديعيته، عىل مطوَّل رشح
الطب يف الكريم «الحجر سماها مخترصة وأرجوزٌة والعروض، والبديع والبيان املعاني
لم والصفات» األسماء يف الشتات «جمع سماه ومعجم الطبيب، مجلة يف نُرشت القديم»
املرسلني وساعد أفعل. عىل التي والصفات اإلنسان أعضاء يف يبحث وهو بالطبع يُنرش
قد وكان الدينية. األغاني وبعض املزامري لهم ونظم املقدس الكتاب ترجمة يف األمريكيني
يعنُّ ما الحني بعد الحني عليه يعلق وكان يستوِفه، لم املتنبي لديوان رشح وضع يف رشع
«العرف وسماه إبراهيم الشيخ ولده بعده فأتمه الغامضة، األبيات بعض تفسري من له
الذي الشعر من للمتنبي يُروى ما إليه وأضاف الطيب» أبي ديوان رشح يف الطيب
تآليفه وأشهر رشاحه. وكالم املتنبي شعر عىل مطوَّل بنقٍد وذيَّله ديوانه، يف يثبته لم
الحريري، مقامات فيها عارض التي البحرين» «مجمع باسم املعروفة مقاماته وأعظمها
العرب وتواريخ والعلمية اللغوية والفوائد اإلنشاء بالغة من نها ضمَّ مقامة ستون وهي
الفنون من وأودعها والنثر، النظم يف عارضته وقوة محفوظه غزارة عىل دلَّ ما وأمثالهم؛
يستحيل ال ما وجناس الخطية، كالجناسات منظوماته بعض يف املرتقى الصعبة البديعة

فائقة. مقدرٍة عن إال به يُضطَلع ال ما وغريها باالنعكاس،
املضمار هذا يف بالسبق له يقيض غريبًا تفنُّنًا الشعري التاريخ صناعة يف تفنن وقد
هجرية ١٢٤٨ سنة قالهما بيتان الباب هذا يف نظمه ما أبدع ومن قاطبة، الشعراء عىل
ثمانية يتضمنان وهما الكبري، الشهابي بشري األمري عليه اقرتحهما قد عكا مدينة فتح يف
بيت كل مهمل ومن منهما شطر كل من يحصل وذلك ل، الجمَّ بحساب تاريًخا وعرشين
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صدًرا وبالعكس فيهما، شطر كل معجم مع شطر كل مهمل ومن معجمه، ومن منهما
وهما: لفًظا، الناطق التاريخ سوى وبالخالف لعجز، وعجًزا لصدر

ال��ب��ك��ا ب��ه ول��ل��دي��اِر ال��خ��ل��ي��ِل داِر م��ع��اط��ب ن��اِر ب��رُد ع��ك��ا ف��ت��ح ف��ي
ربُّ��ك��ا ف��ب��ارك أل��ٍف م��ع م��ئ��ت��ان ب��ط��يِّ��ِه وأرب��ع��ي��ن ال��ث��م��اِن رأَس

يف وله العزيز، عبد السلطان مدح يف ١٢٨٣ سنة بيتنَي أيًضا القبيل هذا من نظم
منها شطر كل جعل قصيدة إليه املشار والسلطان املرصي باشا إبراهيم من كل مدح
البيت حروف وزَّع ثم تاريَخني، منهما شطر كل ن ضمَّ قد ببيتني وصدَّرهما تاريًخا
أبيات أوائل عىل الثاني البيت حروف ووزع القصيدة، من الغزل أبيات أوائل عىل األول
انعكسا قراءتهما عكست إذا اللذان املديح بيتا النظم فن يف مبتكراته ومن منها. املديح
الباب هذا يف مخرتعاته ومن هجاء. وعكسهما مديح طردهما اللذان البيتان ثم هجاءً،
ألن وذلك وهجاءً، كتابًة النقط من خاليًة الكلمة حروف تكون أن وهو العاطل» «عاطل
والطاء والصاد والراء والدال الحاء وهي: فقط ثمانية العاطل بعاطل املعروفة الحروف
النوع هذا من نظم وقد كثريًا، كالًما منها يُركِّب أن املتكلم يسع فال والواو، والهاء والالم

وهي: العرب لسان يف سواها يُعرف ال أبيات أربعة

ِورُد ل��ل��ح��ر ل��ه ه��ل َورٌد َح��لَّ ُدرٍّ َح��وَل
َط��رُد ل��ل��َص��ح��ِو ِورُده َوص��ٍل ُح��ل��ِو ِل��َح��ُص��ور
وَردُّ َص��دٌّ ول��ه وَط��وٌل َص��وٌل ول��ه
ح��دُّ ل��ل��ه ل��ه ه��ل ص��دوٍر ح��رُّ َده��ره

«مواعظ كتاب طبع عىل ووقف بريوت، يف املخلصية املطبعة مطبوعات ح يُصحِّ وكان
«الجمعية بتأسيس الفضل وله وهذَّبها، عبارته أصلح أن بعد الذهب» فم يوحنا القديس
كتاب الشعراءُ قرَّظ وقد باسمها. مجلة لها وأُنشئت أمرها اشتهر التي السورية» العلمية
نورد التي الرنانة القصائد فنظموا واإلجالل، الثناءِ من يستحقه بما البحرين» «مجمع

املوصيل: العلوي الدين شهاب للسيد أبياتًا منها

ج��م��ع��ت ق��د وال��ف��ض��َل م��ق��ام��ات��ه ف��ض��ًال ُرف��ع��ت ق��د ال��ف��ض��ل ف��وق ال��م��ص��نَّ��ف ه��ذا
َوس��ع��ت أن��ه��ا ع��ل��ٍم ط��ال��ب ل��ك��ل ع��ج��ٌب ف��ال دارت إذا ال��ب��الد ف��ف��ي
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س��م��ع��ت م��ا ال��ده��ر أُذُن ق��ال ب��م��ث��ل��ه��ا ي��ن��ش��ُده��ا ك��ان ل��و األص��م��ع��ي أش��ع��اره��ا
اتَّ��ض��ع��ت ق��د م��ق��ام��ات��ي ي��ق��ول ب��أن ي��ق��اوم��ه��ا ل��و أح��رى ال��ح��ري��ريُّ ث��م
َرض��ع��ت م��ا األل��ب��اب ف��ط��َم غ��ي��ره��ا ع��ن ب��وال��ده��ا م��ِت��ع��ن��ا ربِّ ي��ت��ي��م��ٌة
ان��خ��زع��ت ق��د ت��ه��ذي��بً��ا ال��ن��ق��ائ��ُص ع��ن��ه��ا م��ن��زه��ًة ج��اءَت وق��د ك��م��اًال ت��م��ت
ُط��ب��ع��ت ال��ت��ي ن��اص��ي��ف م��ق��ام��ات ل��ط��ًف��ا أرَّخ��ه��ا ال��ل��ط��ف ط��ب��ُع ال��ك��م��االت ع��ل��ى

األلسنة عىل محفوظ منها كثري الشعر، عيون من تُعدُّ شعرية دواويَن ثالثة وترك
أقدم ويُسمى تُحىص. أن من أكثر شعره يف وهي منها، الحكمية األبيات سيما وال
تجدد وقد القمرين» «ثالث وآخرها الريحان»، «نفحة والثاني األوىل»، «النبذة دواوينه
عىل علَّقها أو القبور عىل نُقشت التي الكثرية التواريخ ونظم األخرية. السنني يف طبعها
يف يثبته لم مما الصبا عهد يف نظمه ما خال وله البنائية. واآلثار والقصور الكنائس
يبلغ ال أنه ومع منه، املشهور عىل لزاد بأرسه ُجمع لو كثري يشءٌ وهو املطبوعة، دواوينه
كان — هللا رحمه — أنه عىل يدل مما فيه؛ ظاهرة اإلجادة فإن شعره من املشهور طبقة
تعقيًدا، وال حشًوا فيه تجد وال ألجله، ل يتعمَّ وال يتكلفه يكن فلم الشعر، عىل مطبوًعا
أساليب يف ترصفه واتساع والرقة، الجزالة بني الجامعة لأللفاظ اختياره حسن مع وذلك
وإحكام العلمية التآليف من له ما إىل هذا ضممَت وإذا وقته. نادرة به كان مما الكالم
واحد سنٍن عىل كلها وجريها اإلبداع من مقاماته يف ما إىل ثم تنسيقها، وحسن وضعها
الفصاحة عىل وانطباعه اللسانية الصناعة يف ملكته قوة عىل به دلَّ مما الطبقة، علوِّ من
قد أمره أوائل يف وكان غريه، يف مجموعة تجدها ال بأمور انفرد قد أنه علمَت العربية؛
الروم بطريرك الخامس أغناطيوس السيد فانتدبه والعام، الخاص بني علمه صيت ذاع
شيما، كفر قمة يف املشيد القرقفة» «دير يف عنده كاتبًا ليكون ١٨١٦ سنة الكاثوليك
اتصل ثم الزوق، إىل إقامته البطريرك نقل حتى سنتني مدة الوظيفة بهذه ناصيف فلبث
نحًوا خدمته يف لبث أنه ومع يده، كاتب وجعله إليه فقرَّبه الشهري الشهابي بشري باألمري
من بشري األمري فيها خرج التي السنة وهي ،١٨٤٠ سنة إىل أي سنة؛ عرشة اثنتي من
الشاعر كان الخاص شاعره ألن ذلك ولعلَّ قليلة، مدائَح إال فيه له أجد فلم الشامية البالد
رحمه انتقل، بشري األمري ارتحل وبعدما يزاحمه، أن يشأ فلم كرامة بطرس املعلم الكبري
يف والتدريس والتأليف للمطالعة منقطًعا بها وأقام بريوت، مدينة إىل بيته بأهل هللا،
«املدرسة وكذلك للبستاني الوطنية» «املدرسة ثم الكاثوليك للروم البطريركية» «املدرسة
من الشعراء أكابر وراسلته العربية البالد جميع يف ذكره فاشتهر لألمريكان، الكلية»
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«فاكهة عنوانه مخصوص ديواٍن يف وبينهم بينه دار ما ُطبع وقد وغريهما، ومرص العراق
الرشق يف األقالم َحَملة بني أحًدا ندري وال بابه. يف فريد وهو األدباء» مراسالت يف الندماء
اإلبياري نجا الهادي عبد وللشيخ الرتجمة، كصاحب مدحه عىل واألدباء العلماء اجتمعت

فيها: جاءَ اليازجي، ديوان من األوىل» «النبذة بها قرَّظ قصيدة

أَوح��د ال��م��ع��ارف ف��ي ظ��لَّ ال��ذي ُب ال��ن��د ال��ف��اض��ل ال��ب��الغ��ة ق��اض��ي ه��و
م��ف��ن��د ال��ق��ي��اس ف��ي ش��كَّ ال ف��ه��و ب��ق��سٍّ ي��ِق��س��ُه َم��ن ال��ق��وِل م��ل��ُك
أح��م��د ُم��ع��ج��ِز ب��م��ث��ل ي��ت��ح��دَّى ع��ي��س��ويٍّ��ا ب��م��ث��ل��ه س��م��ع��ن��ا م��ا
��د م��ح��مَّ دي��ن ب��ف��ض��ل أَول��ى ك��ان ع��ي��س��ويٌّ ل��ك��ن��ه أَل��م��ع��يٌّ

فيها أن ظانٍّا عليها الرد من يتمالك لم القصيدة هذه عىل النقاش مارون اطَّلع فلما
بال والقافية الوزن نفس عىل قصيدًة فنظم لكرامته، ومساًسا الرتجمة لصاحب إهانة

فيها: قال الهادي عبد للشيخ وأرسلها ناصيف الشيخ من علم

يُ��ع��ه��ْد ف��ي��ك ي��ك��ن ل��م م��ا ت��ب��دي ق��م��ت ل��م��اذا ال��خ��ط��ي��ب ال��س��ي��د أي��ه��ا
ت��ج��رَّد ل��و غ��ل��ف��ِه م��ن درٌّ ف��ه��و ي��ه��دى ال��ش��ع��ر ب��ح��رك م��ن ورأي��ن��ا
ت��زيَّ��د ح��ت��ى ب��ال��ح��د زاد إن��م��ا م��زي��ٌد ف��ري��ٌد م��ب��ك��ٌم م��ف��ح��ٌم
ف��يُ��ن��ش��د ع��ي��س��ويٍّ��ا ك��ان ل��و آه ج��اه��ل��يٌّ ل��ك��ن��ه ع��رب��يٌّ
ج��د إذا اس��ت��ط��ال ب��ح��ره ي��خ��ض َم��ن ول��ك��ن إِرثً��ا ال��ش��ع��ر ف��ن ي��ك��ن ل��م
وت��ك��م��د ال��وج��وه ف��ي��ِه ت��ص��ف��و ي��وَم إال ب��ال��م��ذاه��ب ال��ف��خ��ُر وال ال
م��س��دَّد ب��اب ل��ف��ت��ح ت��ت��ع��دَّى وق��ت غ��ي��ر ف��ي ان��زل��ق��َت ف��ع��الَم
ي��وج��د ال��ف��ري��ق��ي��ن ب��ي��ن وال��ت��دان��ي ت��ن��م��ٍو وال��م��ودَّة ع��ص��ر ف��ي ن��ح��ن
أج��ود ل��ك إن��ه ال��ب��ي��ت ج��اور ع��ن��ا وال��ب��ع��َد ال��ش��ق��اَق أَردَت إِن

اللون أسمر األعضاء، ممتلئ الربعة فوق القامة، معتدل فكان الشخصية صفاته أما
يف متأَنيًا متواضًعا كامًال شهًما وقوًرا مهيبًا وكان الصوت، أجشَّ الشعر، أسود حنطيَُّه،
حديثه يف ال قط بذيَّة كلمٌة له تُسمع لم اللسان عفيف الضحك قليل وحركاته، حديثه
ارتجاًال قالهما بيتني له أنَّ ويُروى زمانه. يف أحٌد هجاه وال أحًدا يهُج ولم كتاباته، يف وال
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الشيخ رأس مسقط شيما كفر من شهاب عيل األمري يُدعى كان بالبخل يُوصف رجل يف
هذان: وهما الحقيقي الهجو إىل منهما واملباسطة املداعبة إىل أقرب والبيتان ناصيف،

ح��ك��م��ه ب��ال��ح��الوة أث��ب��ت وال��ب��ع��ض ح��ام��ٌض خ��ب��زك إن ق��وٌم ق��ال ق��د
ط��ع��م��ه ل��ي��ع��رف ي��وًم��ا ذاق��ه َم��ن ط��ع��م��ه ف��ي ب��زع��م��ه��م ال��ج��م��ي��ع ك��ذب

يعطي ال السحت، اجتناب يف مبالًغا التدين حسن القلب رقيق مخلًصا ودوًدا وكان
النكات كثري املحفوظ واسع وكان ربا، فيه صكٍّا يكتب وال بالربا ماًال يأخذ وال ماًال
غريب ومن بلدانهم. وأسماء أصحابها وأسماء بتواريخها القصة يروي وكان والنوادر،
يكتبها، ثم األبيات ينظم كان ولكنه بيتًا، بيتًا يكتبه ال الشعر نظم إذا كان أنه ذاكرته
إحدى ألَّف وقد واحدة، دفعًة بيتًا عرش ثمانية أمىل األخري اعتالله مدة يف إنه حتى
إىل بريوت من بيته بأهل مسافًرا وكان الفرس، ظهر عىل اليمامية املقامة وهي مقاماته
فكان فعلَّقها، قرطاًسا أخذ إليها انتهى فلما االصطياف، بقصد ١٨٥٣ سنة بحمدون
إعجابه لشدة املتنبي شعر سيما وال كثريًا شيئًا الشعر من ويعي بتمامه القرآن يحفظ

األرض.» عىل يمشون الشعراء وسائر الجو يف يميش املتنبي «كان يقول وكان به،
والجلوس واللباس الطعام يف بالده أهل وتقاليد قومه لهجة عىل املحافظني من وهو
تغنَّوا بما يتغنَّى أن إال له يطيب ال فكان القديمة؛ عصورهم يف كانوا كما العادات وسائر
عىل والقفطان والجبة رأسه يف العمامة يلبس وكان يشء، كل يف حذوهم يحذو وأن به،
أنه شميل شبيل الدكتور وطنه وابن تلميذه وروى منطقته. تحت الدواة ويضع بدنه
لغة يف وهي بالقطوعة.» العتممُت الشاش ُفقد «لو املزاح: سبيل عىل يقول مرًة سمعه
فوق مرتبًِّعا ركبته عىل يكتب أن عادته ومن القديم. الحصري من قطعة سوريا عامة
والقرطاس. والحرب القلم لوضع صغرية منضدٌة وأمامه الحضيض، عىل مطروحة منبذٍة
بخط حياته يف كتبه ما ُجمع لو إنه ويقال كثريًا. أتقنه الذي الخط بصناعة واشتهر
يدخن فكان التبغ باستعمال شديد ولٌع وله جَملني، محمول عن يقل ال ذلك لكان يده
إبراهيم املعلم زار أنه نوادره جملة من ويُروى القهوة، تناول من ويكثر بالغليون

البيت: هذا إبراهيم أنشده القهوة له ُقدِّمت فلما منزله، يف رسكيس

ع��ن��ه��ا ال��ن��اه��ون ن��ه��ى ق��د ح��راٌم ال��ب��نِّ ق��ه��وُة
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قائًال: فوره من اليازجي ناصيف الشيخ فأجابه

م��ن��ه��ا أش��رُب وأن��ا ح��راًم��ا ت��دع��وه��ا ك��ي��ف

األيرس، نصفه عطل نصفيٍّا فالًجا فانفلج عضال؛ بمرٍض أُصيب ١٨٦٩ عام ويف
زقاق يف الكائن منزله يف ١٨٧١ شباط ٨ بتاريخ فجأَة فتويف دماغية؛ سكتٌة أصابته ثم
احتفاٌل ملشهده فجرى بريوت، يف سابًقا البستانية الوطنية» «املدرسة من بالقرب البالط
الناس من غفري وجمٌّ املدارس وتالمذة والتجار والكرباء العلماءُ فيه اشرتك ا جدٍّ عظيٌم
طبقات جميع لدى منزلته سمو عىل دليل أوضح ذلك فكان مثيل؛ له يسبق لم مما
تصاعد بني جثته نُقلت روحه عن الصالة وبعد واليهود. واملسلمني النصارى من الشعب
وهناك الزيتونة، يف الكاثوليك الروم مقربة إىل الحرسات وتوايل العربات وسكب الزفرات

األبيات: هذه فوقه نُقشت خاص رضيٍح يف ُدفن

ال��ه��دى ع��َل��م ي��ا ع��ل��ي��ك ال��س��الُم وق��ل ب��ه ف��ِق��ف ال��ي��ازج��ي م��ق��اُم ه��ذا
س��رم��دا ب��ال��م��راح��م وت��دع��و أب��ًدا ال��ح��ج��ا أرب��اُب إل��ي��ه ت��ح��جُّ َح��رٌم
ف��رق��دا ال��ب��الغ��ة آف��اق ش��رق ف��ي أط��ل��ع��ت ك��م ال��ت��ي ال��ش��م��س م��غ��رب ه��و
وأح��م��دا ال��ب��دي��ع ذك��رى ع��ل��ى ض��رب��ت ال��ت��ي ال��غ��رر ص��اح��ب ال��ن��ص��ارى ف��خ��ر
م��ش��يَّ��دا ل��ل��ع��ل��وم رك��نً��ا ف��أَم��ال ال��ق��ض��ا ب��ه م��ال ال��ع��ل��م ع��م��اد ه��ذا
م��ج��ت��دى أش��رف ال��ب��ح��َري��ن م��ج��م��ع ه��ي ت��رب��ٍة ج��ان��َب ال��ب��ح��ر ت��ج��اه أم��س��ى
دا م��ردَّ ف��اح ح��ي��ث ب��ذك��رك ط��اب��ت ت��ح��ي��ٍة خ��ي��ر ن��اص��ي��ف ي��ا ف��ع��ل��ي��ك
ال��ردى ح��ادث��ة ووق��تْ��ك ع��ادات��ه��ا ل��غ��يَّ��رت ال��ن��ائ��ب��ات أن��ص��ف��ت��ك ل��و
ال��ن��دى ق��ط��ر ب��اك��ًرا ف��وق��ك وي��ج��ود ب��ال��رض��ى ح��ول��ك األم��الك ت��ت��ن��زل
ُخ��ل��دا ال��ص��ح��ائ��ف ف��ي وذك��ٌر أرخ رح��م��ٌة األع��ال��ي ف��ي ح��ظ��ك وج��م��ي��ل
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بطرسالبستاين

م��زاي��اه��ا ط��اب��ت ال��ت��ي ال��ص��ف��اِت إل��ى ُم��رش��ُده��م ل��ألح��داِث ال��م��دارس ب��ان��ي
م��ب��داه��ا اإلي��م��اُن ال��وط��ن م��ح��ب��ُة ُك��ت��ب��ت ق��د ال��ده��ِر ج��ب��ي��ن ف��ي أَع��م��الُ��ه

أبي بن محفوظ بن شديد أبي بن شديد بن كرم بن هللا عبد بن بولس بن بطرس هو
صباه منذ ودخل بلبنان، «الدبية» يف ١٨١٩ الثاني ترشين يف ُولد البستاني، محفوظ
والالتينية، واإليطالية والرسيانية العربية اللغات أصول ى تلقَّ حيث ورقة» «عني مدرسة
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تلك تُعلِّمها التي العلوم كل أحرز حتى سنني عرش مدة وتعليم تعلم بني هناك فأنفق
األمريكانية الرسالة رئيس سميث عايل بالدكتور فتعرَّف بريوت وجاء زايلها ثم املدرسة،
والعربانية اليونانية اللغات عليهم فقرأ بعنايتهم، وشملوه لنجابته أحبوه الذين وقسوسها
براعًة منه آنسوا وإذ الربوتستانتي. مذهبهم وتبع العرصية العلوم بعض مع واإلنكليزية
شبان من كثري عليه تخرَّج حيث عبيه مدرسة يف أستاذًا ١٨٤٦ سنة جعلوه املعارف يف

بريوت. يف أمريكا لقنصلية ترجمانًا ُعنيِّ سنتني وبعد ولبنان، سوريا
يف فساعدهم مطبعتهم؛ شئون إدارة يف لهم معاونًا األمريكان املرسلون واتخذه
كتاب حينئٍذ وألَّف العربية. إىل العربانية من التوراة ترجمة سيما ال كثرية، تآليَف
وكتاب والنحو، الرصف يف املصباح» «مفتاح وكتاب املطالب»، بحث يف الطالب «مصباح
«باكورة وكتاب الدفاتر»، مسك يف التاجر «روضة ثم الحساب» علم يف الحجاب «كشف
سنة، عرشة خمس األحد» «مدرسة رئاسة وتوىل الشدياق. أسعد تاريخ يف سوريا»
داعيًا أنشأها التي الرسائل عن فضًال وتهذيبية وأدبية دينيٍة رسائَل عدة لها نفًعا وترجم
الكنيسة قانون وضع يف الفضل وله املسكرات. رشب عن واإلمساك األوالد تربية إىل فيها
الخطابة، فن يف واشتهر عبيه. يف الدرزية» الداودية «املدرسة وقانون بريوت يف اإلنجيلية
املعلم وكان النساء»، «تعليم عنوانه خطاب وأهمها مشكورة، آثاٌر املعنى هذا يف وله
كبريَين مجلَدين يف وضع ثم وغريها. الرشق خطباء من الباب هذا طرق من أول بطرس
فكافأه املحيط»؛ «قطر يف واخترصه املحيط» «محيط سماه العربية للغة مطوًَّال معجًما
املجيدي الوسام ومنحه مجيدية، لريًة ٢٥٠ تبلغ مالية بجائزٍة العزيز عبد السلطان
إىل ونقل مطبوع. غري يزال وال العرب» نحو يف األرب «بلوغ كتاب وضع ثم الثالث.
«تاريخ ثم اإلصالح» «تاريخ ثم املسيحي» «سياحة منها: نذكر شتى كتبًا العربي اللسان
لبنان» جبل يف األعيان «أخبار كتاب وطبع ونقح كروزي»، «روبنصن ورواية الفداء»
إليها أقبل التي الوطنية» «املدرسة أحدث ١٨٦٣ وسنة الشدياق. طنوس الشيخ ملؤلِّفه
بالنجاح مساعيه فتكلَّلت بريوت، يف الكربى املدارس أقدم وهي املذاهب كل من التالمذة
ومآثرهم الواسعة بمعارفهم الرشقية البالد رشفوا الذين مدرسته تالمذة من كثري ونبغ
وله واملطالعة. التأليف يف اشتغاله مع الدروس عليهم يلقي بنفسه هو وكان الجليلة،
املباحث نه وضمَّ اإلفرنج علماء فيه جارى الذي املعارف» «دائرة كتاب إنشاء يف الفضل
علماء من أحٌد عليه يقدم لم مبتكر مرشوع وهو ومطلب، فن كل يف والعديدة املفيدة
مدى ذكره تخلد افتخار سلعة وابتاع واألعاجم، األعارب ثناء فأحرز وبعده؛ قبله العربية
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لهمة العمل إنجاز تارًكا مجلدات سبعة النفيس األثر هذا من حياته يف فأبرز األجيال،
املعلم حال ترجمة عن نقًال املرشوع هذا وصف يف ورد ما وإليك بعده. من أنجاله

املعارف: دائرة كتاب يف بطرس

السامية والهمة املاضية العزيمة من أبدى إنه قلنا إذا فيما نغايل ال وإننا هذا
الرشق، ديار يف سيما وال واحد رجٍل من يتوقع ال ما وطبعه الكتاب تأليف يف
املطالعة أهل وكل مواطنيه من أفندي سليم الفاضل وولده هو ألفى ولكنه
الحكومة أما ندية. بالندى يًدا خصوًصا املرصية الحكومة ومن عموًما واألدب
أوًال صاحبه ألزر ا شدٍّ الكتاب هذا اقتناء إىل ارتياح أيَّما فارتاحت املرصية
ال أنه جرم ال ثانيًا. العلمية ومحافلها ومكاتبها مدارسها إىل للنفع وجلبًا
تاريخ من يُعلم الذي إن ثم واملعاونة، املساعدة يف اشرتك ممن بالثناء أوىل
هي ما ربع عىل أمرها منشأ يف تكن لم أنها األوروبية االبتدائية اإلنسكلوبيديات
الطبع وحسن والضبط املادة وغزارة التأليف إحكام من املعارف» «دائرة عليه
العادية؛ الكتب أثمان إال منه أقل ال الثمن يف قلة مع والصور، والتجليد والورق
فالسفة أحد وصفه الذي الرجل بذلك والتفاخر التباهي اللغة ألبناء إذن فحق
العلمي، الكفاح ميدان يف باملنايا قط يباِل لم أنه ملا أعماله؛ يف «بالجبار» العرص
يكن لم ولو الخنادق. وعمقت األسوار علت وإن والفر الكر عن امتنع وال
كثرية؟ وترجماٌت عديدة تأليفاُت تقدمته وقد فكيف لكفاه، املرشوع هذا غري
ارتجالية. غري أو كانت ارتجالية والعظات الخطب من ألوف وتعقبها تسبقها

الكنيسة عمدة يف وعضًوا الربوتستانتية الخريية للجمعية رئيًسا بطرس املعلم وكان
املتحدة، الواليات يف األعىل الديني املجمع يف فخريٍّا عضًوا وتعنيَّ بريوت، يف اإلنجيلية
ثم أشغالها، بتنظيم فاعتنى ١٨٥٢ سنة السورية» العلمية «الجمعية يف عضًوا ي وُسمِّ
يف وغربًا رشًقا كثريين مراسلة عاتقه عىل آخذًا الرشقي» العلمي «املجمع يف عضًوا صار

علمية. شئوٍن
نجله مع ومتحًدا منفرًدا أنشأ ألنه علم؛ عىل نار من أشهر فهي الصحافية مآثره أما
سوريا، نفري وهي: وصفها عن ذكرها يُغني شهرية صحٍف أربع البستاني سليم البكر
يف العلمية النهضة أركان أعظم من كان أنه القول وخالصة والجنينة. والجنة، والجنان،
التي الخالدة اآلثار من تركه بما العربية اآلداب شأن رفع إنه بل عرش، التاسع القرن
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مقداًما االطالع واسع املحارضة لطيف وديًعا وكان االفتخار. إكليل رأسه عىل ضفرت
ألسنتهم اختالف عىل الرشق أبناء من غريه مثلها عىل يقدم لم التي الكبرية املشاريع عىل
الرابعة السنة بالًغا ١٨٨٣ آيار غرة يف واألقالم املحابر بني وفاته وحلت ومذاهبهم.
عليه وناح الخطباء، فأبَّنَه الوطن؛ وخدمة والتأليف التعليم يف قضاه عمر من والستني
قصيدٌة نظرنا ألفتت وقد العلمية. منزلته سمو عىل تدل بأقواٍل الجرائد ورثته الشعراء،
منها نقتطف األمريكانية» الكلية «املدرسة بلسان أنشدها اليازجي خليل للشيخ رنانة

املفضال: الرجل هذا لرتجمة الختام مسك نجعلها التي اآلتية األبيات

إم��داده ف��ي ف��اض ف��ض��ل وم��ح��ي��ط وال��ح��ج��ا ال��م��ع��ارف دائ��رة ُق��ط��ر ي��ا
إن��ش��اده ف��ي ت��رث��ي��ك ب��ق��ري��ض��ه��ا ال��ت��ي وال��ل��غ��ة ع��ل��ي��ك ال��ع��ل��وم ت��ب��ك��ي
أزي��اده ف��ي ي��زي��د ال��م��ح��ي��ط دون دم��ع��ه ي��ُك ل��م ب��ك��اك ال��م��ح��ي��ط ف��إذا
أع��داده م��ن ع��ل��ي��ك ي��س��ي��ل دم��ًع��ا ل��ه م��ت��خ��ذًا ع��ل��ي��ك ال��ح��س��اب ي��ب��ك��ي
وع��ب��اده ب��الده ب��ي��ن وال��ش��رق ح��س��رًة وال��ج��رائ��د ال��م��دارس ت��ب��ك��ي
ل��ب��الده خ��ادًم��ا يُ��س��م��ى أن م��ن ع��ن��ده أش��رف ول��ي��س ال��ب��الد خ��دم
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الطهطاوي بك رفاعة

نسبهم ويُلحقون رافع، بن عيل بن محمد بن عيل بن بدوي بن بك رفاعة السيد هو
الزهراء. فاطمة ابن الحسني بن العابدين زين عيل بن الباقر بمحمد

ميالدية. هجرية/١٨٠١ ١٢١٦ سنة مرص صعيد من جرجا بمديرية طهطا يف ولد
ذوي من كانوا أجداده أن ذكرها سيأتي التي رحلته يف نفسه عن كتبه مما ويؤخذ
املرتجم ولد فلما الزمان، بني يف شأنه هو كما بهم وقعد عليهم الدهر وأخنى اليسار،
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وأقام جرجا، مدينة من بالقرب النيدة منشأة إىل والده به فسار عرس؛ يف عائلته كانت
ثم مدة هناك فأقاما واملجد، اليسار أهل من قطنة أبي بيت لهم يُقال كرام قوم بني
وأخريًا فرشوط، إىل نقل ثم القرآن، يقرأ فأخذ الغالم ترعرع حتى بها ولبثا قنا إىل نزحا
وفيهم أخواله، عىل املتداولة املتون من كثريًا وقرأ القرآن، حفظ قد وكان طهطا إىل عاد
الحسن أبي والشيخ األنصاري، الصمد عبد كالشيخ األفاضل العلماء من كبرية جماعٌة

وغريهم. األنصاري فراج والشيخ األنصاري،
سنة األزهر بالجامع الطلبة سلك يف وانتظم القاهرة إىل رفاعة فجاء والده تويف ثم
ولم كثريًا، شيئًا العلم من نال حتى حسنًا جهاًدا والدرس املطالعة يف وجاهد ١٢٢٣ه،
والحديث واللغة الفقه يف األعالم العلماء طبقة من صار حتى سنني بضع عليه تمِض
حسن الشيخ العلماء من عليهم العلم ى تلقَّ من جملة يف وكان املعقول. علوم وسائر
عن وميَّزه الرتجمة صاحب فأحب األزهر، الجامع شيخ ١٢٥٠ه سنة املتوىف العطار
يرتدد فكان واالجتهاد؛ الذكاء من فيه آنس ملا منه بالتقرب ه وخصَّ التالمذة، أقرانه سائر
وقىض ذلك. شاكل ما أو أمر يف يستشريه أو العلوم بعض عنه يأخذ الشيخ منزل إىل
وكانت عرس، يف قدمنا، كما وكان، سنوات، ثماني زهاء األزهر بمجاورة الرتجمة صاحب
سنة تعني دروسه أتم فلما ومصاغها، حليها بقايا من تبيعه بما عليه تنفق والدته

حياته. بأود القيام عىل يساعده براتب الجند آاليات بعض يف إماًما ١٢٤٠ه
الخديوية العائلة مؤسس باشا عيل محمد له باملغفور زاهيًا العرص ذلك وكان
جملتها ويف السعيد القطر هذا لشأن تعزيًزا مرشوعاته يف آخذًا هللا رحمه وكان الكريمة،
الحديثة العلوم ي لتلقِّ أوروبا إىل القطر هذا شبان من جماعة إرسال فأحب العلوم؛ نرش
صاحب بتعيني فأمر البالد، أبناء يف العلوم تلك وبث املدارس فتح يف أعوانًا له ليكونوا
١٢٤١ سنة مرص من إليها املشار اإلرسالية فسارت والصالة، للوعظ لهم إماًما الرتجمة
فعكف املغرب؛ علوم إىل املرتجم نفس فتاقت فرنسا، إىل مرصية إرساليٍة أول وهي
نقله أو بها، العلوم تحصيل يف منه رغبًة نفسه تلقاء من الفرنساوية اللغة درس عىل
فلم بنفسه؛ اللغة درسه معظم وكان اإلمامة. مهنة من يتخلص لعله العربية إىل منها
الحديثة العلوم يطالع وأخذ جيًدا. فهًما معانيها فهم من تمكن ولكنه بها، ظ التلفُّ يتقن
يف وهو فرتجم والرتجمة التأليف إىل مياًال وكان أخرى. وعلوًما والجغرافيا التاريخ فأتقن
املغفور فبلغ وغريه، واألواخر» األوائل عوائد غرائب يف املفاخر «قالئد سماه كتابًا باريس
نفسه؛ تلقاء من العلم يف والرغبة النباهة من رفاعة السيد أظهره ما باشا عيل محمد له

بطالعه. واستبرش عظيًما رسوًرا به فُرسَّ
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الناطقة الشهادات نال أن بعد املرصية الديار إىل هللا، رحمه عاد، ١٢٤٧ه سنة ويف
التي الطبية املدرسة يف الرتجمة منصب عيل محمد ه فوالَّ والفضل، العلم من بدرجته
الشهري. بك كلوت برئاسة القاهرة قرب زعبل» «أبي قرية يف ١٢٤٢ سنة أنشأها كان
فيها وله سوريا، أبناء من عنحوري يوحنا املرحوم قبله بها الرتجمة رئاسة متوليًا وكان
خدمة عىل وعمل الرتجمة. فولَّوه السبق؛ بقصب الرتجمة لصاحب وشهد جليلة، خدماٌت
يُعدُّ ومما األصابع. عىل يَُعدُّون كانوا ذاك إذ األجنبية اللغات عاريف وأن سيما ال البالد
«الوقائع وهي املرشق سائر يف عربية جريدٍة إنشاء بارش من أول أنه جزيًال فضًال له
الجريدة وهي اآلن إىل تزال وال ،١٢٤٨ سنة ومساعدته بمساعيه أنشئت فإنها املرصية»

املرصية. الرسمية
«طره» يف الطوبجية مدرسة إىل زعبل» «أبي مدرسة من انتقل ١٢٤٩ سنة ويف
عزيز له املغفور افتتح ١٢٥١ سنة ويف العسكرية. والفنون الهندسية الكتب لرتجمة
فتحها عند يت وُسمِّ الرتجمة، صاحب إىل بإدارتها وعهد األجنبية لأللسن مدرسة مرص
واختار املدرسة، هذه بإدارة القيام حق ذاك إذ رفاعة الشيخ فقام الرتجمة، مدرسة
األمر أول يف تالمذتها عدد فبلغ القطر، جهات بسائر األرياف مدارس من التالمذة لها
تجهيزية مدرسٌة زعبل أبي يف وكان تلميذًا. ٢٥٠ صار حتى زاد ثم تلميذًا خمسني
ومدارَس األلسن مدرسة عن فضًال إليه إدارتها فُعهدت األزبكية، جهات إىل فنقلت للطب
واألحكام لإلدارة وأخرى للمحاسبة، وأخرى والرشيعة، للفقه مدرسة منها فرعية، أخرى
األلسن، مدرسة من خرجت فرقة أول من الرتجمة قلم تشكَّل ١٢٥٨ سنة ويف اإلفرنجية.
الرتب من يتقدمها ما نال قد وكان قائمقام، رتبة نال تشكيله من ونصف سنة وبعد
بك رفاعة يدعى فصار أمريآالي؛ رتبة نال ١٢٦٢ سنة ويف متتابعة. أوقاٍت يف تدريًجا

رفاعة. الشيخ من بدًال
عباس له املغفور عهد عىل أقفلت حتى األلسن ملدرسة ناظًرا بك رفاعة زال وما
حتى هناك زال وما الخرطوم. مدرسة لنظارة السودان إىل بإرساله فأمر األول، باشا
عىل هللا يشكر فعاد باشا، سعيد املرحوم وتوىل ١٢٧٠ه سنة إليه املشار باشا عباس تويف
مدرسة وكالة ١٢٨١ سنة إليه فعهد باشا، سعيد يَدي بني فمثل األقطار، تلك من نجاته
قليل وبعد الفرنسوي. باشا سليمان املرحوم رئاسة تحت الصليبة بجهات الحربية
ومدرسة الرتجمة قلم نظارة مع نظارتها إليه فأحيلت بالقلعة الحربية مدرسة أُنشئت

املمايزة. الرتبة نال ذلك وعند واملعمارجية، والتفتيش امللكية والهندسة املحاسبة
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سنة إىل منصب بغري بك رفاعة فبقي املدارس، هذه كل أُلغيت ١٢٧٧ سنة ويف
إدارة وتوىل املدارس قومسيون من عضًوا وتعنيَّ الرتجمة، قلم نظارة إىل فأُعيد ١٢٨٠
حتى املهام بهذه قائًما زال وما التأليف. عىل مثابرته مع املدارس» «روضة جريدة
سنة. ٧٥ العمر من وله املثانية النزلة بداء ميالدية) (١٢٩٠ه/١٨٧٣ سنة هللا توفاه
من استفادوا ممن وغريهم واملهندسني واألساتذة املرتجمني من املرصية الديار مأل وقد
الوطن» خادم بمناقب الزمن «حلية اسمه خطي كتاٍب عىل اطلعنا وقد وتعاليمه. مؤلفاته
ذكرناه ما معظم أخذنا وعنه الرتجمة، صاحب مناقب فيه عدَّد مجدي، بك صالح تأليف
وذكر واشتهروا، ونبغوا عنه العلم أخذوا الذين من كبريًا عدًدا أيًضا فيه ذكر وقد هنا.

هنا. لذكره محل ال مما وأعمالهم ووظائفهم مناصبهم
اللون، أسمر األعضاء، متناسب الجبني، واسع القامة، قصري — هللا رحمه — وكان
املجد مراتب إىل العرس حضيض من به نهض ما وهذا وحدة، ذكاء عىل مقداًما، حازًما
وكان اإلنسان. بنو بأعمالهم ويقتدي بالبنان، إليهم يشار ممن أصبح حتى والفخر؛
من الخاص العربي اللباس يلبس اإلفرنجية الديار من عاد أن إىل حياته أوائل يف
اإلفرنجي باللباس له بدَّ ثم املقالة، هذه يف رسمه ترى كما والقفطان والعمامة الجبة
اإلمكان: بقدر وصفها مع اآلخر بعد الواحد مؤلفاته بذكر حاله ترجمة ونختم املشهور.
من شاهده ما فيه ذكر فرنسا إىل رحلته وهو النفيس» والديوان اإلبريز «خالصة (١)
بطبعها أمر ثم بذلك، يتعلق ما وكل الحديث التمدن وآثار واألزياء واألخالق العادات
الجغرافية» ملريد الشافية «التعريبات (٢) واألعيان. الوجهاء وبني الدواوين يف وتفريقها
املدارس يف الجغرافية لتدريس العربية إىل الفرنساوية من ترجمه ضخم مجلٌَّد وهو
مؤلَّف كتاٌب وهو ملطربون» «جغرافية (٣) كبري. مجلٍد يف مرة غري ُطبع وقد املرصية،
املؤلف منه ترجم مطوًال، تاريخيٍّا بحثًا الجغرافية يف يبحث كبرية، مجلداٍت عدة من
عىل ترجمها أنه مطالعتها من ويظهر بوالق، مطبعة يف ُطبعت كبرية مجلداٍت أربعة
١٢٦٥ سنة يوًما ستني يف منها مجلًدا ترجم أنه علمنا ألننا ذلك يؤيد والواقع عجل،
باريس يف ترجمه واألواخر» األوائل عوائد غريب يف املفاخر «قالئد كتاب (٤) هجرية.
ألَّفه واحد مجلٌد وهو والبنني» البنات تربية يف األمني «املرشد كتاب (٥) ذكره. تقدم وقد
النحو قواعد لتعليم ألَّفه النحو، يف املكتبية» «التحفة كتاب (٦) البنات. مدرسة يف للتعليم
وهو تليماك» أخبار يف األفالك «مواقع (٧) حجر. طبع مطبوع االبتدائية املدارس يف
الترصف، بعض مع الخرطوم، يف كان يوم ترجمه الفرنساوية، تليماك وقائع تعريب
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وهو العرصية» األلباب مناهج يف املرصية األلباب «مباهج (٨) بريوت. يف مطبوع وهو
بوالق بمطبعة ومطبوع وفنونه، وعلومه وصنائعه وسياسته العرص آداب عن بحث
الزيادات بعض مع املعاهد اختصار وهو التنصيص» معاهد «مخترص (٩) األمريية.
أثناء ألَّفه األربعة املذاهب يف بحث وهو األربعة» «املذاهب (١٠) يُطبع. ولم األصل إىل
واإلفرنجي» املدني «القانون (١٢) العرب». المية «رشح (١١) األلسن. ملدرسة رئاسته
ُطبع ملرص تاريخ وهو إسماعيل» بني وتوثيق الجليل «توفيق كتاب (١٣) مطبوع.
ببوالق. ُطبع وقد العربية إىل الفرنساوية من ترجمه ساسري» «هندسة كتاب (١٤) ونُرش.
يف سهلة منظومٌة وهو األجرومية» «جمال (١٦) تطبع. لم الطب» يف «رسالة (١٥)
مؤلفاته آخر وهو الحجاز» ساكن سرية يف اإليجاز «نهاية (١٧) (مطبوعة). األجرومية

امللكية. املدارس بمطبعة املدارس روضة يف ُطبع
ومقاالت ورسائل منظومات بني العلمية املآثر من ذكره تقدم ما غري هللا رحمه وله
عن فغنية والتهذيب التعليم يف خدماته وأما بعضه، عىل وقفنا وقد يُطبع لم كثري يشءٌ
الحديثة العلوم نرش يف كربى خدمًة خدم رافع بك رفاعة إن باإلجمال ويقال البيان،
الرتجمة وقلم األلسن بمدرسة األجنبية اللغات تناول وتسهيل العربية، اللغة إىل بنقلها

وغريهما.

زيدان جرجي
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فارسالشدياق أمحد

أوح��دا ال��ب��الغ��ة ن��ك��ت ف��ي ك��ان م��ن زم��ان��ه ع��ي��ن ال��ش��دي��اق ف��ارس ه��و
��دا ُس��جَّ ال��م��ع��ان��ي غ��رر ل��ه��ا وغ��دت ب��أس��ره��ا ال��ب��الد «ج��وائ��ب��ه» ج��اب��ت
وال��ع��دى األح��بَّ��ة اع��ت��رف وب��ف��ض��ل��ه ع��ل��م��ه رت��ب��ة ع��ل��وَّ ال��ج��م��ي��ع ع��رف
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املقدم ساللة من الشدياق، فهد بن جعفر بن منصور بن يوسف بن فارس هو
أوائل يف سنة وثالثني سبًعا كرسوان جبل توىل الذي الحرصوني خاطر املقدم ابن رعد

عرش. السابع القرن
عياٍل فروع منها تتسلسل مارونية أرسة من بلبنان عشقوت يف ١٨٠٤ سنة ُولد
يوسف السيد منهم نذكر أن وحسبنا والوطن، العلم خدموا عظماء برجاٍل أتحفتنا شهرية
املطران ومنهم السمعانيني، العلماء وسائر الرشقية» «املكتبة صاحب السمعاني سمعان
وسمعان عواد، يعقوب املوارنة البطاركة ثم الشهرة، الطائر الحلبي فرحات جرمانس
اشتهر عائلته ومن والكتبة. املطارنة من وغريهم الحاج، ويوحنا مسعد، وبولس عواد،
وأخريًا لبنان»، جبل يف األعيان «أخبار كتاب مؤلف طنوس اآلخر وأخوه أسعد، أخوه

الرتجمة. صاحب ابن الشدياق فارس سليم
«عني مدرسة يف والرسيانية العربية اآلداب ى تلقَّ أشده العمر من فارس بلغ ملا
يف فكتب املرصي القطر إىل سافر ذلك وبعد أقرانه، عىل السبق قصب فنال ورقة»
جهابذة أكرب من صار حتى العربية اللغة إتقان عىل وأكبَّ املرصية» «الوقائع جريدة
عهدوا حيث مالطة جزيرة إىل ١٨٣٤ سنة األمريكان املرسلون دعاه ثم فيها، عرصه
مدارسهم يف وعلَّم سنة ١٤ عندهم فأقام مطبوعاتها، وتصحيح مطبعتهم إدارة إليه
يف «الواسطة وهي: تآليفه من شتى كتبًا هناك وطبع الربوتستاتني، مذهبهم تبع ثم
نحو يف الشهية «الباكورة ثم طريف» معنًى كل يف «اللفيف كتاب ثم مالطة» معرفة
مدة جال ثم واإلنكليزية» العربية اللغتني يف األنسية «املحاورة وأخريًا اإلنكليزية»، اللغة
حينئٍذ وعرَّب شيئًا، منه يُغريِّ ولم الوطني لباسه عىل محافظ وهو أوروبا يف سنني عرش
«الساق واآلخر أوروبا» فنون عن املخبا «كشف أحدهما كتابنَي وصنف التوراة» «ترجمة
فارس اسمه من مقتطع لفٌظ والفارياق باريز، يف طبع الفارياق» هو فيما الساق عىل
مخصوصة سفينًة له وأرسل مملكته خدمة إىل تونس باي كلَّفه ذلك وبعد الشدياق.
وصار اإلسالم؛ دين وتبع الربوتستانت مذهب ترك وهناك الدعوة، فلبَّى بالده، إىل لتُقلَّه

الشدياق. فارس أحمد بالشيخ يُعرف
جريدة سنني ثالث بعد فيها فأنشأ لسكناه محالٍّ اآلستانة اتخذ ١٨٥٧ السنة ويف
«رس كتاب منها: نذكر بابها يف مبتكرة شتى كتبًا ألَّف ثم وصفها، سبق التي «الجوائب»
وانتساق األلفاظ معاني تبيني عىل يحتوي وهو مجلَدين، يف واإلبدال» القلب يف الليال
الفريوزآبادي، قاموس فيه انتقد الذي القاموس» عىل «الجاسوس كتاب ثم وضعها،
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من أكثر عىل يشتمل وهو مطبوع، غري يزل لم التوراة» عكس يف «املرآة وكتاب
وكتاب أيًضا، مطبوع غري يزل لم اإلنجيل» يف تأويل «ال وكتاب كبرية، صفحٍة سبعمائة
أبيات يف النارض «الروض وكتاب فارس»، أحمد إنشاء يف «النفائس وكتاب «األجرومية»،
الراوي «السند وكتاب والنحو، الرصف يف الراغب» ومنية الطالب «غنية وكتاب ونوادر»،
الحريق أتلفه الغرب» لغة خصائص يف العجب «منتهى وكتاب الفرنساوي»، النحو يف
وكتاب الجاسوس، كتاب من أعظم إنه بحيث الحجم كبري شعر ديوان وله يُطبع. أن قبل
علم يف «التقنيع وكتاب األصيل، الرتجمان أرنو للمسيو ترجمته مع بخشيش» «السلطان
اليازجي إبراهيم الشيخ انتقادات عىل وردود أدبية رسائَل عدة أيًضا وله وغريها، البديع»
واألدب والشعر التاريخ يف قديمة شتى كتٌب الجوائب مطبعة من برزت وبهمته اللغوية.
أشهر كان فإنه ذلك يف غرابة وال وغريها، اآلستانة مكاتب من استخرجها والفقه واملنطق
املدارك سمو من به اتصف عما بيان بأفصح تنطق التي العلمية بمآثره علم عىل نار من
كتاب يف قلمه وصف ورد وقد العربية. اللغة إحياء يف العزيمة ومضاء املعارف وسعة

اآلتية: الفقرة عنه فنقلنا الرشق» مشاهري «تراجم

نظم إذا فرتاه كليهما؛ يف واإلجادة والنثر النظم فنَّي بإتقان املرتجم «امتاز
صدره يف اللغة ألفاظ وعى كأنه وارتياح سعة عن ذلك يفعل إنما نثر أو
معنًى له خطر فإذا إليها، يحتاج حاملا صاغرة تأتيه أن عهًدا عليها وأخذ
تردًدا؛ أو مشقة ذلك يف يتكلف أن بغري به الئق اللفظ من قالب يف سبكه
كونها عىل التقعر أو التكلُّف من يشء فيها ليس طبيعية، طليًة كتاباته فرتى
وكثرة اطالعه وسعة ذاكرته وقوة ذهنه حدَّة ذلك يف والسبب فصيحة، بليغًة
السبب وأظنه محاذر، غري العنان لقلمه يطلق وكان قلمه، حرية مع محفوظه
أذواقنا، ه وتمجُّ طباعنا منه تنفر الذي املجون من مؤلفاته ببعض نراه فيما
للطعام، امللح بمثابة هو أو إحماًضا كان حده يتجاوز لم إذا املجون أن عىل
وإْن منها يملُّ فال املطالعة يف املطالع يرغب مما املرتجم؛ كتابات يف كثري وذلك
املعاني وارتباط السالسة فارس أحمد الشيخ كتابة خصائص ومن طالت.
جزئياته إىل املوضوع وتتبُّع التعبري يف التوسع مع وانتساقها ببعض بعضها
«كشف كتابه يف واضًحا ذلك وترى إليه، والعود األصيل املوضوع مراعاة مع
منها يتطرق فإنه مثًال باريس أهل عادات من عادة وصف أراد فإذا املخبَّا»
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هناك أو هنا الخطأ وجه فيذكر األتراك، أو العرب عادات من يماثلها ما إىل
لك يخال حتى بها جاء ومن بتاريخها جاء وربما العادة، هذه سبب هو وما
وكل تكلف، بغري إليه بك عاد وقد إال تشعر ال ثم املوضوع، عن خرج أنه
األلفاظ من كثريًا مؤلفاته يف وترى البالغة. مع والطالوة السالسة بغاية ذلك
يف وهي العرب عند تكن لم إفرنجية حديثٍة معاٍن عن للتعبري بها جاء العربية
ُمغاٍل، أنه التعبري يف اقتداره عىل األدلة ومن اختياره. حسن عىل تدل الغالب
الجحيم، دركات مهجوَّه أنزل هجا وإذا السماء، عنان ممدوحه بلغ مدح فإذا
كأن والسهولة البساطة فيها تتجىلَّ سبكها وحسن بالغتها عىل كتاباته وترى
الكتاب لخطة مراعاة أو تكلف غري عىل بذهنه يمر ما كل يكتب كان كاتبها

النفس.» عىل واعتماد الرأي يف استقالل وهو قبله،

وأثقلت برصه ضعف حتى والتأليف واملطالعة العلوم معاناة عن يفرت ولم
والعلماءُ الوزراءُ أكرم حيث ١٨٨٥ سنة مرص وهبط الجريدة فأوقف كاهله، الشيخوخة
عىل أثنى الذي األول توفيق الخديو لدى املثول رشف نال هناك إقامته وأثناء ِوفادته،
يفارقها ولم القسطنطينية إىل عاد ثم العربية، اللغة شأن إعالء سبيل يف الطويلة خدمه
من والثمانني الرابعة السنة يف وهو ١٨٨٧ أيلول ٢٠ يف املحتوم القضاء به حلَّ حتى
الرشق جرائد ورثته املعمور أطراف يف وفاته نبأ التلغرافية روتر رشكة فأذاعت عمره،
إىل لتُنَقل اآلستانة من جثته ُشيعت أيام تسعة وبعد الثناء، من يستحقه بما والغرب
وسفراء السلطنة وزراء فيه اشرتك فخيم مشهٌد له فجرى رأسه، مسقط لبنان جبل
ُدفنت وقد الجرائد، وأرباب واألعيان والتجار واألطباء والعلماء واألمراء األجنبية الدول
لبنان، جبل حكام من املتوفني قبور جانب إىل والتكريم التعظيم بغاية الحازمية يف جثته
ورد ما بعض مع الفقيد ترجمة الباقي» «هو عنوانه كتاب يف آصاف يوسف جمع وقد
الخطب إكبار عىل بأرسها أجمعت التي الشعراء وقصائد الجرائد أقوال من رثائه يف

القاهرة: يف «الوطن» جريدة كتبته ما ذلك فمن بفقده،

الذي الزاخر، كالبحر فكان … اقتدت وبمثاله اهتدت بهديه العربية «فالجرائد
وتآليفه ونظمه نثره يف الكربى هللا آيات من آيًة كان بل آخر، وال له أول ال

وتصانيفه.»
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أيًضا: القاهرة يف غازت» «االجيبسيان جريدة من فقرًة وإليك

فريدة غراءَ تآليَف عدة مع والجزائر وتونس أوروبا يف رحالت جملة «وللفقيد
امللوك من مقربًا العظماء، لدى محبوبًا قومه، بني عزيًزا وكان بابها، يف
وقد االفتخارية، النياشني وأسمى الهدايا أنفس له يقدمون فكانوا واألمراء،
حسن يف شهرة أعظم فنال تحريرها، متوليًا العلية اآلستانة يف الجوائب أنشأ
بذلك الجريدة وأحرزت العبارة، وفصاحة اإلنشاء وبالغة والتحبري التعبري
هذا بفقد أننا شك وال بعدها، وال قبلها ال عربية جريدٌة قط نالتها ما أهميًة

لألدب. ركن أعظم فقدنا العظيم العالمة

أوراقه بني وجدوا وقد وملوكهم، العالم عظماء مع مراسالت فارس ألحمد وكان
واشتهار معارفه وسعة منزلته علوِّ عىل تدل التي الرسائل هذه من مئات وفاته بعد
أثناء العلم جهابذة من ناظروه الذين حق يف وقلمه لسانه إطالة عليه يؤخذ ومما صيته،

«الجوائب». جريدة أخبار ذكرنا عندما ذلك أثبتنا كما معهم، مجادالته
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الدحداح الكونترشيد

ه��م��ام��ا ش��ه��ًم��ا ح��وت إذ وع��زت اف��ت��خ��اًرا ب��اري��س أرض ف��ت��اه��ت
ف��خ��ام��ا ق��وًم��ا ال��ث��رى ف��ي وج��اور دف��ي��نً��ا ك��ن��ًزا ت��رب��ه��ا ف��ي غ��دا
س��الم��ا ل��ي إح��م��ْل ب��اري��س إل��ى ت��وٍّا ذك��راه م��ؤرًخ��ا ف��ق��ل��ت

الشيخ األعىل جدِّها إىل أصلها ويرتقي لبنان، جبل يف بعيدة شهرٌة الدحداح ألرسة
الثالث الربع يف العاقورة مقدم املاروني القييس غزال بابنة مقرتنًا كان الذي جرجس
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أخباره هنا نذكر الذي الرتجمة صاحب ينتمي األرسة هذه وإىل عرش، الرابع القرن من
فنقول: باختصار

الشيخ ابن موىس الشيخ ابن سلوم الشيخ ابن غالب الشيخ ابن رشيد الشيخ هو
الشيخ ابن ميخائيل الخوري ابن يوسف الخوري ابن جرجس الخوري ابن يوسف
لبنان، جبل من كرسوان قرى إحدى عرامون يف ١٨١٣ سنة ُولد الدحداح، جرجس
وفروعها، العربية اللغة أصول أتقن حيث ورقة» «عني مدرسة إىل أبواه أرسله ثم
لألرمن بزمار مدرسة دخل ذلك وبعد العلوم، وسائر واإليطالية الرسيانية اللغتنَي ودرس

فيها. وبرع الرتكية اللغة تحصيل يف فاشتغل الكاثوليك
هذه يف فلبث ألرساره، كاتبًا لبنان حاكم الكبري بشري األمري عيَّنه ١٨٣٨ وسنة
عىل فانصبَّ صيدا إىل ذهب ١٨٤٣ وسنة الجبل، من ونُفي األمري ُخلع حتى الوظيفة
فيها وتعاطى مرسيليا إىل سافر بحيث ١٨٤٥ عام أواخر إىل اإلسالمية الرشيعة درس
اآلداب خدمة عىل نفسه واقًفا باريز إىل عائلته مع رحل ثم سنة، عرشة اثنتي التجارة

. املعىلَّ القدح فيها فنال وعمًال، علًما فيها برز التي العربية
نحو يف الفارض بن عمر الشيخ ديوان رشح بالطبع نرش أنه األدبية مآثره ومن
أنيس باريس «برجيس جريدة والفرنسية العربية اللغتنَي يف أنشأ ثم صفحة، ستمائة
فذاعت واألدب، واللغة والتاريخ السياسة يف الرنانة باملقاالت شحنها التي الجليس»
دي املسيو بقلم السيايس» التمثال «كتاب عنوانها رسالة وعرَّب وغربًا، رشًقا شهرتها
الكالم يف املسامع «طرب كتاب وطبع الثالث، نابليون عهد يف فرنسا وزراء أحد الكريونيار
الشيخ بمعاونة مرسيليا يف ونُرش العرب، شعراء ألشهر أشعاًرا فيه جمع الذي الجامع»
وأصلح ورتَّبه هذَّبه أن بعد فرحات جرمانس للمطران عربيٍّا معجًما عمه ابن سمعان
L’Académie Française الفرنيس العلمي املجمع مديحه يف فأطنب األغالط، من فيه ما
باريز يف وثانيًا فينا يف أوًال ُطبع الذي طوامري» «قمطرة كتاب ألَّف ثم صلته، وأحسن
منصور ألبي باريس يف اللغة» «فقه كتاب ونرش أدبية، وفوائَد لغويًة مقاالٍت ضمنه وقد
تُنرش لم واملال» القلم يف البال «ترويح سماها املناظرات فن يف كراسًة وألَّف الثعالبي،
بوار يف املرشق «السيار وكتاب شعر ديوان مخطوطة تزل لم التي مؤلفاته ومن بالطبع.
واملقاالت األدبية املناظرات من ذلك غري وله شتى، مجلداٍت يف كبري تاريٌخ وهو املرشق»
عبد كاألمري العربية اللغة فطاحل وبني بينه جرت التي وشعًرا نثًرا واملراسالت اللغوية
والشيخ الشدياق، فارس وأحمد اليازجي، ناصيف والشيخ الجزائري، الحسيني القادر

وغريهم. التونيس، قبادو محمود
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صاحب إليه فتقرب فرنسا إىل تونس باي حرض ١٨٦٢–١٨٦٤ سنة خالل ويف
عىل الحصول الباي لريجو يكن لم ا جدٍّ موافقة برشوٍط مايل قرٍض عىل وساعده الرتجمة
العهد؛ ذاك يف مفقودًة كانت وإدارتها التونسية اململكة بمالية الثقة وأن سيما بعضها،
لصدق تقديًرا الهدية سبيل عىل عظيم بمبلٍغ وكافأه رشيد الشيخ مساعي من الباي فرسَّ
معلقة فيها عارض بيتًا ٨٣ ذات المية بقصيدة تونس باي املرتجم مدح وقد خدمته،

مطلعها: وهذا زهري، بن كعب

ع��ط��ب��ول ت��ل��ه��ي��ك ف��ال ال��م��ل��ي��ك ب��اس��م م��ك��ف��ول وال��ف��ت��ح س��ع��ادات��ن��ا ب��ان��ت

أنجاله أبكار يف يتسلسل «كونت» لقب التاسع بيوس البابا منحه ١٨٦٧ سنة ويف
بعدهم، من وساللتهم رشيد الكونت أبناء جميع النعمة هذه شملت ثم بعده، من الذكور
دينار تُدعى صغرية قريًة فرنسا شمال يف املانش بحر ساحل عىل ابتاع ١٨٧٥ وسنة
موقًعا وأحسنها البلدان أنظم من تعد بلدة فيها فأنشأ لها املجاورة األرايض مع Dinar
السكة بها اتصلت بحيث فرنسا، يف املعدودة املرافئ إحدى اآلن وهي مناًخا، وأجودها
الحر، فصل لقضاء يقصدونها الذين وسواهم اإلنكليز ألغنياء مصيًفا وصارت الحديدية
chateau des الفرنسية اللغة ويف الضفتنَي» «قرص دعاه فخيًما قًرصا فيها شيد ثم
٥ يف حياته حبل م وترصَّ وأحفاده. أوالده مع العيش سعة عىل فيه وأقام deux rives
واملساعي العلم مزاولة يف قضاه عمر من والسبعني السادسة السنة بالًغا ١٨٨٩ آيار

املشكورة. واألعمال املربورة
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السادس الفصل

اخلوري خليل

ج��م��ي��ًال وج��ًه��ا ال��دج��ى ف��ي أران��ا ق��د ه��الًال ي��ا
خ��ل��ي��ًال يُ��دع��ى ك��ام��ًال ب��دًرا م��ن��ك ن��ل��ق��ى س��وف

ترشين ٢٨ يف النور أبرص الخوري، عبده بن ميخائيل بن يوحنا بن جربائيل بن خليل هو
بريوت، إىل والده انتقل قليل زمٍن وبعد لبنان، جبل أعمال من الشويفات يف ١٨٣٦ األول
ثم أتقنها، حتى وزاولها األرثوذكس الروم مدرسة يف العربية اللغة أصول املرتجم ى فتلقَّ
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كانون غرة ويف فيهما. فأجاد مخصوصني أساتذٍة عىل والفرنسية الرتكية اللغتنَي تعلَّم
برخصٍة صدرت عربية جريدٍة أول فكانت األخبار» «حديقة صحيفة أنشأ ١٨٥٨ الثاني
خليل كان ولهذا السلطنة، عاصمة عن خارًجا العثمانية الحكومة طرف من رسمية
وضعه بما عرش التاسع القرن يف سوريا يف األدبية النهضة رجال أخصِّ من الخوري
نظم وقد املختلفة. واملباحث املفيدة النُّبذ من جريدته صفحات عىل نرشه أو التآليف من
يف اليازجي ناصيف الشيخ بذلك له شهد كما الفن هذا يف فنبغ حداثته منذ الشعر
هذان: وهما الرتجمة صاحب رسم تحت املنشوَرين بالبيتنَي وختمها بها مدحه قصيدة
مجموع بلغ مختلفة مواضيَع يف شعرية دواويَن ستة الرتجمة صاحب وخلَّف
الجديد»، «العرص وثانيها الصبا»، شعر يف الربى «زهر أولها وهي: بيتًا ١٠٨٧٤ أبياتها
«الخليل» وسادسها «النفحات»، وخامسها «الشاديات»، ورابعها األمني»، «السمري وثالثها
كتبه ما اإلسكندرية يف املطبوعة النور»1 «مجلة عن ننقل وهنا يُطبع، لم وحده واألخري

قال: املرتجم شعر وصف يف «الحسناء» مجلة صاحب باز نقوال بن جرجي

وشعره وشيًخا، وكهًال وشابٍّا فتًى حياته أدوار أربعة يف الشعر الخليل نظم
بالسهل تسميته جازت حتى والسالسة والطالوة الرقة غاية يف منسجم طبيعيٌّ
وله وغريه. والرثاء والتهنئة واملديح الغزل املواضيع من تناوله ما وجلُّ املمتنع.
بمدح وامتاز منظوماته. من طبع ما إىل بعضها ضمَّ عديدة أبجديٌة تواريُخ
حتى السلطنة؛ عظمة وبيان الدولة، رجال ووصف العظام، السالطني جاللة
وبلغ املجيدي الوسام نال قصائده بعض وبمناسبة الدولة». «شاعر بحق ُدعي
إىل أشعاره بعض ترجم وقد مرات، عدة سنية بإرادٍة السلطانية املحظوظية
يف ونرشها باريز يف اآلسيوية» «الجمعية رئيس رينو املسيو الفرنسية اللغة
الفرنسيس صحف من وغريها «الديبا» جريدة يف بعضها ونرش الجمعية مجلة
والرمان كالعناب قصائده بعض وقرَّظت الديبا جريدة عنه وكتبت املعتربة.
إمرباطور إىل قدمها التي القدسية»، «الزيارة قصيدته وتُرجمت وغريهما.
«فينرياباندا جريدة يف ونرشت النمسوية اللغة إىل القدس، زار حينما النمسا
أوروبا، يف فضله أذاعت مقاالت اإلفرنيس الشاعر المرتني عنه وكتب بوسط».

مجاعص. داود ومحررها مرشق فارس ملديرها ١٨-١٩ عدد :٣ سنة 1
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صداقة بينهما وكان ونرشها، املرتجمة قصائده بعض له نظم إنه ويقال
والعرب. والفرس الرتك شعراء من كثري مع لشاعرنا كان ومثلها ومراسلة،
كان وقد اإلنكليزية. بوست» «املورنن جريدة وسريته شعره عن مرًة وكتبْت
رقيق املعاني، لطيف الخيال، واسع القريحة، سيَّال مطبوًعا شاعًرا باإلجمال
حتى املحبني؛ وقائع ووصف الحب خفايا وإيضاح النسيب من مكثًرا الغزل،
املمتازين العرب شعراء مشاهري من وُعدَّ عرصه» وجميل زمانه «قيس ُسمي
قصائده. بعض يف وردت فلسفية ملحاٍت من شعره خال وما الغرامي، بالوصف
ومما املال. وجني لالستجداء وسيلة إياه استخدامه بعدم الشعر عزَّز وقد
مدحه ١٨٥٩ سنة يف مرص خديو باشا سعيد سوريا زار عندما أنه عنه يُروى
أما جنيًها، عرش والخمسة العرشة بني ماليٍة بجوائَز فأجازهم شعراء عدة
أنه حديقته يف كتب بل «السعادة»، قصيدته عىل الجائزة يقبل فلم الخليل
فيه يجب الذي الوقت جاء أنه لعلمه باملال؛ طمًعا ال إلحساساته إظهاًرا نظمها
أسعد الشاعر وقتئٍذ به واقتدى «متسول» لكلمة مرادًفا «شاعر» كلمة تكون أالَّ
وإعجاب. رسور بكل الخديو من نسخة بخمسني الخديو اشرتك ولذلك طراد،

وهي وحنظلة» «النعمان (١) منها: نورد التي األدبية اآلثار من كثري ذلك غري وله
أسلوب عىل وضعه أخالقي كتاٌب هو بإفرنجي» لسُت إذَْن «َوْي (٢) تمثيلية. روايٌة
املتنبي عىل لطيفة مالحظاٍت مع والعادات األخالق عىل دقيًقا انتقاًدا نه وضمَّ القصة
الجمعية يف ١٨٥٩ آذار ١٥ يف ألقاه خطاب سوريا» «خرابات (٣) المرتني. دي وألفنس
وهو مرص خديو باشا سعيد من بإيعاز وضعه مرص» «تاريخ (٤) ببريوت. العلمية
جنيه. بألَفي عليه أجازه الذي إسماعيل للخديو وقدَّمه ١٨٦٤ سنة فأتمه مطبوع، غري
التي القصائد مع األعظم الصدر باشا فؤاد ترجمة يتضمن الفؤادية» «النشائد (٥)
الرتكية اللغة يف وضعه تاريخي كتاٍب عن عرَّبه العرب» «تكملة (٦) املؤلف. له نظمها
قواد اقتسام ويتضمن خلدون ابن لتاريخ تتمة وهو سابًقا، سوريا وايل باشا صبحي
واالستقبال» والحال املايض يف العثمانية «الدولة (٧) وفاته. بعد ممالكه الكبري اإلسكندر
«الدستور» (٨) العربية. اللغة إىل الرتجمة صاحب نقله باشا ملدحت فرنيس خطاب هو
نعمة بن نوفل بقلم العربية إىل الرتكية من ترجمته إدارة سلطانية إرادٍة بموجب توىل
شعري تاريٌخ العلية» الدولة تاريخ يف العثمانية «الكواكب (٩) الطرابليس. نوفل هللا
إىل به انتهى وقد دولتهم، شأن وعلو عثمان آل سالطني منشأ يتضمن النظري منقطع
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عىل يزيد ما وفيه واحدة وقافيٍة واحد بحٍر من وهو الثاني، محمود السلطان عهد أواخر
الشحنة. البن واألواخر» األوائل «روضة كتاب من تاريخي مقتطٌف (١٠) بيت. ٣١٠٠

ولكنه القول، سبق كما عرصه شعراء سائر عن بشعره االستجداء بعدم وانفرد
عليه به أنعم املاس من خاتم وهي: والعظماء امللوك بها أتحفه مهمة جوائز عدة نال
قسطنطني الغراندوق إياه أهداه املاس من آخر وخاتٌم روسيا، قيرص الثاني إسكندر
وعلبة السابع، إدوار إنكلرتا ملك به أكرمه الفريوز من وخاتم إليه، املشار القيرص شقيق
باشا صادق من نالها املاس حجر وعرشين بثالثة ع مرصَّ إكليٌل يعلوها اإلبريز الذهب من
التونيس، باشا الدين خري األعظم الصدر بها أتحفه املرجان من ومسبحة تونس، باي
فإنه ذلك خال وما نقوال، الغراندوق من له أُهدي باملاس ٌع مرصَّ دائُرُه الزمرد من وخاتم
العثمانية الدولة رجال من كثري وراسله واألمراء، امللوك بعض لدى املثول رشف نال

العرص. أدباء ومشاهري
فوَّضت ١٨٦٥ وسنة بمعيته، مأموًرا باشا فؤاد عيَّنه ١٨٦٠ سنة سوريا فتنة وبعد
تعني ١٨٧٠ وسنة سلطانية، بإرادٍة الرسمية وجريدتها مطبعتها إدارة سوريا والية إليه
ملدارس فخريٍّا ومفتًشا سوريا والية يف للمطبوعات ومديًرا اإلسالمية غري للمكاتب مفتًشا
املذكورة، الوالية يف األجنبية لألمور مديًرا صار ١٨٨٠ وسنة ومطبوعاته، لبنان جبل

بريوت. يف األرثوذكسية الخريية الجمعية أنشأ أنه املربورة مآثره ومن
نوفل حبيب بنت ظافر بالسيدة آب ٤ يف اقرتن حيث لندن إىل سافر ١٨٨٧ وسنة
جاء ثم القوم، أكابر شهده شائق احتفاٌل لزفافهما جرى وقد بسرتس، موىس وحفيدة
بفقد الخليل أُصيب املذكور القران تاريخ من يوم مائة وبعد بريوت، إىل العروسان
ترشين ٢٦ ويف عمرها، من والعرشين الخامسة السنة يف املنون يد قصفتها التي زوجته
األدباء وبعض األبرشية مطران وأبَّنه عظيم مأتٌم له فأقيم روحه فاضت ١٩٠٧ األول
األخبار» «حديقة تأسيس من الخمسني السنة فيها أتمَّ التي السنة وهي والشعراء،

أسماؤها: فهذه حياته يف أحرزها التي والنياشني الرتب أما العهد، القديمة

العثمانية. الدولة من األوىل الرتبة (١)
العثمانية. الدولة من الثاني العثماني الوسام (٢)
العثمانية. الدولة من الثاني املجيدي الوسام (٣)

إسبانيا. من الكاثوليكية إيزابال وسام (٤)
روسيا. من حنة القديسة وسام (٥)
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بروسيا. من بروسيا تاج وسام (٦)

إيران. من خورشيد شري وسام (٧)
واملجر. النمسا من يوسف فرنسيس وسام (٨)

إيطاليا. من إيطاليا تاج وسام (٩)
إيطاليا. من والزار موريس وسام (١٠)

اليونان. من املخلص وسام (١١)
أملانيا. من األحمر النرس وسام (١٢)
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اهللاحسون رزق

هذا إىل املرتجم أشار وقد بكر، ديار يف وقيل العجم، بالد يف األرمنية حسون أرسة نشأت
قصيدة: من قوله يف

أخ��رى إل��ى أب��ي ان��ت��ق��ال ق��ب��ل وط��ن��ي وأرم��ن ك��رج دي��ار

فبقي أزمري، مدينة إىل أحدهم ذهب أوالًدا وولد حلب وسكن األعىل جدها فجاء
بهذا فيها وهم حلب) أوالد (أي أوغيل حلب ببني عرفوا ثم حسون بني أوًال أوالده اسم
وبقيت «حسون» اسمهم تغيري قبل اآلستانة إىل أحدهم وذهب عهدنا، إىل األخري االسم
الياء (وزيادة حسونيان البطريرك نشأ ومنهم عهدنا، إىل حسون بني باسم فيها ساللته
تزال وال والعلم، الفضل رجال من وكان األرمنية)، اللغة اصطالحات من والنون واأللف
القطر إىل املذكور األعىل الجد حسون أوالد أحد وذهب يومنا. إىل اآلستانة يف أرسته بقية
فتعلم ،١٨٢٥ سنة نحو املرتجم ولد أرسته ومن حلب يف فبقي اآلخر ولده أما املرصي،
خطه. بجودة الشهري الحلبي األسود سعيد الشيخ عىل الخط وأتقن القراءة مبادئ فيها
وفيه األنطونية الكاثوليك األرمن لرهبنة دير وهو بزمار دير إىل انتقل حتى ترعرع وما
الالهوتية العلوم فدرس لبنان، أعمال من كرسوان ساحل يف وموقعه العام الرئيس مقر
جودة يف نابغة وكان الرياضية. والعلوم والعربية واألرمنية والرتكية الفرنسية واللغات
باسيليوس املطران استقدم ملا أنه وذلك تلميذ، وهو الشعر نظم إنه حتى وذكائه حفظه
فرباير ٤ يف سيامته وتمت حلب يف األرمن عىل أسقًفا فيها ليسام بزمار دير إىل عيواظ
عمره. من عرشة الثالثة يف وهو نظمه من قصيدة هللا رزق أنشده ١٨٣٨ سنة (شباط)
ألن التجارة يمارس وكان حلب رأسه مسقط إىل عاد بزمار يف دروسه أتمَّ وملا
والده كان حيث حلب يف النمسا قنصلية دار إىل يختلف كان ما وكثريًا غنيٍّا. كان والده
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العىل طلب إىل نفسه نزعت ثم القنصلية، يف الرتجمة أعمال عىل فيتمرن فيها؛ ترجمانًا
كان ألنه كثرية؛ كتبًا واستنسخ مرص وجاء وباريس، لندن يف وطاف أوروبا إىل فذهب
ذلك إىل أشار كما بها، بيتهم ُعرف التي الخط صناعة إىل امليل كثري باملطالعة، ولوًعا

قصيد: من بقوله

ال��ق��ل��ُم ي��ش��ه��د ب��ف��ض��ل��ي وه��اك ف��َس��ْل ح��ل��ُب م��ن��ش��ئ��ي دن��يٍّ��ا ال خ��ام��ًال ال

بكر أبو الحاج واتخذه عندهم، منزلة ونال رجالها من وتقرَّب اآلستانة إىل عاد ثم
أمواله، عىل ومؤتمنًا لشئونه مديًرا وأعيانها وتجارها أغنيائها كبار من القباقيبي آغا
وتزوج الحجار جلبي يوسف باملرحوم اتصل وقد الحكومة. يف استُخدم وبواسطته

أبيات: من بقوله كرامة بطرس ذلك وأرَّخ ،١٨٤٨ سنة ابنته متيلدة السيدة

وال��رف��ُد األم��ُن ب��رُده رغ��ي��د وع��ي��ٍش ب��ص��ح��ب��ة ال��زم��ان ط��ول زل��ت��م��ا ف��ال
ت��ل��د م��ا ب��ال��خ��ي��ر ال��ل��ه ل��رزق م��واٍف م��ؤرَّخ وال��ه��ن��اء س��ع��ي��د زف��اف

ومساجالت مراسالت واآلستانة ومرص سوريا يف عرصه أدباء وبني بينه كان وقد
وبطرس الشدياق فارس وأحمد املشهور الطرابليس هللا نرص الشاعر وطنيُّه سيما وال
وجربائيل هللا، عبد وشقيقه مراش فرنسيس مثل بعدهم جاء ممن وغريهم كرامة،
شحادة وديمرتي الصابونجي لويس والقس مواطنيه، من هللا نرص وشقيقه الدالل
َعرف ولقد وغريهم. الخوري وخليل األرثوذكيس صليبا أغابيوس واملطران الدمشقي
الروم بطريركية دار يف بخطه موجودة أبياٌت ذلك من ومَدَحهم، بعهده األساقفة رؤساءَ
الشهري الحلبي مظلوم مكسيموس البطريرك الذكر الطيب بها مدح بدمشق؛ الكاثوليك

مطلعها: ١٨٤٢م/١٢٥٢ه، سنة

ب��دِد ذا ي��ن��ح��وك م��ن ص��رف ت��رد ول��م م��ب��ت��ه��ًال ن��اج��اك م��ن ك��رب��ة ص��رف��ت

الشهري: املاروني مسعد بولس البطريرك الذكر الطيب بها مدح قصيدٍة من وقال

دج��وُن س��ن��اه م��ن ب��ن��وٍر أض��اءت أم��ي��ن اإلل��ه س��رِّ ع��ل��ى إم��اٌم
ع��ري��ُن ال��ق��وي��م ل��ل��دي��ن ول��ب��ن��ان ل��ل��ه��دى ل��ب��ن��ان أوج ف��ي ع��ل��ًم��ا ب��دا
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ق��رون ط��وت��ه أس��الٍف ن��س��ج ع��ل��ى ال��ص��ف��ا ن��ع��ت��ه ال��م��ص��ط��ف��ى اإلن��اء س��م��يُّ
ج��ب��ي��ن ل��ل��زم��ان ف��ض��ٍل وك��ع��ب��ة ال��ح��ج��ا ذو ب��ول��س ال��ن��دب ال��ب��ط��ري��رك ه��و

بقوله: وختمها

رن��ي��ن ل��ه��ن وأل��ف��اٍظ ب��م��ع��نً��ى ف��ائ��ًق��ا ح��س��ون اب��ن ن��ظ��م ودون��ك��ُم

من الشهري بشري األمري شاعر كرامة بطرس صديقه إىل به بعث ما ذلك ومن
منها: ٣٨٥ صفحة ديوانه يف ذُكرت قصيدة

ال��س��ع��ُد ي��خ��دم��ك ال��ده��ر ب��ق��اء ب��ق��ي��َت ال��ف��رد ب��ج��دت��ه��ا واب��ن ال��م��ع��ال��ي َخ��ِدي��َن
وال��م��ج��د وال��ف��خ��ر اإلق��ب��ال ب��ه��ا ق��ري��ن ك��رام��ٍة أس��ن��ى ال��ع��رش رب وزادك
وال��ح��م��د ال��ش��ك��ر ك��س��ب��ه��ا أي��اٍد وي��م��ن ن��ع��م��ٍة وم��وف��ر أم��ن ف��ي زل��َت وال
ال��وج��ُد يُ��ض��رم��ه��ا األش��واق م��ن ي��ك��اد وم��ه��ج��ت��ي ال��ب��ع��اد ط��ال ف��ق��د وب��ع��ُد
ال��ق��ص��ُد ه��و ق��دوم م��ن��ك��م ي��ك��ن ل��م إذا أل��وك��ة م��ن��ك��م ل��الط��م��ئ��ن��ان ف��أب��غ��ي

قوله: ومنها ديوانه يف تجدها بأبيات كرامة بطرس فأجابه

ال��ودُّ ه��و وبُ��ع��ًدا ق��ربً��ا ل��ك��م ودادي وإن��م��ا ب��ع��اًدا ب��ع��دي ت��ح��س��ب��وا ف��ال
وال��ص��د ال��م��ن��ع ش��أن��ه ده��ري ول��ك��ن ل��ق��اك��ُم ي��وم ك��ل ألرج��و وإن��ي
وال��س��ع��د وال��ع��زُّ ال��ت��وف��ي��ق وي��ص��ح��ب��ك ك��رام��ٍة ِخ��دَن ال��ل��ه رزق زل��ت ف��ال

املتعاهدة الدول فيها وتداخلت العلية والدولة روسيا بني القرم حرب انتشبت وملا
السعادة، دار يف األحوال» «مرآة جريدة املرتجم أنشأ ١٨٥٤؛ سنة دولتنا إىل منحازة
الفصول ويكتب ومواقعها القرم حرب فيها يصف وكان فيها عربية جريدٍة أول فكانت
ولبنان بعلبك سيما وال بالدنا أحوال وصف إىل ويتطرق حنكته، عىل الدالة السياسية
وزادت شهرة جريدته فذاعت األهلية، الفتن من ذاك إذ فيه يجري كان وما وحاصبيا

عطلها. أن إىل ذلك بعد نجاًحا
فؤاد وجاء الخطب وتفاقم الدماء وُسفكت سوريا يف ١٨٦٠ سنة حوادث نشبت وملا
واألوامر املناشري لتعريب اتخذه رجاله، من الرتجمة صاحب كان البني ذات إلصالح باشا
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حرب أثناء يف للخارجية وزيًرا كان أيام حظوة لديه نال قد وكان للشعب، يصدرها التي
بقيادة الجند عىل قيًِّما كان حينما بسالته عىل وأثنى «املرآة» جريدته يف ومدحه القرم

القرم. حرب يف النمساوي باشا عمر
نَرش مدائح فيه وله الشهري الجزائري القادر عبد باألمري دمشق يف وهو واتصل
ولبنان. ودمشق بريوت أدباء مع املودة وتبادل له، قدَّمه الذي «النفثات» كتابه يف بعضها
جملتها ومن وأحرزها، القديمة املخطوطة الكتب من كثري عىل دمشق يف وهو وعثر
سنة نسخ القلمون جبل يف معلوال قرب التينة» «عني قرية يف وجده عربي إنجيٌل
كان ملا الدمشقي شحادة مرتي املرحوم إىل فأهداها و٩٤٧ه/١٥٤٠م)، آلدم ٧٠٤٥
دمشق يف األرثوذكسية البطريركية املكتبة يف اآلن وهو ١٨٦٣ سنة القسطنطينية يف
نوادر عىل ووقف القديمة دمشق مكاتب تفقد وقد جميل، كنيسٌّ وخطه ،(١٠٠٦ (عدد
إىل ذهابه بعد املسترشقني بها يفيد كان عنها مفيدة تعاليَق بعض ونسخ مخطوطاتها

أوروبا.
(١٢٧٨ه/ سنة العظمى الصدارة منصب نائًال اآلستانة إىل باشا فؤاد عاد وملا
عضًوا صار أن باشا فؤاد يلبث ولم خاصته. من فكان لديه حظوة املرتجم نال ١٨٦١م)
لندن مدينة معرض إىل وذهب صدارته، من الثانية السنة يف العدلية األحكام مجلس يف
أعاده اآلستانة إىل عاد وملا معه، املرتجم فأخذ (١٢٧٩ه/١٨٦٢م) سنة عثمانيٍّا معتمًدا
وبينهم، بينه األمر واشتد ومناوئوه حساده فكثر الدخان؛ جمارك نظارة إىل اه فرقَّ معه
ثم معهم، فُسجن املستخدمني وبعض هو الجمارك مال يف بالغلول رمي أنه به فُويش
من «قول بعنوان رسالة وألَّف الحكومة عىل باالنتقاد لسانه أطلق وهناك روسيا، إىل فرَّ
لهذه فرنسا يف جريدة أنشأ أنه البعض وذكر الغلول»، من نفسه يربئ حسون هللا رزق
أمره يف ط تُوسِّ ثم األحوال. مرآة جريدة نرش أعاد قد كان إذا إال ثبت غري وذلك الغاية،
مطاليبه بجميع إال يقبل فلم وأوالده زوجته أي أرسته إليه ترسل أن الحكومة فقبلت
التنديد عن تمنعه أن الحكومة من فطلب عليه، العزيز عبد السلطان صدر فأوغر منها؛
األحوال» «مرآة جريدته فيها وأصدر لندن، وحلَّ غادرها بل سمًعا لها يُِصخ فلم بالدولة
العدد منها رأيت وقد لعهده. الحكومة موظفي بعض أعمال من بالشكوى ها وخصَّ
عىل مطبوًعا الجميل بخطه مكتوبًا ١٨٧٧ سنة الثاني كانون ١٨ بتاريخ عرش السادس
وال ومواطنيه عرصه أدباء من كثري فيها يكتب وكان بليغة. سياسيٌة مقاالٌت وفيه الحجر
مراش. فرنسيس الشهري الشاعر شقيق املراش هللا وعبد الدالل جربائيل املرحومان سيما
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منها نرش الشدياق» فارس إىل وغساق «رجوم عنوانها عربية مجلًة أصدر قد وكان
آيار ٥ يف والثاني صغرية، صفحًة ١٤ يف ١٨٦٨ سنة آيار ٤ يف األول لندن؛ يف عدَدين
أثر عىل «الجوائب» صاحب الشدياق فارس أحمد املرحوم عىل ا ردٍّ وذلك ،١٨٦٨ سنة
اللهجة، شديدة موجعًة مناظراٍت يتناظران وكانا الشديد. الخصام من بينهما حدث ما

نسخة. ٤٥٠ لندن يف األوىل سنتها يف األحوال» «مرآة من يبيع وكان
تصدر كانت ١٨٧٩ سنة لندن يف ُطبعت عربية مجلًة ونرش األحوال مرآة عطَّل ثم
مجلٍة أول وهي واملرصية». الرشقية املسألتني «حل عنوانها مرة يوًما عرش خمسة كل
بقطع مجلد منها فاجتمع املواضيع، هذه يف تبحث قصائد كانت ألنها شعرية؛ عربيٍة

صفحة. ثالثمائة من أكثر يف ربع
يف العربية الطباعة حروف بتصحيح واالشتغال النَّسخ إىل ذلك بعد انقطع ثم
من أكثر الكتب نفائس من استنسخه ما بلغ حتى املسترشقني من كثري ومساعدة أوروبا
و«األناجيل درستويه البن و«املتمم» الرمة» ذي و«ديوان األخطل» «ديوان أهمها عرشين،
كما طبعه وهذا الطائي» حاتم و«ديوان الحلبي الدبيس الغيث أبي ترجمة املقدسة»
يرتدد كان حيث وإنكلرتا وفرنسا روسيا مكاتب يف مخطوطاته بعض تزال وال سيجيء.
واستنسخ مكاتبها فتفقد متنكًِّرا سنوات بسبع وفاته قبل حلب وجاء املمالك. هذه بني
سيما وال فيها سكناه معظم اتخذ التي إنكلرتا إىل عاد ثم النادرة، اآلثار بعض منها

وطبعها. كتبه لوضع تفرغ حيث وندسورث قرية
الدولة إصالح يف يرغب حرٍّا سياسيٍّا كان حسون هللا رزق فإن الجملة وعىل
إىل باشا مدحت ذهب وملا وأعوانه. باشا كمدحت أحرارها كبار مذهب ويذهب العثمانية

قتله. يف سعى أنه من شاع ملا صحة وال به، وُرسَّ فيها قابله لندن
نحو فيه ينحو كثري وسجعه املتني العايل النمط من نثره فإن األدبية منزلته أما
ومراعاة األوزان يف التدقيق قليل كان ولكنه طبيعته، عىل منه كثري يدل وشعره األقدمني،
ويسكن إلشباعها، مسوغ يرد لم التي الحروف فيشبع والنحوية؛ الرصفية األصول
هذا ومع الشعر». «أشعر كتابه يف ظاهر التكلف وهذا الصعبة، القوايف ويختار ويحرك
يف العليا الطبقة من تعدُّ القوايف متينة اللفظ فصيحة بليغًة فرائَد قصائده بني فإن
يف ترى كما بقافية يتقيد فلم املألوفة؛ الطرق عن القصائد بعض يف خرج وقد الشعر.
واألقالم املحابر بني وبقي املهجورة. األلفاظ إىل يميل ما وكثريًا الشعر»، «أشعر كتابه
غريبًا ١٨٨٠ سنة نحو وذلك مسموًما، تويف إنه وقيل لندن، مدينة يف فجأة تويف أن إىل
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رزق شعر وملا فيها. اليوم إىل حي الوحيد ألبري وولده اآلستانة، يف بقيت التي أرسته عن
البيتنَي: بهذين صتها) محَّ التي الروايات أصح (عىل احتضاره نظم أجله بدنوِّ هللا

إل��ي��ه��ا ك��رًه��ا أُس��اق ب��الد ف��ي غ��ري��بً��ا أم��وت أن ال��ل��ه ق��ض��ى ق��د
ع��ل��ي��ه��ا ال��ح��ج��اب آي��ة ن��زل��ت م��ع��اٍن م��خ��دَّرات وب��ق��ل��ب��ي

وألمَّ اإلنكليزية اللغة بها وبرع بزمار يف نها تلقَّ التي اللغات فوق أتقن وقد
هو: ومطبوعاته مؤلفاته من البحث يد إليه وصلت ما وأهم بالروسية،

التي الصقالبة شاعر كريلوف قصص تعريب يف أولهما قسمان وهو «النفثات» (١)
ولقمان خرافاته يف الفرنيس والفونتني ودمنة كليلة يف الهندي بيدبا طريقة عىل وضعها
وألحق ربع، بقطع صفحة ٦٩ يف تقع قصة ٤١ يف نظًما عرَّبها شاكل. وما حكاياته يف
عرَّض قطعة وبينها وشكوى. ومدائح وأوصاف تواريخ من منظوماته من نخبة بها
عبارته فيها قال إليه انتهت ملا الشدياق إن حتى الشدياق فارس أحمد بالشيخ فيها
الكتاب هذا وجميع النفثات.» وله ِصالٍّ فأصبح رسقات، وله ا لصٍّ حسون «كان الشهرية:
يف وطبعه دمشق نزيل الجزائري القادر عبد األمري للمرحوم وقدَّمه صفحة، ٨٤ يف يقع

.١٨٦٧ سنة لندن
فرغ ربع، بقطع صفحة ٧٤ يف الصديق أيوب سفر نظم وهو الشعر» «أشعر (٢)
ثم النبي، موىس نشيد ثم (إنكلرتا) وندسورث يف وهو ،١٨٦٩ سنة نيسان ٢٩ يف منه
يف بنظمها بدأ وهذه النبي، أرميا ومراثي الحكيم لسليمان اإلنشاد ونشيد الجامعة سفر
وهو صفحة ١٣٦ يف جميعه يقع والكتاب آيار، ٣ يف ها وأتمَّ ١٨٦٩ سنة نيسان ٢٨
إن فيها قال مقدمة أوله يف ووضع ،١٨٧٠ سنة ببريوت األمريكية املطبعة يف مطبوع
اعتقاله، أيام يف أيوب سفر نظمه إىل وأشار الخلق، أشعر وشكسبري وهومريوس أيوب
بعض كتب وقد قافية، بال القديم الشعر أسلوب عىل منه عرش الثامن الفصل نظم وأنه
الشعر» «أشعر ويف نثرية. فقراٍت بعضها يف نظمه ما بني أبقى وربما بليًغا، نثًرا الفصل
ورسعة نظمه حني املؤلف بال اضطراب عىل يدل ما الشعرية والجوازات الركاكة من

التهذيب. خاطر فيه جال وال النقد يد ه تمسَّ فلم األخرى، األسفار بعض إعداد
بالبشائر، املعروفة األربعة األناجيل مزج عن عبارة وهو السيدية» «السرية (٣)

صفحة. ١٩٠ يف بريوت يف األمريكان بمطبعة طبع
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وجدت وقد ووقتًا، ماديٍّا فيها واالقتصاد العربية» «الطباعة يف مخترصة رسالة (٤)
سأنرشها فاستنسختها بحلب األرثوذكس أسقفية مكتبة يف الجميل بخطه نسخة منها

لفوائدها. قريبًا
يف وطبعه قديمة نسخٍة عن استنسخه بكرمه، املشهور الطائي» حاتم «ديوان (٥)

صفحة. ٣٣ يف ١٨٧٢ سنة لندن
إدارة بطبعه سعت الربازيل، أعمال من باولو سان يف طبع «املشمرات» كتاب (٦)

سنوات. بضع منذ «املناظر» جريدة
ُطبع. أظنه وال ١٨٥٩ سنة تأليفه تم جديل كتاٌب وهو اللثام» «حرس (٧)

هوار كليمان املسيو عليه ثناءً وآخرهم املسترشقني من كثريٌ املرتَجم ذكر ولقد
«النفثات» كتابه ذكر عىل اقترص وقد العربية»، اللغة آداب «تاريخ كتابه يف الفرنيس

اآلستانة. يف نشأتها يذكر ولم لندن يف األحوال» «مرآة وجريدته

املعلوف إسكندر عيىس
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مدور ميخائيل

ي��ِزي��ُن وال��دن��ي��ا ال��ده��ر ل��ج��ي��د ِع��ق��ٌد وأن��ت ال��ج��م��ي��ل ال��ف��ع��ل ل��ك
ِدي��ن األوط��ان م��ح��ب��ة وف��ي��ك َدي��ٌن ال��ع��ل��م ح��ق وف��اء ع��ل��ي��ك
م��ت��ي��ن أع��ال��ي��ه��ا ف��ي ورك��ن م��ج��ٍد ع��م��اد ال��دي��ار ب��ذي وأن��ت
ي��ك��وُن ف��م��ن ال��م��ك��رم��ات ل��دور ق��ط��بً��ا ل��ي��س ال��م��دور ك��ان وإن
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ودرس ١٨٢٢ سنة تموز ٣٠ بتاريخ بريوت يف ولد مدور، يوسف بن ميخائيل هو
وفقهها العربية اللغة قواعد وقرأ طورا، عني مدرسة يف واإليطالية الفرنسية اللغتنَي
١٨٥٢ سنة إىل إخوته مع التجارة وتعاطى وافًرا. سهًما منها فأصاب أستاذ؛ بدون
فاضلة سيدًة وكانت صالحاني، نقوال بنت روزا بالسيدة شباط ٣ بتاريخ اقرتن وفيها

فيها: جاء بأبيات اليازجي وردة قرظتها

ال��ع��ش��ي��ْة ف��ي ال��ب��الب��ل ن��غ��م ع��ل��ى ال��ن��رج��س��ي��ة ال��ع��ي��ون ت��ن��ب��ه��ت
ال��ص��ال��ح��ي��ة روزا وج��ه ت��ج��لَّ��ى ل��م��ا األق��م��ار غ��ارت ول��ك��ن
ع��ن��ب��ري��ة ح��س��اٍن وأوص��اٍف وُخ��ل��ق َخ��ل��ق ف��ي ب��ال��ل��ط��ف زه��ت
س��ن��يَّ��ة وأن��س��اٌب ش��رٌف ل��ه��م ق��وم خ��ي��ر م��ن ع��ص��ره��ا أدي��ب��ة
ال��رض��يَّ��ة ال��ح��س��ن��ى أخ��الق��ه��ا رأت ل��م��ا ال��ع��ص��ر ن��س��اء اف��ت��خ��رت ب��ه��ا

أيامه، آخر إىل املنصب هذا يف ولبث فرنسا قنصلية يف ترجمانًا ميخائيل صار ثم
فصحاء من ُعدَّ حتى وأخبارهم العرب وشعر التاريخ عىل سيما وال العلم عىل وانكبَّ
يف عضًوا يكون أن استحقاق بكل نال ولذلك والفرنسية؛ العربية اللغتنَي يف الكتبة
بريوت. يف السورية» العلمية «الجمعية يف وعضًوا باريس يف اآلسيوية» العلمية «الجمعية
«مجمع مقامات له فطبع اليازجي، ناصيف الشيخ املشهور للُّغوي حميًما صديًقا وكان
ناصيف الشيخ فأنشده الحريري، مقامات طبع أن بعد ١٨٥٤ سنة نفقته عىل البحرين»

اآلتية: األبيات منها نورد نفيسة قصيدة

ُخ��ل��ف ب��ع��ض ك��م��ال��ك ع��ل��ى ف��ل��ي��س وُع��رف ش��رٍع ف��ي ال��ف��ض��ل م��ل��ك��َت
أل��ف1 ب��م��ق��ام واح��د ف��إن��ك ي��وًم��ا ال��ع��ص��ر رج��ال ُع��دَّت إذا
ب��ح��رف تُ��ه��ج��ى أن ي��س��وغ ول��ي��س ل��ف��ظ ب��ك��ل ال��م��دي��ح ل��ك ي��س��وغ
وُظ��رف أدب ف��ي ال��ن��اس غ��ل��ب��ت م��ن ي��ا األوص��اف ف��ي ال��ش��ع��ر غ��ل��ب��ت
ُص��ْح��ف��ي ع��ل��ي��ك ال��ث��ن��اء ت��س��ع وال ف��ك��ري ف��ي��ك ال��ت��أم��ل ي��س��ع ف��ال

األدب، أهل من البحرين» «مجمع طبع نفقات جمع عىل اتفقوا قد ناصيف الشيخ مريدي من فريق كان 1

كلها. بالنفقات فتربع مدور ميخائيل همة األدبية األريحية فاستفزَّت وعدهم، يُنجزوا ولم زمن فمرَّ
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فرنسا يف الخارجية للوزارة مدور ميخائيل يرسلها كان التي الرسمية والتقارير
أعاظم مع املراسالت من له كان عما فضًال اآلراء؛ وجودة والحذق بالرباعة له شهدت
طائفة رؤساء مع سعى ثم وسواه. المرتني كالشاعر الفرنسيس وعلماء بالده علماء
املذكورة. امللة عند اليويل الحساب من بدًال الغريغوري الحساب إدخال يف الكاثوليك الروم
فإنه العهد؛ القديمة األخبار» «حديقة جريدة تأسيس يف الخوري لخليل عضد أكرب وكان
ولذلك اإلصالحية؛ واملقاالت املفيدة الفصول فيها وكتب إنشائها عىل وأدبيٍّا ماديٍّا ساعده

ه: نصُّ بما منها الخامس العدد يف الخوري خليل قرظه

ثغر من وتجري الشام برياض تزهر أن األخبار حديقة بمساعدته جعل قد
تقدم بواسطته ل يؤمَّ مرشوًعا تكون وهي الوطن، أبناء ترتشفه زالًال بريوت

البالد. هذه يف والتهذيب املعارف ونجاح

من العربات طريق امتياز بطلب برتوي دي الكنت مع ١٨٥٨ سنة سعى وقد
جلب ؛ ُجىلَّ خدمة ١٨٦٠ سنة الشام فتنة أثناء العثمانية الدولة وخدم دمشق، إىل بريوت
يف التاسع بيوس البابا فقابل ذلك بعد أوروبا وزار املجيدي. الوسام باشا فؤاد ألجلها له
يف تجول ثم باريس يف دولته ورجال الثالث نابليون وقابل رشف. عالمة منه ونال رومة
وجهات العزيز البقاع يف أراٍض عدة تملك عودته وبعد والنمسا. وأملانيا وسويرسا إنكلرتا
لجرحى إعانة جمع يف اجتهد وقد بريوت. بلدية مجلس يف فخريٍّا عضًوا وصار عكا
شيد ١٨٧٢ سنة ويف ولبنان. سوريا أعيان من ١٨٧٠ سنة حرب يف الفرنسية العساكر

مؤرًخا: األبيات هذه تقال بك سليم فيه فنظم للماء؛ سبيًال ثعلبايا قرية يف

ال��م��دوَّر ن��خ��ل��ت��ن��ا ال��خ��ي��ر ج��زاء ف��يُ��ول��ى إح��س��اٌن اإلح��س��اِن ج��زا
ال��م��ك��رر ب��ال��ج��ه��د ب��ن��اه أق��ام ع��زي��ٍز س��ل��ط��ان ال��ش��اِه ب��ظ��ل
س��ك��ر ذوب��ان ورَّاده س��ق��ى م��ن��ه ��اح ال��وضَّ ال��دره��م ب��ب��ذل
ك��وث��ر س��ل��س��ال وارش��ف��وا ِردون��ي وف��ي��ه ت��اري��خ ق��ي��ل وع��ن��ه

١٨٧٢ سنة

إىل التجارة زاول ثم تفنن، املسيو مع بريوت إىل الكلب نهر مياه جلب يف وسعى
خديويها وقابل مرص زار ١٨٨٤ عام ويف أمالكه. بإصالح اعتنى ذلك وبعد ١٨٨٢ عام
حتى واالنفراد العزلة إىل مال أيامه آخر ويف النيل. وادي رجال وأعاظم األول توفيق
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سابًقا. املرصية «املؤيد» جريدة يف املحرر مدور؛ جميل

بريوت إىل جثته فنُقلت عكا، يف أراضيه يتفقد كان بينما ١٨٨٩ آب ١٢ يف هللا توفاه
العربية الجرائد أفاضت وقد بالتكريم. أجداده تربة يف وُدفن مخصوصة باخرٍة عىل
حافًال منزله وكان الوطنية، واملشاريع املعارف لتعزيز كبريًا عضًدا كان ألنه تأبينه؛ يف
محفوظة تزال ال التي الرنانة القصائد فيه نظموا الذين والشعراء واألدباء بالعلماء
والشيخ إبراهيم الشيخ وولداه اليازجي ناصيف الشيخ وأشهرهم وأحفاده، أوالده عند
عمر والشيخ عيىس، جرجس والخوري تقال، باشا وبشارة تقال، بك وسليم خليل،
سليمان والشيخ الخوري، وخليل طراد، وأسعد النحاس، الرحمن عبد والشيخ األنيس،
شاهني وخليل أبكاريوس، آغا وإسكندر البتلوني، وشاكر زلزل، بشارة والدكتور الحداد،

وغريهم. اليازجي وردة والسيدة املعلوف،
يف كأبيهما اشتهرا اللذان وجميل نجيب وهما اثنان منهم تويف أبناء أربعة وخلَّف
خدم بعدما ١٩٠٧ شباط ١٧ يف منيته فحلت األول أما والفرنسية، العربية اللغتني آداب
عليهما استحق وأمانة بنشاط سنة وعرشين نيًفا فخري كرتجمان الفرنسية القنصلية
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مدور ميخائيل

والفرنسية. العربية الصحف يف الشائقة املقاالت كاتب مدور؛ نجيب

طبقته املجيدي» «الوسام عىل أيًضا حائًزا وكان كافلري، رتبة من الرشف» «جوقة وسام
اآلثار من كثريًا ترك ثم كومندوز. رتبة من الكبري» غريغوريوس «القديس ووسام الثالثة
يزل لم مدقق تاريخيٌّ بحٌث وهو وأهلها» األندلس «بالد كتاب بالذكر منها نخص األدبية
مردروس يوسف الدكتور نقلها التي وليلة» ليلة «ألف كتاب ترجمة وانتقد مطبوع، غري
واآلراء الوافية الرشوح عليها فعلق شتى مجلداٍت يف الفرنيس إىل العربي اللسان من
مقاالٌت أيًضا وله بالطبع، النفيس األثر هذا نرش قبل عاجلته الوفاة أن إال السديدة،
و«الوقت» «األهرام» وجريدتي بريوت يف الحال» و«لسان و«الجنة» «البشري» يف شائقة

البيتنَي: بهذين والدته اليازجي ناصيف الشيخ أرخ وقد اإلسكندرية. يف

األس��د ذاك م��ن ال��ش��ب��ل ه��ذا ق��ي��ل ق��د ب��وروده ال��ذي ال��ن��ج��ل ح��ب��ذا ي��ا
ورد ق��د ن��ج��ي��ب م��ن ن��ج��ي��ب ه��ذا م��ب��ش��ًرا ك��ان وال��ت��اري��خ ف��ك��ت��ب��ت

١٨٥٤ سنة
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أوًال وهي: شهرًة الفرنسية الصحف أعظم يف الضافية املقاالت مدور نجيب ونرش
وغريها. Les Debats وثالثًا Revue des deux Mondes وثانيًا Journal Asiatiqne
الون البابا فقابل ١٨٧٨ سنة أوًال أوروبا: أنحاء بعض يف سائًحا مرات ثالث وسافر
سنة وثالثًا العام، باريس معرض أثناء ١٨٨٩ عام وثانيًا خاصة، مواجهة يف عرش الثالث
ومطالعة الكتب جمع عىل حريًصا وكان الحديث. األوروبي التمدن آثار ملشاهدة ١٩٠٣
أحد بها مدح قصيدة عىل له وقفنا وقد الشعر، من شيئًا صباه يف ونظم األقدمني، تآليف

مطلعها: العلماء

األل��ح��ان أط��ي��ب ف��ي وت��غ��رَّدت األغ��ص��ان ع��ل��ى ب��الب��ل��ن��ا رق��ص��ت

املمدوح: يف قال ثم

ال��دان��ي وي��س��ت��زي��د ال��ب��ع��ي��د ي��س��ق��ي ب��ص��دره ال��ع��ل��وم ن��ب��ع ال��ذي ه��ذا

والتاريخ اللغة بها خدم بالذكر جديرة آثاٌر ١٨٦٢ سنة ولد الذي جميل وألخيه
عن اسمه ذكر يغني الذي السالم» دار يف اإلسالم «حضارة كتاب فمنها والصحافة،
جودت أحمد من كلٌّ يستحق كما رفيعة منزلًة وأنزله قدره الكتاب هذا قدَّر وقد وصفه،
مرص يف السلطاني املعتمد الغازي باشا مختار وأحمد العثمانية املعارف وزير باشا
بجائزٍة الحميد عبد السلطان حينئٍذ عليه كافأه وقد الرجال، مشاهري من وغريهما سابًقا
«التاريخ وكتاب وآشور» بابل «تاريخ كتاب ومنها العلم. خدمة عىل له تنشيًطا مالية
القاهرة يف «املؤيد» جريدة تحرير توىل حياته آخر ويف وغريها. «أتال» ورواية القديم»
زمانه. أدباء بني اإلنشاء أساليب يف الباع بطول له يشهد ما الصحافية املقدرة من فأظهر
من عليه ومأسوًفا وذويه وطنه عن بعيًدا ١٩٠٧ الثاني كانون ٢٤ يف املنية أدركته وقد
هذان: وهما والدته مؤرًخا نظمهما بيتان إليه املشار ناصيف وللشيخ والوضيع. الرفيع

��ا وأمَّ أبً��ا ف��ُس��رَّ ُس��م��ي ك��م��ا ج��م��ي��ل ن��ج��ل أت��ى ق��د ل��ن��خ��ل��ة
ال��م��س��م��ى االس��م ط��اب��ق غ��الم ي��ن��ش��و ب��ال��ت��اري��خ ف��ق��ل��ت دع��وت

١٨٦٢ سنة
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التاسع الفصل

إلياسبكحبالني

الرسمية «لبنان» جريدة يف املحرر

يف ١٨٣٩ األول ترشين ٥ يف ولد حبالني يوسف بن طنوس بن يوسف بن إلياس هو
الخازن يوسف املطران بيد ١٨٤٠ سنة شباط ٢٦ يف وتعمد لبنان، بجبل الزوق قرية
مدرسة والده أدخله ترعرع وملا املوارنة، عىل البطريركية السدة إىل ذلك بعد ارتقى الذي
وأتقن والنقلية العقلية العلوم من وافًرا نصيبًا فأحرز طورا عني يف اللعازريني اآلباء
مدارس أشهر يف أستاذًا تعني الفائقة لرباعته ونظًرا والفرنيس، العربي اللسانني آداب
وخدموا املناصب أعىل إىل وا ترقَّ الذين التالمذة من كثري يده عىل تخرج حيث بريوت
خاص بنوٍع الفرنسية اللغة يف وكان النافعة. األعمال وسائر والتجارة بالصحافة الوطن
لسانه بفصاحة يعجبون الفرنسيس رجال كان حتى مصقًعا وخطيبًا نحريًرا كاتبًا
احتجابها، حني إىل الرسمية «لبنان» جريدة تحرير توىل ١٨٦٨ سنة ويف يراعه. وبالغة
مراٍت خطيبًا فيها قام التي السورية» العلمية «الجمعية يف عضًوا صار ذاته الوقت ويف
ونفحه الرابع املجيدي بالوسام العزيز عبد السلطان فكافأة وعمًال؛ قوًال وخدمها شتى
أقمار» ثالثة «مدرسة يف كبري احتفاٌل لذلك وجرى الكريمة، بالحجارة مرصع بخاتٍم
رشدي محمد سوريا وايل كان الجميع طليعة ويف املدينة، وأعيان الحكومة أرباب شهده
قرظته وقد السلطانية، الحرضة باسم الرتجمة لصاحب الهدية قدم الذي رشواني باشا

البيتنَي: بهذين السنية املنحة هذه عىل األخبار» «حديقة جريدة

ال��ف��ل��ك ف��ي ك��ال��ن��ج��م ن��وره ب��خ��ات��م ع��ل��ى أج��ل ال��س��ام��ي س��ل��ط��ان��ن��ا والك
ال��م��ل��ك ع��زة ت��ح��ك��ي ج��دك أب��داه ب��م��ا ال��ل��غ��ات ع��ل��م ف��ي ب��أن��ك يُ��وِم��ي



العربية الصحافة تاريخ

سنة سافر حتى بريوت يف لقنصليتها أول ترجمانًا الفرنسية الحكومة جعلته ثم
إليه فوَّضت أن إىل املرصية الحكومة وظائف يف يتقلَّب فأخذ النيل، وادي إىل ١٨٧٥
باجتهاده واحرتامهم األمور أولياء ثقة فنال النظار، مجلس يف الرتجمة قلم رئاسة
ولنا الثالث. املجيدي والوسام الثانية بالرتبة باشا توفيق الخديو وكافأه نفسه. وشهامة
يف حينئٍذ املرصية الوزارة رئيس باشا رياض عنه قاله بما رصيحة شهادة ذلك عىل
كفؤ ألنه ثناء؛ كل يستحق حبالني بك إلياس «إن وهي: القوم بأعاظم حافل مجلٍس
الغرية ذوي من طائفته يف وكان واإلقدام.» الهمة ذوي من رجال عرشة عن ليعيض
ُعرفت يده وعىل القاهرة، يف الخريية» املساعي «جمعية لها أنشئوا الذين ومن الوافرة
يف املنية فاجأته وقد قانونها، عىل وصودق املرصية الحكومة من رسميٍّا الجمعية هذه
من كلٌّ رضيحه فوق وأبَّنه حافل، مشهٌد جثته لتشييع وجرى ١٨٨٩ الثاني ترشين ٨
الجسم، سمني وكان سابًقا. «املحروسة» جريدة صاحب زند بك وعزيز دياب يوسف
جليسه يملُّ ال املعارشة، رقيق الوجدان طاهر الصوت، أجشَّ اللون، أسمر القامة، طويل
الدراهم يبذل سخيٍّا وكان متهيبًا، له يقف أن إال رؤيته لدى ناظره يسع وال حديثه، من

أقرانه. من بأكثر لحالته نسبًة
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العارش الفصل

احلاجحسنيبيهم

العلوم». «مجموع مجلة مؤسيس وأحد السورية» العلمية «الجمعية رئيس بيهم؛ حسني الحاج

ص��ورت��ي وال��ش��م��ائ��ل ب��ق��ل��ب��ي ف��ه��ُم ن��اظ��ري ع��ن أح��ب��ت��ي ش��خ��ص غ��اب إن
ص��ورت��ي ال��ت��ش��وُّق ع��ن��د ي��ن��ظ��روا أن ودِّه��م م��ن ف��ال��رج��ا ع��ن��ه��م غ��ب��ت أو

سنة ولد الشافعي العيتاني بيهم الحسني السيد بن عمر السيد بن حسني الحاج هو
والثروة الوجاهة إىل املحتد كرم جمعت عائلة إىل وينتمي بريوت، يف (١٢٤٩ه/١٨٣٣م)



العربية الصحافة تاريخ

األدب بأهل واالجتماع املعارف بتحصيل كلًفا حداثته منذ وكان الخريية، األعمال وحب
وبعد الحوت. محمد والشيخ خالد هللا عبد كالشيخ زمانه جهابذة عىل فقرأ والفضل،
ثم اختالفها، عىل اإلنشاء بفنون فربع العلم إىل نزع يسريًا حينًا التجارة زاول أن
الوزراء محافل يف ارتجاًال يقوله كان بحيث راسخة ملكٌة به له فصارت الشعر نظم
نظم له يصح وكان املثل. سري تسري كانت التي الغريبة بالنادرة فيأتي واألدباء، والكرباء
سوريا إىل باشا فؤاد أتى ملا نظمه ما ذلك فمن ويعجب، يطرب بما الشعرية التواريخ
ثم العدلية األحكام رئاسة عليه فوجهت الخارجية، ناظر وكان (١٨٦٠م/١٢٧٧ه) سنة
يف الرتجمة صاحب فقال بريوت، يف وهو الخارجية نظارة التابعة السنة يف إليه أُعيدت

مؤرًخا: ذلك

ن��ظ��ارت��ه ت��ت��رك ل��م ف��ال��خ��ارج��ي��ة م��ع��رف��ة ال��م��ل��ك ف��ي ل��ه ال��ف��ؤاد إن
ب��ض��اع��ت��ه أرخ أن��ظ��اره ح��س��ن م��ع ل��ه ردَّ ال��م��ن��ص��ور س��ل��ط��ان��ن��ا ل��ذاك

هجرية ١٢٧٨ سنة

مؤرًخا: فضة كأس يف قاله ما شعره ومن

غ��ص��ت��ه ح��رَّ ل��ي��ط��ف��ي م��اء ش��رب أو م��ورده ح��ل ش��رابً��ا ي��ري��د م��ن ي��ا
ب��ف��ض��ت��ه أرخ��ن��ا ص��ف��ات��ك ي��ح��ك��ي م��ن��ظ��ره راق ب��ك��أٍس ه��ن��ي��ئً��ا اش��رب

هجرية ١٢٨٢ سنة

مشطًرا: األبيات هذه وقال

ال��ط��رب ب��ح��االت ع��ن��ه غ��ف��ل��ة ذا ت��ك��ن ف��ال ال��رج��ال ي��ف��ت��رس ال��ده��ر
وال��رت��ب ال��م��ن��اص��ب تُ��ط��يِّ��ش��ه م��م��ن ت��رى وإن ال��رج��ال م��ع��اداة واح��ذر
ال��ع��ط��ب أردى إل��ى ب��ص��اح��ب��ه��ا أرَدْت ن��ق��م��ة ب��أي��س��ر زال��ت ن��ع��م��ٍة ك��م
س��ب��ب ت��ق��لُّ��ب��ه ف��ي ش��يء ول��ك��ل أوق��ات��ه م��ن ط��اب ق��د م��ا أن��س��ت��ه

يمنع ال وهو عظيمة، مكتبًة جمع حتى النادرة الكتب اقتناء عىل حريًصا وكان
وربما أعواًما املستعري لدى يبقى الكتاب كان بحيث منها يريده ما إعارة من طالبًا
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بيهم حسني الحاج

الرفيع عند محبوبًا السياسة بأصول عامًلا الفكر عايل الجواب حارض وكان تناساه،
كانوا، مذهب أي من املحتاجني وإغاثة العلماء ومنارصة بالصالح واشتهر والوضيع،
إيالة «مجلس يف عضًوا تعنيَّ فإنه والوطن، الحكومة خدمة يف شتى مأمورياٍت وتقلد
يف ثم التجارة» استئناف «محكمة يف ثم العادة» فوق «قوميسيون يف ثم الكبري» صيدا
«الجمعية رئاسة ١٨٦٩ سنة وتوىل وغريها، اإلدارة» «مجلس يف ثم البلدي» «املجلس
انتدبه ملا خصوًصا اقتداره وظهر وصفها. سبق التي مجلتها لها وأنشأ السورية» العلمية
إىل فذهب األوىل، للمرة العثماني النواب مجلس يف ١٨٧٨ سنة ليمثلهم وطنه سكان
بريوت إىل عودته وبعد رجالها. وأعاظم السلطنة وزراء لدى كربى حفاوًة ونال اآلستانة
ذلك عىل الدولة كافأته وقد الخري. وعمل واملطالعة اآلداب إىل منقطًعا املأموريات اعتزل
طاهر املبادئ رشيف الذهن متوقد وديًعا وكان الرفيعة، أزمري» «باية رتبة منحته بأن
«املقاصد لجمعية أدَّى أنه مآثره ومن العمومية. املشاريع عىل مقداًما والرسيرة السرية
٢٤ يف وفاته وحلَّت األفاضل. مؤسسيها من وكان فتُشكر تُذكر خدًما بريوت يف الخريية»
يشهد حافل بمشهٍد التابع اليوم يف دفن ثم ،١٨٨١ الثاني كانون ١٢٩٨ه/٢٤ صفر
األسف ضاعفت رنانة بقصائَد الشعراء رثاه وقد عوارفه، وكثرة مكانته وعلوِّ بفضله
األبيات هذه عليه ونُقشت والده، رضيح يف جثمانه أُدرج وقد خسارته، عىل والبكاء عليه

األحدب: إبراهيم الشيخ نظم من

م��ن��اه ال��ك��ري��م ��اه ف��وفَّ ح��س��ي��ن ن��ج��ل��ه ذل��ك ب��ع��د م��ن ث��وى وف��ي��ه
س��واه ف��اق وال��ع��ل��م ال��ع��ل��ى وك��س��ب وال��ت��ق��ى ب��ال��ف��ض��ل ال��ف��رع ه��ذا أن ع��ل��ى
أب��اه ال��خ��ل��ود ب��ج��ن��ات والق��ى ح��ب��ه أرخ��ت دن��ي��اه ع��ن ك��فَّ ل��ق��د

هجرية ١٢٩٨ سنة

األتايس: طاهر محمد السيد قول بيهم حسني الحاج به ُرثي ومما

ال��ع��ص��ر ي��وازن��ه ال ط��وًدا ال��ف��ض��ل م��ن ح��م��ل��ت��ُم ك��ي��ف ال��ن��ع��ش ح��ام��ل��ي��ن أي��ا
ب��ح��ر أن��ه م��ْع ب��ال��م��اء أن��غ��س��ل��ه ل��غ��س��ل��ه دع��اك��م م��ا غ��اس��ل��ي��ه وي��ا
ال��ق��ب��ر أن��ه��ا ت��ش��ت��ه��ي ال��ث��ري��ا ف��إن م��ق��ام��ه ح��د ع��ن��د دف��ن��وه وم��ا
ال��ب��در م��ن��ازل��ه م��ن ف��أت��اه��ا ش��ك��ت ظ��ل��م��ات��ه��ا م��ن األرض ب��ط��ون ك��أن

175





عرش الحادي الفصل

احلرائري سليامن

باريس» «برجيس جريدة محرر

أفريقيا شمال إىل العجم بالد من نزحت قديمة فارسيٍة عائلٍة إىل الرتجمة صاحب ينتمي
١٨٢٤ سنة ُولد الحسني الحرائري عيل بن سليمان عبده الربيع أبو واسمه األوسط،
الطب درس عىل أكبَّ ثم وطنه، علماء عىل أوًال الدينية العلوم فقرأ تونس، مدينة يف
تونس باي ه والَّ ١٨٤٠ وسنة أتقنها. حتى الفرنسية واللغة والرياضيات والطبيعيات
عيَّنته حيث باريس إىل رحل العهد ذلك من سنني ست وبعد مملكته، يف الكتاب رئاسة
عاصمة يف وجوده وأثناء الرشقية. األلسن مدرسة يف العربية للغة أستاذًا حكومتها
رشيد الكنت أنشأها كان التي باريس» «برجيس جريدة تحرير استلم الفرنسيس
خاقان بن للفتح العقيان» «قالئد وكتاب عنرتة» «سرية من قسًما فيها فنرش الدحداح،
واالخرتاعات املستحدثة العلوم يف األوروبية الكتب بعض وعرَّب حدة. عىل طبعهما ثم
العرصية؛ للمعارف وكفايته العربي اللسان سعة عىل دليًال تعريباته فكانت الجديدة،
مآثره ومن بريوت. يف األمريكيون املرسلون سيما ال منهجه ذلك بعد املعرَّبون فنهج
العلوم خالصة وضمنها باريس يف ١٨٦٢ سنة طبعها الجو» حوادث يف «رسالة العلمية
وصف الذي العام» البضائع «عرض كتاب ١٨٦٧ سنة وألَّف الجوية، والظواهر الطبيعية
لومون، مؤلفه بقلم النحوية» «األصول كتاب العربية اللغة إىل ونقل باريس، معرض فيه
ونرش ذلك. وغري املحرق» البن تحريم يف املحقق «القول سماها القهوة يف رسالة ووضع
القرن أدباء أحد املعظم» بابن الشهري محمد بن أحمد الشيخ «مقامات كتاب بالطبع

عمره. من الخمسني السنة نحو بالًغا وتويف للمسيح، عرش الثالث
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يوسفالشلفون

و«التقدم». و«النجاح» و«الزهرة» الشهرية» «الرشكة صحف منشئ الشلفون؛ يوسف

من عائلته وتعد ١٨٣٩ سنة ُولد الشلفون الخوري يوسف بن فارس بن يوسف هو
بشري األمري بأمر لبنان ساحل عىل حاكًما جده وكان بريوت، يف املارونية العائالت أقدم
اللغات وبعض العربية اللغة أصول الرتجمة صاحب فدرس الكبري، الشهابي الثالث
السورية» «املطبعة يف للحروف مرتبًا الخوري خليل اتخذه ثم وطنه، مدارس يف األجنبية



العربية الصحافة تاريخ

وأتقنه الطباعة فن حينئٍذ فتعلم األخبار، حديقة جريدة لنرش ١٨٥٧ سنة أنشأها التي
فؤاد جاء وملا حياته. أيام أكثر زاولها التي الصناعة هذه يف املاهرين من صار حتى
كانت التي الرسمية املحررات لرتتيب استدعاه ١٨٦٠ عام الشهرية الفتنة أثناء باشا
ومعتمديها القسطنطينية يف الدول سفراء إىل وتُرسل والفرنسية الرتكية اللغتنَي يف تُطبع
ستني من أكثر فيها نرش التي العمومية» «املطبعة أنشأ التابعة السنة ويف بريوت. يف
وسواها. وفقهية وأدبية وعلمية وتاريخية وشعرية وجدلية وفلسفية دينية بني كتابًا
فقام الدين» «بيت يف اللبنانية الحكومة مطبعة لرتتيب باشا داود استدعاه ١٨٦٧ وسنة
١٨٦٨ عام السورية» العلمية «الجمعية تأسست وملا الحسن. القيام املهمة بهذه املندوب
وقصائَد خطبًا جلساتها يف ألقى وقد ملكتبتها، حارًسا وتعني أعضائها أقدم من كان

مطلعها: يف قال الجمعية افتتاح لدى أنشدها التي القصيدة منها نورد شتى

س��ط��ع��ا ق��د ال��ت��ه��ذي��ب وض��ي��ا أف��ق��ن��ا ف��ي ل��م��ع��ا ق��د ال��ع��ل��م ن��ور ال��ي��وم ل��ن��ا ب��ش��رى
ط��ل��ع��ا ق��د ب��اآلداب ال��م��ع��ارف ب��در ب��ل��دت��ن��ا ب��ي��روت رب��ي ب��روج وف��ي
م��م��ت��ن��ع��ا ب��األم��س ن��ي��ل��ه ف��ي ك��ان ق��د م��ا ال��ت��م��دن ح��ظ م��ن ن��ال وق��ط��رن��ا

مؤرًخا: الختام يف وقال

ل��م��ع��ا ق��د ال��ع��ل��م ن��ور ال��ي��وم ل��ن��ا ب��ش��رى ط��ل��ع��ت ب��ه ت��اري��خ ع��ام ب��دا وم��ا

مرَّ وقد ١٨٦٦ سنة الشهرية» «الرشكة أوًال فهي: أنشأها التي الصحف أما
لويس القس مع بالرشكة ١٨٧١ سنة «النجاح» ثالثًا .١٨٧٠ سنة «الزهرة» ثانيًا ذكرها.
أخبار وسنروي ،١٨٧٤ عام «التقدم» رابًعا حي. بعد له تركها الذي الرسياني صابونجي
رزق مع رشكة عقد ١٨٧١ وسنة الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف األخرية الثالث الصحف
رشكتهما فبقيت وأرباحها، املطبعة نفقات يقتسما أن رشط عىل الكتب، لنرش خرضا هللا
«النجاح» جريدة امتياز عن خرضا هللا رزق لرشيكه الرتجمة صاحب تنازل ثم سنتني
وجريدة الكلية» «املطبعة إلنشاء املعارف وزارة من رخصة طلب ١٨٧٤ وسنة واملطبعة،
منها: نذكر علمية آثاٍر بعض الشلفون يوسف وخلف عاًما. ١٥ عاشت التي «التقدم»
الوداد» «حفظ ورواية النوادر» لطائف يف الخواطر «تسلية وكتاب املكاتبات» «ترجمان
فيها يُعلن صغرية صفحة ١٤ يف نرشة أذاع ١٨٧٥ سنة ويف الجليس». «أنيس وديوان
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وافتتحها عرش» التاسع الجيل مشاهري أخبار يف الدرر «عقود كتاب طبع عىل عزمه
البيتنَي: بهذين

اش��ت��ه��ر ب��ال��ب��الد م��ن ف��ض��ائ��ل ت��رج��م��ت ب��ه ك��ت��ابً��ا إل��ي��ك
ال��درر ع��ق��ود س��م��ي ل��ذل��ك ن��ظ��م��ت ف��رائ��ده��م وف��ي��ه

إنه ويقال الوجود، دائرة إىل يخرج ولم الزمان عليه طوى املرشوع هذا أن غري
ناظميها إن بل نظمه، من ليست وهي ديوانه يف املتضمنة القصائد بعض لنفسه نسب
وسليم إسحاق وأديب القصار فضل والشيخ صابونجي لويس القس كان الحقيقيني
خامًال وتويف واملبادئ، األشغال يف تقلُّبه به أرضَّ وقد أعلم. وهللا رمضان ومصباح نقاش
سبيل عىل قالهما بيتان إسحاق ألديب ويروى شيخو،1 لويس األب روى كما ١٨٩٦ سنة

وهما: الرتجمة صاحب يف املداعبة

ش��ل��ف��ون��ي إن��ه��م ق��ال��ت ال��ع��ج��م م��ن اغ��ت��ي��ال��ه��ا أنَّ��ى ال��ع��رب ف��ت��اة س��أل��ت
ال��ش��ل��ف��ون ي��وس��ف س��ب��ان��ي ف��ت��اة ف��إن��ن��ي أله��ل��ي ف��اش��ك��ون��ي ف��أش��ك��وك

.١٣٥-١٣٦ صفحة ،٢ جزء عرش»، التاسع القرن يف العربية «اآلداب كتاب 1
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إبراهيمرسكيس

املنري». الصبح و«كوكب األسبوعية» و«النرشة الشهرية» «النرشة يف املحرر رسكيس؛ إبراهيم

بُ��ن��ي ق��د ال��ل��ه م��ن ب��ي��ت ال��س��م��ا ف��ي ف��ل��ي س��اك��ن أن��ا ال��ذي ال��ب��ي��ت ن��ق��ض وإن
ف��ن��ي ق��د ال��ت��راب��ي ال��ج��س��م ي��ك��ن وإن دائ��ًم��ا ف��ادي ع��ن��د ت��ح��ي��ا ون��ف��س��ي

العلوم ى وتلقَّ لبنان، جبل أعمال من عبيه يف ١٨٣٤ عام رسكيس خطار بن إبراهيم ُولد
تويف وقد ديك، فان كرنيليوس الدكتور برئاسة كانت عندما املذكورة القرية مدرسة يف
عىل لينقش تاريًخا يتضمنان بيتنَي اليازجي ناصيف الشيخ فنظم ،١٨٤٧ سنة والده

هذان: وهما قربه
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دار ال��ع��ل��ى م��ق��اص��ي��ر ف��ي ل��ه ل��ك��ن ث��وى ال��ض��ري��ح ه��ذا ف��ي س��رك��ي��س خ��ط��ار
خ��ط��ار ال��ف��ردوس ج��ن��ة إل��ى أن��ا ل��ه أُع��د ت��اري��خ ط��ي ف��ي ي��ق��ول

األمريكيون املرسلون فكلفه فيها، وسكن بريوت إىل انتقل دروسه أنهى أن وبعد
كان التي مسوداتها تصحيح عىل واإلرشاف املقدس الكتاب من األوىل النسخة بتبييض
مديًرا عني ثم العربي، اللسان إىل األصلية لغاتها من سميث عايل الدكتور يرتجمها
هللا توفاه أن إىل قيام خري الوظيفة بهذه فقام ملطبوعاتها، ومصحًحا األمريكية للمطبعة
«النرشة ثم الشهرية» «النرشة أطرف ضليًعا كاتبًا وكان بريوت، يف ١٨٨٥ نيسان ١٠ يف
من كثريًا ونظم واألدبية، العلمية بالفصول املنري» الصبح «كوكب وجريدة األسبوعية»
يزيد وعددها معابدهم، يف اإلنجيلية الطائفة أبناء بها يرتنم دينية مواضيع يف األشعار
املشار املطبعة من الصادر والتسابيح» «الرتانيم كتاب يف مطبوعة ترنيمة سبعني عن
يف املنشوَرين كالبيتنَي التعقيد من خاٍل لألفهام قريب األسلوب لطيف وشعره إليها،

وهو: البحرين» «مجمع لكتاب حسن تقريٌظ وله رسمه، أسفل

وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م زان��ه��ا در م��ق��ام��ات زم��ان��ه ق��ط��ب ال��ف��رد ال��ي��ازج��يُّ ب��ن��ى
ال��در ي��ن��ت��س��ب ال��ب��ح��ري��ن م��ج��م��ع إل��ى ألن��ه ف��ي��ه��ا ل��ل��در ت��ع��ج��ب��وا ف��ال

اإلنكليزية يف اللغتني» طلبة إىل األخوين «تحفة كتاب شاهني أخيه مع وألَّف
يف النظيم «الدر وكتاب الجغرافية» علم يف الوافية «األجوبة كتاب وضع ثم والعربية،
أعمال يف النفري و«صوت القديمة» األمثال يف اليتيمة «الدرة وكتاب القديم» التاريخ
«األجوبة وكتاب واملال» والصيت الصحة متلف يف األقوال و«أوضح الكبري» إسكندر
العلمية التآليف من ذلك وغري العقيل»؛ «الحساب وكتاب الرصفية» العلوم يف الوفية
«الجنان» مجلة يف وكتب بالطبع. تشهر لم التي واملقاالت والخطب والفلكية والحسابية
بالخري يذكره بشوًشا أديبًا فاضًال وكان املعارف، يف باعه طول عىل تدل شتى فصوًال
وافرة، خدًما ملشاريعهم وأدى كثريًا أفادهم ألنه الديار؛ هذه يف األمريكيني املرسلني جميع

اآلتية: األبيات قربه عىل نقشت وقد

ج��رى ق��د دم��ٍع ك��ل ع��ل��ي��ه أس��ًف��ا ال��ذي س��رك��ي��س إلب��راه��ي��م ل��ح��د
ال��ورى أب��ك��ى ك��م��ا وال��ت��ق��وى وال��ب��ر ف��ق��دان��ه وال��ح��ج��ا ال��م��ع��ارف أب��ك��ى
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رسكيس إبراهيم

ال��ذرى أع��ل��ى م��ن ال��ع��رش رب ن��اداه ال��ذي وال��ن��اس ال��ل��ه خ��ل��ي��ل ه��ذا
ال��ث��رى ف��ي ي��غ��م��د ال��ت��اري��خ ف��ي ك��ال��س��ي��ف ي��زل ف��ل��م ال��ت��راب ط��ي ف��ي دف��ن��وه

١٨٨٥ سنة

وجريدة األدبية» «املطبعة منشئ رسكيس خليل أحدهم إخوة: ثالثة إلبراهيم وكان
الثاني كانون ٢٦ يف تويف الذي رسكيس أمني وثانيهم ذكره، سيأتي الذي الحال» «لسان
الذي رسكيس شاهني وكبريهم ثالثهم ثم استقامة، بكل التجارة تعاطى بعدما ١٨٩٦
خطيبًا شاهني وكان رسكيس، سليم الشهري الصحايف والد وهو عبيه يف ١٨٣٠ سنة ولد
ويف عبيه. مدرسة يف تالهما اللتني واإلنكليزية العربية اللغتني يف بارًعا وكاتبًا مصقًعا
فكانت لها، رئيًسا وعيَّنوه بريوت يف مدرسة األمريكيون املرسلون أسس ١٨٤٨ سنة
خدمة عن ى تنحَّ ثم املذاهب، اختالف عىل الشبان من عدد فيها ونبغ بابها يف الوحيدة
وله إبراهيم أخيه مع الشهرية» «النرشة يف وكتب قصريًا، زمنًا التجارة خدمة إىل العلم
يتوىل مدرسة إنشاء إىل األسكتلندية الرسالة انتدبته ١٨٦٥ وعام العديدة. املقاالت فيها
علَّم ثم باهًرا، نجاًحا وأحرزت الشبان نخبة جمعت مدرسة وأنشأ الدعوى فلبَّى إدارتها
حتى الوظيفة هذه يف ولبث البستاني، بطرس العالمة ملنشئها الوطنية» «املدرسة يف مدة
ناصيف الشيخ فرثاه والرحمة، بالثناء مذكوًرا ١٨٧٠ آيار ٢٣ يف املحتوم األجل وافاه

الرسم: هذا تحت املنشورة األبيات فيها وردت بقصيدة اليازجي

الشهرية». «النرشة صحيفة يف املحرر رسكيس؛ شاهني
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اخ��رب��ي ل��ك ي��ق��ال وق��د ع��ل��ي��ه أس��ًف��ا ان��دب��ي ش��اه��ي��ن ب��ع��د ل��ل��م��دارس ق��ل
رب��ي وال��ده ح��ج��ر ف��ي م��ا أض��ع��اف ح��ج��ره ف��ي م��ؤدبً��ا ال��غ��الم ي��رب��ي
ب��ال��م��ت��ه��ي��ب ول��ي��س ال��غ��ف��ي��ر ج��م ال��ـ ب��ه��ا ي��ل��ق��ى ال��ت��ي ال��خ��ط��ب ل��ه ك��ان��ت
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أبوصعب بك حنا

الرسمية. «لبنان» جريدة يف املحرر صعب؛ أبو بك حنا

ال��ره��ان ل��دى ب��ال��س��ب��اق ب��ف��وز ط��را ال��ع��رب أق��ر ق��د ل��ح��ن��ا
ال��س��ن��ان م��ع ال��س��ي��وف س��ج��د ك��م��ا خ��ط ب��ح��س��ن ال��ي��راع ش��ه��د ل��ه

برشاي جبة واله الذي املشهور األول صعب بأبي املوارنة الصعبيني املشايخ نسب يتصل
باشا حسن أقرَّ موته وبعد عليها، شيًخا وجعله ١٦٤٩ سنة طرابلس وايل باشا عمر
املتن بالد جودة أبا املسمى أحدهم وجاء الصعبيون فتفرق الجبة عىل الصجال ابن عيل
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تملك ١٦٨٠ سنة ويف املتن، قضاء يف املشهورة جودة أبي عائلة تنسب وإليه وسكنها،
ويف الزغبي، بعائلة فيها ساللته وُدعيت إليها وانتقل البرتون توال أحفاده أحد خالد
أبي بعائلة فيها ساللته وتسمت وسكنها املتني إىل يونان حفيده منها رحل ١٧٠٩ سنة
الشهابي، يوسف األمري من وتقرب بطرس الخوري ابن جرجس منها ونبغ سليمان،
ه ووالَّ األمري فأحبه ودهاءً، وحكمة شجاعًة فأظهر حروبه يف ورافقه خواصه من فكان
جده كنية وهي صعب بأبي ودعاه عليها وشيَّخه لبنان شمايل يف القويطع مقاطعة
وتملك مقاطعته، يف واستقر فأخمدها فيه حدثت فتنة إلخماد الشمال إىل ه وسريَّ األعىل،
بقعًة منها واستحسن والكورة، البرتون وبالد برشاي جبة بني واقعة قريًة عرشة إحدى
له أبنية بها فشيد والصنوبر؛ األرز أشجار وتظللها «العصفور» نهر فيها يجري جميلة
تفوَّقوا كبار رجال األرسة هذه من ونبغ باسمه. فدعيت إليها، فانتقل ورجاله، وألوالده
بالدهم وخدموا قرننَي مدة يف الحكومة مناصب يف وتقلَّبوا واإلقدام والنزاهة الغرية يف
أخباره نورد الذي الرتجمة كصاحب التاريخ صفحات يف ذكرهم خلَّدت صادقة خدماٍت

فنقول:
فاضل بن بطرس الخوري ابن صعب) بأبي (املكنَّى جرجس بن أسعد بن حنا هو
بن جودة) بأبي (املكنى فارس بن ضاهر بن خالد بن موىس بن يونان بن بطرس بن
للعساكر أول رئيًسا والده وكان صعب» «أبي قرية يف ١٨٢٠ سنة ُولد صعب، أبي
ومنذ برتبيته. أمه فاعتنت مسموًما قتل إنه وقيل أبوه تويف ١٨٢٣ سنة ويف اللبنانية.
أشهر عىل والرسيانية العربية اللغتنَي أصول فتلقى الذكاء عالئم عليه ظهرت حداثته
األمري جعله حتى عمره من عرشة الرابعة السنة يبلغ كاد وما العرص، ذلك أساتذة
هناك إقامته وأثناء أعوام، ستة مدة كتبته رئيس الكبري الشهابي بشري األمري ابن أمني
نظم منه فتعلم املشهور الشاعر كرامة بطرس املعلم عىل يرتدد الرتجمة صاحب كان
جزيرة إىل رحلته يف إليه املشار األمري مع ١٨٤٠ سنة سافر ثم كثريًا، أتقنه حتى الشعر
والرتكية، والفرنسية اإليطالية اللغات لدرس الفرصة فانتهز والقسطنطينية، مالطا
والحساب والرياضيات والبيان واملعاني واملنطق كالفقه العلوم بعض إتقان عىل وأكبَّ
والجيل والنسخي الثلث أعني وأوزانه بقواعده الخط صناعة أيًضا وتعلم وغريها، والفلك
أخذ وعنه الخط، بجودة املثل فيه يرضب صار حتى والرقعي والديواني والتعليق
بني اآلن املتداولة القواعد لها وأنشأ الصناعة هذه عالم يوحنا بن عالم املشهور الخطاط
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حتى القسطنطينية يف الرتجمة صاحب ولبث العربية، البالد كل يف املدارس تالمذة أيدي
.١٨٥٠ األول كانون ٢٩ يف حلَّت التي بشري األمري وفاة قبل أي ١٨٤٩؛ سنة

الرشف، أوسمة منحه الذي املجيد عبد السلطان بتعطفات مشموًال وطنه إىل فعاد
صار ثم سنة لديه فلبث بريوت، يف الشكودري باشا ملصطفى كاتبًا حينئٍذ تعني وقد
نال من أول وهو البكوية. بلقب ١٨٥٥ سنة عليه أنعم الذي باشا وامق لخلفه ترجمانًا
مركز الدين» «بيت يف سكن ثم قاطبًة. الشام وبالد لبنان جبل نصارى بني «بك» لقب
الكتب، بعض فيها نرشت حجرية مطبعًة ١٨٥٢ سنة فيها وأنشأ اللبنانية الحكومة
املطبعة يف وطبعه يده بخط وكتبه أصلحه فإنه للزوزني املعلقات» «رشح كتاب وأهمها
وملا لبنان، نصارى قائمقام اللمعي أحمد بشري األمري «كتخدا» صار ذلك وبعد املذكورة،
العربي، للقلم رئيًسا باشا داود أقامه ١٨٦٠ سنة فتنة بعد اللبنانية الحكومة تشكلت
والسبعني الثامنة السنة بالًغا ١٨٩٧ أيلول ١٧ يف هللا توفاه أن إىل الوظيفة هذه يف فلبث
بالنزاهة املأمورين لسائر صالًحا مثاًال فكان الوطن، وخدمة التأليف يف قضاه عمر من
وال الحقيقة عن النقاب ويكشف الرشوة يمقت وكان الخدمة. وإخالص النفس وعفة
لبناني مأموٍر يف تجتمع أن يندر التي الصفات بهذه القلوب فاستعبد الهدايا؛ يقبل
وخمسني نيًفا مناصبها يف وتقلَّب الحكومة خدم أنه فخًرا وكفاه الحارض. بزماننا
وهو والعام. الخاص به له يشهد مما الرأي وسداد الضمري وحرية الذيل بطهارة سنة
جارية تزل لم التي لبنان حكومة مجالس يف الرسمية املكاتبات طريقة وضع الذي
املثل يُرضب كما الفن هذا يف برباعته املثل يُرضب مشهوًرا فارًسا وكان اآلن. إىل عليها
السيف «صاحب حق بكل القوم سماه ولذلك الخط؛ وصناعة اإلنشاء أساليب يف بنبوغه

والقلم».
ونرش الزمان من مدًة كتابتها توىل ١٨٦٧ سنة الرسمية «لبنان» جريدة أنشئت وملا
لم الذي الجريدة عنوان بخطه وكتب املفيدة، واملقاالت الطويلة الفصول صفحاتها عىل
والفلك واملنطق النحو يف مطبوعة غري شتى مؤلفات وخلَّف اآلن. حتى فيها مستعمًال يزل
من ١٨٩١ سنة مطبوًعا برز صفحة ٤٧٤ يف يقع كبري ديواٌن وله الحيوان، وطبائع
يف الشعر من نظمه ما عىل يحتوي وهو والرتكية، العربية اللغتنَي يف الكاثوليكية املطبعة
واملراسالت واأللغاز والتوبة واالستغاثة والحماسة والِحَكم والغزل واملدح والرثاء التهنئة
يف بيتًا ٧٧٧٧ منها ٨٢٣٦ ديوانه أبيات مجموع وبلغ وغريها، الشعرية والتواريخ
املعاني رشيق القوايف متني بالعموم وشعره الرتكي، القسم يف بيتًا و٤٥٩ العربي القسم
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يف أنشده ومما األمثلة، بعض منه نورد املثال سبيل وعىل والتكلف، التعقيد من خاٍل
الحماسة:

ح��ي��اة ب��ح��ال ال��دن��ي��ا ع��ن م��ي��ت ب��ذل��ٍة ال��ح��ي��اة ط��ول ي��ب��ت��غ��ي م��ن
م��م��ات ب��ح��ال ح��ي أن��ه م��ْع وج��وده ال��ح��ي��اة ح��ال ف��ي وي��خ��ال
ب��وف��اة ال��ب��ق��ا ط��ول ع��ن وي��ع��ي��ض ب��ُه��ون��ه��ا ال��ح��ي��اة ي��أب��ى م��ن ف��ال��ش��ه��م

السكاير ورق عىل ليطبعهما «شمعة» يسمى لرجل البيتنَي هذين ارتجاًال وقال
لبنان: جبل عىل الثاني املترصف باشا فرنقو هللا نرص باسم

ال��ت��ح��ف أح��س��ن م��ن وخ��ذ ش��م��ع��ة ح��ان��وت ع��ل��ى م��رَّ ل��ل��ت��ب��غ ورًق��ا س��ائ��ًال ي��ا
وال��ش��رف ال��ق��در س��ام��ي ل��ب��ن��ان وزي��ر م��ع��ت��ص��ًم��ا ال��ل��ه ب��ن��ص��ر ه��ن��ي��ئً��ا واش��رب

يجدوه، ولم اليازجي ناصيف الشيخ لزيارة أحبابه بعض ومعه يوًما ذهب وإذ
وذهب: بيته يف له وتركها األبيات هذه الرتجمة صاحب له فنظم

ال��زي��ارْة ق��ط��ع ب��ش��رع��ك��م أج��از ظ��ل��ًم��ا أف��ت��ي��ت ال��ه��وى م��ف��ت��ي أي��ا
ن��ف��ارْه ي��ب��دي أن ال��ق��ل��ب وك��اد وص��ل��ي أوص��ال ال��ن��وى ب��ذا ق��ط��ع��َت
ش��رارة ع��ن ي��ن��ت��ج ال��ش��ر أل��ي��س ق��وم ك��ب��ار ي��ا ال��ج��ور ل��م��اذا
ادك��ارْه وال ال��ل��ق��اء أب��غ��ي وال ص��رًم��ا ن��وي��ت ك��ن��ت وأب��ي��ك أن��ا
ال��ح��ض��ارة ش��ي��خ ي��ا ع��ل��ي��اك إل��ى ق��دوم ع��ن ق��ل��ب��ي ح��اورت وك��م
اإلم��ارة ب��ن��ي ش��ط��ر ال��ح��ر ك��ق��ود م��ش��وٌق ق��ل��ٌب ج��رَّن��ي ول��ك��ن
ج��ارْه زار ق��د م��ن ال��ن��اس وخ��ي��ر ن��ص��ي��ف��ي وك��ن ص��اِح اإلن��ص��اف م��ِق

خطه من قواعد بعض مع فانديك كرنيليوس للدكتور وأرسلهما البيتنَي هذين وقال
بها: الحرب حسن عدم عن يعتذر وبها األمريكية املدرسة تالمذة إىل

ع��اذر أول أن��ت ألن��ك ع��ذري اق��ت��ب��ل أال ال��ف��ي��ل��س��وف ذا ي��ا ف��ان��دي��ك
ل��ل��ن��اظ��ر ي��رق ل��م خ��ط��ي ف��ل��ذاك ب��ن��اف��ٍع ال��ع��ل��وم ح��ب��َر ي��ا ال��ح��ب��ر م��ا
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األشقياء غدر من ونجاتهم باشا فؤاد بقدوم ولبنان سوريا نصارى مهنئًا وقال
طويلة: قصيدٍة أبيات من ١٨٦٠ سنة فتنة يف عليهم الثائرين

ال��ع��ن��اد وان��ق��ش��ع ال��دور ف��زال ع��ب��اد ي��ا أق��ب��َل ال��ل��ه س��الم
ال��ب��الد ال��ع��دِل س��ن��ا م��ن وض��اءت ظ��ل��م ظ��الم ش��قَّ األم��ن وص��ب��ح
ال��ف��س��اد ف��ان��ف��ص��م ال��ب��اغ��ي��ن ع��ل��ى ن��ص��ًرا ال��ح��ق س��ي��ف ب��رق وأوم��ض
ال��رش��اد ب��ه وخ��ص ال��ع��ل��ي��ا ب��ه ت��س��ام��ت ق��د م��ل��ٍك م��ن��ي��ب ب��وف��د
وزاد م��ث��وى ل��ع��ي��ن��ه��ا وراق ح��لَّ��ت ال��م��ل��ك روح ف��ي��ه ف��ؤاد
ح��ادوا ال��ل��ه س��ب��ي��ل ع��ن ب��غ��اٌة ق��وٌم ال��ش��ام ب��ب��ر ث��ارت وم��ذ
ال��ط��واد ت��ن��دكُّ م��ن��ه وع��زٍم ح��زٍم ب��ي��م��ي��ن ه��م��ًة ف��ح��رك
ال��ح��داد خ��ل��ع ل��ق��د ش��وارق��ه ذرت ل��ب��ن��ان س��م��ا ف��ي ول��م��ا
ام��ت��داد ال��دن��ي��ا ع��ل��ى ب��ص��يِّ��ب��ه��ا ع��ب��ابً��ا ��ا ي��مٍّ م��راح��ًم��ا أف��اض
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العطار حسن

(١١٨٠ه/١٧٦٦م) سنة القاهرة يف حسن وولد مرص، إىل فانتقلوا املغرب من أهله كان
فساعده العلوم يف رغبًة منه رأى ثم شئونه يف أوًال ابنه استخدم عطاًرا أبوه وكان
كالشيخ األزهر مشايخ كبار عن وأخذ املعارف إحراز يف الولد فاجتهد تحصيلها، عىل
الفرنسويون جاء أيامه ويف كبريًا. قسًما منها نال حتى وغريهما الصبان والشيخ األمري
اللغة وأفادهم بالدهم يف الشائعة الفنون منهم فاستفاد منهم بأناس فاتصل مرص إىل
متنزهات يف قوله حينئٍذ نظمه ومما دمشق، يف مدة وأقام الشام إىل ارتحل ثم العربية،

دمشق:

ت��خ��ِط وال ال��س��الم ب��اب ع��ل��ى وع��رِّج ال��ب��س��ط أخ��ا ب��ي ُج��ْز ال��ش��ام دم��ش��ق ب��وادي
ال��س��ق��ط ب��م��ن��ع��رج أودى م��ن��زًال وال ح��وم��ًال ال��ق��ي��س ام��رأ يُ��ب��ك��ي م��ا ت��ب��ك وال
ال��ع��طِّ م��ن ُح��ف��ظ��ن ق��د ح��س��ن م��الب��س ال��ب��ه��ا م��ن ال��س��الم ب��اب ع��ل��ى ف��إن
وال��ره��ط وال��ص��ح��ب األخ��دان ع��ن وي��س��ل��ي م��ن��ظ��ًرا ي��روق��ك م��ا ت��ل��ق��ى ه��ن��ال��ك
م��رط ف��ي ت��خ��ط��ر وه��ي س��ك��ارى ت��م��ي��ل ه��زَّه��ا ال��ري��ح إذا أش��ج��ار ع��رائ��س
ك��ال��ق��رط وال��زه��ر ال��ش��م��س ش��ع��اع ب��ن��ور ف��دث��رت خ��ط��ر أث��واب ال��ح��ي��ا ك��س��اه��ا

مرص إىل راجًعا كرَّ حتى ويستفيد يفيد كثرية بالٍد يف حسن الشيخ هذا وتجوَّل
بعد املدرسة هذه رئاسة وُقلد األزهر يف التدريس فتوىل بالسبق، علماؤها له فأقر
سنة آخر يف وفاته سنة إىل تدبري أحسن فدبرها ١٢٤٦ه سنة العرويس محمد الشيخ
عدة خلَّف وقد ويكرمه، يجلَّه مرص خديو باشا عيل محمد وكان ١٢٥٠ه/١٨٣٥م.
واملراسالت اإلنشاء يف كتاب وله والطب، واملنطق والبيان والنحو األصول يف تآليف
كيفية يف رسالة ذلك يف له بالفلكيات، عامًلا الشيخ هذا وكان مرص، يف طبعه تكرر
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الليلية املزاول عمل يحسن وكان والبسائط، واملجيب املقنطر والرُّبعني باألسطرالب العمل
أنه عنه يُروى ومما والشعر، األدب بفنون العطار الشيخ أيًضا اشتهر وقد والنهارية.
إسماعيل السيد األدبية العلوم يف زمانه إمام رافق الرشق بالد يف سياحته من عاد ملا
فيجوالن الكالم أطراف ويتجاذبان ويتنادمان يبيتان فكانا بالخشاب، الشهري سعد بن
عىل وتزايدت صحبتهما واستمرت واملحارضات، والتواريخ األدبية الفنون من فن كل يف
وله موته. إىل بالتأليف العطار الشيخ فاشتغل الخشاب، تويف أن إىل مودتهما األيام طول
يرثي تاريخه يف (٢٣٣ ،٤) الجربتي له رواه ما ذلك فمن ديوانه، يف ُجمع رائق شعر

١٢٣٠ه/١٨١٥م: سنة املتوىف الدسوقي محمد الشيخ

ف��ت��ص��دَّع��ا ج��م��ع��ن��ا ب��ن��ادي وح��لَّ ف��أوج��ع��ا أل��مَّ ق��د ده��ر أح��ادي��ث
م��وع��ب��ا ال��م��ص��ي��ب��ة وق��ع م��ن يُ��خ��ِل ف��ل��م ص��ول��ٍة أع��ظ��م ال��ب��ي��ن ف��ي��ن��ا ص��ال ف��ق��د
م��س��رع��ا آخ��ر ي��ع��ق��ب��ه ح��ادث م��ض��ى ف��ك��ل��م��ا ت��ت��رى ال��ده��ر خ��ط��وب وج��اءت

ختامها: يف قال طويلة وهي

س��ع��ى ق��د ذل��ك غ��ي��ر ف��ي ت��ره ول��م ح��ي��ات��ه ط��ول ال��ح��م��د اك��ت��س��اب ف��ي س��ع��ى
وت��خ��دع��ا ت��غ��رَّ أن ك��ي��م��ا ال��ع��ل��م ع��ن ص��ورٍة ب��زخ��رف ال��دن��ي��ا ت��ل��ه��ه ول��م
م��ض��ي��ع��ا أم��س ص��اح ي��ا ل��ه��ا أن ف��م��ا وال��ت��ق��ى ال��ع��ل��م ف��ي األوق��ات ص��رف ل��ق��د
وع��ى ل��م��ن ع��ل��وًم��ا أب��ق��ى م��ن م��ات وم��ا دائ��ٌم ال��ده��ر ن��ف��ع��ه ل��ك��ن ف��ق��دن��اه
دع��ا ل��ه م��م��ن ب��اإلك��رام وق��وب��ل ب��ال��رض��ا ج وتُ��وِّ ب��ال��ح��س��ن��ى ف��ج��وزَي

قابله ملا فيه فقال اللبناني، كرامة بطرس املعلم العطار حسن الشيخ مدحوا وممن
مرص: يف

أرب��ي وي��ا س��ؤل��ي ي��ا رأي��ت��ك ح��ت��ى ن��ادرٍة ك��ل ع��ن��ك��م أس��م��ع ك��ن��ُت ق��د
أدب وم��ن ف��ض��ٍل م��ن ع��ي��ن��اي ل��دي��ك ن��ظ��رت ب��م��ا أذن��ي س��م��ع��ت م��ا وال��ل��ه

194



عرش السادس الفصل

السعود أبو اهللا عبد

القاهرة يف النيل» «وادي جريدة منشئ

ودرس الجيزة، قرب دهشور يف ١٢٤٤ه/١٨٢٨م سنة املرصي السعود أبو هللا عبد ولد
ندبته ثم أقرانه، بني فربع القاهرة يف باشا عيل محمد أنشأها التي الكلية املدرسة يف
التأليف عىل ويعكف دروسه يواصل الفراغ قت يف فكان أعمالها، نظارة إىل الحكومة
الفرنج كتب بعض ونقل زمانه، أدباء وكاتَب النيل وادي جريدة يف وحرَّر ونثًرا، شعًرا
مجمل فيه نظم مرص» تاريخ بمنتقى العرص أهل «منحة كتاب تآليفه ومن العربية. إىل
أول من مرص والة بتاريخ ألحقه لفرنسة تاريًخا ووضع للجربتي، مرص تاريخ حوادث
يف التام «الدرس ب وسمه مطوَّل عام تاريخ برتجمة وبارش الآليل، بنظم دعاه اإلسالم،
ديوان له مجيًدا شاعًرا السعود أبو وكان ،١٢٨٩ سنة قسم منه ُطبع العام» التاريخ
يف ونبغ والفراقيات. واملراثي كاملديح الشعر فنون من كثريًا أودعه القاهرة يف طبع
باشا، عيل محمد سرية فيها نظم أرجوزة وله واملوشحات، كاملواليا املولدة املنظومات
وسبق فيه تفنن مما ذلك غري وله بيت. آالف عرشة تبلغ املقاصد، بينة الفوائد كثرية
أحد رثاه وقد ١٢٩٥ه/١٨٧٨م، سنة األول ربيع يف أفندي السعود أبو تويف عرصه، آل

مطلعها: يف قال بقصيدة وطنه شعراء

ال��ق��ع��ود ب��دا ال��ق��ي��ام وم��ع ال��ص��ع��ود م��ع ال��ه��ب��وط ُخ��ل��ق

قال: أن إىل
ال��ص��دوْد ل��م��غ��رم��ه��ا أب��دت ل��غ��ادٍة ال��ب��ك��اء ل��ي��س
ال��س��ع��وْد أب��و ال��ق��ري��ض رب ق��ض��ى ل��م��ا ل��ك��ن��ه
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ال��ع��ه��وْد ن��ق��ض ف��ك��أن��م��ا ب��دم��ع��ه يُ��ج��ب��ه ل��م م��ن
ال��ك��ب��وْد ب��األس��ف ع��ل��ي��ه َب ت��ذو ب��أن ال��ح��ري ف��ه��و
ال��وروْد ع��ذب ل��ك��ن��ه م��اؤه ت��دف��ق ب��ح��ر
ال��ع��ه��ود س��ب��ل أرج��ائ��ه��ا ع��ل��ى س��ال��ت ب��ق��ري��ح��ٍة
ال��ول��ود األم ف��ك��أن��ه��ا ل��ه ن��خ��بً��ا أن��ت��ج��ت ك��م
خ��م��ود ي��ع��روه��ا ف��ل��ي��س ء ب��ال��ذك��ا ت��وق��د أب��ًدا
األس��ود م��ن وه��و ف��ي��ه ـ��ة ال��م��ن��ي��ـ م��خ��ال��ب��ه��ا ن��ش��ب��ت
ال��س��ج��ود ال��م��الئ��ك��ة ب��ي��ن ال��س��م��ا ص��ع��د أن غ��رو ال
ال��ش��ه��ود ل��م��ن س��ري��ره ح��م��ل��ن ق��د ن��ع��ٍش ف��ب��ن��ات

شيخو لويس
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اخلوري سليم

األخبار» «حديقة جريدة يف املحرر

بريوت، يف ١٨٤٣ سنة ولد الخوري عبده بن ميخائيل بن حنا بن جربائيل بن سليم هو
إىل امليل منه فاقتبس اليازجي ناصيف الشيخ عىل وآدابها العربية اللغة أصول وقرأ
قريبًا سيربز نفيس شعر ديوان وترك صباه منذ الشائقة القصائد فنظم الشعر، صناعة
فن يف خصوًصا وتعمق والصنائع، الفنون يف سليم ذوق ذا وكان الوجود. عالم إىل
أن وقصد الطرب. آالت أكثر عىل التوقيع يحسن أن إىل اجتهاده به بلغ حتى املوسيقى
هذا يف مخصوص لتأليٍف مقدمة فوضع اإلفرنجية الروابط عىل العربية األلحان يضبط
منه فنظم شعًرا سوريا» «تاريخ بوضع رشع ثم بإتمامه. له يفسح لم األجل ولكن الفن،
وله السورية» العلمية «الجمعية سلك يف انتظم ١٨٦٨ وسنة أيًضا. وتركه شتى أبياتًا
يف األخبار» «حديقة جريدة تحرير يف الخوري خليل أخاه وساعد مشكورة. آثاٌر فيها
والويص الجاهل «الشاب رواية وألَّف سنة. عرشة خمس مدة والفرنيس العربي قسَميها
وهما سلفقوس» بن «أنطيوخوس ورواية الربامكة» «نكبة رواية وله أدبية، وهي الغافل»
شحادة ميخائيل بن سليم سميِّه مع لبنان» «أمراء رواية وأنشأ تاريخيتان، مأساتان

روسيا. قنصلية ترجمان
يتضمن كتابًا إسماعيل للخديو قدم حيث النيل وادي إىل سافر ١٨٧٣ سنة ويف
السابق، الخديو األول توفيق األمراء أنجاله زفاف بمناسبة نظمها التي التهنئة قصائد
مالية، بعطيٍة ذلك عىل وأجازه باشا إسماعيل به فُرسَّ باشا؛ وحسن باشا، كامل وحسني
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الذين العثمانية السلطنة رجال أعاظم لدى حظوًة ونال القسطنطينية إىل سافر ثم
الشائقة. بالقصائد امتدحهم

وهو األدهار» «آثار كتاب وضع عىل شحادة سليم مع اتفق وطنه إىل إيابه وبعد
١٨٧٥ سنة بداية يف منه األول الجزء صدور كان الذي الجغرايف التاريخي املعجم
بمائتني عليه كافأهما العزيز عبد السلطان إىل رفعاه وملا الهجائية، الحروف عىل مرتبًا
الرشقية. األلسنة وسائر العرب لسان يف نوعه من معجم أول ألنه عثمانية؛ لرية وخمسني
املنية أن إال الشهرية، املعارف» «دائرة كتاب يف البستاني بطرس املعلم بهما اقتدى وقد
فمات األدهار» «آثار من األول الجزء صدور بعد الرتجمة بصاحب أظفارها أنشبت
شحادة سليم ولكن األصفر، بالهواء مصابًا الغرب» «سوق قرية يف ١٨٧٥ آب ١٠ يف
بلغت الكتاب هذا من أخرى أجزاء ستة زميله واسم باسمه فطبع وحده العمل استأنف
السليمان أبقى وقد الباء. حرف تتجاوز ولم كبري بحجٍم صفحة وألف نيًفا صفحاتها
كبري نفٌع ورائه من يُرجى كان الذي العظيم املرشوع هذا نجاز لعدم القلوب يف حرسات

العربية. اللغة ألبناء
كاتبًا وكان الذكاء، شديد اللون، حنطي القامة، طويل الجسم، ممتلئ املرتجم وكان
رفعها الحسن» «العود عنوانها قصيدة شعره ومن مدقًقا، ومؤرًخا مطبوًعا وشاعًرا بليًغا

مطلعها: العام باريز معرض من رجوعه لدى ١٨٦٧ سنة العزيز عبد للسلطان

ال��ق��ن��ن ف��وق��ه ت��س��ري ال��ب��ح��ر وإن��م��ا ه��ج��ن وال ن��وق ال ال��رك��ب س��ارت ق��د
ق��ط��ن��وا ب��ه م��ن ي��ح��ي��ي وال��ن��ور ل��ل��غ��رب م��ال��ك��ن��ا ال��ش��رق م��ن��ي��ر ال��ع��زي��ز س��ار
ال��س��ف��ن ت��ش��ت��ه��ي ال ب��م��ا ال��ري��اح أي��ن ف��ُق��ل ال��ب��خ��ار ب��أط��ي��ار ال��ب��ح��ار ش��ق

لبنان جبل عىل حاكًما تعيينه عند باشا فرنقو هللا نرص تهنئة يف نظمها قصيدة وله
األبيات: هذه منها نذكر

ال��ق��ل��وب ع��ل��ى ال��س��رور ف��اض ل��ق��د ال��ق��ري��ب وال��ف��ت��ح ال��ل��ه ب��ن��ص��ر
ال��م��ه��ي��ب ال��م��ل��ك ض��ي��ا م��ن ت��ب��دَّى ف��ج��ر ل��ب��ن��ان ع��ال ع��ل��ى والح
ال��ل��ه��ي��ب ب��أف��واه ي��ردده ل��ش��ك��ٍر ��ا ك��فٍّ ب��أرزه ف��م��د
ال��ع��ج��ي��ب ال��ن��ور م��ن ب��أق��الم س��ط��وًرا ع��م��ام��ت��ه ع��ل��ى وخ��ط
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الخارجية وزير باشا راشد محمد منهم والشعراء العظماء من عدٌد وفاته بعد ورثاه
ومنهم املعنى، رقيقة تركية أبياتًا الخوري خليل أخيه إىل أرسل فإنه حينئٍذ، العثمانية

قال: الذي طراد إسحاق بن جرجس

ب��رث��ائ��ه ق��ائ��ٍم م��ن ف��ه��ل ولَّ��ى ث��ن��ائ��ه ب��ح��ق أب��ًدا ن��ق��م ل��م م��ن
ت��ب��ع��ائ��ه م��ن ك��ان ق��ل��ٍب ك��ل ف��ي ج��م��رًة وأودع دًم��ا ال��ع��ي��ون أب��ك��ى
ن��ظ��رائ��ه م��ن ال��ع��ه��د س��ل��ي��م ف��م��ض��ى م��ض��ى ق��د ق��ل��ٍب س��ل��ي��م ال��س��ل��ي��م ه��ذا
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شحادة سليم

الفكاهة». «ديوان مجلة ومنشئ األخبار» «حديقة جريدة يف املحرر شحادة؛ سليم

األول) (كانون ديسمرب ١٤ يف الثالثاء يوم بريوت يف ولد شحادة ميخائيل بن سليم هو
الكربى األرثوذكسية املدرسة يف فدرس والعلم، بالفضل ُعرف بيت يف ١٨٤٨م سنة
عىل ١٨٥٢م) سنة نحو الغرب سوق يف أوًال ست أُسِّ (التي أقمار بالثالثة املعروفة
بعض وعىل والعربية الفرنسية عليه فأتقن حبالني، إلياس سيما وال عهده أساتذة أشهر
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والجغرافية التاريخ يف وتعمق املرسلني، بعض عىل والعلوم اإلنكليزية درس ثم األساتذة،
.(٩٦١ ،١٠ املرشق، (مجلة واملخطوطة املطبوعة باملؤلفات الغنية مكتبته إىل وانقطع
ميخائيل والده بمساعدة يتمرن وكان كافيًا، ًطا تبسُّ التاريخ يف ط وتبسَّ املعارف يف ر وتبحَّ
وحصافة رأيه بأصالة وُعرف .١٨٦٦ سنة يف دخلها التي الروسية القنصلية يف شحادة
تأسيس يف الطوىل اليد والده مع وله والفرنسية. العربية اللغتنَي يف ومقدرته عقله
إدارة وتوىل سنة عرشة سبع نحو فرتأسها بريوت، مدينة يف األرثوذكسية الخريية الجمعية
«الجمعية تجددت ذلك أثناء ويف وأزهرت، فنجحت سنوات عرش نحو مدرستها شئون
وكامل سورية وايل باشا ناشد راشد لهما املغفور بعد ١٨٦٨م سنة العلمية» السورية
١٨٨٠ سنة ونحو العاملني. أعضائها سلك يف املرتجم فانتظم بريوت لواء مترصف باشا
نذكرهم من أعضائها أهم من وكان الرشقي، العلمي املجمع باسم ثالثًا انتظامها تجدد
الدكتور شقري، إسرب اليازجي، إبراهيم الحوراني، إبراهيم الهجائية: الحروف بحسب
يني، جرجي زيدان، جرجي همام، جرجس البستاني، بطرس البارودي، بك إسكندر
فان كرنيليوس الدكتور نمر، فارس الدكتور نوفل، سليم شحادة، سليم البستاني، سليم
ورتبات يوحنا الدكتور رصوف، يعقوب الدكتور يافث، نعمة البارودي، بك مراد ديك،
سنيكا رساالت منها شائقة خطبًا األعضاء زمالئه من كثري مثل املرتجم فألقى وغريهم،

ألعمالها. والتاسعة الثامنة املجموعتنَي يف نرشت لوسيليوس، إىل الروماني الفيسلوف
باللغتني الخوري أفندي خليل املرحوم لصديقه األخبار» «حديقة جريدة نُرشت وملا
لبنان مترصيف ثاني باشا فرنكو له املغفور طلب حسب ١٨٧٠م سنة والعربية الفرنسية
وله الحديقة، صاحب شقيق سليم املرحوم زميله مع الفرنيس القسم ينشئ املرتجم كان
الجريدة تلك مكتب منضدة وعىل واإلنشاء، السياسة يف باعه بطول تشهد مقاالت فيها
بعض يف وساعدهما والجغرافية التاريخ يف األدهار» «آثار وضع عىل السليمان اتفق
الجغرايف القسم من األول الجزء فطبعا الشهري، الكاتب إسحاق أديب املرحوم أبوابه
هرصت ذلك أثر عىل ثم صفحة، ١٩٢ يف السورية باملطبعة ١٨٧٥م سنة أوائل يف
الجزء وطبع العمل، عىل وحده مثابًرا هو فبقي األصفر بالهواء املرتجم زميل املنية
الجزأين ثم ١٨٧٦م سنة مارس ١٣ يف والثالث ١٨٧٥م سنة نوفمرب ١٥ يف الثاني
٩٨٠ وصفحاتها الباء حرف تتجاوز لم واحد مجلٍد يف اآلن وجميعها والخامس، الرابع
تاريخ بعض مباحثه ونهاية الثاني الجنس من بحرف عمودين يف كبري بقطٍع صفحة
القديمة إلخ وأمريكا وأوروبا سورية ومدن قرى جميع فيه ذكر أنه فوائده ومن بلجيكا.
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أبقى أنه املرتجم إنصاف ومن ومميزاتها. نشأتها وتاريخ عليها، تقلب وما والحديثة،
أما األول. الجزء إنجاز أثر عىل املنية عاجلته الذي زميله واسم باسمه األجزاء جميع
اسم فيه وحفظ صفحة ٣٨٤ يف ١٨٧٧م سنة منه األول الجزء فطبع التاريخي القسم
خدمة بقسَميه الكتاب ورفع اإلخاء، بحقوق وفاءً سنتان وفاته عىل مىض أن بعد زميله
بالبحث صدرها العمران فلسفة يف بمقدمة التاريخي القسم ر وصدَّ السلطانية، لألعتاب
يف وتقسيمه ونتائجه ومنشئه وأحواله التاريخ علم إىل اسرتسل ثم وشئونه، اإلنسان عن

العمران. علماء كبار إال به يجئ لم بما وجاء وحرفه الكتاب بقطع صفحة ١٤
يف والجغرافية التاريخية للمعارف دائرة أول هو األدهار» «آثار فإن الجملة وعىل
قامت أنقاضه وعىل املفيدة، املباحث وافية الهجائية الحروف عىل مرتبة العربية اللغة
ولقد سليم، وولده البستاني بطرس املرحومان أسسها التي العربية املعارف» «دائرة
رسكيس أفندي خليل الشهري الصحايف أنشأ وملا املسترشقني، من كثريون اآلثار ذكر
أهله وتراجم األندلس تاريخ يف هامة مقاالٍت فيها املرتجم أنشأ «املشكاة» مجلة اللبناني
وأنشأ اإلسالم. وجغرافيي الجغرافية يف ضافية مقالًة «املقتطف» يف ونرش ونوادرهم،

طراد. سليم برشكة الروائية الفكاهة» «ديوان مجلة ١٨٨٥ سنة
الروسية القنصلية يف الرتجمة توىل قومه يف وجيًها أصدقائه بني املنزلة رفيع وكان
حياته وقىض ١٩٠٢ سنة الثالث حنة القديسة بوسام القيرص عليه فأنعم عديدة، أعواًما
يتمه، لم للكنيسة ل مطوَّ تاريخ بوضع أيامه أواخر يف واشتغل والعلم السياسة يخدم
فأُصيب الحزن به فأثر ووالديه إخوته معظم بوفاة عمره أواخر يف املحن عليه وتوالت

.١٩٠٧ أكتوبر ١٥ يف بحياته ذهبت قلبية بعلة

الرشق مشاهري تراجم

203





عرش التاسع الفصل

يوسفاألسري الشيخ

الرسمية «لبنان» جريدة محرري أحد
الحال» و«لسان الفنون» و«ثمرات

١٢٣٠ه/١٨١٥م سنة القعدة ذي يف األسري القادر عبد السيد بن يوسف الشيخ ولد
أحمد الشيخ عىل منها شيئًا فقرأ املعارف تحصيل إىل حداثته منذ ومال صيداء، يف
إقامته وأثناء سنة، مدة املرادية» «املدرسة يف تعلم حيث دمشق إىل ذهب ثم الرشمبايل،
أحب الجتهاده ونظًرا عائلته، أحوال لتدبري رأسه مسقط إىل فرجع والده إليه نُعي فيها
األزهر الجامع تالمذة سلك يف انتظم وهناك القاهرة، إىل فسافر العلوم يف التعمق زيادة
األزهر مشيخة تقلد العطار حسن تويف وملا العطار، حسن الشيخ برئاسة كان الذي

الحسنني: بفضل معرتًفا الشعراء أحد فيه فقال القويسني حسن سميه

ح��س��ْن م��ن وأح��س��ُن ح��س��ٌن أت��ى ف��ل��ق��د ل��رب��ه ال��ع��ل��وم ح��س��ُن م��ض��ى ول��ئ��ن
َم��ْن س��اواك ال��ذي ذا َم��ن ودي��ان��ًة ورئ��اس��ًة رت��ب��ًة ال��م��ق��دَّم أن��ت

كالفقه العلوم جميع يف نبغ حتى األزهر يف سنني سبع األسري يوسف الشيخ ولبث
إىل عاد ثم إليه، بها يُرجع إماًما وصار واملنطق والشعر والتفسري والتوحيد والحديث واللغة
صوب كل من يتهافتون كانوا الذين الطلبة وهذب درس بعدما فيها اإلقامة يطل فلم صيدا
فضالء من كثريٌ العلم عنه فأخذ أعوام، ثالثة قىض وهناك الشام طرابلس إىل فسافر إليه،
الحبيب ويوحنا املوارنة، بطريرك الحاج يوحنا السيد بالذكر نخصمنهم وغريهم، سكانها
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باملدارس تزهر أخذت الحني ذاك يف بريوت وكانت املارونية. املرسلني جمعية مؤسس
وكلفه الرشعية، محكمتها كتَّاب رئاسة ذلك أثناء يف وتوىل فيها، اإلقامة فاختار واملطابع؛
إىل األصلية لغاتها من ترجموه الذي املقدس الكتاب عبارة بتصحيح األمريكان املرسلون
كرنيليوس والدكتور سميث عايل كالدكتور العربية اللغة بعضهم وعلَّم العربي. اللسان
املقدس، والكتاب املزامري من مواضيعها املستمدة الرتانيم من كثريًا لهم ونظم ديك، فان
عكا يف الفتوى منصب توىل ثم اإلنجيلية، الكنائس يف ومستعملة بأرسها مطبوعة وهي
باشا، داود األول مترصفه عهد عىل لبنان جبل يف سنني أربع مدة عموميٍّا مدعيًا وتعني

األبيات: هذه يف إليها أشار التي الرسمية «لبنان» جريدة يف مقاالت حينئٍذ كتب وقد

األم��ان��ي م��ع األم��ان ن��ال ف��ق��د ل��ل��ت��ه��ان��ي أه��ًال ل��ب��ن��ان ن��رى
ال��ج��ن��ان م��س��رور ال��ع��ي��ن ق��ري��ر ف��ي��ه ح��ل م��ن ج��ن��ًة وأض��ح��ى
ال��ت��وان��ي وف��ي ال��دروس ف��ي وك��ان��ت دروٌس ب��ه ل��ل��ع��ل��وم وج��دَّت
ال��ح��س��ان ال��ص��ح��ف ذي ط��ب��ع ك��ذل��ك س��ل��وٌك وج��دت ق��د ول��ألخ��ب��ار

وتوىل الكربى، املعلمني دار يف العربي للسان أستاذًا تعنيَّ حيث اآلستانة إىل انتقل ثم
فارس. أحمد ملنشئها «الجوائب» جريدة يف وكتب املعارف نظارة يف التصحيح رئاسة
األعظم كالصدر رجالها أعاظم بعض عنه العلم أخذ العثمانية العاصمة يف إقامته وأثناء
كتاب رئيس أفندي ووصفي املعار، وزير باشا جودت وأحمد رشواني، باشا رشدي
وغريهم. فرنسا، سفري بوره واملسيو املعارف، مجلس رئيس أفندي وذهني الدولة، شورى
يف يعلم فأخذ بريوت، إىل عائًدا زايلها اآلستانة يف الربد وطأة عليه ثقلت وملا
الدبس، يوسف للمطران الحكمة ومدرسة للبستاني، الوطنية كاملدرسة الكربى مدارسها
التأليف عىل وأكبَّ وغريها. األرثوذكس للروم األقمار» «ثالثة ومدرسة األمريكانية، والكلية
الذهب» «أطواق كتاب ورشح الفرائض» رائض «رشح سماه الفقه يف كتابًا فوضع
أدوات ملشرتى ريعها وأرصد النرص» «سيف سماها تمثيلية رواية وألَّف للزمخرشي،
عىل جوابًا السهم» الشهم «رد كتاب وطبع نشأتها، أول عند الفنون» «ثمرات لجريدة
الطالب» «غنية كتاب الرشتوني سعيد الشيخ فيه انتقد الذي الصائب» «السهم كتاب
«الروض ديوانه يف ُجمعت حكمية وأبياٌت وموشحات قصائد وله الشدياق. فارس ألحمد
اليسري النزر عىل إال يحتوي ال الديوان هذا أن غري بريوت، يف املطبوع األريض»
النار. فريسة فذهبت احرتقت مؤلفاته وأكثر كتاباته ألن الرتجمة؛ صاحب أشعار من
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الديوان فيها وقرَّظ الرتجمة صاحب بها مدح نفيسة قصيدة اليازجي ناصيف وللشيخ
األبيات: هذه منها نقتطف املذكور

ال��ب��غ��ي��ض م��ن ال��ح��ب��ي��ب يُ��درى ف��م��ا ت��س��اوى ح��ك��ٍم ف��ي ال��ح��ق أس��ي��ر
ال��غ��ض��ي��ض ب��ال��ط��رف ال��ن��اس وي��ل��ق��ى ط��رٍف ك��ل ال��م��س��ائ��ل ف��ي ي��ق��ل��ب
ال��ق��ري��ض ح��ول دون��ه��ا وي��أم��ن ال��ق��واف��ي ي��ب��ت��دع ال��ش��ع��ر إم��ام
األري��ض ال��روض م��ن ق��واف��ي��ه أخ��ذن��ا ول��و ال��ث��ن��اء ل��ه ي��ق��لُّ

البستاني بطرس ملنشئها الوطنية» «املدرسة عمدة يمثل رسم
١٨٦٦ سنة بريوت يف

شاهني البستاني، هللا عبد البستاني، هللا سعد الباحوط، إبراهيم شقري، سعيد الواقفون؛
فضل شبيل، هللا عبد ربيز، خليل الجالسون؛ البستاني. سليم الدحداح، خطار الشيخ رسكيس،

البستاني. بطرس األسري، يوسف الشيخ غرزوزي، هللا

الزمان، من مدة الحال» و«لسان الفنون» «ثمرات جريدتي تحرير رئاسة وتوىل
أخالقه لرقة لسان بكل مشكوًرا ١٨٨٩م/١٣٠٧ه الثاني ترشين ٢٨ يف هللا توفاه وقد
حياته آخر يف عليه درسوا الذين ومن املعارف. لنرش وحبه الدنيا حطام يف وزهده
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هرتمان مرتني والدكتور األرثوذكس، للروم األنطاكي البطريرك الرابع غريغوريوس
وأرباب الشعراء من كثري ورثاه برلني، يف الرشقية األلسن مدرسة يف العربية اللغة أستاذ
قاسم الشيخ بجمعها فاعتنى فضائله، معددين ومرص وسوريا اآلستانة يف الصحف
للمرسلني نظمها التي النفيسة الرتانيم ومن مخصوص. كتاٍب يف بالطبع ونرشها الكسني

وهي: العرش» هللا «وصايا تتضمن ترنيمة األمريكيني

ل��ل��ص��ن��م ت��س��ج��دن ال ي��ك��ن ال إل��ه غ��ي��ري
ب��ال��ق��س��م ت��ه��ن��ه وال ب��اط��ًال اس��م��ي ت��أخ��ذ ال
ال��م��ك��رم��ة ل��وال��دي��ك واص��ن��ع��ن ف��اح��ف��ظ وال��س��ب��ت
ك��ل��م��ْة أو ع��م��ٍل ف��ي وال��خ��ن��ى ف��اح��ذر وال��ق��ت��َل
ال��ت��ق��ى ق��ول وق��ل ت��ك��ذب وال ش��ي��ئً��ا ت��خ��ت��ل��س ال
م��ط��ل��ق��ا ل��ل��ق��ري��ب م��ا م��ش��ت��ه��يً��ا ت��ك��ن وال
ال��ح��ب��ي��ب ال��ف��ادي وص��ي��ة ج��م��ع��ت ه��ذي وك��ل
ال��ق��ري��ب ك��ن��ف��س��ك واح��ب��ب رب��ن��ا ب��ج��ه��ٍد أح��ب��ب

للشيخ قصيدة الكبري العمري الجامع يف عليه الصالة بعد تليت التي املراثي ومن
مطلعها: الجارودي سليم

ال��م��س��ي��ر ن��ع��م ف��ي��ا األخ��رى إل��ى األس��ي��ر س��ار ل��ق��د ال��دن��ي��ا م��ن
ي��دور أب��ًدا م��داره��ا ع��ل��ي��ه ق��ط��بً��ا ل��ألف��ض��ال ك��ان إم��اٌم
األث��ي��ر ال��ف��ل��ك وأظ��ل��م ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا ال��ع��ل��م رك��ن ه��دَّ م��ص��اٌب
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اخلامس بريم حممد

القاهرة يف «األعالم» جريدة ومنشئ التونيس» «الرائد يف املحرر

يف ولد اإلسالم نرصة يف تفانيًا املسلمني أكثر ومن ووجهائها تونس علماء من هو
جاء الذي العثماني الجند قواد أحد ببريم نسبه ويتصل ١٢٥٦ه/١٨٤٠م، سنة تونس
يكره الضمري حر ونشأ الزيتونة جامع يف تفقه ٩٨١ه. سنة باشا سنان بقيادة تونس
أكرب من وكان باشا، الصادق عهد عىل تونس يف الشورى مجلس إنشاء ه فرسَّ االستبداد؛

باشا. الدين خري الوزير املجلس رئاسة وتوىل نرصائه،
عن والده تويف سنتني وبعد املذكور الجامع يف مدرًسا ١٢٨٧ه سنة بريم وتعنيَّ
انحالل أثر عىل التونسية اإليالة يف عمومية فتنٌة ذلك أثناء يف وظهرت طائلة، ثروٍة
الحني ذلك من باشا الدين خري مع عالئقه وتمكنت عليه ذلك فشق الشورى، مجلس

الحكومة. عىل النقمة يف التفاقهما
فجاهر تونس، يف الكربى الوزارة إىل باشا الدين خري عاد ١٢٩٠ه سنة ويف
عىل تجارس من أول وهو الجرائد، صفحات عىل السياسية بآرائه ورصح بنرصته بريم
١٢٩١ه سنة األوقاف إدارة إليه فعهد وتعقله بنشاطه الوزير وأعجب هناك؛ ذلك
أوروبا إىل السفر عىل حمله بانحراف التالية السنة يف وأصيب ونظمها. إدارتها فأحسن
وشاهد العام املعرض وحرض فأكرمه، مكماهون املارشال باريس يف ولقي لالستشفاء،
عىل مستشفاها تنظيم يف أخذ تونس إىل عاد فلما التمدن، هذا أهل قرائح ثمار من كثريًا

أوروبا. مستشفيات يف رآه ما نحو
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نزاع التونسية والحكومة دوسانيس الكونت فرنسا قنصل بني ذلك أثناء يف ووقع
فأرادت بها، أخلَّ رشوٍط عىل الخيل لرتبية إياها منحته الحكومة كانت أرض بقعة عىل
مصطفى يومئٍذ وهو الوزير ذهب عليها وتجادله تنازعه هي وبينما فأبى، اسرتجاعها
هذا القنصل فاغتنم أعوانه، من زمرة يف عنوًة ودخلها األرض تلك إىل إسماعيل بك
هذا فخاف الوزير عزل وطلب إليها أمره فرفع تونس، يف دولته سيادة لتمكني التعدي
عن الدفاع جانب فأخذ أعضائها، أحد بريم كان تحكيم لجنة فعيَّنوا الرتضية إىل وأرسع
املعدة بني املوصلة األعصاب يف بمرض مصابًا البنية نحيف وكان قواه بكل الحكومة
صحته يف ذلك فأثر آالمه، لتسكني املورفني يستخدم الدم يف شديد ضعٍف مع والقلب
القنصل. ملصلحة حكمها فصدر اللجنة وأما لالستشفاء، باريس إىل يشخص أن واضطر
الشورى، إىل االستبدادي الحكم من الجنوح يطلبون ذلك أثر عىل التونسيون ونهض
مطالبهم، يعضد لم يومئٍذ البالد أمري ألن بنتيجة يأِت لم حثيثًا سعيًا ذلك يف وسعوا
تخالف الدستورية الحكومة أن تعتقد ألنها فرنسا؛ بتحريض كان ذلك إن ويقال
عىل األمري وعاتبه الشورى يف الراغبني مقدمة يف كان فقد بريم وأما هناك، مصلحتها

خطأه. له وبني مثلها يُعَهد لم بحرية فأجابه مطالبهم، يف األهايل تعضيده
تقريًرا غمبتا إىل ورفع هناك وجوده واغتنم كالعادة باريس إىل السنة تلك ه وتوجَّ
وبلغ للبالد، نافع مرشوع كل سبيل يف ووقوفه القنصل ترصف سوء فيه يشكو مسهبًا
الدول أن الشورى التونسيني طلب أثناء يف واتفق ونقمة. غضبًا فزاد القنصل إىل ذلك خرب
يومئٍذ اآلستانة يف األعظم الصدر وكان مرص، خديوي باشا إسماعيل بخلع مشغولة كانت
أن الفرنسويون استنتج الدين بخري بريم عالئق من يعلمونه ملا ونظًرا باشا، الدين خري
واتهموا العايل، الباب ملداخلة السبيل فتح إال منها الغرض يكن لم التونسيني مطالب
وعزم تونس يف منصبه من استعفى الخرب بلغه وملا بذلك، الواسطة أنه الرتجمة صاحب
باريس يف وهو فهم قد وكان أصدقائه. إلحاح بعد إليها عاد لكنه عنها، بعيًدا البقاء عىل
فماألها مصطفى الوزير أغرت وأنها كليٍّا، ا ضمٍّ أمالكها إىل تونس ضم يف فرنسا رغبة
فلم منها الخروج عىل فعزم بالده، بإنقاذ الرتجمة صاحب آمال فذهبت بالرتقي؛ طمًعا
وجاء .١٢٩٦ سنة فخرج له فأُذن للحج الرخصة بطلب فاحتال بسفره، الحكومة تأذن
وفادته. الدولة فأحسنت فالقسطنطينية سوريا يمم ثم الحرمني، إىل منها وسافر مرص
عن حسابًا يقدم لم ألنه بريم؛ الشيخ بإرجاع العايل الباب إىل كتب التونيس الوزير ولكن
ضم لفرنسا تم وملا يسلمه. ولم الدين خري فنرصه عهدته يف كانت التي األوقاف إدارة

الخائن. معاملة وعاملته مصطفى الوزير عزلت ١٢٩٨ سنة أمالكها إىل تونس
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وراعى والتحرير، بالكتابة اآلستانة يف إقامته أثناء يف بريم محمد الشيخ واشتغل
حال إليه آل فيما النظر وجهته وكانت للمورفني، استعماله وقل كثريًا فتحسنت صحته
نفًعا. الكالم يُجِد ولم ذلك ملالفاة األدوية ووصف األجانب، طمع من اإلسالمية البالد

قريبًا يكون أن فأراد إليها، العودة من يئس بتونس فرنسا قدم رسوخ تحقق وملا
تونس يف أمالكه باع وقد ،١٨٨٤ سنة العرابية، الحوادث بعد مرص إىل فانتقل أهله من
يف مرات ثالث تصدر «األعالم» اسمها سياسية جريدًة مرص يف وأنشأ منها، عائلته ونقل
فانتقد منهم، واالستفادة اإلنكليز محاسنة خطتها وكانت أسبوعية. صارت ثم األسبوع،
فراًرا هجرها إنما وأنه تونس، يف عليه كان ما تخالف ألنها الخطة؛ هذه عليه بعضهم
كانوا رأيه يرون الذين ولكن ذلك؟ عكس املرصيني يكلف فكيف األجنبي الحكم من
وأمر معاكستهم ألن منهم؛ واالستفادة اإلنكليز محاسنة عىل حثَّ إنما بأنه يعتذرون
عىل ساعدتهم أسبابًا أوجدت الفرنساويني مجافاة وأن نفًعا، تجدي ال أيديهم يف البالد
الحكم ظلم من قاساه ما أيًضا املسلك هذا انتهاج إىل ألجأه وقد بالدهم. إىل تونس ضم
الذين األجانب بعض بإغراء مرص يف املحركة العوامل من آنسه وما تونس يف االستبدادي

بالرضر. يعود مما حكامهم؛ عىل الناس صدور يوغرون
إىل وعاد فيها، سياحاته فتمم أوروبا إىل يعود أن بمرص سنتنَي إقامته بعد واضطر
كلفته ما وكثريًا االبتدائية. مرص محكمة يف قاضيًا ١٨٨٩ سنة الحكومة فعيَّنته مرص
عامًال زال وما فيه. االطالع واسع كان ألنه الرشعي؛ القضاء عىل مالحظاته كتابة الوزارة

١٣٠٧ه/١٨٨٩م. سنة تويف حتى املرض من يعتوره ما رغم مجتهًدا
بمرص ُطبع األمصار» بمستودع االعتبار «صفوة كتاب أكربها كتابية آثاًرا خلَّف وقد
وغريها، والحجاز والشام ومرص أوروبا يف عامة رحلٍة عن عبارة وهو أجزاء، خمسة يف
ال والجزائر وتونس العرب بالد عن واالجتماعية التاريخية الحقائق من كثريًا فيها وذكر
تونس تاريخ سيما وال فيه داخًال كان أو بنفسه شاهده وأكثرها آخر، كتاٍب يف تجدها

والجزائر.
ومخترص الرصاص» بندق صيد حل يف الخواص «تحفة رسالة ذلك خال ما وله
معاملة كيفية عن فيها بحث الرقيق» شأن يف «التحقيق يف ورسالة العروض، فن يف
«تجريد وكتاب رشعي، الرقيق لتجارة اإلسالمية الحكومات منع وأن املسيحية عند الرق
ورسالة والعلم، اإلسالم يف رينان كتبه ما عىل فيه ردَّ رينان» الخطيب عىل للرد األسنان
املسلمني أموال تبقى حتى اإلسالمية املمالك تصدرها التي الديون أوراق ابتياع جواز يف
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وألَّف عليها. الحالة هذه يف ينطبق ال وهو الربا، اشتباه عنها يحجبهم وال بالدهم يف
لسهولة العربية باللغة انتشاره وجوب إىل فيه ذهب بمرص، التعليم شأن يف مسهبًا كتابًا
من ويؤخذ أسمائها، عىل نقف لم أخرى كتاباٌت وله الناس. طبقات بني وتعميمه تناوله
التمدن عوامل إىل املسلمني وتقريب اإلصالح محبي من كان الرتجمة صاحب أن مجملها
الشيخ يفعله كان ما نحو عىل الدينية املوانع أشباه من يعرتضهم قد ما وإزالة الحديث،

هللا. رحمهما عبده محمد

زيدان جرجي
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والعرشون الحادي الفصل

اش فرنسيسمرَّ

القرن من الثاني النصف يف األدبية بنهضتهم حلب نصارى بني مراش آل منزلة كانت
أيقظوا فإنهم الشامية، والديار لبنان يف البستاني وآل اليازجي آل كمنزلة عرش التاسع
القرن منذ واشتهروا والصحافة، بالتأليف العلوم وخدموا وطنهم أبناء يف املعارف روح
نرص بن بطرس الشاب قام ومنهم الحسن، والصيت األرومة وطيب بالوجاهة عرش الثامن
باشا خورشيد يد عىل ١٨١٨ نيسان ١٦ يف دينه سبيل يف استشهد الذي مراش هللا
بقصيدٍة الرتك نقوال الكبري الشاعر حينئٍذ رثاه وقد آخرين،1 شبان عرشة مع حلب وايل

وهي: أبيات بعض منها نورد طويلة

ك��ل��م��ا ق��د ال��ذي ال��ه��م ��ه م��ضَّ ق��د ك��ل��م��ا ��ع ال��م��وجَّ ق��ل��ب��ي ي��ش��ت��ك��ي ك��م
وت��أل��م��ا ��ًع��ا ت��وجُّ ت��ئ��ن ك��ان��ت م��ذ ال��خ��ن��س��اء م��ا ال��ث��ك��الء ح��س��رة م��ا
دم��ا أب��ك��ي ال��ع��ل��ى ص��خ��ر ع��ل��ى وأن��ا ال��ف��ال ص��خ��ر ع��ل��ى ل��ك��ن ن��ع��م ت��ب��ك��ي
ُح��رِّم��ا م��ا وح��لَّ��ل��ت ال��زك��ي دم��ه أه��رق��ت ق��د ال��ذي ال��ب��اغ��ي ي��د ش��ل��ت
أس��ه��م��ا ف��ؤادي ف��ي وأل��ق��ت ك��ب��دي ف��ت��ت��ت ك��م ب��ط��رس ف��ج��ع��ة ل��ل��ه
��م��ا م��ت��ق��حِّ م��س��رًع��ا ال��م��ن��اي��ا وغ��ش��ى ب��ش��ه��ام��ٍة ال��دم��ا س��ف��ك إل��ى واف��ى

املطبوع الرسيانية» األبرشيات أساقفة يف التاريخية «السالسل كتابنا يف الحادثة هذه تفاصيل راجع 1

.٢٣٥ صفحة ١٩١٠ سنة
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��م��ا م��ن��عَّ ب��ال��س��م��اء خ��ل��ٍد ج��ن��ات ف��ي ال��ش��ه��داء م��ع م��ن��ح��اًزا وان��ض��م
ال��س��م��ا ورث ال��زك��ي دم��ه ف��ف��ي ري��خ��ي ب��ت��ا ت��م��ج��ي��ًدا ِص��لُ��وه ق��ل��ت ف��ل��ذاك

منها وترك وآدابها، العربية باللغة وافر إملاٍم ذا وكان مراش هللا فتح اشتهر ثم
ثالث فيها فمكث ذلك إىل دعت لرضورة فرنسا إىل سافر ١٨٥٠ وسنة مخطوطة. آثاًرا
بل آدابه، يف خلفه الذي فرنسيس أنجاله بكر الرحلة هذه يف معه استصحب وقد سنني،
«اآلداب كتاب يف ورد ما وإليك ونثًرا. شعًرا اإلنشاء وفنون واملعارف بالذكاء عليه فاق

باختصار: أخباره عن عرش» التاسع القرن يف العربية
ن تلقَّ ثم ١٨٣٦ سنة حزيران ٢٩ يف مراش هللا نرص بن هللا فتح بن فرنسيس ولد
طبيٍب نظارة تحت سنوات أربع الطب دراسة عىل وانكبَّ الشعر، وآداب اللسانية العلوم
يف إليها فسافر الفرنسيس عاصمة يف دروسه يتم أن وأراد الشهباء، يف كان إنكليزي
سنة طبعه الذي باريس» «رحلة كتاب يف إليها سفره وصف وقد ،١٨٦٦ سنة خريف
للتصنيف وتفرغ وطنه إىل راجًعا فكرَّ غربته يف الدهر يسعده ولم بريوت، يف ١٨٦٧
سنة فمات حياته نجم أفل حتى القوى وانحطاط البرص ضعف من أصابه عما رغًما
كتابًا ألَّف وقد التدين. كثري اإليمان صادق فرنسيس وكان الكهولة. مقتبل يف ١٨٧٣
الوحي، لحقيقة وإثباتًا الخالق لوجود بيانًا والعقلية الطبيعية العلوم مبادئ عىل بناه
بأحوال ومعرفة نظر دقة عن فيه أعرب والرشيعة» هللا وجود يف الطبيعة «شهادة سماه
فأودعها واآلداب الفلسفة بني فيها جمع التي مصنفاته ومن العرصية. والعلوم الطبيعة
حلب يف ُطبع الذي الحق» «غابة كتاب مبتكرة صورٍة عىل واالجتماعية السياسية آراءه
يف املطبوع األحوال» «مشهد كتاب ومثله ومرص، بريوت يف طبعه كرر ثم ،١٨٦٥ سنة
حسنة روايٌة له ُطبعت بريوت ويف حديث، ونسٍق لطيف أسلوٍب عىل ١٨٨٣ سنة بريوت
الصفية «املرآة كتاب حلب يف قبلها طبعه ومما الصدف»، غرائب يف الصدف «در دعاها
«تعزية يف خطبة ثم الطبيعة، علم أصول فيه لخص (١٨٦١) الطبيعية» املبادئ يف
،(١٨٧٠) امليمونية» الرموز يف الغنية «الكنوز وكتاب ،(١٨٦٤) املتعوب» وراحة املكروب
شعرية، روايٍة صورة عىل خفية رموًزا ضمنها بيت خمسمائة نحو يف رائية قصيدٌة وهي
بريوت. يف ١٨٧٣ سنة وهبة محمد له طبعه الحسناء» مرآة «ديوان أيًضا نظمه ومن

نثره يف فيطلب املبتذلة األساليب عن الرتفع كالمه يف يحب املراش فرنسيس وكان
فتجد وسالسته، الكالم بانسجام يبايل فال الفلسفية والتصورات املبتكرة املعاني ونظمه
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ما شعره فمن اللغة، قواعد عن اإلغضاء مع والخشونة التعقد من شيئًا أقواله يف لذلك
الدهر: يشكو قاله

ال��ع��ي��ون م��ن ي��س��ي��ل دم��ي رأي��ت ح��ت��ى ال��ده��ر ن��ب��ال ق��ل��ب��ي رم��ت
ال��م��ن��ون ك��اس أُذي��ق��ه ل��ك��ن��ت ج��س��ًم��ا يُ��ص��اغ ال��زم��ان ك��ان ف��ل��و

قوله: الحكمية أشعاره ومن

ال��ب��ه��ائ��م رع��اة إل��ى م��ل��وك م��ن س��واء األن��ام ك��ل ص��دق��ون��ي
م��آت��م أو والئ��م ف��ي ت��ن��ي ال وح��زٌن س��روٌر ل��ه��ا ن��ف��س ك��ل
ن��اع��م ال��ق��ي��د ف��ي واألس��ي��ر ب��ال��ه ي��ش��ق��ى ب��ات دس��ت��ه ف��ي أم��ي��ر ك��م
ت��الئ��م م��زاي��ا وذا ل��ه��ذا ًم��ا ُج��ْر أك��ب��ره��ا م��ث��ل ال��خ��ل��ق أص��غ��ر
ال��دع��ائ��م ذات ال��م��ل��وك ق��ص��ور م��ن ص��ن��ًع��ا أع��ج��ب ل��ل��ن��ح��ل وال��خ��الي��ا

اليازجي ناصيف كالشيخ زمانه يف الفضل أهل يراسل املراش فرنسيس وكان
عهده يف الجرائد أرباب نرشها وأراجيز وقصائد إنشائية وفصوٌل عديدة مآثُر وله وغريه،
و«املشرتي» األسبوعية» و«النرشة و«الجنان» و«الزهرة» و«النحلة» «الجوائب» كأصحاب
األديب رثاه وقد وغريها. و«الجنة» األحوال» و«مرآة الفاتيكاني» و«املجمع و«البشري»

تآليفه: يذكر فقال الشدياق بشارة املرحوم

ال��ط��ل��ل ف��ي ف��اح ل��م��ا ك��ال��م��س��ك ش��ذاه ي��ذك��رن��ا ش��أنً��ا م��ف��رًدا ي��ا ت��رك��ت
خ��ل��ل ب��ال أف��ع��اٍل ع��ج��ائ��ب م��ن��ه ل��ن��ا ب��أن األح��وال ج��ال ق��د م��ش��ه��د م��ن
ال��ع��س��ل م��ن أش��ه��ى أو ال��در م��ن أب��ه��ى ص��دٍف م��ن ش��اه��دت م��ا غ��رائ��ب وم��ن
ع��م��ل وم��ن ق��وٍل م��ن ال��در م��ن ص��ي��غ��ت ح��ك��ًم��ا ح��وت ق��د ف��ي��ه��ا س��رت ورح��ل��ٍة

هذين وفاته بعد فرنسيس أخيها نعش عىل الشهرية الشاعرة مريانا أخته ونقشت
البيتنَي:

ال��ح��ج��را ت��ص��دع أن ش��أن��ه��ا م��ص��ائ��بً��ا ب��ن��ا أح��ل ق��د ده��ر ج��ور م��ن وي��اله
أث��را ل��ه ت��ب��ق��ي وال ال��ج��م��ي��ع ت��ف��ن��ي ن��زل��ت ح��ي��ث��م��ا م��ن��ه��ا ال��ش��م��ل ي��ش��ت��ت
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والعرشون الثاني الفصل

كرنيليوسفانديك الدكتور

ال��ه��م��ام ذاك ق��ض��ى ق��د ل��م��ا ال��ط��ب ع��ل��م ق��ال
ال��س��الم ال��ط��ب ف��ع��ل��ى ال��ن��ط��اس��ي ف��ن��دي��ك م��ات

هوك كندر قرية يف ١٨١٨ سنة (آب) أغسطس ١٣ يف ديك فان كرنيليوس الدكتور ُولد
بأمريكا املتحدة الواليات إىل هاجرا هوالنديان ووالداه بأمريكا، نيويورك والية أعمال من
فامتاز قريته يف مدرسة يف يتعلم صغره يف وكان أصغرهم، هو سبعة غريه وولدا
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رفقائه عىل السبق قصب حاز حتى والالتينية اليونانية يف وبرع والثبات، باالجتهاد
سنٍّا. منه أكرب كلهم وكانوا

صيدليته؛ يف يخدم وكان عليه صباه يف الطب يدرس فجعل طبيبًا أبوه وكان
أبيه عند عليه الحصول له تيرس ما حصل وملا وعمًال. علًما فيها الصيدلة فن فأتقن
الطبية جفرسن مدرسة يف دروسه أتمَّ ثم سربنكفيلد، يف الطبية الدروس ى يتلقَّ جعل
الطب، يف الدكتورية والرتبة الدبلوما نال حيث املتحدة الواليات مدن من فيالدلفيا بمدينة
لألعمال أساًسا له هذه مساعدتهم فكانت ذويه، نفقة عىل املدرسة هذه يف تعلمه وكان
والتأليف والتهذيب التعليم من العربية البلدان وسائر سورية يف عملها التي العظيمة

املدارس. وإنشاء الصحافة وخدمة
من مرسًال سورية وأتى واألوطان الخالن فارق عمره من والعرشين الحادية ويف
آسادوج الدكتور وهو أمريكي آخُر طبيٌب سبقه قد وكان األمريكيني، املرسلني مجمع قبل
الحكيم وصول وكان سنتني، نحو فيها إقامته بعد ١٨٣٥ سنة القدس يف تويف الذي
،١٨٤٠ سنة (نيسان) أبريل ٢ يف بريوت يف وحل لوفاته، سنوات ٥ نحو بعد فانديك
طبيبًا القدس وأتى املذكور، املجمع بإيعاز منها قام حتى فيها إقامته تطل لم ولكن
تسعة فيها فأقام الشام، بالد يف باشا إبراهيم فتوح أيام فيها كانوا الذين املرسلني لعيال
باملرحوم تعرف وحينئٍذ العربية، درس يف رشع حيث بريوت إىل راجًعا قفل ثم أشهر
العهد ذلك من وارتبطا واحد بيٍت يف مًعا فسكنا عزبني، كالهما وكانا البستاني بطرس
بصداقتهما. املثل يُرضب صار حتى األيام طول ذلك عىل وبقيا والصداقة املودة برباط
خنقته تأبينه منه ُطلب ملا إنه حتى فقده عىل حزنًا الناس أشد كان البستاني تويف وملا
لم حتى صباي» صديق «يا قوله: يردد برهة وبقي الكالم، عن لسانه وتلعثم العربات

يتوجع. وقلبًا تدمع عينًا إال الحارضين بني ترى تعد
األسري يوسف الشيخ عىل ثم اليازجي ناصيف الشيخ عىل العربية يدرس وجعل
صار حتى بحذافريها واألخذ درسها يف الجهد وبذل اللغة، علماء من وغريهما األزهري
واستقصاء ومفرداتها وشواهدها وأمثالها أشعارها وحفظ معرفتها يف املعدودين من
معرفة أتقن إفرنجي أول ريب بال فهو وتاريخهم. وتاريخها وعلمائها أهلها أخبار
عىل وبقي أوالدها، عن يمتاز يعد لم حتى فيها والتأليف والبيان بها والنطق العربية
بالسيدة هناك واقرتن بلبنان، قرية وهي عيتات إىل انتقل ثم ١٨٤٢ سنة خريف إىل ذلك
ثم أخالقها، وحسن بفضلها املشهورة بريوت، يف إنكلرتا قنصل آبت مسرت بنت جوليا
عبيه مدرسة البستاني بطرس صديقه مع أنشأ وهناك عبيه، قريتة إىل عيتات من انتقل
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كتابًا فألَّف املدرسة، تلك يف للتدريس الالزمة الكتب تأليف يف يومه من ورشع الشهرية.
ويف اللوغارتمات، يف وآخر الهندسة، يف وآخر واملقابلة، الجرب يف وآخر الجغرافية، يف
لم وبعضها بعضها ُطبع وقد والطبيعيات، األبحر سلك ويف والكروية، البسيطة املثلثات
دعاه والتأليف التدريس يف ذكرنا ما عىل سنوات أربع عبيه يف قىض أن وبعد يُطبع.
رأسه، مسقط إىل ١٨٥٣ سنة وسافر سنني سبع فيها فلبث صيدا إىل املرسلني مجمع
تعنيَّ ١٨٥٧ سنة سميث الدكتور وفاة وعند سورية، إىل رجع ١٨٥٤ سنة تموز ويف
كتابه لرتجمة املقدسة الكتب وجمعية األمريكي املجمع بتصديق سورية يف املرسلني من
كلمة كل بتطبيق املصاعب بتجشم املشاق يُعاني وأخذ العزم ساعد عن فشمر تعاىل؛
املشهورة األمريكية املطبعة إدارة متوليًا األثناء هذه يف وكان ذلك. له تم حتى أصلها عىل
وأشهرها. الرشق مطابع أحسن من صارت حتى الحروف عىل الشكل وزاد فيها ن وحسَّ
ليتوىل ١٨٦٥ سنة املتحدة الواليات إىل املرسلني مجمع وبعثه ١٨٦٤ سنة الرتجمة وأتم
حتى سنتني املتحدة الواليات يف فأقام هناك. لها بالكهربائية الصفائح وعمل طبعها أمر

.١٨٦٧ سنة سورية إىل وعاد ذلك أتم
جماعة نفقة عىل بريوت يف السورية» الكلية «املدرسة إنشاء أمر تم األثناء تلك ويف
أن أمريكا يف الكربى عمدتها عليه فعرضت بأمريكا املتحدة الواليات يف الخري أهل من
فكتب بنفسه السنوي راتبه يُعنيِّ أن إليه طلبت ثم ذلك. إىل فأجابها فيها أستاذًا يكون
حبٍّا ذلك فعل وقد ريال! ١٥٠٠ عن يقل ال فيها أستاذ أصغر راتب أن مع ريال ٨٠٠

أهلها. ونفع البالد بخري
الدكتور الفاضل صديقه مع الطبية الكلية املدرسة ترتيب بارش بريوت إىل وصل وملا
عىل يُحاَسبان ال ساعتهما من التعليم يف ورشعا لدروسها نظاًما ووضعا ورتبات. يوحنا
ملا فانديك الدكتور إن بل السَميهما. ومدًحا لقدرهما تبجيًال أحد من ينتظران وال أتعاب
حال تدريسها عىل فوره من أقبل فيها الكيمياء يُدرِّس أستاذ إىل تفتقر املدرسة أن رأى
أدوات كل من حينئٍذ املدرسة يف يكن ولم وحده. الباثولوجيا لعلم أستاذًا ُمعيَّنًا كونه
ما عىل إنكليزية لريٍة مائتي ماله من فأنفق عتيقة؛ وقنينة زجاج من قضيب إال الكيمياء
العلم عليهم يُلقي فجعل فيه؛ يُطالعون كتاب التالمذة يد يف يكن ولم األدوات. من يلزم
أسلوب عىل الكليات إىل الجزئيات من ومستطرًدا الكيماوية بالتجارب مبتدئًا خطبًا،
يف ا مختَرصً كتابًا حينئٍذ وألَّف األذهان. يف حقائقه ويرسخ األفهام، من العلم هذا يقرب
طبعه نفقات يسرتجع ال أنه يعلم وهو نفقته عىل وطبعه فيه ع توسَّ ثم الكيمياء مبادئ
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من التدريس لوازم عىل وينفق متواليات سنواٍت ست الفن هذا يُدرِّس وبقي مماته. قبل
فانديك والدكتور العربية يدرس الزمان من سنتنَي وبقي الكيمياء أستاذ وجاء جيبه.
الكيمياء أستاذ تولج وملا البالد. أبناء وخري املدرسة بصالح حبٍّا مجانًا مكانه يدرس
مقابله يأخذ ولم عليها أنفق ما كل للمدرسة وترك عنها فانديك الدكتور اعتزل أشغاله

إنكليزية. لرية مائة إال
الفلك؛ علم أستاذ وهو ثالث أستاٍذ منصب تولج إنه بل التربع هذا عىل يقترص ولم
بتدريسه فتربع العلم؛ لهذا أستاذ بنفقة يقوم مال عندها يكن لم املدرسة أن وذلك
واملثلثات األنساب كتاب طبع كما أيًضا نفقته عىل وطبعه مسهبًا كتابًا له وألَّف مجانًا
بها، يُعتدُّ فلكية آالٌت املدرسة يف يكن ولم األبحر. وسلك املخروطية والقطوع واملساحة
ماله من إنكليزية لرية بسبعمائة آالت له ابتاع حتى مرصدها بناء يف رشعت أن لبثت فما
مبنيٍّا والباثولوجيا الكيمياء تعليم يف أسلوبه وكان نفقته. عىل فيه وفرش وأثَّث الخاص
العويصة العلوم درس يف يجدها قلَّما لذًة فيه الطالب يجد حتى واملشاهدة العمل عىل

العلم. كهذا
من مقصوًدا واملغارب املشارق يف معروًفا صار حتى كبريًا اسًما للمرصد وأنشأ
يف نمر فارس الدكتور خلفه وملا األرض. مراصد ألشهر مراسًال والبعيدين القريبني
اآلالت. عىل الطلبة به يُعلِّم وجعل العميل الفلك يف كتابًا ألَّف الوصفي الفلك علم تدريس
األمريكية املطبعة إدارة يتوىل الفلك وعلم الكيمياء وعلم الباثولوجيا علم تدريسه مع وكان
اإلنجيل» انتشار عن «أخبار جريدة بتأليف ويهتم الكتب من فيها يطبع ما فينقح
ويُطبِّب األسبوعية» «النرشة ثم املنري» الصبح «كوكب وجريدة الشهرية» «النرشة وجريدة
عددهم يبلغ حتى أفواًجا أفواًجا املرىض إليه يتقاطر كان حيث يوحنا ماري مستشفى يف
والراحة والرياضة بالنزهة البعض يخصصه الذي الوقت من بقي وما السنة. يف األلوف
العلمية والتجارب واملطالعة والدرس والطبية العلمية الكتب تأليف يف يقضيه كان والنوم
تراه كنت ولذلك األرض؛ أقطار سائر يف العلماء ومراسلة النافعة الجمعيات وحضور
يف اشتغاله أيام بيته أهل منه طلب كلما وكان طلبه. زمان قبل منه يُطَلب ما كل ا معدٍّ
صحته عىل حرًصا أوقاتها إىل األشغال ويؤخر وآخر عمل بني يسرتيح أن الكلية املدرسة
لكل خسارة سبب فأكون معارض يعارضني أو مرض يفاجئني أن «أخاف يجيبهم:
حذًرا أشغايل إنجاز يف سابًقا أكون أن عيلَّ فالواجب بي؛ ومصالحهم أشغالهم تتعلَّق من
أصحابه كان غريها عن بمصالحها واشتغاله املدرسة بأشغال اهتمامه ولكثرة ذلك.» من
ُرمَت إذا أنك معارفه بني الشائعة األقوال من صار حتى لهم، يسمع فال ذلك يف يكلمونه
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أردت وإذا الكلية. املدرسة عن بشاغل تشغله أن فإياك فانديك مع ِرًىض عىل تكون أن
يف وجوده أثناء ألَّف وقد والتآليف. واملرصد والتالمذة املدرسة عن فكلِّمه قلبه تَرسَّ أن
ويف الطبيعي التشخيص يف وكتبًا ضخم مجلٌد وهو الباثولوجيا يف كتابه الكلية املدرسة
مطبوع. وكلها املخروطية القطوع ويف واملساحة املثلثات ويف الوصفي الفلك ويف الكيمياء
ُطبع وقد السماء تخطيط يف وآخر العينني أمراض يف وآخر العميل الفلك يف كتابًا وألَّف

حديثًا.
للمسائل، حافًظا الفكرة، حسن التقرير يف متأنيًا التحقيق متني تعليمه وكان
مطلًعا املاضية، التجارب ذاكًرا والحديثة، القديمة العلوم بني جامًعا النقل، صحيح
ع يُشجِّ صالًحا، وأبًا ناصًحا معلًما للطلبة اإلحسان كثري الحارضة، االكتشافات وراويًا
السورية الكلية يف يده عىل تخرَّج وقد البلداء. عىل ويُشفق للضعفاء ويرقُّ األقوياء
فوا وترشَّ الشهادات أخذوا كلهم صيادلة وسبعة بكلوروسيٍّا وسبعون طبيبًا سبعون
عىل تخرَّج أنه مآثره ومن أخذوا. العلم حبَّ عنه وأكثرهم يده. بخط عليها بمصادقته
رصوف، يعقوب كالدكتور فيها واملحررين العربية الصحف أرباب مشاهري من كثري يده
إسكندر والدكتور زلزل، بشارة والدكتور شميل، شبيل والدكتور نمر، فارس والدكتور
وجرجي بارودي، مراد والصيديل سعادة، خليل والدكتور نمر، نقوال والدكتور بارودي،

الخازن. لويس والدكتور صهيون، فارس والدكتور زيدان،
منثورها وبدائع اللغة محاسن يف وله املنطق، عربي اللغة أعجمي وهو وكان
آدابها يف ظاهرة آيًة يحسب كان حتى الرجيح والرأي الصحيح القول ومنظومها
لذيذ املحفوظات كثري البادرة قوي كان ألنه وأمثالها؛ نكاتها يف باهرة وأعجوبًة وأقوالها،
ومحاورٍة دمث وخلٍق سليم طبٍع إىل معها يجري وهو املخرب، جيد املنظر لطيف العرشة

سارة.
من سواها عما العلمية واملراسالت والرصد والتدريس التأليف بأشغال الٍه هو وفيما
آالم محتمًال فرتكها أساتذتها، أكثر عنها أبعد بحادث الكلية املدرسة نُكبت البرش مطامع
عادته جاري عىل يوحنا ماري مستشفى يف يطبِّب وبقي مبادئه، عىل محاَفظًة فراقها
مستشفى الوجود يف ليحيي تركه إنما لكنه منه، رًىض غري عىل يرتكه أن اضطر أن إىل
ومعالجة باملسكني الرحمة يف تذكر أياٍد فيه له صار الذي األرثوذكسيني الروم طائفة

والبائسني. املرىض
من صار حتى أهميته فازدادت عجيبًا؛ تقدًما وفضله بعنايته املستشفى تقدم وقد
املرحوم كان ١٨٩٦ الثاني ترشين ١٣ يف هللا توفاه أن وملا الرشق. يف املستشفيات أعظم
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مبلٍغ بدفع الخاص جيبه من فتربع املستشفى، لعمدة رئيًسا بسرتس حبيب بن نخلة
أعضاء سائر عىل عرض ثم الكربى، املستشفى ساحة يف لفانديك تمثال إلقامة كبري
وقرروا عليه، اإلقبال يف رغبتهم الجميع فأظهر املرشوع، هذا يف يشرتكوا أن العمدة
بفضله، األلسن واعرتفت حبه عىل القلوب اجتمعت الذي للرجل خالد أثٍر إقامة وجوب
األبيض املرمر من تمثال هو فإذا األثر؛ بنصب االحتفال جرى ١٨٩٩ شباط ٢٦ ويف

واضحة: بحروف عليه ُكتب وقد الرتجمة صاحب يمثل الناصع

املرحوم. والحكماء العلماء علم بفضل إقراًرا نُصب فقيد لخري حميد أثر
.١٨٩٥ – عنه ُعفي فانديك كرنيليوس

املقربة يف ُدفن ثم عظيم احتفاٌل ملشهده جرى املذكور بالتاريخ املنية اخرتمته وملا
والشعراء األدباء توقف يُؤبَّن أال أوىص بأنه شاع ما عىل وبناءً اإلنجيلية، للكنيسة املحاذية
وتالمذته أصدقائه من فريق اهتم وقد عليه. التحرسُّ من جمرات قلوبهم ويف تأبينه عن
مبلًغا البارودي مراد القانوني الصيديل أحدهم بإدارة فجمعوا رضيحه، عىل نصٍب بإقامة
وضعوها الرخام من إحداهما الصنع بديعتَي قطعتنَي أوروبا من واستحرضوا كافيًا،
العبارة هذه عليه نُقشت وقد عليه، قائمة األعبل الحجر من واألخرى القرب عىل مسطحة

واإلنكليزية: العربية باللغتني

أتاه. ملا ذكًرا السوريني وتالمذته خالنه من بعض شاده الرضيح هذا
بني. عمره من سنة وخمسني خمس يف وبرٍّ فضٍل من

العربية. اللغة أبناء

عىل عاًما خمسني بمرور سوريا أهل احتفل ١٨٩٠ سنة (أفريل) نيسان ٢ ويف
وغريهما والعراق مرص يف املشارقة أفاضل فيه شاركهم يوبيًال له فأقاموا بينهم، إقامته
وأمرائها سوريا وجهاء من التهنئة وُكتب والقصائد الرسائل عليه وتقاطرت باالكتتاب،
جرائد ومألت والنَِّحل، املذاهب اختالف عىل ومجامعها وأساقفتها وبطاركتها وجمعياتها
املقام ضيق ولوال وأعماله، وأفضاله مآثره بذكر أعمدتها واملرصي السوري القطرين
عىل مطبوع فانديك» «حياة عنوانه كتاب يف مجموع ذلك ولكن فيه، قيل ما ببعض لجئنا
البريوتية. «الطبيب» مجلة امتياز صاحب بارودي إسكندر الدكتور تلميذه بعناية حدة
املالذ من يشء عىل عاكف غري وامللبس الغذاء من باليسري يجتزئ فانديك وكان
احتاجه َمن مع واالجتماع االجتماع، عىل العزلة يؤثر الجوهرية، األمور همه بل الدنيوية،
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جرائد مطالعة بني الواجبات عن أوقاته من فضل ما مكتبته يف ويرصف العزلة، عىل
لسان كأن الرشقية بالعباءة مرتٍد وهو تراه وكنت مسودات، وتصحيح كتب وتأليف

يقول: حاله

ال��ش��ف��وف ل��ب��س م��ن إل��يَّ أح��ب ع��ي��ن��ي وت��ق��رَّ ع��ب��اءة ول��ب��س
األل��وف ك��س��ب م��ن إل��يَّ أح��ب ع��ل��ٍم دور ف��ي م��ع��ارٍف وب��ث

العلوم تلك يف ألَّف من أول وهو والحديثة، القديمة العلوم أهم فتشمل مؤلفاته أما
وهي: وأفاد، فأجاد الشامية الديار يف العربي باللسان ونرشها

النظري البرشي الطب مبادئ يف وتبحث الخاصة» الداخلية «الباثولوجية (١)
يف الوضيَّة «املرآة (٣) والقوايف العروض يف الدائرة» «محيط (٢) ضخم مجلٍد يف والعميل
«األصول (٥) الجربية» األصول يف الزهرية «الروضة (٤) مرة غري ُطبعت األرضية» الكرة
والكروية املستوية واملثلثات «األنساب (٧) الطبيعي» «التشخيص (٦) الهندسية»
«رسالة (٩) الكيمياء» «أصول (٨) األبحر» وسلك واألرايض واألجسام السطوح ومساحة
الفلك يف الهيئة» علم «أصول (١٠) الدكتور بقلم ملحق مع للرازي والحصبة» الجدري
ثمانية يف الحجر» يف «النقش (١٢) الزرقاء» القبة محاسن من الظماء «إرواء (١١)
والكيمياء الطبيعية كالفلسفة الحديثة العلوم من علم يف يبحث منها كلٌّ صغرية مجلداٍت
العلوم هذه تعليم بها يراد وغريها؛ والجيولوجيا والفلك والنبات الطبيعية والجغرافية
يدرسوا ولم الصناعة أو التجارة وتعاطوا شبوا الذين بني نرشها أو العالية املدارس يف
دينيان وهما وبركا» شونربج «قصة (١٤) املدارس» لتالمذة «النفائس (١٣) منها شيئًا
الشهرية» «النرشة (١٧) الجديد» العهد «ترجمة (١٦) املسيحي» اإليمان «أصول (١٥)
أول يف املنري» الصبح «كوكب جريدة (١٩) نشأتها أول يف األسبوعية» «النرشة (١٨)
ترجمة (٢٢) اإلنجيل» انتشار عن «أخبار (٢١) بالصليب» «االفتخار رسالة (٢٠) عهدها
الغرار» والفخ الطيار «السهم (٢٣) مجلَدين يف عرش السادس القرن يف اإلصالح» «تاريخ
الصور عبادة يف األباطيل «كشف كتاب (٢٤) الصغار الثعالب من الكروم لتوقية
كتاب (٢٧) العني» «طب كتاب (٢٦) حور» ابن عىل النور «بزوغ كتاب (٢٥) والتماثيل»
البريوتية «الطبيب» مجلة يف مقاالت بعض سوى منه يُطبع لم املرضية» «الباثولوجية
نرشت األطباء» «تاريخ كتاب (٢٩) مطبوع غري وهو العامة» «الباثولوجية كتاب (٢٨)
يعقوب الدكتور إىل أوعز الذي وهو األوىل، سنيها يف «املقتطف» مجلة يف منه مقاالت
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الذين إنهاض يف كبريًا سببًا فكان العربية؛ اللغة إىل النجاح» «رس كتاب ينقل أن رصوف
منوالهم. عىل النسج مع والعمل العلم رجال بأعاظم االقتداء إىل بالدنا شبان من قرءوه
الدكتور تمثال نصب عند حنيكاتي إلياس نظمها التي باألبيات الرتجمة هذه ونختتم

وهي: األرثوذكيس املستشفى باحة يف فانديك

م��نَّ��ا أح��ٍد ع��ل��ى ت��خ��ف��ى ال م��آث��ر وغ��رب��ه��ا ال��ب��الد ش��رق ف��ي ل��ف��ن��دي��ك
ت��ف��ن��ى ال رب��ك ش��اء م��ا إل��ى وت��ب��ق��ى وف��ات��ه ق��ب��ل ال��ش��م��س ك��ن��ور ت��ج��لَّ��ت
يُ��ب��ن��ى م��ا خ��ي��ر م��ن ال��ح��ق ل��ع��م��ر وه��ذا م��ن��زًال ال��ف��ض��ل س��اح��ة ف��ي ب��ن��ى ه��م��ام
غ��ن��ى ط��ائ��ر ك��ل��م��ا ش��ذاه��ا ي��ض��وع ش��ه��رٍة ح��س��ن ل��ه وص��ًف��ا َح��ْس��ب��ه أال
ح��زنً��ا ي��ب��ك��ون��ه ال��ش��رق أه��ل ف��م��ع��ظ��م ع��م��ره م��ع��ظ��م ال��ش��رق ف��ي ق��ض��ى إم��اٌم
ال��م��ض��ن��ى ب��ه ت��ع��ول م��س��ت��ش��ف��ى ب��ت��ع��زي��ز أزره��ا ش��د ج��م��ع��ي��ة س��ي��م��ا وال
األس��ن��ى ت��م��ث��ال��ه ت��دش��ي��ن ب��دا وأرخ ذك��ره ج��دَّد ال��ع��ش��ري��ن ع��ام��ه��ا ف��ف��ي
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الثاين الكتاب

الثانية الحقبة
الرابع املئوي التذكار إىل السويس قناة افتتاح تاريخ من تمتد

١٨٦٩–١٨٩٢ الجديد العالم الكتشاف





والصحافيني. للصحافة عدوٍّ وأكرب العثمانيني سلطان الثاني؛ الحميد عبد

يُ��خ��ل��ُع��ه ال��م��ل��ك ي��س��وس ال م��ن وك��لُّ س��ي��اس��ت��ه أُح��ِس��ن ف��ل��م م��ل��ًك��ا أُع��ط��ي��ُت
ي��ن��زُع��ه ال��ل��ه ف��ع��ن��ه ع��ل��ي��ه ش��ك��ر ب��ال ال��ن��ع��ي��م ث��وب الب��ًس��ا غ��دا وم��ن





املقدمة

قبل ن والتكوِّ بالتخلق عليها قيض إذ بالجنني؛ شبيهًة األوىل الحقبة يف الصحافة كانت
لذلك وتسهيًال الثانية، الحقبة هذه يف عنه البحث تحرَّينا الذي االنتشار دور إىل تخطيها
ألن العثمانية؛ بالدولة مبتدئني حدة عىل قطر كل أو مملكة كل صحافة عن الكالم نبسط
إليهم يرجع الذين سوريا أبناء سيما ال العثمانيني من كانوا الدور هذا يف الصحافيني أكثر
يف األسلوب هذا وسنتتبع وغربًا، رشًقا الفكرية والحركة العربية النهضة إحياء يف الفضل
الصحافة تاريخ رافق الذي الطبيعي التدريج سنة عىل القارئ يقف كي الالحقة األدوار
١٨٧٠ سنة يف للصحافة يكن ولم خصوًصا. قطر كل ويف عموًما العالم يف العربية
عاملون وهم إنشائها عىل فأقدموا النشاط ذوي من رجاًال لها هللا قيَّض حتى يُذكر شأن
يف الكثرية العقبات فصادفوا وأدبيٍّا، ماديٍّا انتشارها دون تحول كانت التي بالصعوبة
الصحافة أوصلوا حتى واجتهادهم بثباتهم املصاعب تلك عىل تغلبوا ولكنهم عهدها، أول
لقلة ا جدٍّ بطيئًا األمر بادئ يف انتشارها وكان واالعتبار، األهمية من اآلن عليه هي ما إىل
عقول بنرباسها وأنارت رقادها من هبَّت أن تلبث لم ثم لقبولها، يومئٍذ القوم استعداد
الصحافة أخبار قسمنا وقد واألعوام. األيام َمرِّ عىل إقباًال يزيد وهو عليها فأقبل الشعب؛
صحافة وثانيًا العثمانية، الصحافة أوًال وهي: كربى أقسام أربعة إىل الحقبة هذه يف
عىل يحتوي منها قسم وكل األقطار، سائر صحافة ورابًعا مرص، صحافة وثالثًا أوروبا،

الجلل. املوضوع هذا عن البحث فيها استوفينا فصول، إىل يتفرع باب وكل أبواب،
األوىل الحقبتنَي يف ظهرت التي واملجالت الجرائد بني أنه بالذكر الجديرة األمور ومن
ثالثة كان وملا العمر، من بعيًدا شوًطا تعيش أن صحيفًة ثالثني من ألكثر أُتيح والثانية
احتجبت التي الصحف بجانب صغرية نجمًة جعلنا فقد اآلن حتى حيٍّا يزل لم أرباعها
١٨٢٨ عام املؤسسة املرصية» «الوقائع عهًدا وأقدمها أولها وهي: سواها عن لها تمييًزا
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سميث. عايل الدكتور بعناية ١٨٣٤ سنة بريوت يف املؤسسة األمريكية؛ املطبعة رسم

سنة خمسني أي الذهبي؛ عيدها تجاوزت منها وأربع األملايس، اليوبيل بلغت القاهرة يف
(١٨٥٨) األخبار* حديقة ثم أفريقيا، بشمال الجزائر مدينة يف (١٨٤٧) املبرش وهي:
ويمكن دمشق، يف (١٨٦٥) وسوريا تونس، يف (١٨٦١) التونيس والرائد بريوت، يف
«النرشة جريدتَي أنقاض عىل قامت التي األسبوعية» «النرشة جريدة إليها يضاف أن
يف ١٨٦٣ عام صدرت التي اإلنجيل» انتشار عن و«أخبار ١٨٦٦ عام املؤسسة الشهرية»

بريوت.
ترتيب عىل فوق فما سنة وعرشين خمًسا بلغت التي الصحف بقية أسماء وإليك
لبنان، يف (١٨٦٧) لبنان القسطنطينية، يف (١٨٦٠) الجوائب* وهي: ظهورها أعوام
(١٨٦٨) الزوراء بريوت، يف (١٨٦٨) منصور مار رشكة أعمال حلب، يف (١٨٦٨) فرات
بريوت، يف (١٨٧٠) البشري والقاهرة، ولندن بريوت يف (١٨٧٠) النحلة* بغداد، يف
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بريوت، يف (١٨٧٥) الفنون* ثمرات الغرب، طرابلس يف (١٨٧٠) الغرب* طرابلس
الطبيب والقاهرة، اإلسكندرية يف (١٨٧٦) األهرام والقاهرة، بريوت يف (١٨٧٦) املقتطف
يف (١٨٧٧) الوطن وباريس، القاهرة يف (١٨٧٧) نظارة* أبو بريوت، يف (١٨٧٧)
(١٨٨٠) املصباح* اليمن، يف (١٨٧٩) صنعا بريوت، يف (١٨٧٧) الحال لسان القاهرة،
يف (١٨٨١) املرصي االتحاد والقاهرة، اإلسكندرية يف (١٨٨٠) املحروسة بريوت، يف
اللطائف* ولبنان، بريوت يف (١٨٨٦) الصفا املوصل، يف (١٨٨٥) املوصل اإلسكندرية،
القاهرة، يف (١٨٨٦) الحقوق بريوت، يف (١٨٨٦) الرسمية بريوت القاهرة، يف (١٨٨٦)
القاهرة، يف (١٨٨٩) املقطم تونس، يف (١٨٨٩) الزهرة تونس، يف (١٨٨٧) الحارضة

القاهرة. يف (١٨٨٩) املؤيد
وثالثني أربًعا عددها بلغ عمًرا العربية الصحف أطول أن بيانه سبق مما فيتضح
يف ودخلت احتجبت صحف تسع منها اآلن، إىل الصحافة ظهور منذ ومجلة جريدة
سوى منها يستثنى وال الحارض، الوقت يف منترشة تزل لم وعرشون وخمس كان، خرب
يمكن الصفة وبهذه سنوي، برنامٍج إىل تحوَّلت التي منصور» مار رشكة «أعمال مجلة
وإعالء األدب لخدمة يوفقنا أن سبحانه هللا نسأل يخفى، ال كما دورية صحيفًة اعتبارها

املنان. الكريم إنه واإلحسان التوفيق ويل وهو العرب، لسان منار
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األول الباب

اجلرائد كل أخبار عىل يشتمل
بريوت مدينة واملجالتيف

١٨٧٠ سنة يف بريوت جرائد أخبار األول: الفصل

بمداد اإلنسانية وجه ولطَّخت ١٨٦٠ سنة سوريا يف جرت التي الفظيعة املذابح أثر عىل
الراحة تأييد عىل العثمانية الدولة ملساعدة بريوت إىل الفرنسوية العساكر حرضت العار
املذكورة العساكر انسحاب وبعد ا، رشٍّ البالد يف عاثوا الذين الثائرين من واالقتصاص
والعالية االبتدائية املدارس فأنشئوا السوريني روح يف تنتعش الفكرية الحركة أخذت
سوى كربى مدرسٌة كلها سوريا يف حينئٍذ يكن ولم الحديثة، الناشئة لتعليم بريوت يف
ساعد عن شمر من وأول اللعازريني، اآلباء بعناية ١٨٣٤ عام املؤسسة عينطورا مدرسة
«املدرسة ١٨٦٣ سنة أنشأ الذي البستاني بطرس املعلم كان الرشيفة الغاية لهذه الهمة
عام أسس الذي الكاثوليك الروم بطريرك األول غريغوريوس ثم الشهرية، الوطنية»
مدرستهم ١٨٦٦ سنة نقلوا الذين األمريكان املرسلون ثم البطريركية»، «املدرسة ١٨٦٥
اإلنجيلية»، السورية الكلية «املدرسة وسموها بريوت إىل ١٨٤٦ عام عبيه يف املؤسسة
التي يوسف» القديس «كلية ١٨٧٥ سنة وافتتحوا بمثلهم اليسوعيون اآلباء فاقتدى
«مدرسة قامت السنة تلك ويف غزير، يف القديمة مدرستهم أنقاض عىل بريوت يف شيَّدوها
الحاخام يد عىل اإلرسائيلية» «املدرسة ثم املاروني الدبس يوسف للمطران الحكمة»
لكثرتها صفًحا عنها نرضب التي الثانوية املدارس من غريها أيًضا وظهر كوهني، زاكي
بإدارة الرسيانية» «املدرسة ثم ،١٨٦٢ سنة األرثوذكس للروم األقمار» «ثالثة كمدرسة

.١٨٦٤ سنة صابونجي لويس الدكتور
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الجمعيات أن كما منها، الكاثوليكية املدارس باملال تمدُّ الفرنسية الحكومة وكانت
هذه ون يؤمُّ التالمذة وكان وافر، بسخاءٍ اإلنجيلية املدارس عىل تجود كانت الربوتسانية
وأرمينيا وقربص ومرص سوريا بالد جهات وسائر ولبنان بريوت من العلمية املعاهد
وقٍت ويف املعارف ينابيع تفجرت هكذا وسواها. والعراق النهرين بني وما واآلستانة
الرقي من جديد عٍرص يف البالد ودخلت املطابع وأنشئت واملؤلفني الُكتَّاب عدد كثر قصري
جابت التي البريوتية للصحافة الفكرية الحركة هذا يف األوفر النصيب وكان والفالح،
الصحف عدد إن القول وحسبنا املعارف. بمصباح الشعب وأنارت وعرًضا طوًال البالد
جدير أمٌر وهو مجلة، أو جريدة بني سبًعا بلغ وحدها بريوت يف ١٨٧٠ عام ظهرت التي

العربية. الصحافة تاريخ يف بالذكر
بعينه شاهد ما بعد سيما ال اآلداب تنشيط عىل عامل أكرب العزيز عبد السلطان كان
بدعوٍة باريز معرض إىل ١٨٦٧ عام املشهورة رحلته أثناء الغربيني حضارة بذاته واخترب
املوصوف باشا إسماعيل مرص خديو وكان الثالث، نابليون اإلمرباطور من مخصوصة
إليهم يقربون كانوا الذين العباسيني بالخلفاء االقتداء يف الرغبة شديد الحاتمي بالكرم
أئمة عىل بالعطايا ويجود العربية، اآلداب إلحياء آثارهم يقتفي فأخذ والشعراء؛ العلماء
زعيمهم الشدياق فارس وأحمد بريوت يف عميدهم البستاني بطرس عىل سيما ال الصحافة

األخبار. ملعرفة تركيا صحف إىل تلجأ صحافتها تقدم قبل مرص وكانت اآلستانة، يف
الحرية مطلقة الصحافة كانت العثمانية الدولة أريكة الثاني الحميد عبد اعتىل فلما
إنها حتى ومأموريها، الحكومة أعمال وتنتقد شينًا، أو كان َزينًا تها عالَّ عىل األنباء تنرش
الجنان وصحف اآلستانة يف الجوائب جريدة أن وناهيك نفسه، السلطان عىل تشفق لم
املقاالت تنرش خوف أدنى بال كانت بريوت يف الفنون وثمرات والتقدم والبشري والجنة
دار يف الوزراء مقتل عن رصيًحا كتبت إنها بل تركيا، يف الخلل مواقع عن الذيل الضافية
وأذاعت امللك، رسير عن الخامس ومراد العزيز عبد السلطاننَي خلع وذكرت الخالفة،
الحميد عبد السلطان أن غري العثمانية. العساكر عىل ١٨٧٧ سنة الروس انتصار خرب
دولة من العاقبة سوء خيش حياته صيانة إال السلطنة أمور كل من يهمه يكن لم الذي
صارت حتى املراقبة عليها وضيَّق حريتها بتقييد أمًرا فأصدر كتابها، وصولة الجرائد
التفخيم ألفاظ من إليه املشار للسلطان يطيب ما سوى تنرش كانت فما روح، بال جسًما
إدارته وسوء واستبداده مظامله رغم عىل املوهومة عدالته مدح يف والتمجيد والتعظيم
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ألطف ومن سرتى، كما سبحانه الباري لطف لوال اململكة عىل الخراب تجرُّ كادت التي
بهذا مرص خديو شاعر شوقي أحمد نظمه ما تركيا يف الجرائد مراقب وصف يف األقوال

وهو: املعنى

وال��ول��ه ب��ال��ج��وى ال ب��ه م��ات ع��اش��ًق��ا ب��ه ال��ل��ه اب��ت��ل��ى ل��و
ال��م��ن��زل��ْة ال��ص��ح��ف م��ن��ه ت��ن��ُج ل��م ل��ه ودام��ت ل��ل��ص��ح��ف دام ل��و
ال��ب��س��م��ل��ة م��ن ت��ح��س��ي��نً��ا ت��غ��ض��ب م��ص��ح��ٍف ف��ي ال��ل��ه» «ب��س��م خ��ال ل��و
خ��ردل��ة وال ال��ق��ارئ ي��ن��ف��ع ال «ع��زت» ب��ال ال��ل��ه وع��زة

أنشئوا حيث األجنبية والبالد مرص إىل أكثرهم فهاجر األدباء نفوس سئمت هكذا
وكما لندن، يف صابونجي لويس والدكتور حسون هللا لرزق جرى كما املعتربة الصحف
أرسالن أمني واألمري حاج ويوسف عورا وميخائيل غانم وخليل دالل لجربائيل جرى
طنجة يف كرم ووديع مرسيليا يف بشعالني وعقل فارس أنطون ومنهم باريس، يف
وأديب تقال باشا وبشارة تقال بك سليم فعل ذلك ومثل غلياري، يف باخوس ويوسف
وخليل شميل ورشيد زند بك وعزيز زند وروفائيل نقاش وخليل نقاش وسليم إسحاق
ويعقوب عبده وطانيوس بدران وعبده الحداد أمني والشيخ الحداد نجيب والشيخ زينيه
جاويش وحنا العازار نسيم والشيخ الخازن شاهني والشيخ طواد إبراهيم ونجيب نوفل
والدكتور رصوف يعقوب والدكتور خالط أنيس نذكر ثم اإلسكندرية، يف شميل وسبع
وسليم اليازجي خليل والشيخ اليازجي إبراهيم والشيخ مكاريوس وشاهني نمر فارس
توما بك ونقوال رضا رشيد ومحمد زيدان بك وجرجي فارس وسليم عنحوري بك
نقوال وديمرتي فارس وحبيب شميل شبيل والدكتور ناصيف بك وأمني شميل وأمني
والدكتور عون وأيوب نجار وإبراهيم عيل كرد ومحمد سلطاني ومحمد رسكيس وسليم
شاهني وإسكندر شدياق وأمني جاويش ونجيب زلزل بشارة والدكتور زيات أديب
نضيف أخريًا القاهرة، يف وسواهم آصاف ويوسف أنطون وفرح الخازن يوسف والشيخ
بالعرشات يعدون وهم والجنوبية الشمالية أمريكا يف الصحف أرباب جميع هؤالء إىل
والتحبري التحرير يف ذكرنا من كل يساعدون كانوا الذين الكتبة مشاهري عن فضًال
كي العثمانية البالد تركوا قاطبًة فإنهم لكثرتهم، أسمائهم رسد عن صفًحا ونرضب
الحميد عبد السلطان غدر من حياتهم عىل آمنني ويكونوا جرائدهم يف بصدق يخدموها

وأعوانه.
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الزهرة

الشهرية»؛ و«الرشكة و«النجاح» و«التقدم» «الزهرة» جريدة منشئ الشلفون؛ يوسف
.(١٨٧٠ سنة يف (رسمه

يوسف ١٨٧٠ الثاني كانون غرة يف أنشأها صغرية صفحاٍت ثماني ذات أسبوعية نرشٌة
أدبية ونكتًا تاريخية فصوًال تتضمن وهي سوريا، وايل باشا راشد عهد عىل الشلفون
فعاشت السوريني، األقالم حملة وبعض منشئها بقلم مستظرفة وأخباًرا علمية وفوائَد
مجلة خلفتها ثم املذكورة، للسنة األول كانون ٢٤ يف أعدادها آخر وصدر كامًال حوًال
اليازجي إبراهيم الشيخ هم: فيها كتبوا الذين وأخص ذكرها. سيأتي التي «النجاح»
وأسعد نقاش وسليم تقال بك وسليم دجاني سعيد محمد والسيد مراش وفرنسيس
وسليم شقري وشاكر مشاقة وإبراهيم الحوراني وإبراهيم زلزل بشارة والدكتور طراد
مقالته يف املعلوف إسكندر عيىس غلًطا روى وقد جريديني. ونخلة كنعان وداود الخوري
الزهرة أصدرا الشلفون ويوسف صابونجي لويس القس أن العربية» «الصحافة عن
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نظم وقد والتنبيه، التنويه فاقتىض (٧١٩ صفحة ٢ سنة النعمة: مجلة (راجع بالرشكة
األبيات منها نورد الجريدة هذه مدح يف قصيدة بيهم حسني الحاج البريوتي الشاعر

اآلتية:

ال��ف��الح ف��ازداد ب��ي��روت رب��ى ف��ي الح ال��غ��راء «ال��زه��رة» ن��ور ص��اح
ف��اح ح��ي��ن ن��ش��ًرا ط��اب ط��ي��ٍب ن��ش��ر ن��ش��رت ق��د ن��ش��رٍة م��ن ل��ه��ا ي��ا
وم��زاح وج��دٍّ ب��ف��ك��اه��اٍت أث��م��رت ب��ل أغ��ص��ان��ه��ا أزه��رت
راح أق��داح ع��ن ال��روح ت��غ��ن��ي ف��ي��ه ث��م��ًرا ف��ٍن ك��ل م��ن ق��ط��ف��ت

املهماز

ظهرت صغري، بحجٍم صفحات ثماني ذات روائية تاريخيٍة أدبيٍة دينيٍة نرشٍة عنوان هو
املرشب معتدلة وكانت اللبناني، عطية خليل ملنشئها الشهر يف مرتني ١٨٧٠ شباط ٢٥ يف
ذاتها للسنة آب ١٢ ويف لطيفة، وأشعاٍر حكمية ونصائَح مفيدة شذراٍت عىل تحتوي
اليزبكية املطبعة يف صاحبها طبعها وقد منها، عرش الثاني العدد صدور بعد احتجبت

البيتنَي: بهذين وصدَّرها

األع��واز ع��ن ت��غ��ن��ى أن ش��ئ��ت إن ج��ه��ده ال��ف��وائ��د ب��ج��ن��ى ب��اذًال ي��ا
ب��ال��م��ه��م��از وع��ل��ي��ك وط��ن��ي��ٍة ه��م��ٍة م��ط��ه��م ع��ل��ى ال��س��ب��اق ف��إل��ى

توىل ١٨٨٣ عام األرثوذكيس املسيحي التعليم لجمعية «الهدية» جريدة ظهرت وملا
بن إلياس البارع املحامي أفادنا كما كاملتني سنتني مدة فصولها كتابة عطية خليل

قليل. بزمٍن املذكور التاريخ بعد هللا رحمه وتويف طراد، جرجس

الجنة

املعلم ابن سليم ١٨٧٠ حزيران ١١ يف أنشأها أدبية تجاريٌة سياسيٌة أسبوعيٌة صحيفٌة
الهالل رسم يعلوهما الغار ورق من بغصننَي محتاًطا عنوانها وكان البستاني، بطرس
وكالء أسماء العنوان جانبَي وإىل العهد، ذاك يف العثمانية الصحف كأكثر والنجمة
وانتقاء املبدأ بصدق الصحيفة هذه اشتهرت وقد الجهات. يف االشرتاك ومحالت الجريدة
التجار وكان اللزوم، عند الخاص لحسابها الربقية األنباء وجلب الصحيحة األخبار
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ويف السياسية. والحوادث املالية القراطيس وسوق التجارة أسعار يف عليها يعوِّلون
غرة إىل املعارف بمطبعة األسبوع يف مرتني تصدر صارت ظهورها من الثاني الشهر
وحينئٍذ رسكيس. خليل ملنشئها األدبية املطبعة يف تُطبع فصارت ١٨٨١ األول كانون
«الجنة» مدير البستاني وسليم «الجنان» منشئ البستاني بطرس املعلم بني االتفاق جرى
ومطبعٍة واحدة إدارٍة إىل الصحف هذه ضم عىل الحال» «لسان صاحب رسكيس وخليل
وحساباتها، وتوزيعها طبعها أمر إليه وُفوِّض إدارتها رسكيس خليل فاستلم واحدة،
وفاة وبعد سابًقا، كانت كما األصيل بصاحبها متعلقة صحيفة كل كتابة بقيت وإنما
أصدرها الذي نجيب أخيه إىل الجنة امتياز تحول ١٨٨٤ أيلول ١٣ يف البستاني سليم
البستانية األرسة خدمتها التي الصحافة مودًعا باختياره أوقفها ثم كامَلني، حوَلني مدة

املرشب. واعتدال والصدق الغرية من يُوصف ال بما سنة وثالثني خمس من نحًوا
من الحكومة اغتاظت سوريا يف الجرائد عىل املراقبة اشتدت ملا أنه ذلك وسبب
األوامر فأصدرت العثمانيني، األحرار زعيم باشا مدحت ترجمة لنرشه البستاني نجيب
وملا كبرية. خسارًة بصاحبهما ألحق مما «الجنان»؛ ومجلة «الجنة» جريدة بتعطيل
أيدي عىل والرضب العثمانيني حقوق عن بالدفاع ُعرفتا قد املذكورتان الصحيفتان كانت
هدًفا أو املطبوعات مأموري أيدي يف آلًة يجعلهما أن صاحبهما نفس أبت املفسدين
بمساعي عنهما بالعفو السلطانية اإلرادة صدور من رغًما إصدارهما عن فتوقف لألهواء؛
وباإلجمال الدولة. عاصمة يف سابًقا الخارجية ناظر باشا وسعيد الوزراء شيخ باشا نامق
نفًعا وأكثرهن العربية الصحف أرقى من عهدهما يف كانتا الصحيفتنَي هاتني فإن
بكل مذكورة فوائدهما تزل ولم سنة عرشة وست نيًفا عاشتا وقد انتشاًرا، وأعظمهن
ظهورها أول عند «الجنة» جريدة مدح يف قصيدة بيهم حسني الحاج ونظم ولسان. شفة
فأحببنا امليالدي، الحساب عىل وثانيهما الهجري الحساب عىل أولهما بتاريَخني ختمها ثم
الصحف كل أسماء ضمنها وقد املعتربة، الجريدة هذه ألخبار الختام مسك نجعلها أن

قوسني: بني مطبوعة وهي الحني ذلك يف منترشة كانت التي العربية

رن��ة أل��ط��ف ب��ال��ص��دق ألخ��ب��اره��ا «ل��ج��ن��ٍة» ع��وج��وا األوط��ان ب��ن��ي ي��ا أال
«ن��ح��ل��ة» ش��ه��د ل��ف��ظ��ه��ا م��ع��اٍن «ج��ن��ان» ح��ك��م��ٍة «ج��وائ��ب» أخ��ب��ار» «ح��دي��ق��ة
دج��ل��ة ب��ح��ر ع��ن «ال��زوراء» ت��ف��ض��ل��ه��ا «ف��رات��ه��ا» ع��ذب «ك��ال��ن��ي��ل» «وق��ائ��ع��ه��ا»
«زه��رة» ن��ش��ر ل��ن��ا ي��ه��دي «ورائ��ده��ا» «ل��م��دارٍس» غ��دت ق��د ع��ل��م «ك��روض��ة»
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ب��ش��ه��رة ف��ازت ب��ال��غ��رب ث��م وب��ال��ش��رق ن��ش��ره��ا ي��ع��ب��ق ال��ف��ي��ح��اء «ب��س��وري��ة»
ل��ح��ظ��ة ك��ل ف��ي األوط��ان ب��خ��دم��ت��ه ش��ه��رة ال��ش��ه��م ال��ع��الم��ة ل��م��ن��ش��ئ��ه��ا
ص��ن��ع��ة أن��واع ت��ك��ث��ي��ر ف��ي وي��ج��ه��د ال��ورى ف��ي ال��م��ع��ارف ن��ش��ر ع��ل��ى ي��غ��ار
ألم��ة ب��ع��د ن��ح��ت��اج ال وب��ال��ج��د ب��ه ال��ذي ل��الت��ح��اد وي��ن��دب��ن��ا
دول��ة أع��ظ��م ل��ل��ع��ل��م ل��دول��ت��ه ال��ذي س��ل��ط��ان��ن��ا ال��ع��ص��ر م��ل��ي��ك ب��ظ��ل
وب��ه��ج��ة أم��ان ف��ي ف��ص��رن��ا ع��ل��ي��ن��ا رواق��ه��ا م��دَّت ال��غ��راء ع��دال��ت��ه
«ن��ش��رة» ق��ارئ ط��اب م��ا ب��أي��ام��ه رون��ًق��ا ت��زداد األق��ط��ار زال��ت ف��ال
ط��رف��ة ك��ل ل��ن��ا ت��ه��دي «وج��ن��ت��ه» «ج��ن��ان��ه» ل��ع��ل��م ت��ه��دي م��ن ق��ال وم��ا
غ��رة ك��أل��ط��ف يُ��ل��ف��ى وت��اري��خ��ه��ا ج��ن��ٍة ألخ��ب��ار أرخ اس��ت��م��ع��وا أال

ميالدية ١٨٧٠ هجرية/سنة ١٢٨٧ سنة

البشري

اآلباء رئيس مونو أمربوسيوس األب أنشأها أسبوعية إخباريٌة دينيٌة كاثوليكيٌة صحيفٌة
لخدمة ١٨٧٠ أيلول ٣ يف الفاتيكاني» «املجمع مجلة أنقاض عىل سوريا يف اليسوعيني
الحق «تعرفون املسيح السيد كلمات اتخذ وقد الرشقية، الكاثوليكية املسيحية الطوائف
أخبارها صحة إىل يُركن التي الجرائد أرقى من البشري ويُعد لها، شعاًرا يحرزكم» والحق
صحيفًة عهده أول يف وكان والوطن، والعلم لآلداب خدمتها وإخالص مبادئها وصفاء
ثم األمريكان، للمرسلني األسبوعية» «النرشة بقطع صفحات ثماني عىل تحتوي صغرية
زال وما متوسطة، صفحاٍت بأربع منشورة جريدٍة إىل ١٨٧٢ األول كانون ٢ يف تحول
إتقانًا، وأشدها أخباًرا وأكثرها حجًما الصحف أكرب من صار حتى فشيئًا شيئًا ينمو
إحدى أسبوعيٍّا لبث بعدما األسبوع يف مرتني يظهر صار ١٩١١ الثاني كانون ٣ ومنذ
بقاء مع األسبوع يف مرات ثالث صدر ١٩١٣ الثاني كانون ٣ ويف كاملة، سنة وأربعني

األسبوعي. عهده يف كانت كما فيه االشرتاك قيمة
بالحرف ١٨٨٤ نيسان ١٦ يف أبدله حتى األمريكاني بالحرف يصدر سنة ١٥ وبقي
البديعة بنقوشه لألبصار يروق جميل بمظهٍر شتى فرٍص يف برز وقد القسطنطيني.
وأخص اآلن. حتى العربية الصحف سائر يف مثيل لها يعهد لم التي الفاخرة ورسومه
اليوبيل (١) اآلتية: املواعيد يف صدرت التي هي الذكر تستحق التي املمتازة أعداده
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عهده. أوائل يف البشري عنوان رسم

األسقفي الذهبي اليوبيل (٢) عرش. الثالث الون البابا لكهنوت ١٨٨٧ سنة الذهبي
جريدة لتأسيس ١٨٩٥ سنة الفيض اليوبيل (٣) إليه. املشار األعظم للحرب ١٨٩٣ سنة
البطرسية. السدة إىل عرش الثالث الون الرتقاء ١٩٠٢ سنة الفيض اليوبيل (٤) البشري.
الذهبي اليوبيل (٦) الرسويل. العرش عىل ١٩٠٣ سنة العارش بيوس البابا جلوس (٥)
إلعالن ١٩٠٤ سنة الخمسيني العيد (٧) الكاثوليكية. املطبعة لتأسيس املذكورة السنة يف
١٩٠٨ سنة الفيض واألسقفي الذهبي الكهنوتي اليوبيالن (٨) دنس. بال الحبل عقيدة
أفرام أغناطيوس للسيد ١٩١٢ سنة األسقفي الفيض اليوبيل (٩) العارش. بيوس للبابا

األنطاكي. الرسيان بطريرك الثاني
مع اآلن حتى نشأته يوم من البشري إدارة تولوا الذين اليسوعيني اآلباء أسماء وإليك
،(١٨٧٥-١٨٧٦) روز يوسف واألب ،(١٨٧٠–١٨٧٤) بلو يوحنا األب السنني: تواريخ
جرمانس واألب ،(١٨٧٨-١٨٧٩) أبوجي لويس واألب ،(١٨٧٧) كوش فيلبس واألب
ماليه بطرس واألب ،(١٨٨١) الثانية للمرة كوش فيلبس واألب ،(١٨٨٠) دروبرتوله
الثانية للمرة أبوجي لويس واألب ،(١٨٨٣-١٨٨٤) غانم سليمان واألب ،(١٨٨٢)
صالحاني أنطون واألب ،(١٨٨٦–١٨٩٠) الثانية للمرة غانم سليمان واألب ،(١٨٨٥)
الثانية للمرة صالحاني أنطون واألب ،(١٨٩٤) المنس هنري واألب ،(١٨٩١–١٨٩٣)
أنطون واألب ،(١٩٠٠–١٩٠٢) الثانية للمرة المنس هنري واألب ،(١٨٩٥–١٨٩٩)
نودُّ وكنا الحايل، املدير وهو (…–١٩٠٦) معلوف لويس واألب ،(١٩٠٣–١٩٠٦) رباط
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وتخليًدا لفضلهم تقديًرا الحارض الزمان إىل نشأته منذ البشري مدراء جميع رسوم نرش
قانونهم عىل محافظًة رغبتنا تلبية عن منهم األحياء امتناع ذلك دون حال ولكن لذكرهم،
ألحد قديم رسٍم مع منهم األموات بعض رسوم عىل إال الجهد بعد نحصل ولم الرهباني،

عائلته. عند وجدناه الذي األحياء

و(١٨٨٥). (١٨٧٨-١٨٧٩) البشري جريدة مدير أبوجي؛ لويس األب

منهم: نذكر الذين الكتبة أفاضل بعض التحرير يف مساعدون اآلباء لهؤالء وكان
،(١٨٧٧–١٨٨١) البستاني يوسف والخوري ،(١٨٧٠–١٨٧٦) زوين جرجس املعلم
الجميل وأنطون ،(١٨٩١–١٩٠٧) الرشتوني ورشيد ،(١٨٨٢–١٨٩٠) البدوي وخليل

الحايل. املحرر وهو (…–١٩٠٩) طعمة بولس والخوري ،(١٩٠٨)
تقويًما اليسوعي دمياني بطرس األب بعناية البشري إدارة نرشت ١٨٧٨ وعام
بعد نه حسَّ وقد وإتقانًا، كماًال سنة كل يتزايد يزال ال البشري» «تقويم باسم يُعرف سنويٍّا
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و١٨٨١). ١٨٧٧) البشري جريدة مدير كوش؛ فيلبس األب

بالرسوم وزيَّناه حجمه يف وزادا اليسوعيان معلوف ولويس رباط أنطون األبوان ذلك
بقولها: (١٢ جزء ،٢ (سنة اللبنانية «املرسة» مجلة وصفته وقد الفاخرة،

واألعياد والشهور واألسابيع األيام ملعرفة عديدًة جداوَل يتضمن فهو
جدول يليه ثم الكاثوليكيني، الروحيني الرؤساء يذكر ثم إلخ، والصيامات
للمساحات جدول ثم األوروبية، النقود أهم مع مقابلتها مع العثمانية للنقود
يعقبه ثم واملعدودات، النقود لتحويل فوائد مع املرتية واملعدودات والعيارات
األجنبية الدول قناصل ذكر مع العلية الدولة يف اإلدارية التقسيمات يف نظر
يف شتى فوائد ثم الدولة، يف والرشكات اإلدارات يف املأمورين وأخص واملديرين
جدوٍل بوضع أخص بنوٍع امتاز وقد واملجالت، والجرائد والتلغراف البوسطة
املسيحية السنني يف منها كلٍّ بدء يقابل وما الهجرية السنني يتضمن شامل
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الكتاب هذا يجعل مما ذلك غري إىل وفكاهية وعلمية صحية وفوائَد أمثاله مع
بال عنه نقول أن مدًحا ويكفيه بابه، يف كامًال صفحة ٢١٥ عىل يشتمل الذي
كتاب يف نجد أن يمكننا ال وأننا العربية، اللغة يف يصدر تقويم أحسن مراء:

فيه. نجدها التي اإلفادات سواه

مبدأ نزاهة عن روايتها وثقة ينبوعها صدق إىل يُركن التي الشهادات أحسن ومن
«البشري قالت: ١٨٨٧ الثاني كانون شهر يف الرسمية «سورية» جريدة روته ما البشري
بحق ا مرضٍّ شيئًا العالم وحوادث السياسية األخبار سياق يف تكتب ال … قديمة جريدٌة

أصًال.» وامللة الدولة

الكلية، «٢» الطبي، املكتب «١» بريوت: يف اليسوعيني لآلباء يوسف القديس كلية أبنية
األب «٨» املطبعة «٧» الكربى املكتبة «٦» األوسط املمىش «٥» األعىل الرواق «٤» الكنيسة، «٣»

الكلية. مهندس باليو األب «٩» الكلية ومنشئ «البشري» جريدة مؤسس مونو أمربوسيوس

١٩١١ سنة وإيطاليا العثمانية الدولة بني الغرب طرابلس يف الحرب نشبت وملا
املتعلقة املعلومات نرش عن الجرائد فيه منع أمًرا العثمانية الحربية ناظر أصدر و١٩١٢
األمر خالفت «البشري» جريدة أن بريوت يف العريف للمجلس فتخيل الوطني، بالدفاع
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.(١٩٠٣–١٩٠٦) البشري جريدة مدير ربَّاط؛ أنطون األب

الحرب، ملدة وبتعطيلها عثمانية لريًة ستني بدفع املسئول مديرها عىل فحكم املذكور،
اآلستانة من فسخه فطلب شديًدا، القرار هذا وجد قد بريوت وايل بك حازم ولكن
«صدى باسم صدرت تعطيلها مدة ويف االنتشار، إىل الجريدة عادت ثم عليه واستحصل

فقط. عددان منها ظهر وقد ١٩١٢ حزيران ٤ يف البشري»
أول يف وكان حياته، أدوار كل يف الكتابة وجرأة الرواية بصدق البشري واشتهر
تتناول مواضيعه وكانت العهد، ذلك صحف بقية مثل ركيكة بعبارٍة مكتوبًا ظهوره
بالدين. عالقة لها التي الكون أخبار وسائر املحلية الحوادث وبعض الدينية املسائل
غانم سليمان األب توىل فلما غريهم، دون الكاثوليك جماعة سوى يطالعه ال وكان
كالهما فأنعش التحريريه، بشئونه قائًما البدوي خليل كان إدارته اليسوعي اللبناني
صار حتى ومواضيعه عبارته نا وحسَّ مباحثه نطاق عا ووسَّ البشري يف جديدة روًحا
واملحررون الجريدة مديرو جرى أثرهما وعىل الكاثوليكيني، وغري الكاثوليكيون يطالعه
السيارة الصحف كسائر بكثرة تُباع البشري نسخ وصارت الحارض. الزمان إىل فيها
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الوطنيني لآلباء إدارته تسليم نجاحه عىل ساعد والذي والجهات. بريوت أسواق يف
يف باأللوف يعدون وقراؤه ولغتنا، بالدنا عن األجانب منهم يتواله كان ما بعد اليسوعيني
وشمال والسودان ومرص وقربص وفلسطني سوريا أنحاء وسائر لبنان قرى وكل بريوت
والحبشة والهند وأمريكا أوروبا يف عديدون مشرتكون وله النهرين، وبني والعراق أفريقيا
األب الحايل ومديره بالضاد. الناطقني باملسيحيني املأهولة األقطار من وغريها وأسرتاليا
اليد وله الرأي، وسداد والفضل والغرية بالعلم له مشهود نشيٌط رجٌل معلوف لويس
إصدارها يف الفخر يرجع وإليه تحسينها، وزيادة الجريدة شئون ترقية يف البيضاء
سنة. أربعني من أكثر أسبوعية لبثت بعدما األسبوع يف مرات ثالث ثم األسبوع، يف مرتنَي

سابًقا. و«األهرام» «البشري» محرري وأحد القاهرة يف «الزهور» مجلة مؤسس الجميِّل؛ أنطون

تعطل ذلك وبسبب املطبوعات، عىل املراقبة عهد يف بؤس أيام البشري وقىض
الذي فائز حسن عهد يف سيما ال املراقبني تعنت سوى قانوني مسوٍغ بال شتى مراٍت
أنطون األب مع اليسوعيني رئيس حينئٍذ فاضطر الجرائد، عىل قواه بكل يضغط كان
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عىل العايل الباب لدى الشكوى ويقيما اآلستانة إىل يذهبا أن البشري مدير صالحاني
أمر الذي السلطان إنصاف عىل للحصول فرنسا سفارة فساعدتهما املذكور، املراقب

الجريدة. ظهور بإعادة
بينه جرت مختلفة مواضيَع يف شهرية علميٌة ومناظراٌت دينية مجادالٌت وللبشري
و«النرشة الشهرية» و«النرشة «الجنان» منها: نذكر التي العربية الصحف أهم وبني
يف «املقتطف» ثم بريوت، يف و«الهدية» الفنون» و«ثمرات و«التقدم» و«الجنة» األسبوعية»
يف «املناظر» وأخريًا القاهرة، يف و«الهالل» و«اللطائف» «الفالح» ومنها والقاهرة، بريوت
عندما ومواضيعها وأسبابها املجادالت تلك أكثر ذكرنا وقد وغريها. لبنان بجبل بعبدات
إدارة فزاروا والعظماء الوزراء من كثري تلطَّف وقد املذكورة. الصحف أخبار رسدنا
املطبعة آالت أخذت ١٨٨٩ سنة بريوت وايل باشا عزيز زارها فلما ومطبعته، «البشري»

األبيات: هذه منها وهاك والفرنسية، والعربية الرتكية باللغات مدائحه تنرش بأرسها

ع��زي��ز ال��ك��رام ف��ي خ��ط��ي��ر واٍل زاره��ا ل��م��ا ال��دار ع��راص ب��اه��ت
ع��زي��ز وع��اش م��والن��ا ف��ل��ي��ح��ي ب��ق��دوم��ه اه��ت��ف��ي بُ��ْك��ُم ي��ا ب��ال��ل��ه
ع��زي��ز وق��اك واظ��ف��ر ال��ورى ف��ي س��د ن��ل أرخ��ت ك��ن ب��ال��رغ��د أرخ��وا ق��د

١٨٨٩/١٣٠٧

١٨٧٦ سنة إىل ١٨٧١ سنة منذ بريوت جرائد أخبار الثاني: الفصل

املنري الصبح كوكب

أصدرها الحجم، متوسطة صفحاٍت أربع ذات مصورة دينيٍة شهريٍة نرشٍة عنوان هو
مجانًا لتوزيعها ١٨٧١ سنة الثاني كانون غرة بتاريخ بريوت يف األمريكان القسوس
وترانيَم روحية وألغاًزا وِحكًما أخباًرا تتضمن وهي الربوتستانية. مدارسهم تالمذة عىل
األرض وعىل األعايل يف هلل «املجد اآلية: هذه شعارها جعلوا وقد أدبية، وفوائَد دينية
بريوت، عىل أشعته تنبعث كوكب بشكل مكتوبًا عنوانها وكان املرسة.» وبالناس السالم
الساعة برج مع اإلنجيلية الكنيسة بناية أحدهما يمثل آخران رسمان العنوان طريف وإىل
تعطَّلت؛ مسيحية) ١٨٩٠ آب ١٢) مالية ١٣٠٦ تموز ٣١ ويف املدينة. هذه يف األمريكية
فأبدلوها بنرشها، الحكومة من الرسمية الرخصة عىل حائزين غري كانوا أصحابها ألن
اآلن، حتى حية تزل لم األسبوعية» «بالنرشة موسومة صفحتنَي ذات شهرية بنرشٍة
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األمريكيني. للمرسلني املنري» الصبح «كوكب جريدة عنوان رسم

الثانية. من قليًال أكرب وحجمها األسبوع يف مرة تصدر التي األسبوعية النرشة غري وهي
فانديك كرنيليوس الدكتور هم: املنري» الصبح «كوكب جريدة يف كتبوا الذين وأخص

الربباري. هللا ورزق الحوراني وإبراهيم رسكيس وإبراهيم

األسبوعية النرشة

املرسلون أنشأها ينري» كالمك «فتح شعارها مصورة أسبوعيٍة دينيٍة صحيفٍة عنوان هو
وصفها سبق التي الشهرية» «النرشة لجريدة خلًفا ١٨٧١ الثاني كانون ١٠ يف األمريكان
توىل وقد نظيًفا، طبًعا مطبوعة صغريٍة صفحاٍت ثماني ذات وهي األول، الجزء يف
إدارتها تحولت بعده ومن فانديك، كرنيليوس الدكتور عهدها أول يف وتحريرها إدارتها
حينئٍذ فيها فكتب األمريكيني، جسب هنري ألخيه ثم جسب صموئيل القس لعهدة
بتحريرها عهد ذلك وبعد شدودي، وأسعد برباري هللا ورزق رسكيس إبراهيم األساتذة
منذ املهمة بهذه قائًما يزل لم الذي الحوراني إبراهيم املطبوع والشاعر البليغ للكاتب
اإلنكليزية اللغة من الرتجمة يف يساعده أخذ األخرية السنني ويف اآلن، حتى ١٨٨٠ سنة
بأمر تعطَّلت ١٨٩٠ الثاني كانون شهر ويف راشيا. من بهنا إلياس األستاذ العربية إىل
الحكومة مرشب تُوافق ال تلغرافات املحلية الجرائد عن نقلت ألنها كاملة؛ سنًة الحكومة
أجابه املعاملة، هذه عىل اإليجابية املراجع لدى النرشة مدير احتج فلما العهد، ذلك يف
وتدعوهم األسبوعية» «النرشة أصحاب صدق عىل تعول الحكومة أن املطبوعات مراقب

األخبار. انتقاء يف التحري زيادة إىل
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األسبوعية». «النرشة جريدة مدير جسب؛ هنري الدكتور

البريوتية الصحف من وغريها األسبوعية» «النرشة بني طويلة مناقشاٌت جرت وقد
بني عليها املختلف القضايا ببعض يتعلق فيما ١٨٨٨ سنة و«الهدية» «البشري» سيما ال
الثالث الجرائد هذه بني الجدال وطيس وحمي والربوتستانت، واألرثوذكس الكاثوليك
أهم ومن إسقاطهما. يف وتسعى األُخريني تُخطِّئ الواحدة فكانت نريانها واستعرت
«أمىض أو حدَّين» ذو «سيف عنوان تحت مقاالت املذكورة املناقشة أثناء النرشة فصول
األخرية احتجاب وبعد والهدية، البشري عىل فيها حملت وغريها، حدَّين» ذي سيف كل من
الزمان يف تماًما انقطعت ثم األُوليني بني شأن ذات ليست مجادالت حصلت ١٨٨٩ عام
وأخذ عباراتها نت تحسَّ األسبوعية» «النرشة تحرير الحوراني إبراهيم توىل ومذ الحارض.
خاليًة تصدر صارت ولكنها النفع، جزيلة وعلميًة أدبية فصوًال صفحاتها عىل ينرش
املرسلون ينرشها صفحتنَي ذات شهرية نسخٌة الجريدة ولهذه ندر. ما إال الرسوم من
مخصصة وهي امللغاة، املنري» الصبح «كوكب جريدة من بدًال ١٨٩٠ سنة منذ األمريكان

الربوتستانية. املدارس يف التالمذة بصغار
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الجنينة

سليم لصاحبها ١٨٧١ عام ظهرت متوسط بقطٍع صفحتنَي ذات تجارية سياسيٌة جريدٌة
بإصدار ذلك له فتسنَّى يومية، جريدًة يصدر أن حاول عربي صحايفٍّ أول وهو البستاني،
وكانت والسبت. والخميس واألربعاء االثنني أيام يف أسبوع كل مرات أربع «الجنينة»
وهكذا أسبوع. كل من والجمعة الثالثاء يوَمي يف تظهر الذكر السابقة «الجنة» جريدته
«الجنينة» وكانت يوم، كل يف الجديدة األخبار يتناولون الصحيفتنَي هاتني قراء كان
القسم وكان الجهات، ومراسالت املحلية الحوادث تليها السياسية الربقية باألنباء مصدَّرة
نيًفا عاشت وقد املالية، والقراطيس التجارة أسعار يشمل ومتقنًا مطوًال فيها التجاري
وبعض بريوت يف األصفر الهواء تفىشَّ عندما ١٨٧٥ عام احتجبت ثم سنني وأربع
بدل أما فرنكات، عرشة وحدها «الجنينة» يف السنوي االشرتاك بدل وكان سوريا. أنحاء
اسم وكان فرنًكا. ٣٣ و«الجنة» «الجنان» ومع فرنًكا ١٧ فكان «الجنة» مع اشرتاكها
إحداهما عىل نقش قد عثمانيتان رايتان بجانبَيه تخفق بديع برسٍم محتاًطا الجريدة
الحفار صنعه الرسم وهذا السلطانية. الطغراء شكل األخرى وعىل والنجمة الهالل رسم
و«الجنينة» «الجنة» فصول ينشئ البستاني سليم وكان اللبناني، فرح ميخائيل املشهور
أومريس اليوناني للشاعر «اإللياذة» ُمعرِّب البستاني سليمان العالمة نسيبه بمساعدة

حاًال. العثمانية السلطنة يف األعيان» «مجلس أعضاء وأحد

التقدم

امتيازها لصاحب «النجاح» مجلة إلغاء بعد ١٨٧٤ عام مفتتح يف صدرت عمومية جريدٌة
يحررها الحجم متوسطتَي صفحتنَي يف أسبوعية نصف أوًال فكانت الشلفون، يوسف
كاملة سنًة فيها كتب الذي الدمشقي إسحاق بك أديب إليه انضم ثم وحده، منشئها
املواضيع من خالية صغريٍة صفحاٍت ثماني يف أسبوعية صارت الثالث عامها ويف وتركها.
املحلية الصحف من الغالب عىل منقولة مقاالتها وكانت الجديدة. األنباء وطالوة املفيدة
واضطر مطالعتها، من الناس وسئم شأنها، فانحط اآلستانة؛ يف الجوائب أو املرصية أو
صابونجي لويس القس حينئٍذ فيها نظم وقد الرابعة. السنة يف تعطيلها إىل صاحبها

املشهور: البيت هذا

ي��ذك��ر اس��م ل��ل��ش��ل��ف��ون زال م��ا ي��ت��أخ��ر دائ��ًم��ا ال��ت��ق��دم إن
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بأربع األسبوع يف مرتنَي الظهور إىل فعادت ١٨٨١ سنة بداية إىل محتجبًة ولبثت
بعدما األرثوذكس للروم جرجس القديس مطبعة يف تُطبع وصارت كبرية، صفحاٍت
حينئٍذ توىل وقد الشلفون. يوسف امتيازها لصاحب الكلية» «املطبعة يف تُنرش كانت
االمتياز لصاحب يدفع وكان أوروبا من عودته بعد الثانية للمرة إسحاق أديب تحريرها
ورتَّب البالغة من قشيبًة حلًة فألبسها له، إدارتها عن تنازله لقاء الشهر يف فرنًكا ستني
وقد العربية. البالد كل من مطالعتها عىل القوم أقبل حتى مواضيعها ن وحسَّ مباحثها

نصه: ما فيها جاء نفيسة بمقدمٍة افتتحها

غصن وُجرد قصدها حبة ُدفنت الدهر من حني الصحيفة هذه عىل أتى ولقد
بهذا انجلت ثم الحدثان، وعاديات األيام حوادث من عليها طرأ بما نفعها
صت تقمَّ ولكن املطلق، املحو بعد تَبُد ولم البحت العدم من تنشأ لم املظهر

جديًدا. ثوبًا الحياة من

صديقه يساعد عم» أبناء «رسسق بنك يف اشتغاله مع العازار إسكندر الشيخ وكان
الجريدة، صفحات عىل اسمه توقيع بدون «التقدم» فصول بعض كتابة يف إسحاق أديب
وبعد دالك. مورك محل أشغال مدير نجار سليم اآلخر صديقه يفعل كان ذلك ومثل
جرجس الجريدة تحرير يف فخلفه مرص إىل أديب سافر املذكور التاريخ من سنة مرور
استلم ١٨٨٣ عام كان وملا إسحاق، عوني إىل بعده من وانتقلت نحاس، ميخائيل بن
بحياته، ذهبت التي العلة عليه اشتدت حتى قليلة شهوٍر مدة الثالثة للمرة أديب تحريرها
رجٌل معه فيها واشرتك أصغر بحجٍم األسبوع يف مرة يصدرها الشلفون حينئٍذ فأخذ
املقاالت مثل من لخلوها عليها الناس إقبال قلَّ وإنما جرمانوس. يوسف يدعى لبناني
ثالثة املنوال هذا عىل الحال ودامت ال. العسَّ برباعة يدبجها أديب كان التي الشائقة
جرجس بن إسكندر وتحريرها إدارتها استلم حتى والفناء البقاء عوامل تتنازعها أعوام
بحجم ١٨٨٧ األول ترشين ٣١ يف فأصدراها البريوتيان، طراد إبراهيم بن ونجيب طاسو
نصوحي عطلها ١٨٨٨ شباط ٧ ويف األدبية. النهضة روح فيها وأنعشا الكربى، الجرائد
لتهييج موجبة عباراٍت السابق اليوم يف نرشت ألنها معلومة؛ غري ملدٍة بريوت حاكم بك
طاسو إسكندر بإدارة ١٨٨٩ سنة أواخر إىل وعاشت عنها العفو صدر ثم األفكار،
«البشري» جريدة وبني إسحاق أديب عهد يف سيما ال «التقدم» بني جرت وقد إليه. املشار
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نرشها. بداية يف «التقدم» جريدة عنوان رسم

اإللزامي» «التعليم قضية عىل املبادئ يف الختالفهما طويلة مناقشاٌت اليسوعيني لآلباء
الصحف من األخرية العرشة أعوامها يف كانت األوىل فإن فرنسا، يف العلمانية باملدارس
عىل املحافظة أشد تُحافظ الثانية بينا العرصية، األفكار وتر عىل ترضب التي الحرة
كتاب بشريهم يف اليسوعيون قرظ وملا الكلمة. معاني من معنًى بكل الكاثوليكية التقاليد
الواحد: بالحرف كتبوه1 ما وهذا املناظرة بآداب ملؤلفه شهدوا إسحاق ألديب «الدرر»

وجدناه الجرائد بعض كتَّاب مع قابلناه لو معنا جداله يف أنه به يمدح ومما
والطعن السفاهة من يشينهم فيما مثلهم قلمه تطويح عدم يف عنهم متعاليًا
يقتفوا أن خصوًصا الجرائد هذه كتبة أديب بأصحاب األجدر فكان الشخيص؛

معنا. جدالهم يف أثره

.١٨٨٨ الثاني كانون ٥ :٨٥١ عدد «البشري» جريدة راجع 1
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الربق». «صدى جريدة امتياز وصاحب سابًقا «التقدم» جريدة يف املحرر العازار؛ إسكندر الشيخ

الفنون ثمرات

أدباء بعض من املؤلَّفة الفنون» «جمعية أنشأتها أدبية علميٌة سياسيٌة أسبوعيٌة صحيفٌة
إدارتها وفوَّضت حمادة، الفتاح عبد السيد ابن سعد الحاج برئاسة وأعيانهم املسلمني
أوىل وهي املذكورة، الجمعية أعضاء أحد قباني القادر عبد السيد امتيازها لصاحب
اآلستانة. يف «الجوائب» بعد العثمانية السلطنة يف وثانيتها بريوت يف اإلسالمية الجرائد
وقيمة سهًما عرش اثني من تتألف مساهمة رشكًة عهدها بداية يف الفنون ثمرات وكانت
ملا خالًفا العربية الصحف باكورة القبيل هذا من وهي غرًشا، وخمسمائة ألفان سهم كل
إال مساهمة، عربيٍة جريدٍة أول كانت املرصية «اللواء» جريدة أن من زيدان2 جرجي رواه

.٤٨٨ صفحة ١٨ سنة «الهالل» مجلة 2
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الجريدة). تأسيس عند (رسمه الفنون» «ثمرات امتياز صاحب قباني؛ القادر عبد السيد

إىل واندفاعها النفوس بعض يف الحسد روح لحلول عمرها يطل لم الفنون» «جمعية أن
فانتقل حمادة، سعد الحاج مؤسسها وفاة عند كان خرب يف دخلت التي الجمعية معاكسة
اإلسالمية األمة خدمة قبلته جعل الذي االمتياز صاحب إىل ومطبعتها الجريدة اسم
اإلعانات سبيل يف جريدته صفحات عىل االكتتابات افتتح ما وكثريًا العثمانية، والجامعة
«أرطغرل» الباخرة غرقى عائالت إلعانات أحدهما اكتتابان وأهمها والوطنية، الخريية

الحجازية. الحديدية السكة ملرشوع واآلخر اليابان، مياه يف العثمانية
كتابتها فتوىل ١٨٧٥ نيسان ٢٠ يف الفنون» «ثمرات من األول العدد صدور وكان
والشيخ األزهري، األسري يوسف الشيخ وهم: واملرتجمني املحرِّرين أفاضل من رهط
قصريي، وسامي سابًقا، لبنان حكومة جي محاسب بك ذهني وإسماعيل األحدب، إبراهيم
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أحمد والشيخ طراد، هللا فرج بن وإسكندر الشلفون، عباس بن وسليم إسحاق، وعوني
١٨٨٩ الثاني ترشين شهر ويف وغريهم. الحبال محمود محمد والحاج طبارة، حسن
جرى ١٨٩٩ آيار ١٢ ويف فقط، ١٢ كانت أن بعد ١٦ أعمدتها فصارت حجمها كربت
صاحب لخدمة تقديًرا والوجاهة الفضل بأهل زاهيًا احتفاًال الفيض بعيدها االحتفال
حادثًا ذلك وعدت الثناء عبارات الجرائد فنرشت إليه، املشار تحريرها ورئيس امتيازها
يف تصدر وكانت صفحات بثماني صدرت األثناء تلك ويف العربية، للصحافة تاريخيٍّا
عموًدا، ٣٢ صارت عموًدا ٢٤ من تتألف الثماني صفحاتها كانت وبعدما فقط، أربع
يوم الصحافة عالم ودَّعت الوطنية بخطتها املكانة من الجريدة هذه أحرزته ما أثر وعىل

نشأتها. لعهد والثالثني الرابع العام بالغة ١٩٠٨ الثاني ترشين ٢ يف الواقع االثنني
طويلة مدًة حالهم لسان بقيت التي الصحيفة بهذه عظيمة ثقٌة للمسلمني وكانت
ألنها الجهات؛ جميع من يطالعونها فكانوا اآلستانة، يف «الجوائب» احتجاب بعد سيما ال
ومغاربها، األرض مشارق يف شعوبهم وأحوال ممالكهم وحوادث أخبارهم تنرش كانت
املجادالت جرت ما وكثريًا الخليفة، عرش حول وااللتفاف املؤمنني أمري لطاعة وتدعوهم
الجوائب أما لليسوعيني، والبشري فارس ألحمد كالجوائب الصحف بعض وبني بينها
وجريدة وشأنها، وتركتها الفنون» «ثمرات عنها أعرضت فقد عباراتها لسفاهة فنظًرا
بتعصبها موصوفة الفنون» «ثمرات أن كما الكاثوليكي للدين بتعصبها معروفة «البشري»
التي «النخاسة» مسألة يتناول الصحيفتنَي هاتني بني جدال أهم وكان اإلسالمي، للدين
الكردينال يد عىل الصحراء من وراءها وما أفريقيا شمال من إلغاءها أوروبا دول قررت
منه القصد يكون أن خشيت ولكنها الرأي، هذا الفنون» «ثمرات فاستحسنت الفيجري،
«البشري» فذهب عليها، األوروبية الحماية وبسط األصقاع تلك يف اإلسالمية القبائل تنصري
وأن اإلنسانية لخري خدمة محض هو الفيجري الكردينال عمل أن بحجة املذهب هذا غري

والسياسة. بالدين لذلك عالقة ال
القادر عبد السيد جاهر ١٩٠٨ سنة العثمانية الدولة يف الدستور إعالن وعقيب
الجرائد أصحاب مسئولية «إن القول: وحبذا يأتي بما الفنون» «ثمرات صاحب قباني
جريدة كل بتحرير يقوم أن يلزم ولذلك االستبداد، دور يف منها أعظم الدستور زمن يف
عنارص من عثمانية وحدٍة تأليف عىل للمحافظة العنارص جميع من الكتَّاب من نخبة
األمنية هذه لتحقيق الجرائد من أقدر وال الوحدة. بهذه العثمانية الجامعة فتعتز الوطن؛
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سوء إىل يدعو ما كل ونبذ والتحابِّ التفاهم عىل كتابها اتفق إذا الدستور روح هي التي
الجريدة. نرش إهمال عىل حمله األمنية بهذه فوزه عدم ولعل التفاهم.»

١٨٨٥ سنة إىل ١٨٧٧ سنة من بريوت جرائد أخبار الثالث: الفصل

الحال لسان

١٨٧٧ األول ترشين ١٨ يف ظهرت صناعية زراعيٌة علميٌة تجاريٌة سياسيٌة جريدٌة
االعتدال خطة عىل اآلن حتى نشأتها أول منذ فجرت رسكيس، خليل امتيازها لصاحب
القريب ثقة ونالت بذلك أمرها فاشتهر آخر، دون عنرص إىل التشيع وعدم واملساملة
كثري عدٌد مشرتكيها وبني والنحل، امللل جميع من مطالعتها عىل الناس وأقبل والبعيد
الناس ميل عىل جيل برهاٌن وذلك انقطاع، بال ظهورها أول إىل فيها اشرتاكه عهد يرتقي
لفصل مراًرا وانتدب الصحافيني بشيخ منشئها ُعرف التي القديمة الجريدة هذه إىل
صغرية عمرها بدء يف ظهرت وقد بريوت. حارضة يف مهنته أهل بني الطارئة االختالفات
الذي الحد بلغت حتى الطبيعي االرتقاء لُسنَّة تبًعا ن وتتحسَّ تنمو أخذت ثم الحجم،
صارت ثم أسبوعية، نصف أوًال وكانت الزمان، هذا يف تبلغه أن وطنية لجريدٍة يمكن
٢٣ يف األمر بها انتهى حتى األسبوع، يف مرات أربع ثم األسبوع، يف مرات ثالث تصدر
يتضمن أسبوعيٍّا عدًدا أصدرت العهد ذاك ومن اليومي، بمظهرها تصدر أن ١٨٩٥ أيلول
مراًرا اقرتحت أنها الجريدة هذه مزايا ومن املهمة. وأخباره األسبوع حوادث خالصة
وينحتوا األجنبية التعابري بعض ترادف ألفاًظا يضعوا أن اللغة وأساطني املتأدبني عىل
املشتغلني استحسان اقرتاحها فصادف العربية، األسماء أوزان عىل تكون ألفاًظا منها
أما كتاباتهم، يف األدباء أقرَّها كثرية ألفاٌظ باالستعمال درجت وهكذا العربي. باللسان
بحسب مرتبة أسماؤهم فهذه امتيازه صاحب مع الحال» «لسان تحرير تولوا الذين
أفرام أمني – األسري يوسف الشيخ – زوين جرجس املعلم اآلخر: بعد واحًدا التاريخ
الحداد رزق الدكتور – املشعالني نجيب – رسكيس سليم – قيقانو يوسف – البستاني
عباس بن سليم – عطية رشيد املعلم – البستاني هللا عبد املعلم – بهنا إلياس املعلم –

إليه. املشار قيقانو يوسف مع الحايل املحرر وهو عقل، فاضل سعيد – الشلفون
مقالٌة األوىل الصفحة يف اآلتية: املواضيع عىل اليوم تشتمل الحال» «لسان ومواد
ويف الكون، صحف أقوال وخالصة أوروبا بريد أخبار ثم عمرانية أو سياسية افتتاحيٌة
الثالثة الصفحة ويف الجهات، ومراسالت املحلية واألخبار الربقية األنباء الثانية الصفحة
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التي صورته (رسم تحريرها؛ ورئيس الحال» «لسان جريدة امتياز صاحب — رسكيس خليل
الفيض). الحال» «لسان يوبيل يف له أهديت

وفصل واملطر الحرارة ميزان وأحوال البواخر وحركة املالية والقراطيس التجارة أسعار
والصفحة اآلداب، يشني ما كل من لخلوها إنسان كل قراءتها يستطيع تهذيبية رواية من
نظيًفا طبًعا مطبوعة وهي أنواعها. اختالف عىل الكثرية باإلعالنات مختصة الرابعة
بالرسوم مزينة ظهرت شتى فرٍص ويف بالجريدة، الخاص املسكب يف مصنوعة وحروفها

املخصوص. الوصف تستحق التي والنقوش
املفيدة ومباحثها الصادقة بأخبارها األدبي العالم يف الجريدة هذه واشتهرت
مطالعتها عىل القوم إقبال ذلك عىل يشهد للوطن، خدمتها وإخالص الرشيفة ومبادئها
وما منها، العديدة النسخ ملشرتى ومساءً صباًحا إدارتها باب عىل الجرائد باعة وتزاحم
محاسنة يف مبالغتها سوى العثماني الدستور إعالن قبل حياتها أدوار أكثر يف عابها
أحوال ومراعاة الرضورة بحكم ذلك إىل مدفوعًة الخائنني املأمورين ومدح الحكومة
أعمال بانتقاد صفحاتها عىل وجاهرت الحرية عنان للقلم أطلقت فإنها اليوم أما الزمان،
الراية ظل تحت خصوًصا وبريوت عموًما السلطنة يف اإلصالح تعميم وجوب مع الحكام

العثمانية.
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ومنشئ املرصية «املؤيد» وجريدة سابًقا الحال» «لسان جريدة يف املحرر رسكيس؛ سليم
الصدى» و«رجع والقاهرة اإلسكندرية يف و«املشري» زحلتا، عني يف املدرسية «األرز» صحيفة
القاهرة؛ يف رسكيس» «مجلة وأخريًا بوستون، يف و«البستان» نيويورك، يف و«الراوي» لندن، يف

العربية). باملالبس (رسمه

الجريدة مطابع النار فالتهمت الواسعة بنايتها باحرتاق نكبت ١٨٩٥ أيلول ١٧ ويف
وعرشين سبع منذ هناك الباقية املطبوعات وسائر املرتبني وصناديق والكتب والحروف
والرصاص الحرب ومن أجناسها اختالف عىل األوراق من فيها كان عما تسل وال سنة،
بخاريتني مطبعتني هيكل سوى كله ذلك من يبَق فلم املطابع، لوازم من وغريه والقماش
فكان ودفاترها، اإلدارة مكتب سوى املطبعة من يسلم ولم حجرية، ومطبعٍة يد ومطبعة

فرنك. ألف بمائة تُقدر صاحبها عىل عظيمة خسارًة ذلك
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الحال». «لسان جريدة مدير رسكيس؛ رامز

ملنشئها فأُهديت الفيض الجريدة بيوبيل االحتفال جرى ١٩٠٤ نيسان ٢٢ ويف
ُجمعت املناسبة وبهذه بفضله. إقراًرا الرنانة والقصائد املالية والتقادم النفيسة التحف
تلك جملة ومن صفحة، ١١٥ من يتألف خاص كتاب يف الجرائد وأقوال األدباء تقاريظ
عن يعتذر وفيها العازار إسكندر الشيخ نظمها التي الرقيقة األبيات هذه نثبت القصائد

عينَيه: يف ألم بداعي االحتفال يف االشرتاك

م��خ��ت��ب��ي ب��ي��ت��ي س��ج��ن ف��ي ف��أن��ا ال��ع��م��ى إن��ذار ال��ع��ي��ن��ي��ن ف��ي ح��ل
م��ط��ل��ب��ي ق��رن رب��ع م��ذ م��ش��ه��د م��ن ال��ط��ال��ع ش��ق��وة ح��رم��ت��ن��ي
ب��ي ي��ش��ف��ع م��ا ال��ح��ال ش��ق��اء م��ن ل��ي ث��م ق��ص��اص ب��ح��رم��ان��ي ل��ي
م��ض��ط��رب ب��ال��ع��ي��ا ق��ري��ٍض م��ن ت��ه��ن��ئ��ة ه��ا ال��ح��ال ل��س��ان ي��ا
ي��ك��ت��ب ل��م اس��م��ه ن��ادي��ه س��ف��ر ف��ي ال��ف��ض��ي ع��رس��ك ص��دي��ق م��ن
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ح��ل��ب م��ن ح��ب��ة ف��ي��ه ن��ح��ن ل��ك��ن��م��ا ح��س��ن وج��ه أن��ت
وأب��ي أم��ي ال��رح��م��ن رح��م ف��ق��د غ��ي��ر ال أف��دي��ك أن��ا ب��ي
ال��ن��ج��ب ال��رص��ف��اء وب��ج��م��ع أم��ص��ارن��ا ب��ك��م ال��ل��ه ن��ف��ع
ب��ال��ل��ع��ب ب��ه ال��ج��د ن��خ��ل��ط ال��م��ش��ت��ه��ي ال��ذه��ب��ي وأران��ا
ال��ذه��ب ف��وق ال��ف��ض��ة أس��ك��ب وأن��ا ت��م��ش��ي ب��ال��ع��ك��از أن��ت
ي��ش��رب ل��م م��ن س��ر أي��ًض��ا وه��ي ي��ش��رب��ه��ا م��ن س��ر ك��أس ه��ي

الفكاهة». «ديوان مجلة روايات ومرتجم الحال» «لسان محرري أحد قيقانو؛ يوسف

تُعرف ١٨٦٩ سنة إىل ظهورها عهد يرتقي سنوية روزنامة رسكيس ولخليل
العرب لغة يف برزت التي السنوية التقاويم جميع أقدم من وهي السورية، بالروزنامة
بادئ يف الروزنامة هذه فكانت ذكرها، سبق التي فوائد» «مجموع مجلة تقويم بعد
بعرشات تُطبع صارت حتى وإقباًال رواًجا واأليام السنون فزادتها باملئات تُطبع أمرها
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وإحصاءاتها وإتقانها ضبطها عىل واعتماده بها الشعب ثقة عىل كبري دليٌل وهذا األلوف،
الحال» لسان «مفكرة عن نقوله الروزنامة عن قلناه وما املفيدة، مضامينها وسائر

املشهورة. السنوية

و«البصري» و«األحوال» املكسيك» و«صدى حاًال الحال» «لسان محرري أحد عقل؛ فاضل سعيد
سابًقا.

صاحب نجل رسكيس برامز مطبعتها وشئون الجريدة إدارة نيطت سنتني ومنذ
وتعاطاها جسمه يف أثرت التي األعمال عناء من الراحة بعض إىل والده الحتياج االمتياز
عن أخذ الفؤاد زكي نشيط شاب هو رسكيس ورامز انقطاع. بال سنة خمسني مدة
املعامالت يف والصدق املعارف وخدمة الوطن محبة سيما ال املحمودة الصفات كل أبيه
«إن فيه: يقال ما فأحسن غرو وال الناس. بني السلوك وحسن األشغال عىل واالنصباب
عىل تدل شائقة كتابات الحال» «لسان صفحات عىل وله األسد»، ذاك من الشبل هذا

والتحبري. التحرير صناعة يف ذوقه سالمة
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املصباح

ثالث ١٨٨٠ الثاني كانون غرة يف ظهرت أدبية علميٍة تجاريٍة سياسيٍة لجريدٍة اسم
تنرش مارونية وصبغتها كاثوليكية خطتها فكانت نقاش، نقوال ملنشئها األسبوع يف مرات
يوسف املطران حال لسان كانت أخصَّ وبنوٍع مصالحها، عن وتدافع الطائفة هذه أخبار
نشأتها أول من لها املادية مساعدته تُنَكر ال الذي املاروني بريوت أساقفة رئيس الدبس
وملا عليه، بالثناء فرصة كل يف تنطق فكانت عليها فضله قدَّرْت وقد املنية، أدركته حتى
يتضمن ١٨٩٧ آذار ٢٠ يف ممتاًزا عدًدا أصدرت الفيض األسقفي بيوبيله االحتفال جرى
الشاعر فيها نظم وقد وأعماله، ترجمته عن الطويلة والفصول إليه املشار املطران رسم

البيتنَي: هذين رمضان مصباح البريوتي

إص��الح ف��ي��ه ت��س��ام��ى ع��ص��ر أف��ق م��ن ب��زغ��ت ل��ق��د أخ��ب��ار ص��ح��ي��ف��ة ه��ذي
م��ص��ب��اح ل��ل��ع��ق��ل وم��ف��ه��وم��ه��ا ل��ي��ل وأح��رف��ه��ا م��ش��ك��اة ه��ي ك��أن��م��ا

«املصباح». لجريدة الثاني االمتياز صاحب نقاش بك جان
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لصدور تاريًخا ضمنها أيًضا أبيات ثالثة البحري جربان الدمشقي وللشاعر
وهي: «املصباح»

ان��ق��رض��ا ف��ي��ه ال��ج��ه��ل وظ��الم ال��ن��ه��ى أف��ق ف��ي ال��م��ص��ب��اح س��ط��ع
ال��غ��رض��ا ف��ي��ه ال��س��ه��م وأص��اب أت��ى وب��ال��خ��ي��ر ال��ش��ر ون��ف��ى
وأض��ا خ��ي��ري م��ص��ب��اح ب��دا ق��د أرخ��وا ن��ادى ال��ع��ص��ر ول��س��ان

ميالدية ١٨٨٠ سنة

صفحاته عىل ينرش كان فيما اإلنشاء ببالغة «املصباح» اشتهر حياته أدوار كل ويف
أكثر وكان العدلية، واآلثار االقتصادية والفصول األدبية واملقاالت السياسية اللمع من
بشئونهم املتعلقة املباحث من يكثر كان ولذلك اللبنانيني، من فيه واملشرتكني قرائه
يف منفيٍّا ١٨٨٩ نيسان ٨ يف كرم بك يوسف لبنان بطل تويف وملا واملهجر، الوطن يف
األمر فصدر الحكومة أرباب عيون يف تُرق لم رنانة بمقالٍة «املصباح» رثاه نابويل مدينة

األبيات: بهذه مفتتحة املذكورة املقالة وكانت بتعطيله،

وال��ك��رم ل��ل��ض��ي��ف َم��ن ل��ل��م��ه��م��ات َم��ن وال��ق��ل��م ل��ل��س��ي��ف َم��ن ل��ل��ش��ج��اع��ة َم��ن
وال��ع��ج��م ال��ع��رب ب��ي��ن ال��غ��ر آث��اره اش��ت��ه��رت ال��ذي ال��ش��ه��م ذل��ك م��ض��ى ل��ق��د
ب��دم ف��ل��ت��ب��ك��ه ع��ق��م��ت م��ث��ل��ه ع��ن ط��ائ��ف��ة ل��ه��ف ي��ا ب��ل ل��ب��ن��ان ل��ه��ف ي��ا

نجله باسم ومطبعتها الجريدة امتياز تحول ١٨٩٤ عام نقاش نقوال احتضار وعند
«املصباح» تحرير تولوا الذين الكتاب وأشهر والده، خطة عىل جرى الذي نقاش بك جان
خطار والشيخ زين وبولس زوين جرجس املعلم هم: إليهما املشار صاحبيه عهد يف تباًعا
وملا الشلفون. وسليم نقاش وداود شحيرب وأنطون إسحاق وأديب نقاش وسليم الدحداح
أوقاته أكثر تستغرق سلفه عن الثاني االمتياز صاحب ورثها التي املحاماة أشغال كانت
فأصدرها نجار، سليم بن إلبراهيم ١٨٩٩ سنة آب ٢٨ يف وتحريرها الجريدة إدارة سلَّم
صفحة. ١٦ يف األول حجمها من أصغر بحجٍم وحسابه نفقته عىل أسبوعية النجار
عليه؛ جنت التي هي جرأته إن حتى وأجرأها الصحف أنطق عهده يف «املصباح» وكان
وبعد الخلل، من فيها وما بريوت بلدية أعمال فيها انتقد إصالحية مقالٍة عقب فتعطل
١٩٠٣ عام ويف سنتنَي، مدة كبرية صفحاٍت أربع يف إصداره بك جان أعاد عنه اإلفراج
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سابًقا. «املصباح» جريدة يف املحرر شحيرب؛ بك أنطون

إبراهيم خطة هذان فتبع جدعون، وإلياس حبيقه نجيب باملرحوم وتحريره إدارته أناط
مراقب ضغط شدة من يسلما لم فإنهما ذلك ومع معتدلة، بلهجٍة ولكن تماًما، نجار
بقي ذلك وبعد عنهما. نظره يبهر ما له يدفعا لم ألنهما الجريدة؛ عطل الذي املطبوعات
منه فأصدر العثمانية، الدولة يف ١٩٠٨ سنة الدستور إعالن حتى محتجبًا «املصباح»
العهد. ذاك من معطًال يزل ولم صغرية، صفحاٍت ٤ يف أعداد بعض االمتياز صاحب

«مدرسة إىل انتقل ثم اليسوعيني، اآلباء كلية يف دروسه نقاش بك جان تلقى وقد
ذلك، يف الشهادة ونال األسري يوسف الشيخ وعىل والده عىل الحقوق علم فقرأ الحكمة»
يف عضًوا ١٨٩٧ سنة تعنيَّ حتى املحاماة فن والده مع يتعاطى صار ١٨٨٨ وسنة
فن معاطاة إىل عاد ثم سنني أربع الوظيفة هذه فخدم بريوت، والية استئناف محكمة
الوسام مع الثانية الرتبة ونال املحامني» عن املتداعني «مغني كتاب وألَّف املحاماة،
من بطرس» القديس «محامي وسام وأحرز العثمانية، الحكومة من الثالث العثماني

االسم. بهذا املعروفة الجمعية

265



العربية الصحافة تاريخ

الهدية

إىل «هدية باسم أمرها بادئ يف ظهرت صغريتنَي صفحتنَي ذات دينية شهريٌة نرشٌة هي
للربوتستانت املنري» الصبح «كوكب صحيفة مثال عىل األرثوذكسية» األحد مدارس أوالد
وأنشئت التصاوير. من وخاليًة الثانية من حجًما أصغر كانت األوىل أن غري بريوت، يف
عددها فصدر وبإيعازه، األرثوذكس الروم مطران شاتيال غفرئيل السيد عهد يف «الهدية»
العدد ثم ،١٨٨٣ الثاني كانون غرة يف مؤرًخا الثاني العدد ظهر ثم تاريخ، بال األول
كاملة أعواٍم ثالثة مدة الهيئة بهذه تصدر وظلت جرٍّا. وهلم شباط شهر يف الثالث
تديرها وكانت إليهم. تُهدى كانت التي األوالد ذوق توافق دينية وحوادَث قصًصا وتنرش
هذه أعضاء بعض منهم تربًعا فيها ويُحرِّر األرثوذكسية» املسيحي التعليم «جمعية
أبي هللا وفضل قصريي وسامي فياض ووديع عطية خليل منهم: نذكر الذين الجمعية
مقاالتها. وكتابة الجدلية بالشئون معتنيًا العازار إسكندر الشيخ وكان وغريهم، حلقة

مواضيعها نت وتحسَّ أحوالها ت فرتقَّ «الهدية» اسم عليها أُطلق ١٨٨٦ عام بدء ويف
من أيًضا لجنة تحريرها فتولَّت مجلة، شبه بهيئة مرتنَي الشهر يف تصدر وصارت
البطريرك غبطة (هو حداد غريغوريوس الشماس من تتألف املسيحي» التعليم «جمعية
خالكي مدرسة من الالهوت شهادة عىل الحائز توماترزي بن ويوسف حاًال) األنطاكي
من األخريان استقال السنة تلك أواسط ويف اللبناني، نفاع رشيد والشيخ اآلستانة يف
الشماس إليه أضيف ثم فصولها، ينشئ وحده غريغوريوس الشماس وبقي تحريرها
بصفة حينئٍذ األنطاكي الكريس واعظ حاًال) بريوت مطران (سيادة مرسة جراسيموس
«البشري» وجريدة «الهدية» بني املشهورة املناظرة جرت ذلك أثناء ويف دمشق، يف مراسل
األرثوذكس بني عليها املختلف املواضيع من وسواه بطرس» القديس «رئاسة موضوع عىل
املناظرة لهذه وكان وغريها. واملطهر القديسني وسعادة رومة بابوات كعصمة والكاثوليك
املتناظَرين الفريَقني من كلٌّ أفرغ بحيث والتاريخية الدينية الوجهتنَي من كبري شأٌن

كنيسته. تعليم توافق التي باألدلة دعواه لتأييد جهده
تحريرها إدارة ولبثت أسبوع كل يف مرَّة «الهدية» صدرت ١٨٨٧ سنة بداية ويف
املار الصحيفتنَي بني حينئٍذ الجدال احتدام زاد وقد حداد، غريغوريوس الشماس بيد
بمداخلة أخريًا الجدال انقطع حتى سعريها واشتدَّ املناظرة نريان فاضطرمت ذكرهما؛
عام فاتحة ويف واألرثوذكسية. الكاثوليكية الطائفتنَي وعقالء الطرَفني أصدقاء بعض
بعده فتوالها وتحريرها، الجريدة شئون إدارة من إليه املشار الشماس استقال ١٨٨٨
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«الهدية». جريدة يف املحررين أحد نفاع؛ رشيد الشيخ

وتاريخية وعلمية دينية بني ما مواضيعها وكانت كاملتنَي، سنتنَي مدة نفاع رشيد الشيخ
«الهدية» بني الشهرية املناظرة تلك جرت ١٨٨٩ سنة أواخر ويف السياسة. خال ما وسواها
ألجل والصالة القديسني شفاعة مواضيع عىل للربوتستانت األسبوعية» «النرشة وجريدة
«املنار» مجلة منها بدًال فظهرت الهدية توقفت قصري بوقت ذلك وبعد وغريها، املوتى
عن الكالم وسيأتي حاًال، الالذقية مطران حداد أرسانيوس الشماس امتيازها لصاحب

التاريخ. هذا من آخَر جزءٍ يف «املنار»
بعد األرثوذكسية الطائفة أبناء أنشأها التي الدينية الصحف ثانية «الهدية» وكانت
روح األرثوذكسيني قلوب يف أنعشت أنها مميزاتها ومن ذكرها، املارِّ «املهماز» جريدة
ومن كنيستهم، تواريخ وعتائق أجدادهم مفاخر عن التنقيب عىل وحملتهم األدبية النهضة
الرسمية الدينية الصحف الرشقية الطوائف سائر من أكثر عندهم انترشت الحني ذلك
يف و«الكلمة» القاهرة يف األرثوذكسية» و«الكنيسة بريوت يف و«املحبة» «املنار» وهي:
الرشيف. القدس يف فلسطني» و«بشري حمص يف و«حمص» دمشق يف و«النعمة» نيويورك
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١٨٩٢ سنة إىل ١٨٨٦ سنة من بريوت جرائد أخبار الرابع: الفصل

بريوت

آذار ٢٢ بتاريخ األسبوع يف مرتني برزت أدبية تجاريٍة سياسيٍة علميٍة جريدٍة اسم هو
الجانب بلني ُعرف ُمنشئها ألن كثريًا؛ سوقها فراجت الدنا، رشيد محمد لصاحبها ١٨٨٦
القادر عبد شقيقه أن حينئٍذ واتفق الوطن، خدمة يف النية وإخالص املرشب واعتدال
األعظم، الصدر باشا كامل يؤيده نافذة كلمٍة وذا بريوت تجارة ملجلس رئيًسا كان الدنا
فيها فاشرتكوا الجهات وسائر وسوريا ولبنان بريوت تجار لجميع الجريدة فأُرسلت
كانوا الحظ لسوء بالدنا أعيان ألن يرفضها؛ أن منهم أحد يستطع ولم لخاطره، إكراًما
يشرتك أكثرهم كان ولذلك األدبية، املشاريع سبيل يف الدرهم ببذل يضنُّون يزالوا ولم
شهر ويف منها. واالستفادة أخبارها مطالعة يقصد ال أصحابها من خجًال الجرائد يف
املصنوعة القسطنطينية الحروف من بهية بُحلٍَّة «بريوت» ظهرت ١٨٨٩ الثاني ترشين

سطًرا. ١١٢ فيها وزادت الكاثوليكية املطبعة يف
الذي الدنا أمني محمد أخيه لعهدة امتيازها انتقل ١٩٠١ عام منشئها وفاة وبعد
مع ١٩٠٥ عام إدارتها من باالنسحاب التجارية أعماله عليه قضت ثم أسبوعية، جعلها
البلدي، للمجلس رئيًسا عهدئٍذ وكان الدنا القادر عبد أخوه ها فتوالَّ باسمه، االمتياز بقاء
أن لبث وما قليلة، بمدٍة العثماني الدستور إعالن بعد يومية جعلها ثم مواضيعها فحسن
ثبت التي والشهرية واألسبوعية اليومية الصحف من العهد ذلك يف ظهر ما لكثرة أوقفها
قامت األوىل للمرة بريوت عىل واليًا ١٩٠٩ سنة بك أدهم تعنيَّ وملا القليل. العدد منها
الجريدة إصدار يعيد أن الدنا القادر عبد إىل الوايل فأوعز فيه، تطعن الجرائد بعض
انتظام بال ولكن األسبوع، يف مرات ثالث «بريوت» فصدرت باملال، وساعده عنه دفاًعا
جريدة وبني بينها حينئٍذ وجرت قلَّتها، أو موادها كثرة باختالف يختلف حجمها وكان
أثر وعىل الشخيص، الطعن إىل بهما أدَّت التي املوِجعة املناقشة تلك العثماني» «االتحاد

والعرشين. الرابع عامها بلغت بعدما ١٩٠٩ تموز شهر يف «بريوت» احتجبت ذلك
الجرائد سائر من أكثر النصارى تحاسن كانت أنها الجريدة هذه مميزات ومن
باأللقاب عليهم تبخل ال املسيحي الدين رؤساء ذكرها عند وكانت العهد، لذلك اإلسالمية
املسيحية الصحف تعامل كما بالقسط تعاملهم كانت إنها بل رسميٍّا، بهم املختصة
عباس بن سليم سنة ١٨ مدة فيها حرَّر وقد القبيل، هذا من اإلسالمي الدين رؤساء

واملعرفة. الفضل ذوي من وكالهما خياط الدين محيي الشيخ خلفه ثم الشلفون
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بريوت دليل

يف و«اإلعالن» «العثماني» وجريدتَي بريوت يف بريوت» «دليل صحيفة منشئ الخوري؛ أمني
اإلسكندرية.

عنوان تحت سنويٍّا تصدر صغرية مجلٍة بهيئة ١٨٨٨ عام ظهرت إحصائية جريدٌة
تقريبًا، اإلفرنج حذو فيها حذا وقد الخوري، أمني ملنشئها بريوت» «دليل أو «الجامعة»
ما عىل الجهات بقية مع والعالقات لألشغال وتسهيًال والغريب، الوطني بني للصالت
بريوت أحوال عن معرفته اإلنسان تهم ما كل نها ضمَّ فإنه املتمدنة، املمالك يف جاٍر هو
وصيادلتها وأطبائها تجارها وأسماء رجالها ومشاهري حكومتها ومأموري وأخبارها
وهي فيها. الحرف أرباب وسائر الدعاوى ووكالء الدول وقناصل األديان ورؤساء
والشوارع واألنزال والجرائد واملطابع واملكاتب واملدارس املعابد أسماء عىل أيًضا تشتمل
املرشوع هذا فكان إلخ. العمومية واملتنزهات املهمة والرشكات واملستشفيات واملصارف
كل إىل الغريب إلرشاد العربية البلدان سائر عليه جرت نموذًجا الرشقية بالدنا يف املبتَكر
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اإلسكندرية» «دليل ثم مرص» «دليل بعده من ظهر وهكذا أحوالها، من معرفته يهم ما
تصدر الجامعة واستمرت وغريها. والسودان» مرص «دليل ثم باريس يف «الدليل» ثم
فيها، وسكناه اإلسكندرية إىل سفره بداعي صاحبها أوقفها حتى متوالية سنواٍت سبع
أنها إال فقط. بريوت» «دليل عنوان تحت جريدة بمظهر أعادها بريوت إىل رجع فلما
ال العثماني الدستور إعالن بعد منها صدر ما وكل نرشها، أوقات يف منتظمة غري كانت
بريوت، يف اآلداب بمكتبة تُعرف مكتبة الخوري أمني ولصاحبها األصابع. عدد يتجاوز
العربية اللغتنَي يف معجم أهمها مكتبته قائمة يف مذكورة شتى مؤلفاٍت وضع وقد

العديدة. بالرسوم ُمزيَّن والفرنسية

الرسمية بريوت

الرسمية». «بريوت جريدة يف املحررين وأحد بريوت والية مكتوبي بك؛ سني الغني عبد

حاكم باشا عيل بعناية ١٨٨٨ األول كانون ٢٢ يف أنشئت أسبوعية رسميٌة صحيفٌة
إلذاعة والرتكية العربية باللغتنَي تُنرش وهي سوريا. والية عن انفصالها بعد بريوت
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املأمورين بعض العربي قسمها بتحرير يقوم وكان الرسمية. واإلعالنات الحكومة أوامر
بك، وممدوح الحوت، الرحمن وعبد الرشيف، وكمال حكيم، بك وإبراهيم فائق، كأحمد
الخياط. الدين محيي والشيخ سني، الغني وعبد األحدب، وحسني النرص، أبي وصبحي
فيها أدخلت ١٩١١ آذار ١٣٢٩ه/١٨ األول ربيع ١٧ يف الصادر ١١١٦ العدد ومنذ
يف تظهر صارت بحيث مباحثها دائرة اتسعت وقد عبارتها، ت وترقَّ شتى تحسيناٌت
٢٢ ويف العمومية. الخدمة عىل املشتملة واألدبية العلمية املقاالت وتنرش صفحات ثماني
األخبار إلذاعة صغرى صفحاٍت أربع يف يوميٍّا عدًدا تصدر أخذت ١٩١٢ األول ترشين
والجبل والرسب بلغاريا أي البلقان؛ ودول العثمانية الدولة بني الحرب وحوادث الربقية

إصدارها. من شهر بعد اليومية النسخة هذه نرش أوقفت ثم واليونان، األسود
األخ لرتكيبها استدعي قد حجرية مطبعٍة مع بها خاصة مطبعٌة الجريدة ولهذه
أن الحكومة أرادت العمل من فرغ فلما الطباعة، بفن املشهور اليسوعي كنعان أنطون
الخدمة هذه لقاء ذلك قبول الكريمة نفسه فأبت أتعابهم، أجرة وملساعديه له تؤدي
يُعلن كتابًا اليسوعيني رئيس إىل فأرسلت قدره حق عمله قدرت الوالية أن غري الوطنية،
املشار أنطون لألخ التذكار سبيل عىل ذهبية بساعٍة شفعته ثم لطغمتهم، الحكومة شكر

إليه.
ممتازان عددان منها صدر وقد جيد، ورٍق وعىل حسن بحرٍف الجريدة هذه وتطبع
رة املصوَّ العربية الصحف من اليوم حتى ظهر ما أبدع من وهما والتصاوير بالنقوش
الجلوس تذكار بمناسبة ١٣٢٦ شعبان ٩ يف ظهر أولهما اليسوعيني، مطبعة يف وُطبَعا
عىل الخامس محمد السلطان بجلوس احتفاءً التابعة السنة يف برز واآلخر السلطاني،
حرضة فهو مهامها بجميع والقائم ومطبعتها الجريدة هذه مدير أما العثمانية. األريكة

اآلن. حتى نشأتها منذ خدمتها يف يزل لم الذي النرص أبو املجيد عبد النشيط

الفوائد

شهر يف البدوي خليل أنشأها صغرية صفحاٍت أربع ذات إخبارية علميٌة دينيٌة نرشٌة
األوىل سنتها يف مرات أربع فصدرت الكاثوليك، الروم طائفة فتيان ملنفعة ١٨٨٩ آذار
جريدٍة إىل تحوَّلت ١٨٩١ الثاني كانون ١٠ ومنذ الثانية، سنتها يف شهرية صارت ثم
األول غريغوريوس اتخذها وقد صفحات، ثماني يف إخبارية علميٍة أدبيٍة أسبوعيٍة
من عرش السادس اليوم يف أذاعه بمنشور طائفته حال لسان الكاثوليك الروم بطريرك
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الباب أمر صدر إذ أسابيع؛ خمسة إال يطل لم الجريدة هذه عمر ولكن املذكور. الشهر
البطرسية»، «الخالفة مقام إنها العظمى رومة مدينة عن قالت ألنها بتعطيلها؛ العايل
إىل ترمي أنها الحميد عبد السلطان وأوهموا سياسيٍّا تأويًال العبارة لهذه األعداء فاختلق
ولهذا البابوات. مقر القديمة رومة إىل الجديدة» «رومة القسطنطينية من الخالفة نقل
جانب من اللهجة شديد تلغرايفٌّ تكديٌر باشا عزيز بريوت وايل إىل ورد الخيايل السبب
«الفوائد» صاحب فاضطر املوهومة، الدسيسة هذه إىل يأبه لم ألنه العظمى؛ الصدارة
عظيم وبجهٍد أشهر، ثالثة من نحًوا تغيَّب حيث السلطنة عاصمة إىل بنفسه يذهب أن
ال «البدوي» لقبه وأن الفتنة، إليه يعزون الذي بالرجل ليس أنه الشأن أصحاب أفهم
االقتناع حصل فلما عثمان. آل يف الخالفة عىل الناقمني العرب صميم من أنه عىل يدل
من بدًال «األحوال» جريدة بإنشاء السلطانية األوامر له صدرت جانبه من واالطمئنان

امللغاة. «الفوائد»

األحوال

١٨٩١ األول ترشين غرة يف أنشئت صناعية زراعيٌة أدبيٌة علميٌة تجاريٌة سياسيٌة جريدٌة
عامها ويف امللغاة. «الفوائد» جريدة أنقاض عىل أسسها الذي البدوي خليل لصاحبها
وكانت العثمانية، السلطنة يف نُرشت يومية جريدٍة أول وهي يوم كل صدرت الثالث
خاصة مطبعٌة لها أنشئت ثم املدينة، مطابع يف عمرها من األَُول الثالث السنني يف تطبع
السابقة «الفوائد» جريدة امتياز مع بها امتياز صدر قد كان التي الفوائد» «مطبعة باسم
املرفأ جادة يف قائمًة فخيمًة بنايًة لها يشيد أن ملنشئها هللا قيَّض ١٩٠٠ سنة ويف الذكر.
من جمًة عراقيَل الصحافية طريقها يف األحوال صادفت وقد بريوت. أبنية أجمل من وهي
أن سيما وال لقتلها، كافية منها واحدة كل كانت شديدة مصائُب بها ونزلت الوجوه كل
وبالرغم حسابًا. لالئمني يحسب ال جسوًرا حرٍّا أنصاره وِقلَّة ضعفه عىل كان صاحبها
األمرَّين ذاقت وقد الصحف. بني العايل مقامها وأحرزت األحوال أفلحت املحن هذه من
وصدرت مراًرا املحاكم أمام فصودرت اإلصالح، وأعداء املأمورين واضطهاد املراقبة من
بدفع املحكمة غرَّمتها واحدة مرًة إال االستئناف محكمة ردَّتها بدائية أحكاٍم عدة عليها
رئيس وكان األعداء، بعض من مدفوًعا الخونة العمال أحد بإغراء غرش ألف عرش ثمانية
صاحب فدفع التمييز، يف الحكم تثبيت يف فنجح األعضاء عىل الوطأة شديد املحكمة

ظلًما. غرش ألف عرش ثمانية الجريدة
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«األحوال» وصحيفة «الفوائد» وجريدة الكاثوليكية» «الكنيسة مجلة مؤسس البدوي؛ خليل
.(١٨٨٩ سنة يف (رسمه سابًقا «البشري» جريدة ومحرر

برشت جريدة أول وهي الجارحة، الحقائق نرش يف لجرأتها مراًرا األحوال وُعطلت
قبل واإلخاء واملساواة بالحرية صفحاتها عىل ونادت الديار هذه يف الدستور بإعالن
ومساء؛ صباًحا النهار يف مرتنَي صدرت ١٩٠٨ أيلول غرة ويف نفسها. العاصمة جرائد
عىل يدل وذلك األقطار، جميع يف العربية الصحف سائر عىل السبق قصب بذلك فأحرزت
لكن العمومية. الخدمة سبيل يف تفانيه وشدة األمور عظائم عىل وإقدامه منشئها همة
فهيجوا والحساد؛ األعداء صدور يف األحقاد أثار قد البالد إصالح عىل الغرية يف اندفاعها
شاكي رجل آالف عرشة نحو إدارتها عىل منهم فهجم املدينة، جهالء من العامة عليها
التي هللا عناية لوال بصاحبها يفتكون وكادوا ١٩٠٩ نيسان ٧ يف األربعاء يوم السالح
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زهاء البيت فالزم صحته، ركن لَهدِّ سببًا الفظيع االعتداء هذا وكان أيديهم. من أنقذته
الجهال أعمال وتقبيح اإلصالحية املقاالت نرش مداومة من خاللها يف يفرت لم يوًما عرشين
فباع الصحافة، من أخريًا ينسحب أن اضطر عائلية لدواٍع إجابة أنه عىل واملفسدين،
تحت ورشكاه بوبز لقيرص سنة عرشين إىل الجريدة ر وأجَّ ١٩١٠ سنة أوائل يف املطبعة
اضطروا ثم أشهر وسبعة سنتني مدة الجديدة اإلدارة أصحاب فنرشها معلومة، رشوٍط
من مطالعيها ألسف سببًا ذلك فكان مالية، ألسباٍب ١٩١٢ أيلول ١٠ يف توقيفها إىل
ويعتمدون كتاباتها طالوة إىل يرتاحون كانوا الذين املصالح وأصحاب واألدباء التجار

املفضل. صاحبها بهمة قريبًا الظهور ستستأنف أنها بلغنا وقد أخبارها. صدق عىل
قسًما صت وخصَّ الجرائد من سواها قبل األخبار نقل برسعة األحوال واشتهرت
ولها الناس، بني املعاطيات لتسهيل واملالية التجارية األسعار بإذاعة أعمدتها من وافًرا
ما قدر عىل وعمالها بالحكومة والتنديد الشعب مصالح عن الدفاع يف الشائقة الفصول
إىل مراًرا منشئها وسافر الحقيقية. الحرية فيها تنضج لم بالد يف جريدة تستطيعه
الرشقيني ويحثُّ الغرب، حضارة عن الضافية باملقاالت القراء يتحف كان بحيث أوروبا
١٩٠٠ أيلول غرة يف كان األحوال من صدر عدد وأجمل الغربيني. حسنات اقتباس عىل
بتأنق لألبصار يروق فإنه الثاني؛ الحميد عبد السلطان لجلوس الفيض اليوبيل بمناسبة
منهم: نذكر االمتياز صاحب مع كتابتها تولوا الذين وأخص نقوشه. وجمال ألوانه
بوبز وقيرص البكاسيني الخوري وإبراهيم الحلبي وأمني شوشاني ونجيب مطران خليل

عقل. فاضل وسعيد عقاد وسليم

١٨٧٥ سنة إىل ١٨٧٠ سنة من بريوت مجالت أخبار الخامس: الفصل

الفاتيكاني املجمع

كانون غرة يف اليسوعيون اآلباء نرشها صفحات ثماني ذات دينية أسبوعيٌة مجلٌة
التحرير يف يساعده وكان غوترلت، فرنسيس األب طغمتهم سليل بإدارة ١٨٧٠ الثاني
وغرضها املاروني. اللبناني زوين جرجس واملعلم اليسوعي املسترشق بلو يوحنا األب
الرشقية الطوائف بني آبائه ومباحث أحكامه وإعالن املسكوني املجمع هذا أخبار إذاعة
شعار وكان املذكورة. للسنة آب ٢٧ يف آخرها عدًدا ٣٥ منها فظهر الكاثوليكية،
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يف بطرس القديس خليفة لشأن تعزيًزا املجلة رأس يف مطبوًعا التاسع بيوس البابا
اإليطاليان عساكر دخول بسبب املجمع أعمال توقيف عند املجلة تعطلت وقد سوريا.
جدال جرى أنه عنه السكوت يسعنا ال ومما عليها. واستيالئهم البابوات عاصمة إىل
جريدة عن منقولة فصوًال نرشت الثانية ألن و«الجنان» الفاتيكاني» «املجمع مجلتي بني
البيعة رأس عن للدفاع األوىل فقامت األعظم، الحرب حقوق ضد اإلنكليزية «التيمس»
سلب تقصد الرومانية السدة بأن القائلني زعم فساد «الجنان» ملجلة وبيَّنت الجامعة
املقاالت يكتب الحلبي مراش فرنسيس وكان الرشقية». الكنائس «استقالل يسمونه ما
الجدال أصول عىل محافظته مع «الجنان» ضد الفاتيكاني للمجمع منتًرصا الطويلة

الشخيص. للطعن التعرض وعدم املناظرة وآداب

الجنان

مرتني ١٨٧٠ الثاني كانون غرة يف صدرت تاريخية أدبيٍة علميٍة سياسيٍة ملجلٍة اسم
اإليمان»، من الوطن «حب شعارها فجعل البستاني، بطرس املعلم ملنشئها الشهر يف
لجرائدهم يتخذوا أن الغربية الصحف أرباب أكثر عند العادة درجت العهد ذاك ومن

البيتنَي: بهذين بطرس املعلم افتتحها وقد به، ويصدروها ا خاصٍّ شعاًرا ومجالتهم

ال��ع��ي��ان ع��ن ب��ال��س��م��اع ف��أغ��ن��ت ح��دي��ثً��ا نُ��ش��رت ص��ح��ي��ف��ًة إل��ي��ك
ال��ج��ن��ان ب��اس��م دع��وت��ه��ا ل��ذاك ش��ه��يٍّ��ا ث��م��ًرا ح��وى ك��ف��ردوس

من صاحبها ناله ملا وغربًا رشًقا العربية البالد يف رائجًة «الجنان» سوق وكانت
قاموس وتأليف الوطنية» «املدرسة بتأسيس العظيم والصيت الواسعة العلمية الشهرة
ابن البستاني سليم وكان اآلثار. من وغريها املعارف» «دائرة وكتاب املحيط» «محيط
وأهمها والروائية، والتاريخية السياسية سيما وال مقاالتها أكثر ينشئ بطرس املعلم
حدة عىل نُرش الذي الحديث» فرنسا «تاريخ وكتاب قديم» عام «تاريخ كتاب وأشهرها
وأشعاًرا فكاهية ملًحا تتضمن كانت املجلة من صفحة وآخر ضخم. مجلٍد يف ١٨٨٤ سنة
حتى لسوريا واليته يف باشا مدحت أحمد عناية «الجنان» ونالت تهذيبية. وحكًما أدبية
فيصدر بواسطتها، اإلصالحية أفكاره ويبثُّ لبريوت مجيئه يف إدارتها يزور كان إنه
العادل الحاكم ومحبة الظالم بالحاكم كالتكريه واحدة لغايٍة مواده بجميع منها العدد

275



العربية الصحافة تاريخ

سابًقا بريوت يف الرسيان عىل البطريركي والنائب طرابلس مطران قندلفت؛ أنطون ثئوفيلس
و«النجاح». و«الجنة» و«الجنان» و«النحلة» «البشري» يف النفيسة املقاالت ومنشئ

«ألبانيا عنوانه كتاب الجنان صفحات زيَّنت التي املهمة اآلثار جملة ومن أشبه. وما
نجيب نقله وقد سابًقا، لبنان جبل عىل الرابع املترصف باشا واصا بقلم واأللبانيون»

شتى. فصوٍل يف العربي اللسان إىل الفرنسية اللغة من البستاني
السنة يف ثم سليم، البكر لنجله امتيازها ل تحوَّ ١٨٨٣ سنة منشئها وفاة وبعد
عرش السابع العام يف رساجها انطفأ حتى البستاني، نجيب أنجاله لثالث التابعة
منهم: نذكر املجلة هذه يف ظهرت شائقة مقاالٌت العرص ذاك علماء وألكثر لظهورها.
كرنيليوس والدكتور قندلفت أنطون واملطران البستاني وسليمان اليازجي إبراهيم الشيخ
وسليم الدحداح خطار والشيخ فريج دي موىس واملركيز أبكاريوس أغا وإسكندر فانديك
وفرنسيس الحوراني وإبراهيم رسكيس إبراهيم واملعلم إسحاق وأديب نوفل ونوفل دياب
وسواهم. قساطيل ونعمان طراد وأسعد يني وجرجي مدور وجميل شقري وشاكر مراش
الذي وأملانيا» فرنسا حرب «تاريخ املشهور كتابه إليه املشار يني جرجي فيها نرش وقد
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عيىس تكلم وملا البستاني. توما يوسف بعناية ١٩١١ سنة حدة عىل ذلك بعد ُطبع
قال: األقالم عىل الصحف تأثري عن العربية» «الصحافة مقالته يف املعلوف إسكندر
إفرنجي العبارة ركيك عهده أول يف كان بعضها فإن األقالم عىل التأثري أما
مجلة سيما وال ألفاظها، بركاكة يشفع كان أفكارها سمو ولكن األسلوب،
منشئيها أن عىل يدل مما ركيكة عباراٍت تحت دقيقة أفكاًرا فيها فإن «الجنان»

املعنوي. الجوهر إىل اللفظي اللباس عن بكليتهم انرصفوا

أشهر يف البليغة املقاالت وكاتب الفيحاء طرابلس يف «املباحث» مجلة منشئي أحد يني؛ جرجي
ومرص. سوريا يف وأقدسها العربية املجالت

أول عند مجلته كتابات يف الوسيلة هذه إىل عمد البستاني بطرس املعلم ولعل
املكتوبة الصحف ملطالعة يكرتثون ال كانوا العهد ذلك يف القوم أكثر ألن ظهورها؛
وال العامة تفهمها بلغة «الجنان» فصول ييضء كان لهم فتسهيًال فصيحة، بعباراٍت
وأنجاله البستاني بطرس املعلم عليها يُشكر حسنة خطة وهي الخاصة، منها تأنف
والعلم الصحافة لخدمة سواهم دون الطريقة هذه ابتكار يف وأفادوا أجادوا الذين
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املناظر رسوم آخر إىل وقت من وتنرش نظيًفا طبًعا مطبوعة املجلة هذه وكانت والوطن.
الرجال. أعاظم وصور الشهرية

النحلة

«النجاح»، ومجلة والقاهرة ولندن بريوت يف «النحلة» مجلة مؤسس هو لويسصابونجي. القس
و«االتحاد «الخالفة» وصحيفة القاهرة، يف الحرة» و«النحلة بريوت يف الفتية» «النحلة ونرشة
القسطنطينية، يف املبعوثان» «مجلس وجريدة ليفربول، يف الحالقة» و«موىس لندن، يف العربي»
وعميد الرشقية الطوائف جميع عند صحايف كاهٍن أول وهو لندن، يف األحوال» «مرآة ومحرر

بالضاد. الناطقني الصحافيني بني قاطبًة األحياء

��ُد س��جَّ ال��م��الئ��ك ح��ول��ي م��ذب��ح ع��ل��ى م��ق��دًس��ا ��ا ق��سٍّ ال��ع��رش إل��ه خ��دم��ُت
وت��رش��د ت��ه��دى واألوط��ان ال��م��ل��ك ب��ه��ا ص��ح��اف��ًة أدي��ر س��ي��اس��يٍّ��ا وص��رت
وي��ق��ص��د ي��ش��اء م��ا ف��ي��ه��م يُ��غ��يِّ��ر خ��ل��ق��ه أم��ر ��ه ك��فِّ ف��ي م��ن ف��س��ب��ح��ان
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الرسياني، صابونجي لويس القس ملنشئها ١٨٧٠ آيار ١١ يف صدرت أسبوعية مجلٌة
الرشقية، املسيحية الطوائف كهنة جميع من الصحافة سلك يف دخل كاهن أول وهو
خال ما أبواب عرشة عىل مرتبة املواضيع أهم من وأفاد راق ما تتناول النحلة وكانت
والحوادث الداخلية والحوادث واللغة والتاريخ والصناعة العلم وهي: والسياسة، الدين
املجالت أم تعد فإنها لذلك األدبية؛ والروايات والفكاهات والفلسفة والتجارة الخارجية
مجلٌة قبلها ينشأ لم بحيث مباحثها؛ وكثرة موادها وترتيب تبويبها حسن يف العربية
كتابه يف غلًطا شيخو لويس األب وروى اإلفرنج. عند الراقية كاملجالت عندنا منتظمة
باالشرتاك الشلفون يوسف أنشأها «النحلة» أن عرش» التاسع القرن يف العربية «اآلداب

اآلتية: باألبيات صاحبها صدَّرها وقد التنويه، فاقتىض صابونجي لويس مع

ت��ن��ش��رح ص��دور ف��ي��ه��ا روض��ة م��ن م��ع��ارف زه��ور ت��ج��ن��ي ن��ح��ل��ة ه��ا
م��ق��ت��رح وح��ك��ٍم دي��ٍن ع��ل��ى ح��ف��ًظ��ا وس��ي��اس��ٍة دي��ان��ٍة ب��ب��ح��ث زه��دت
ت��س��ت��رح ل��ل��رئ��اس��ة ال��س��ي��اس��ة ودَِع ال��ه��دى أرب��اب ال��دي��ن أم��ور ق��لِّ��د

تأسيس يف صابونجي لويس للقس عضد أكرب طرازي دي هللا نرص الكونت وكان
وأدبائها، وتجارها بالدنا أعيان بني نرشها عىل وأدبيٍّا ماديٍّا ساعدة فإنه … املجلة هذه
يف طرازي هللا نعمة أخَويه يد عىل أوروبا أنحاء من كثري يف ترويجها يف له سعى ثم
كل ملواد فهرًسا جعلت التي األوىل املجلة وهي منشسرت. يف طرازي هللا وفتح مرسيليا
مدح يف بقصيدة مفتتًحا منها األول العدد وكان األوروبية، املجالت مثال عىل منها عدد
والصحافيني عموًما العلماء عىل السخية بالعطايا يجود كان الذي العزيز عبد السلطان
يف دقيق بحرٍف مطبوعة صفحة ١٦ من يتألَّف منها الواحد العدد وكان خصوًصا.

املخلصية. املطبعة
سوريا وايل باشا راشد أمر صدر منها والثالثني الحادي العدد صدور وبعد
املسائل بعض يف وخطَّأه البستاني بطرس باملعلم ندَّد النحلة صاحب ألن بتعطيلها؛
الحدود تجاوز إنه ثم ذكرهما. املار «الجنة» وجريدة «الجنان» مجلة يف نرشت التي العلمية
وكان دينية، ومناظراٍت سياسية مسائَل إىل وتطرف نفسه عىل فرضها قد كان التي
بليغة وقصائَد شائقة فصوًال فيها وينرش بقلمه املجلة مقاالت أكثر يكتب لويس القس
الرسياني قندلفت أنطون املطران منهم: نذكر الذين واألعيان والعلماء األفاضل لبعض
بشارة والدكتور اإلسكندرية، يف جروه دي إسكندر واملركيز حلب، يف خوريٍّا حينئٍذ وكان
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الرب. مخافة الحكمة تاج

قصري والدكتور صيدا، يف وإسبانيا إنكلرتا دولتَي قنصل أبيال يوسف والدكتور زلزل،
والدكتور تلحوق، بك وسعيد املخلصية، الرهبانية سليل صوصة أسطفان والخوري أبيال،
تقال بك سليم قرَّظها وقد وسواهم. عربيني هللا وفضل معوض، وإبراهيم منىس، بشارة

األبيات: هذه منها نورد بقصيدة البطريركية املدرسة يف حينئٍذ العربية اآلداب أستاذ

ال��رج��ُل م��ن��ه��ا اآلداب ث��م��َر ج��ن��ى ق��د ع��ل��ٍم ن��ح��ل��ُة ح��ب��ذا
ي��ح��ت��ف��ل ب��ه م��ا ف��ن ك��ل ف��ي األزه��ار أح��س��ن م��ن ج��م��ع��ْت
ي��ق��ت��ب��ل وم��ا ي��ح��ل��و م��ا ج��ْم��ُع ع��ادات��ه م��ن ال��ن��ح��ل وك��ذاك
يُ��ع��ت��َزل غ��دا ق��د ع��دًال س��ات وال��س��ي��ا ع��ن��ه��ا األدي��ان م��ب��ح��ث
خ��ل��ل ف��ي��ه��ا ل��ي��س ب��ف��ن��ون ال��ذك��ا م��ش��ك��اة ل��ل��م��رء أص��ب��ح��ت
األم��ل ي��ق��ض��ى ب��ات ص��ف��اه��ا م��ن واص��ًف��ا أرِّخ ل��ل��ع��ق��ل ل��ذة

مسيحية ١٨٧٠ سنة
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م��ل��ل ف��ي��ه��ا ي��ق��رأ ل��م��ن ـ��س ل��ي��ـ ح��ي��ث م��ن ن��زه��ة ت��ب��دَّت ق��د
زل��ل ف��ي��ه��ا ل��ي��س م��ع��اٍن ع��ن أف��ن��ان��ه��ا م��ن ال��ش��ه��د ج��ن��ي��ُت م��ذ
ال��ع��س��ل يُ��ج��ن��ى ال��ن��ح��ل ق��ف��ي��ر م��ن ح��دِّه��ا ف��ي ش��اديً��ا أرِّخ ق��ل��ُت

هجرية ١٢٨٨ سنة

«الجمعية أعضاء ومن «النحلة» مجلة عىل البيضاء اليد صاحب طرازي؛ دي هللا نرص الكنت
بريوت. يف السورية» العلمية

ف��م ب��ك��ل ح��يٌّ دائ��ًم��ا ذك��ره ب��ل خ��ال��ق��ه رض��وان ف��ي ع��اش م��ن م��ات م��ا
وال��ك��رم ب��ال��ف��ض��ل ن��اط��ًق��ا ب��ع��ده م��ن ل��ن��ا ب��ات ف��ال��رس��م ج��س��م��ه م��ض��ى ل��ئ��ن

منها نقترص خطتها واستحسان املجلة هذه تقريظ يف كثرية قصائَد عىل وقفنا وقد
الواحد: بالحرف وهي البريوتي، الشاعر بيهم حسني الحاج نظمها لطيفة أبياٍت عىل

ون��خ��ل��ْة ك��رم ب��ب��ن��ت أرض��ى ل��س��ت ن��ح��ل��ْة ش��ه��د م��ن ص��اح ي��ا راح��ي ه��ات
ج��ه��ل��ه ي��ط��ب��ب ف��ي��ه ن��دٍب ك��ل دواء خ��ي��ر ال��ع��ل��وم ش��ه��د إن
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م��لَّ��ْة ك��ل ال��ورى م��ن م��دَح��تْ��ه ك��ن��ور ل��ألن��ام ال��ع��ل��م إن��م��ا
ن��ح��ل��ة ك��ل ت��رت��ض��ي م��ا روض ك��ل م��ن رع��ت ق��د ن��ح��ل��ًة ال��ل��ه رع��ى ي��ا
م��ج��ل��ة ال��ف��ن��ون م��ن ت��ب��دى األس��ب��وع وف��ي ال��ع��ل��وم ت��ن��ش��ر ن��ش��رة
م��ح��لَّ��ة وف��اق��ت م��ش��ربً��ا وج��لَّ��ت وروًدا وط��اب��ت م��ورًدا ع��ذب��ت
س��ؤل��ه ش��ك ال ي��ن��ال ش��خ��ص ك��ل ف��م��ن��ه��ا ل��ل��ع��ل��وم ك��ال��روض ه��ي
أه��ل��ه ي��ك��رم ب��ال��ف��ن��ون ق��س��ه ع��ك��اظ س��وق ل��آلداب غ��دت ق��د
س��ه��ل��ة ال��ب��ل��ي��غ��ة وع��ب��ارات��ه ن��ج��ي��ب أدي��ب ب��ارع ع��ال��م
ف��ض��ل��ه ب��ال��ع��ل��م ل��ألن��ام ُم��ظ��ه��ًرا وأض��ح��ى ف��ك��ًرا ودقَّ ط��ب��ًع��ا رقَّ
خ��ص��ل��ة أك��رم األوط��ان ن��ف��ع إن ع��ل��م ن��ش��ر ف��ي األوط��ان ن��ف��ع رام
ن��ح��ل��ة ش��ه��د أف��ك��اره خ��ف��اي��ا م��ن وي��ه��دي ال��ص��ن��ي��ع ح��س��ن ي��ول��ى دام

النجاح

١٨٧١ الثاني كانون ٩ يف ظهرت أسبوعية، نصف تجارية علميٌة سياسيٌة مجلٌة
عىل أصدراها اللذين الشلفون ويوسف الرسياني صابونجي لويس القس لصاحبَيها
انسحب ثم كبريًا. إقباًال فصادفت والزهرة؛ النحلة وهما منهما كلٍّ صحيفة أنقاض
الكرة حول الطواف عىل العتماده األوىل سنتها نهاية قبل الرشكة هذه من لويس القس
نرشها متابعة عىل العمومية املطبعة صاحب خرضا هللا رزق مع الشلفون فاتفق األرضية،
الشيخ وانتدبا صفحة، ١٦ يف مرتنَي من بدًال صفحة بعرشين األسبوع يف مرة وإصدارها
عىل اقتداره «فظهر األرباح؛ أصل من معلومة حصٍة لقاء لتحريرها اليازجي إبراهيم
قواعد من تمكنه عن فضًال أبيه، املرحوم يف مثله الناس يعهد لم مما العرصي اإلنشاء
الرشق». مشاهري «تراجم كتاب يف املطبوعة ترجمته يف ورد كما ألفاظها.» ومعاني اللغة
بعدما تحريرها ترك بمرصوفها تقوم ال الجريدة واردات أن اليازجي رأى فلما
الدبس يوسف املطران إىل وخرضا شلفون الرشيكان فتقدم السنة. نحو فيها اشتغل
وبولس نقاش نقوال من كالٍّ وكلف طلبهما إىل فأجاب املادية، مساعدته وطلبا املاروني
األخبار لهما يرتجم أن اللبناني الخوري نعمان إىل وأوعز «النجاح» بتحرير زين
وتعطل الثالث، العام أواخر إىل الحال هذه ودامت أوروبا. صحف عن نقًال الخارجية
حي يف جرت حادثة إثر عىل نرشها اللهجة شديدة مقالٍة بسبب احتجابه وكان النجاح،
الحكومة أرباب عيون يف تُرْق لم نصائح فيها وأورد واملسلمني النصارى بني املصيطبة
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بدعوى ذلك إىل متذرًِّعا املجلة بتعطيل أمره بريوت مترصف أفندي رائف فأصدر حينئٍذ،
القانون هذا لوضع سابًقا كان صدورها أن مع رسمية، رخصٍة عن خلوٍّا تصدر أنها
حتى القراء؛ بني عظيم تأثريٌ املذكورة للمقالة وكان سوريا. وايل باشا راشد عهد يف
الحاج نظم وقد فرنكات، بأربعة بيعت فيه نُرشت الذي العدد من الواحدة النسخة إن

وهي: الصحيفة هذه لظهور شعري بتاريٍخ وختمها أبياتًا بيهم حسني

ال��ف��الح ي��ع��ق��ب��ه��ا اإلم��ع��ان م��ع ال��ب��راي��ا ب��أح��وال أح��اط��ت��ن��ا
ان��ش��راح ق��راءت��ه��ا ف��ي ج��رائ��د الح��ت ال��ع��ل��م دار ب��ي��روت وف��ي
ال��ن��ج��اح ظ��ه��ر ب��ال��ه��ن��ا ن��ؤرخ وم��ن��ه��ا ال��دن��ي��ا ح��وادث ت��ري��ك

هجرية ١٢٨٧ سنة

١٨٨٥ سنة إىل ١٨٧٦ سنة من بريوت مجالت أخبار السادس: الفصل

املقتطف

يعقوب الدكتور ١٨٧٦ حزيران غرة يف أنشأها زراعية صناعيٌة علميٌة شهريٌة مجلٌة
ومن بريوت يف األمريكية الكلية املدرسة تالمذة بواكري من نمر فارس والدكتور رصوف
حتى تدريًجا نطاقها اتسع ثم صفحة ٢٤ عىل أوًال تشتمل فكانت سوريا، علماء نوابغ
الراقية العربية املجالت أكثر من اآلن وهي دقيق. بحرٍف ١٠٤ صفحاتها عدد بلغ
مشارق يف فائدة وأجزلها بحثًا ها وأدقِّ مادة وأوسعها شهرًة أعظمها من بل انتشاًرا،
موادها ُجمعت لو بحيث ومطلب فن كل تتناول مباحثها أن وناهيك ومغاربها. األرض
يرجع كبري قاموٌس أو معارف دائرة منها لتألفت الهجاء حروف ترتيب عىل العديدة
مثًال األرض عمر عن قيل ما معرفة أرادوا فإذا املختلفة؛ العلوم فروع يف الباحثون إليه
سائر عن قل وهكذا املوضوع. هذا عن فيها ما لنرى املقتطف مجموعة إىل هلم قالوا:
واآلثار والفنية والزراعية والتجارية والتاريخية والصناعية واألدبية العلمية املواضيع
أما وغريهم. الرجال مشاهري وتراجم العرصية واالخرتاعات الحديثة واالكتشافات القديمة

يأتي: كما صاحباه رواها فقد «املقتطف» تأسيس أخبار

العلوم يف الغربية األمم نجاري أن علينا يستحيل أنه األثناء تلك يف ورأينا
الحديثة العلوم ألن الكتب؛ من ويؤلَّف يرتجم ما عىل اقترصنا إذا واملعارف
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التايل، العام يف قديًما بعضه يميس العام هذا فيها يؤلف فما حثيثًا، جريًا جارية
وتذيعها فشهًرا شهًرا العلمية واملباحث املعارف ثمار تقطف جريدة من بد وال
خطته ورسمنا الغاية لهذه املقتطف إنشاء عىل النية فعقدنا العربية، األقطار يف
إىل وذهبنا كالنا قمنا بل اسًما له نخرت ولم اآلن، إىل إنشائه منذ عليها سار التي
أوقاته، أكثر يقيض كان حيث الفلكي املرصد يف وكان فانديك، الدكتور أستاذنا
ته أرسَّ فأبرقت له، اسًما لنا يختار أن وسألناه عليه عزمنا بما فاسترشناه
واجعاله «املقتطف» سمياه وقال الصعاب، علينا ويسهل عزائمنا يُشدِّد وجعل
الخوري أفندي خليل السعادة صاحب إىل كتب ثم ذلك. وحسبكما كاسمه
يف لنا يسعى أن إليه يطلب سورية يف للمطبوعات مديًرا وكان املشهور الشاعر
الزمان من شهر يمِض ولم ففعل. يمكن ما بأرسع السلطانية الرخصة جلب
عملكما يف «سريا فقال: بها، ناه وبرشَّ فذهبنا السلطانية، الرخصة أتتنا حتى
للمقتطف.» الفصول بعض كتابة يف الساعة هذه من سأرشع وأنا معكما وهللا
الثاني الجزء يف منها فصل أول ونرشنا والرشق» اليونان «أطباء فصول فكتب
ما كل لنا وأباح ،١٨٧٦ سنة (تموز) يوليو غرة يف صدر الذي املقتطف من
غري من نشاء كما نستعملها لكي واألدوات واآلالت والجرائد الكتب من عنده

سؤال.

تحسينها وزيادة مواضيعها انتقاء يف الجهد غاية املجلة هذه منشئا رصف وقد
كل من القوم وأقبل والداني، للقايص منهًال صارت حتى بالرسوم صفحاتها وتزيني
الروايس الجبال ثبات ثبتت ولذلك املسكونة، أقطار خمسة يف مطالعتها عىل الطوائف
تبلغه لم طويًال عمًرا بلغت ألنها العربية»؛ املجالت «شيخ لقب القراء عليها فأطلق
العلمية للمكتشفات وتاريًخا املعارف لنرش واسطًة فكانت اإلطالق، عىل سواها مجلٌة
املجالت. تستطيعه ما قدر عىل الرشق إىل الغرب أهل علوم لنقل وسبيًال والصناعية
هذه ملتابعة حيلة منشئاها يَر لم العثمانية الدولة يف املطبوعات عىل املراقبة اشتدَّت وملا
١٨٨٤ سنة إليه فهجرا املرصي، القطر عاصمة إىل بمجلتهما االنتقال إال الجليلة الخدمة
يف سنتها فاتحة وجعال التاسع، املجلد من السادس كان هناك منها صدر عدد وأول
عظماء من املقتطف فلقي نشأتها. تاريخ وهو حزيران غرة من بدًال امليالدية السنة بدء

284



بريوت مدينة يف واملجالت الجرائد كل أخبار عىل يشتمل

«املقتطف». يف الشائقة الفصول ومنشئ املرصيني األقالم حملة كبار من منصور؛ بك شفيق

مصطفى الخطري الوزير وصفه وقد ولغته، بالده يخدم بمن ترحيبًا وعلمائهم املرصيني
بقوله: املرصية الوزارة رئيس باشا رياض

وقيمته تتزايد فوائده فوجدت اليوم، إىل صدوره منذ بمطالعته ولعت إنني
الفراغ، أيام أنيًسا جليًسا عددته ولطاملا وكربائهم، القوم عقالء عيون يف تعلو
العلم يف كان سواء فرائده جدد تنتهي وال أخباره، جعبة تنفد ال فريًدا ونديًما

والزراعة. الصناعة يف أو والفلسفة

مشحون فإنه متان العالَّ صاحباه املقتطف يف يكتبها التي املقاالت عن وفضًال
بعضهم أسماء هنا نرسد لذلك وبيانًا الرشق، يف األقالم حملة ألفاضل كثرية بفصوٍل

بحر: من نقطة وهي
يوحنا فانديك، وليم زلزل، بشارة فانديك، كرنيليوس والصيادلة: األطباء أسماء أوًال:
بشارة معلوف، أمني فياض، نقوال برباري، وديع شميل، شبيل أبيال، يوسف ورتبات،
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سعيد صوصة، توفيق شدودي، إبراهيم صليبي، إلياس نمر، نقوال داود، سليم منيس،
أبي سالم موصيل، سليم بارودي، إسكندر عربييل، إبراهيم مالط يعقوب جمرة، أبو
بارودي، مراد مشاقة، ميخائيل ماريا، ميخائيل بوست، جورج خاطر، أبي أمني خليل،

عون. طنوس جرجس

يف املفيدة املقاالت ونارش البريوتية «الكلية» مجلة يف العربي القسم منشئ الخويل؛ بولس
«املقتطف».

إبراهيم الرشتوني، سعيد الشيخ اليازجي، إبراهيم الشيخ اللغة: جهابذة أسماء ثانيًا:
حمزة، محمود السيد همام، جرجس ضومط، جرب البستاني، سليمان الحوراني،

الجرس. حسني الشيخ
أحمد الخوري، وديع عنحوري، بك سليم أرسالن، شكيب األمري الشعراء: أسماء ثالثًا:

األحدب. إبراهيم الشيخ إبراهيم، حافظ داغر، أسعد شوقي، بك
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صفحات زينوا الذين العلماء أشهر ومن الرسيان، عىل دمشق مطران داود؛ يوسف إقليميس
التاريخية. باملقاالت «املقتطف»

تُ��ش��َك��ُر ال��ده��ر م��دى آث��اًرا وخ��لَّ��ف ال��ورى أع��ي��ن ع��ن إق��ل��ي��م��ي��س ال��ح��ب��ر م��ض��ى
يُ��ذك��ر وال��ف��ض��ل ب��ال��ع��ل��م م��ن ب��ع��د ل��ن��ا ذخ��ي��رة خ��ي��ر ال��رس��م وك��ان ف��ب��ت��ن��ا

يني، جرجي الرسيان، عىل دمشق مطران داود يوسف إقليميس املؤرخني: أسماء رابًعا:
شحادة. وسليم شقري، نعوم الخوري، حنني املعلوف، إسكندر عيىس زيدان، بك جرجي
القادر عبد بستاني، نجيب الخويل، بولس كامل، أحمد الصحافيني: أسماء خامًسا:
أحمد شاهني، إسكندر يني، صموئيل املقديس، الخوري جرجي عيل، كرد محمد حمزة،

توما. بك نقوال جمال، إبراهيم مكاريوس، سليم تيمور، بك
مريانا شحادة، شمس ليان، جرجي مريم هللا، خري سارة الكاتبات: أسماء سادًسا:
شاتيال، ندى صيبعة، أنيسة طعمة، جوليا شكري، روجينا حبيقة، فريدة ماريا،
سلمى عطية، فريدة كفروني، جميلة رسكيس، مريم مكاريوس مريم رصوف، ياقوت

وغريهن. طنوس
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إلياس، بك إدوار العظم، بك رفيق باشا، محمود حسن واألدباء: العلماء أسماء سابًعا:
الشيخ هللا، خري ظاهر أمني ثابت، خليل رصوف، نجيب أمني، بك قاسم شاهني، نجيب
الخوري، فارس خالط، نسيم الدين، العز أبي محمد برباري، نسيم العبد، سليمان
البستاني، إسكندر مدور، جميل الرافعي، مصطفى قندلفت، مرتي منصور، بك شفيق

إلخ. يافث نعمة الفلكي، باشا محمود بيهم، حسن
يطول علمية مناظراٍت عدة البريوتية «البشري» وجريدة املقتطف بني جرت وقد
دروين إىل املنسوبة والنشوء» االرتقاء «مذهب قضية عىل املناظرة أشهرها وإنما رشحها،
اآلراء إثبات مناظره رواية عىل املقتطف فأراد القرد، من يتسلسل اإلنسان بأن القائل
هذا يف «البشري» فخالفه املقدس، الكتاب تضاد وال الدين تناقض ال أنها بحجة الدروينية
أدبيٌّ مركٌز نمر وفارس رصوف يعقوب وللعالمتنَي الفريَقني. بني الجدال واحتدم الرأي
يف دكتور رتبة ١٨٩٠ سنة ناال أنهما فخًرا وحسبهما والغربية، الرشقية البالد يف ساٍم
الذهبي» املعارف «وسام ثانيهما أحرز ثم نيويورك، يف الجامعة» «املدرسة من الفلسفة
الدكتور «إن مرص يف إنكلرتا معتمد كتشنر اللورد عنه قال الذي وهو أسوج، حكومة من

عقل.» كله نمر
كل من واملؤرخني والعلماء املنشئني كبار أقالم فيه تتبارى مضماًرا املقتطف وكان
مسألة يف ً خطأ ارتكبا إذا أنهما الفاضَلني الدكتوَرين صاحبَيه مزايا ومن العربية، البالد
وهاك عليه، نبَّههما ملن الشكر مع بالخطأ اإلقرار إىل بادرا الصواب إىل أحد وأرشدهما
رد الذي الرسياني دمشق مطران داود يوسف إقليميس للسيد كتباه3 بما ناصًعا برهانًا

الواحد: بالحرف وهو «القصارى» لكتابه انتقادهما عىل

نجلُّ أننا له ونؤكد لسيادته الجزيل بالشكر األسطر هذه نختم وإننا هذا
عىل تمدحنا التي الرسالة من أكثر ارتكبناه خطأ إىل تُنبِّهنا التي الرسالة
أقوالهم، عىل باالعرتاض يُحطُّ الناس قدر أن يحسب ممن ولسنا أتيناه، صواب
العلم يف سيادته رسالة مثل إلينا ترد التي الرسائل كل كانت لو حبذا ويا

واللطف.

.١٨٨٨ شباط غرة يف ١٢ سنة :٢٩٨ صفحة املقتطف: 3
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«املقتطف» مجلة بها قرظ شائقة قصيدٌة الطرابليس األحدب إبراهيم العالمة وللشيخ
اآلتية: األبيات منها نقتطف

ب��م��ق��ت��ط��ف م��ن��ه��ا ��ي��ت ُس��مِّ ص��ح��ي��ف��ة م��ق��اص��ده ج��لَّ��ت م��ا أح��س��ن وإن
ال��ص��دف ف��ي الح ك��س��راج ب��دت ح��ت��ى ل��ن��ا ال��ف��ن��ون ُط��ْرق أوض��ح��ت ال��ت��ي ت��ل��ك
ُش��ف��ي م��ن��ه ال��ورد ب��ط��ي��ب ع��ل��ي��ل ف��ك��م م��ش��رع��ه راق إذ ورده��ا ف��ش��اق��ن��ا
ب��ال��طُّ��رف ل��ل��ط��رف ف��ان��ج��ل��ت آي��ات��ه ب��َس��نَ��ا ي��وس��ف م��ج��ل��ى ي��ع��ق��وب أب��ان
ب��ال��ش��رف ال��س��ب��ق ق��ص��ب��ات م��ض��م��اره ف��ي ف��أح��رز ف��ي��ه��ا ج��رى ق��د وف��ارس

الطبيب

امتيازها لصاحب ١٨٧٨ الثاني كانون غرة يف ظهرت صيدلية طبيٌة شهريٌة مجلٌة
وغرضها األمريكية، الكلية املدرسة يف والنبات الجراحة أستاذ بوست جورج الدكتور
مباحثها فكانت وممارستها، مهنتهم معرفة من والصيادلة األطباء يهم ما كل نرش
الرشعي والطب الطبية واملواد والترشيح والجماد والحيوان والنبات الكيمياء علم تتناول
الثالثة أعوامها يف وتحريرها بإدارتها قائًما منشئها وبقي وغريها، املستشفوية واألعمال
التحرير يف له مساعدين واتخذ مكاريوس لشاهني إدارتها سلَّم الرابع العام ومنذ األوىل،

بارودي. مراد والصيديل نمر نقوال والدكتور فانديك وليم الدكتور
إبراهيم الشيخ بقلم محربًة الشهر يف مرتنَي تصدر صارت ١٨٨٤ آذار ١٥ ويف
املباحث عىل تدور موادُّها وكانت سعادة،4 بك وخليل زلزل بشارة والدكتورين اليازجي
«مجلة» لفظة استعملت عربية دوريٍة صحيفٍة أول وهي والصناعية، والعلمية الطبية
املذكور التاريخ ومنذ هللا. رحمه اليازجي شيخنا باستعمالها أشار وقد العرصي، بمعناها
املاضية، حياتها أعوام من سبق ما إىل االلتفات بدون الجديدة أعوامها سلسلة بدأت

نشأتها عهد يف بريوت يف األمريكية الكلية املدرسة يف العلوم ى تلقَّ األصل لبناني سعادة بك خليل الدكتور 4
وكليوبطرا» «قيرص ييل: ما الكتابية مآثره ومن واملعارف، بالفضل لهم املشهود األطباء من وهو األوىل،
الباستيل» «أرسار ورواية الروسية»، الثورة «أرسار ورواية برنابا»، «إنجيل ترجمة ثم إنكليزية، روايٌة وهي
مجلة عىل فيها ردَّ كنانة» من «نبلة عنوانها ورسالة عالجه»، وطرق الرئوي السل من «الوقاية وكتاب
التي الكتب سائر عىل يُفُضل عربي إنكليزيٌّ معجٌم وهو سعادة» «قاموس كتاب مؤلفاته وأشهر املقتطف،

الرتجمة. وأمانة البحث وشدة املادة بغزارة نوعه من
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سابًقا. فيها واملحررين «الطبيب» مجلة مدراء أحد سعادة؛ بك خليل الدكتور

مئات حينئٍذ وضعت وقد توقفت. ثم التابع العام إىل التحريرية اللجنة هذه بإدارة وبقيت
عيىس بعضها إىل أشار التي واملعربات العرصية يات واملسمَّ اللغوية األوضاع من ألوًفا بل
– (ترمومرت) املئوي امليزان – (بارومرت) الثقل مقياس منها: شيئًا وهاك املعلوف، إسكندر
الشعرية – القميص) فوق (ما الدثار – (القميص) الشعار – شوكة) (أريض الخرشوف
(باشلش) أنبوبيات – (بكترييا) راجبيات – (الورنيش) الطالء – بها) يطىل التي (الفرشاة
(لوكندات) أنزال – (مساطر) رواميز – (مكروككس) ذَُريرات – (أنفوزوريا) نقاعيات –
(األعمى األكمه – (سبكرتوسكوب) الطيفي املنظر – (كرتون) مقوَّى – (رشانق) فيالج –
مشوش – الفاكهة) فيها توضع (سلة شكيكة – القرميد) أي اآلجرِّ (صانع أجار – خلقًة)
الجديد) أي (الطازة؛ الغريض اللحم – املنشفة بمعنى األيدي) به تمسح خشن (منديل
ذلك غري إىل … البيض) (صفار املحُّ – البيض) (زالل اآلح – الظهر) (وجع الخزرة –
وكان اللغة. كتب من استخرجوه أو االشتقاق أو القياس بطريق إليه أصحابها انتبه مما
نرش ملا العربية الصحافة عالم يف كبري شأٌن «الطبيب» حياة تاريخ من الثاني الدور لهذا
وانتشاًرا. شهرًة املجالت أعظم طليعة يف جعلته التي الجليلة الفوائد من صفحاته عىل

أصدرها الذي بارودي إسكندر الدكتور تحريرها توىلَّ ١٨٩٥ حزيران غرة ويف
الفروع من لكلٍّ جديًدا بابًا فيها وفتح سلفوه من خطة عىل فجرى الشهر، يف مرًة
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األوىل. نشأتها عهد يف «الطبيب» مجلة يف واملحرر القانوني الصيديل البارودي؛ بك مراد

واملسائل البيطري والطب األهلية والطبابة الجراحية وللعمليات وعمليٍّا نظريٍّا الطبية
والزراعة» الصحة «حفظ عنوان تحت فرًعا األخرية السنني هذه يف لها جعل ثم العمومية،
وإدارته بامتيازه استقلَّ ١٩١٠ الثاني كانون ٢٣ ويف حدة، عىل كرَّاس يف شهريٍّا يصدر

األول. االمتياز صاحب بوست جورج الدكتور وفاة أثر عىل وتحريره
منذ يُطبَع صار ثم األخرية، املدات هذه إىل بريوت مطابع يف يُنرش «الطبيب» زال وما
مكتوبًا حياته أدوار جميع يف وكان بلبنان، شيما كفر يف الرشادية املطبعة يف ١٩١٢ سنة
األمريكية الكلية يف تخرجوا الذين ومحرِّريه أصحابه معارف سعة عىل تدلُّ بليغة بعبارٍة
الشوط هذا بلغ العربية الطبية املجالت جميع بني وحده وهو فيها، درسوا أو الشهرية
مدرسة أن السابقة حياتها أدوار يف املجلة هذه نجاح عىل ساعد ومما العمر. من البعيد
الطب علم تدرسان كانتا بريوت يف األمريكية» «الكلية ومدرسة املرصية العيني» «قرص
الوطنيني أطبائنا أكثر عناية انرصفت اإلنكليزي باللسان أبدلتاه فلما العربي، اللسان يف
ومن األجنبية، اللغات يف الطبية املجالت مطالعة إىل «الطبيب» مطالعة عن الحظ لسوء
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ومحررها. «الطبيب» ملجلة الثاني االمتياز صاحب البارودي؛ بك إسكندر الدكتور

ورغًما الطبية. املدارس من العربية اللغة بإلغاء ومريديه قرائه عدد قلَّ الحني ذلك
الجليلة املواضيع نرش يف جهًدا يألو ال البارودي بك إسكندر الدكتور فإن كله هذا من
خدمًة العهد القديمة مجلته قراء عىل بالفائدة تعود التي الحديثة االخرتاعات وخالصة

الصحافة. عالم يف «الطبيب» أحرزها التي السامية للمنزلة وحفًظا للعلم

املشكاة

أصدرها صفحة، ١٦ ذات فكاهية تاريخيٍة صناعيٍة علميٍة سياسيٍة شهريٍة ملجلٍة اسم
مدة الحال» «لسان جريدة تعطيل أثناء يف ١٨٧٨ نيسان غرة بتاريخ رسكيس خليل
ألبرع بمقاالت ة ومحالَّ اللهجة معتدلة الفوائد جزيلة فكانت الحكومة، بأمر شهور أربعة
تاريخ وهو األندلسية» األخبار يف النرجسية «املقل مقالة منها نذكر العهد، ذاك كتَّاب
ترجمان شحادة ميخائيل بن سليم بقلم امللثَّمني دولة فتوح إىل اإلسالم أيام األندلس
عىل «املشكاة» واحتجبت وغريه، األدهار» «آثار كتاب صاحبي وأحد الروسية القنصلية
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.(١٨٧٨ سنة يف (رسمه «املشكاة» ومجلة الحال» «لسان جريدة امتياز صاحب رسكيس؛ خليل

تختلف وال عطلته. بعد الحال» «لسان نرش أعيد عندما منها الرابع العدد صدور أثر
وإخالص الذوق وسالمة املرشب اعتدال يف الحال» «لسان شقيقتها عن «املشكاة» مجلة

الصادقة. األخبار انتقاء وحسن للوطن الخدمة

١٨٩٢ إىل ١٨٨٦ سنة من بريوت مجالت أخبار السابع: الفصل

الصفا

١٨٨٦ الثاني كانون غرة يف نرشت فكاهية تاريخيٌة صناعيٌة علميٌة شهريٌة مجلٌة
ظهرت التي الدورية الصحف باكورة وهي اللبناني، الدين نارص عيل امتيازها لصاحب
األدب سوق رواج لِقلَّة تعطَّلت ثم أعوام ثالثة فعاشت الدرزية، الطائفة أبناء يد عىل
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طراد جرجس بن إلياس حينئٍذ فيها حرَّر وقد املطبوعات. عىل املراقبة شدة بسبب حينئٍذ
مدة ظهرت حيث لبنان يف «بعبدا» إىل إدارتها انتقلت ١٨٩٧ وعام القصار، فضل والشيخ
وصارت سياسية أدبيٍة أسبوعيٍة جريدٍة إىل تحوَّلت ١٨٩٩ شباط ١٨ ويف كاملة، سنٍة
بتاريخ الظهور إىل عادت حتى ذلك بعد فاحتجبت سنني، أربع مدة «عبيه» يف تُطبَع
ومنزلتها عاليه، إىل ١٩٠٩ آيار ٢ منذ نُقلت ثم متى» «كفر قرية يف ١٩٠٨ نيسان ١١
الربوتستانت. عند األسبوعية والنرشة الكاثوليك عند البشري جريدة كمنزلة الدروز عند
التي الجرائد لبعض خالًفا النية وإخالص املبدأ بنزاهة لبنان جرائد أرقى من اآلن وهي
ننقل لذلك وإثباتًا بمساعدتهم، طمًعا أو منهم خوًفا الكرباء من والتزلُّف التمليق تعوَّدت
األمني» من السعيد «أين عنوان تحت ١٩١١ الثاني كانون غرة بتاريخ فيها ورد فصًال

الواحد: بالحرف ه نَصُّ وهذا

له شهدت رجل األرجنتني يف العلية الدولة جنرال قنصل أرسالن أمني األمري
ذلك لكان األعمال تلك ذكر إىل عمدنا ولو الرجال، خرية من بأنه أعماله
استقبال النفوس يف مكانته عىل برهانًا وكفاك الحاصل، تحصيل قبيل من
الذي الحديث ويف بالحفاوة. املقرون االستقبال ذلك املهجر يف إياه العثمانيني
حكومته أركان مع استقباله ل أجَّ الذي الجمهورية تلك رئيس وبني بينه دار
سجاياه تكون أن أودُّ كنُت شقيق ولألمري ومكانته. حصافته عن يُنبئنا ما
السعيد يكون بأال ُقيض الطالع لسوء لكن شقيقه، وأعمال كسجايا وأعماله
الحملة قائد إىل يطلب أمني األمري قام الحورانية الحوادث بدء يف … كاألمني
بالشدة، يبدأهم أن قبل الطاعة عليهم يعرض وأن بالتؤدة، الدروز يعامل أن
عىل ال يأسف ال إنه قائًال شأفتهم استئصال إىل يدعوه فقام سعيد األمري أما
فانظر االجتماعية، بالهيئة ُمرضٌّ وجودهم ألن مجموعهم؛ عىل وال أفرادهم
أن زعموا للذين رسميٍّا تكذيبًا باشا سامي بعث أن وبعد االثنني! بني الفرق
األفحم سعيد األمري حرضة يشأ لم دروًزا الكرك فتنة يف العربان أشقياء بني
باشا، سامي وعن الحال حقيقة عن رغًما الفتنة يف نصيبًا للدروز يجعل أن إال
لكن الحادثة، يف يًدا للدروز أن فيها زعم مقالًة «النصري» جريدة يف فكتب
أين الناس: وقول َسبِّه يف األلسنة إطالة إال نتيجة من له يكن لم هذا زعمه

األمني؟ من السعيد
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الكتبة ومن االمتياز صاحب نجل الدين نارص أمني الصفا تحرير رئاسة اآلن ويتوىل
الشعر من أبياتًا يقول كان مجيد شاعٌر أيًضا وهو بالبنان، إليهم يُشار الذين املعدودين
ومرًة وزنها، دون لغتها ويصحح له يكتبها والده فكان والخط، القراءة يتعلم أن قبل
عليهما وأجابه كثريًا بهما فُرسَّ الصبياني شعره من بيتنَي اليازجي خليل الشيخ إىل بعث

األبيات: بهذه

ال��ع��ران��ي��ن ال��ش��مِّ ألس��الف��ك ب��ه��ا م��ن��ت��س��بً��ا ال��ن��ف��س ال��ك��ب��ي��ر ال��ص��غ��ي��ر أن��ت
م��ق��رون ب��ال��ي��م��ن أف��ق ف��ي ي��ل��وح َس��نَ��ا ب��در م��ن��ه ��ي ن��رجِّ س��ع��د ه��الل
م��ي��م��ون م��ن��ك ب��ان��ت��ص��ار غ��ل��ب��ت��ه وق��د ال��م��س��ت��ط��اب ال��ق��ري��ض ف��ن غ��ال��ب��َت
ال��دي��ن ن��اص��ر أم��ي��ن ف��أن��ت ب��دع وال ال��م��ب��ي��ن وال��ن��ص��ر األم��ن ل��ك م��ن��ه

والقاهرة. بريوت يف الفكاهات» «سلسلة مجلة منشئ قلفاط؛ نخلة

داف��ع��ه ال��ل��ه ق��ض��اء ع��ن��ه��م وال��ج��س��م ي��دف��ع��ن��ي ن ال��ِخ��الَّ م��ج��م��ع إل��ى ق��ل��ب��ي
أُودع��ه ل��ل��ت��ذك��ار األح��بَّ��ة ع��ن��د ل��ه��ي��ك��ل��ه رس��ٍم س��وى م��ن��ه ي��ب��َق ل��م
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الفكاهات سلسلة

الثاني ترشين يف نرشها التي الروايات» أطايب يف الفكاهات «سلسلة اسم أحد يجهل ال
من تُعدُّ أدبية ورواياٍت تاريخية قصٍص مجموعة وهي البريوتي، قلفاط نخلة ١٨٨٤
الشهر، يف مرتنَي وطوًرا مرًة تارًة متواصلة أجزاءً تصدر كانت نوعها. من الصحف أقدم
فنالت وغريه، قصريي سامي الفرنسية اللغة عن بعضها ترجمة يف أعوانه من وكان
حينئٍذ نُفي وقد لظهورها، الرابعة السنة يف تعطَّلت ثم العربية الديار كل يف عظيًما رواًجا
وظلًما زوًرا اتهموه الذين الحكومة جواسيس من بدسيسة قونية مدينة إىل صاحبها
العذاب جمرات عىل يتقلَّب سنتنَي منفاه يف فلبث الشعب، أفراد بني الخواطر بإثارة
انتهز وهناك الظاملني، الحكام بطون إلشباع يداه ملكت ما كل دفع بعد عنه أُفرج حتى
أثناء ويف وإليها، منها الرتجمة يستطيع وصار أتقنها حتى الرتكية اللغة لدرس الفرصة
مطلعها: يف قال الحميد عبد للسلطان ورفعها اسرتحامية قصيدًة نظم املنفى يف إقامته

ن��ص��ي��را ل��ي ات��خ��ذت��ك وق��د أج��ل م��س��ت��ج��ي��را ج��ئ��ت��ك ال��ل��ه أم��ي��َن
ح��ق��ي��را م��ظ��ل��وًم��ا أك��ون ف��ك��ي��ف أن��ت��م ال��ع��دل روح ال��ل��ه أم��ي��ن
م��ج��ي��را ل��ه��ُم غ��دت ورح��م��ت��ك��م ص��غ��ار أوالدي ال��ل��ه أم��ي��ن
ك��ب��ي��را ظ��ل��ًم��ا وح��ق��ك��م ُظ��ل��م��ُت إن��ي ال��ل��ه أم��ي��ن ي��ا أج��رن��ي

قال: أن إىل

خ��ب��ي��را ظ��ل��م��ي ف��ي ال��ل��ه وح��س��ب��ي ذن��ٍب ب��غ��ي��ر نُ��ف��ي��ت َس��ن��ٍة ف��م��ن
ش��رورا ال��دن��ي��ا ب��ذي أخ��ش��ى ف��ال م��الذ ل��ي إن��ك ال��ل��ه وح��س��ب��ي

السكنى عىل عوَّل العثمانية الدولة سماء تحت العيشة قضاء من يئس قد كان وملا
هللا عبد قرظها الفكاهات» «سلسلة باسم مجلة ١٨٩٣ سنة أصدر وهناك النيل، وادي يف

فيها: جاء بقصيدة فريج

ج��ن��ات روُض ب��ه��اءٍ ف��ي ك��أن��ه��ا ال��م��ق��ام��ات أع��ل��ى َع��َل��ت ق��د م��ج��ل��ة
ال��ف��ك��اه��ات ح��س��ن ح��وت ع��ل��م أوج ف��ي ب��رزت ق��د ب��ال��ب��ش��ر س��ل��س��ل��ة ل��ل��ه
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فانتهز ميداني، سليم مع بالرشكة الكتب بيع مهنة وتعاطى وطنه إىل عاد ثم
بحجة الحكومة لدى به ووشوا املكائد له لينصبوا أيًضا الفرصة هذه االستبداد أنصار
١٩٠٤ سنة عليه القبض فأُلقي وسواه، القرى» «أم ككتاب املمنوعة بالكتب يتاجر أنه
بداء أثنائها يف أصيب كاملة سنة مدة الكربى الجرائم أصحاب مع السجن يف وزجَّ
معدودة، بأياٍم الحبس من سبيله إطالق بعد ١٩٠٥ األول ترشين ١٣ يف ومات الفالج

بهنا: إلياس األستاذ نظمها التي األبيات هذه رضيحه عىل نُقشت وقد

ت��أن��س وال��م��ك��ات��ب ال��م��ع��ارف أه��ل ب��ه َم��ن ن��خ��ل��ة ق��ل��ف��اط ب��ن��و ف��ق��دت
األق��دس ال��م��ق��ام أض��ح��ى ل��ه ن��دبً��ا ف��اض��ًال ش��ه��ًم��ا ال��ل��ح��د ب��ه��ذا واَرْوا
ي��ح��رس ال��م��ه��ي��م��ن ح��ي��ث ال��ب��ق��ا دار ف��ي ح��لَّ ال��م��ع��ارف ن��ش��ر م��ا ب��ع��د م��ن
ت��غ��رس األع��ال��ي ب��س��م��ا أرخ��ت��ه��ا ب��ن��خ��ل��ة ال��زوام ال��م��وت ه��وى ل��م��ا

١٩٠٥ سنة

وقرأ بريوت يف ١٨٥١ سنة قلفاط هللا نرص بن ميخائيل بن جرجس بن نخلة ُولد
والقوانني الفقه علم درس إىل نفسه مالت ثم إبكاريوس، آغا إسكندر عىل العلوم مبادئ
األدبية اآلثار من خلَّف نشيًطا رجًال قلفاط نخلة وكان وافًرا. نصيبًا منها فنال الدولية
بهبٍة ونَفَحه رشف بوسام ذلك عىل الروس قيرص كافأه وقد واجتهاده، بفضله يشهد ما
اللغات من ترجمها أو ألَّفها التي الكتب أسماء وإليك فرنك. وخمسمائة ألف قدرها مالية
روسيا، تاريخ الدول، حقوق نفقته: عىل طبعها التي الكتب عن النظر بقطع األجنبية
ديوان ونهار، نهار ألف شاه، فريوز شاه، بهرام البهلوان، حمزة املسلمني، ملوك تاريخ
الظالم امللك تمثيلية)، (رواية الرضتني رضر أبياته)، أكثر (رشح الحمداني فراس أبي
كريستو، مونتو وحكاية، حكاية مائة باريس، هالكات الزائغة، الزوجة تمثيلية)، (رواية
هذه منها نقتطف مختلفة مواضيَع يف شتى منظوماٍت عىل يحتوي شعر ديوان وخلَّف
منها بيت وكل العظمى، الصدارة رتبة إليه وجهت عندما باشا لكامل رفعها التي األبيات

واملالية: والهجرية امليالدية الثالث السنني إلحدى تاريًخا يتضمن

ال��ص��دارة ت��زه��و ال��ي��وم ب��اش��ا ب��ك��ام��ل م��ردًدا ج��اء أرخ��ت ال��ه��ن��ا ل��س��ان

ميالدية ١٨٨٥ سنة
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اإلدارة ت��ل��ك م��ن��ه وع��دًال ب��ه��اءً أرخ��وا ال��ب��ش��ائ��ر ي��وم أش��رق��ت وق��د

هجرية ١٣٠١ سنة

ال��وزارة ت��ل��ي��ق ��ا ح��قٍّ ب��ه��ا ْخ وأرِّ ذات��ه ب��ح��ك��م��ة ال��دن��ي��ا ب��ش��ر أال

مالية ١٣٠٢ سنة

الفكاهة ديوان

القديس مطبعة يف تنرش كانت وأدبية وغرامية تاريخية رواياٍت عىل تشتمل شهرية مجلٌة
أنشأها العربي، باللسان صدرت روائية مجلٍة أول وهي األرثوذكس، للروم جاورجيوس
وهما طراد، بولس بن وسليم شحادة ميخائيل بن سليم املرحومان ١٨٨٥ سنة غرة يف
اللغة عن معرَّبًا رواياتها أكثر وكان عائالتها، وأقدم بريوت مدينة أعيان أخصِّ من
مدة احتجبت الرابع عامها وبعد قيقانو. بشارة يوسف البارع الكاتب بقلم الفرنسية
حينئٍذ توىل وقد وحده، طراد سليم ١٨٩٣ سنة أجلها نهاية إىل بها استقلَّ ثم سنني ثالث
صدَّرها الذي املرصية «الكنانة» مجلة صاحب اللبناني شقري شاكر رواياتها تعريب

البيتنَي: بهذين

ك��ان��وا ال��زم��ان ك��ان ف��ح��ي��ث وال��زم��ان ال��ن��اس ت��ح��ال��ف
ال��زم��ان ع��اود ف��ق��د ع��ودوا ع��ن��ي ال��م��ع��رض��ون أي��ه��ا

الروايات أطايب من حاويًا والرتتيب الوضع حسن مجموًعا الفكاهة» «ديوان وكان
عىل والقصص الحكايات آداب ومن فائدًة أكثرها عىل الرحالت أشهر ومن أشهاها، عىل
ديني ملذهٍب يتعرَّض ال اإلجمال بوجه وكان أسلوبًا. ها وأرقِّ مرشبًا وألطفها مأخذًا أدناها
نساءً وصغاًرا كباًرا القوم أيدي بني طرحه يُوافق ما إال ينرش وال سيايس ألمٍر يلمح وال
األدبية الشوائب من املنزَّهة اللذيذة رواياته مطالعة عىل كبريًا الناس إقبال وكان ورجاًال.

زماننا. يف املطبوعة الروايات أكثر منها يخلو ال التي
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الكاثوليكية الكنيسة

ومدير سابًقا الحلبية الباسيلية الرهبانية عىل العام الرئيس البدوي؛ ثئوفانس األيكونوموس
امتيازها. صاحب وشقيق الكاثوليكية» «الكنيسة مجلة

الثاني كانون بتاريخ البدوي خليل أنشأها تاريخية تعليميٌة شهريٌة رسالٌة هي
كانت صغرية، صفحاٍت ثماني ذات وهي البشري، جريدة بتحرير قيامه أثناء يف ١٨٨٨
وقد الكاثوليكية، مطبعتهم يف لحسابهم نرشوها الذين اليسوعيني باآلباء متعلقة إدارتها
غريغوريوس بطريركهم بإذن وطبعها الكاثوليك الروم طائفة لخدمة منشئها جعلها
من صفحاتها عىل تذيعه كانت ملا فيها واالشرتاك مطالعتها عىل القوم فأقبل األول،
صفحة ٣٢ يف تصدر وصارت مباحثها دائرة اتسعت الثاني عامها ويف املفيدة. املواضيع
القويمة خطتها الكاثوليكية الرشقية الطوائف بطاركة جميع فاستحسن الشهر، يف مرتنَي
منذ بمصادقتهم ينرشها البدوي خليل أخذ ذلك وعند خاصة، برسائَل منشئها وامتدحوا

.١٨٨٩ تموز ٣٠ يف املؤرَّخ عرش الرابع العدد
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الثالث عامها أواخر يف احتجبت حتى الحال هذه عىل الكاثوليكية» «الكنيسة ولبثت
فرد عدٌد منها صدر ١٩٠٢ الثاني كانون شهر ويف البشري، جريدة صاحبها ترك عندما
ذلك وكان إليه، املشار امتيازها صاحب شقيق البدوي ثئوفانس األيكونوموس بإدارة
ِملَّته، بني لخدمة نرشها إعادة قصد الذي (الجريجريي) الرابع بطرس البطريرك بأمر
نرش متابعة دون حال القرب إىل ساقه ثم حينئٍذ البطريرك أصاب الذي املرض ولكن
أسقفيٍّا نائبًا ثئوفانس األيكونوموس تعنيَّ ذلك وبعد كان، خرب يف دخلت التي املجلة
التي املباحث أهم ومن يومنا. إىل الوظيفة هذه يف يزل ولم وحماة حمص أبرشية عىل
اليسوعي كوبيه دي لألب التكوين» وسفر العلم بني «التوفيق نذكر: املجلة هذه يف نرشت
ومنها رزق، كريلس للخوري الكنسية» «املوسيقى مقالة ثم البدوي، خليل بقلم ومعربة
وزراعتها» مرص «تاريخ يف ونبذة الروم» سالطني آخَري تاريخ يف املكتوم «كشف كتاب

املجلة. منشئ بقلم املفيدة املقاالت من ذلك وغري
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الثاني الباب

الصحافينييفبريوت مشاهري تراجم
الثانية احلقبة يف

البستاني سليم

و«الجنينة». و«الجنة» «الجنان» مجلة منشئ
القديمة. الوطنية باملالبس ١٨٦٦ سنة يف رسمه

ت��ص��ن��ي��ف أو ل��ل��ع��ل��م وإف��ادة وم��آث��ر ُع��ًل��ى ف��ي ع��م��رك أف��ن��ي��َت
س��ي��وف دون وال��ن��اس أم��واج��ه م��ك��اب��ًدا ال��ع��ل��وم ب��ح��ر ف��ي وس��ب��ح��ت
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شديد أبي ابن شديد بن كرم بن هللا عبد بن بولس بن بطرس املعلم أنجال بكر هو
عبيه قرية يف ١٨٤٨ األول كانون ٢٨ يف ولد البستاني، محفوظ أبي ابن محفوظ بن
الشيخ عىل العربية العلوم فقرأ األمريكانية، املدرسة يف هناك أستاذًا والده كان عندما
عىل والفرنسية واإلنكليزية الرتكية اللغات معرفة وأتقن بريوت يف اليازجي ناصيف
بدًال األمريكية املتحدة الواليات لقنصلية ترجمانًا صار ١٨٦٢ سنة ويف األساتذة، أشهر
يف سيما ال بها قام التي األدبية األعمال جميع يف له األيمن الساعد وكان أبيه، من
الصفوف تدريس فيها وتوىل رئاستها، نائب كان التي الوطنية» «املدرسة شئون تدبري
يف املهمة املقاالت وتحبري املعارف» «دائرة كتاب تأليف يف واشتغل اإلنكليزية، العالية
بنشاط واشتغل والجنينة، الجنة جريدتَي تحرير عاتقه عىل أخذ ثم الجنان. مجلة
عام ويف أركانها. أهم ومن رئاستها نائب كان التي السورية» العلمية «الجمعية يف
كل والصحافية. العلمية مهماته يف والده يُضافر وأقبل القنصلية أشغال اعتزل ١٨٧١
مجلٍد يف الحديث» فرنسا «تاريخ كتاب وترجم بعُد، بقل قد خدِّه عذار يكن ولم هذا
قصصية أو تمثيلية رواياٍت عدة وألَّف اللبناني، الدحداح خطار الشيخ بمعاونة ضخم
جنان يف «الهيام ثم واصطاك» «يوسف ورواية وليىل» «قيس ورواية «اإلسكندر» كرواية
رضوب من فيها جمع وقد و«سامية»، و«سلمى» و«أسمى» و«بدور» و«زنونيا» الشام»
الطباع وصقل العادات وإصالح والنصائح والتاريخ واإلدارة واالقتصاد والسياسة األدب

النبيلة. املقاصد من ذلك غري إىل الخشنة
للتمدن ترجمان أعظم قلمه وكان إليهم، الحكام وقرَّبه الوطن يف مكانته فتمكنت
مكارم عن تُحدِّث والحقائب منهما وعاد مرص إىل مرتنَي وسار الرشق، ديار يف الغربي
فيه نشأت ١٨٨٠ عام ويف مصنفاته، وترويج مشاريعه تعضيد يف الخديوية الحرضة
له ُقدر كأنما األدبي نصابها إىل أموره فأعاد يفلح، لم ولكنه فاتَّجر التجارة رغبة
املشاريع بكل وحده استقلَّ والده وفاة وبعد العلم. خدمة سبيل يف ويموت يحيا أن
الباقية، أجزائه مواد أكثر وهيأ املعارف دائرة كتاب من الثامن الجزء وطبع املذكورة،
أمني إخوته فاعتنى الخطري، املرشوع هذا إلتمام الكايف الوقت له يفسح لم األجل أن غري
إىل عرش والحادي والعارش التاسع األجزاء بإبراز البستاني سليمان مع ونسيب ونجيب
لعدم الشديد األسف إبداء من هنا نتمالك وال العمل، عن توقفوا ثم فقط «عثمانية» لفظة
ألنه بالضاد؛ ناطق كل إحرازه إىل يتوق الذي الثمني الكنز بل العظيم، األثر هذا إنجاز

تها. برمَّ كتب خزانة اقتناء عن يغني وحده
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الهمة علوِّ بني جامًعا الذكاء ة وحدَّ األخالق بدماثة موصوًفا البستاني سليم وكان
وال وعًدا ينقض ال األصدقاء والء عىل حريًصا وكان الرسيرة، وسالمة النفس وشهامة
«بوارج» قرية يف الحياة هذه من فجأة انتقل ١٨٨٤ أيلول ١٣ وبتاريخ عهًدا. يحلُّ
أيوب بك سليم نسيبه مع لبنان سماء تحت األشغال عناء من النفس ح يُروِّ كان حيث
تردد بني بريوت إىل جثته شيعت ثم العمر ربيع يف رطيبًا غصنًا املنية يد فقصفته تابت،
الطائفة مقربة يف عليه املأسوف والده تربة بجانب ودفنت العربات، وذرف الحرسات
اإلنجيلية الطائفة راعي بالكنيسة فأبَّنه والخطباء، الشعراء رثاه بعدما الربوتستانتية
يُدعى وحيًدا ولًدا وخلف قصريي، وسامي طراد وإلياس نمر فارس الدكتور املقربة ويف
حنة السيدة والدته مع املرصي القطر يف وسكن أوروبا يف الزراعة فن درس قد حبيبًا
لناظمها األبيات هذه فاخرتنا نفيسة بقصائَد الشعراء بعض رثاه وقد تابت، أيوب بنت

اليازجي: خليل الشيخ

وأج��س��ُم أش��ج��ى األرزاء ف��ي ورزؤك أع��ظ��ُم َخ��ط��ب��ك أن إال ال��م��وت وه��و
وأرح��م ه��ذا أم��ث��ال ف��ي ألش��ف��ق أن��ه أم��رك ال��ده��ر ف��ل��ت��ات وم��ن
ال��دم م��دام��ع��ن��ا ل��ك��ن دم م��ن ل��ه ي��ِس��ْل ول��م ك��ال��ق��ت��ي��ل م��ي��تً��ا ال��ل��ه ل��ك
ع��ن��ك��ُم ي��ط��ال��ُب م��ن وق��ال��ت رم��ت��ن��ا ب��ث��أره ال��م��ن��اي��ا ط��ال��ب��ن��ا ن��ح��ن وإن
ي��ت��رج��م م��ن ل��ه م��ا س��م��اًع��ا ق��رع��ن��ا ب��ف��ع��ل��ه ال��زم��ان ع��ات��ب��ن��ا ن��ح��ن وإن
ون��ل��ط��ُم م��ن��ه ك��ان م��ا ع��ل��ى ن��ن��وح م��أم��ًال ال��ده��ر م��ن خ��ب��ن��ا وق��د ف��ع��دن��ا
ي��ت��ظ��ل��م ت��ف��ري��ج��ه ع��ن ��ر وق��صَّ ه��م��ه زاد م��ن أن إال ال��ده��ر ك��ذا
أج��ذُم ف��ه��و ي��ٌد م��ن��ه م��ض��ت ك��ج��س��ٍم م��ك��رًم��ا ع��ض��ًوا األوط��ان ب��ن��ي ف��ق��دن��ا
م��أت��م ال��ي��وم ن��وح��ه ف��ي وأوط��ان��ن��ا أس��رة ال��ي��وم ف��ق��ده ف��ي أن��ن��ا أال
وال��ف��م وال��ي��د ال��ق��ل��ب م��ن��ه ط��اب ف��تً��ى م��ث��ل��ه وه��ي��ه��ات يُ��ب��ك��ى م��ث��ل��ه ع��ل��ى

فيها يكتب فكان والفرنسية واإلنكليزية والرتكية العربية باللغات ضليًعا وكان
«دائرة كتاب نسق عىل تركي معجٍم تأليف وبارش وبالغة، بسهولة وإليها منها ويرتجم
عاجلته الوفاة أن إال السلطانية، للحرضة ليقدمه لآلستانة يسافر أن وقصد املعارف»،
املتفرِّقة القصائد من كثريًا نظم مطبوًعا شاعًرا وكان الوجود، لدائرة العمل هذا إبراز قبل
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ومن الضياع. أيدي بها تلعب أن قبل خاص ديواٍن يف يجمعها من يقوم أن نؤمل التي
يأتي: ما نظمه جيد

ص��دُّ ص��دُّه��ا وال وص��ل وص��ل��ه��ا وال ج��دُّ ج��دُّه��ا ف��م��ا ال��دن��ي��ا ت��ق��ل��ب��ت
وع��د وال ي��دوم ع��ه��د وال وف��اء ل��ه��ا وم��ا ف��ي��ه��ا ال��وص��ل وراء ف��راق
ال��ج��ه��د ي��ن��ف��ع وال ج��ب��ًرا ف��ت��ه��دم��ه ��نً��ا م��ح��صَّ ق��ص��ًرا ل��آلم��ال نُ��ش��يِّ��د
ع��ب��د ل��ه��ا وه��و ال��ق��وم أم��ي��ر ف��ي��م��س��ي ع��دات��ه��ا م��ث��ل األي��ام ت��ط��اردن��ا

قال: أن إىل

ال��م��ج��ُد ب��ه ي��ض��ر ال��ع��ل��ي��ا إل��ى س��ري��ًع��ا وال��ع��ن��ا ال��ف��ق��ر ح��ال��ة ف��ي ي��رت��ق��ي وم��ن
س��ه��ُد ُس��ه��ده وال ن��وم ن��وم��ه ف��م��ا ف��ؤاده ال��خ��ب��ي��ث ال��غ��ش ي��دخ��ل وم��ن

األبيات: هذه وليىل» «قيس رواية يف أشعاره لطيف ومن

أع��زب ال��ح��ب��ي��ب��ة ه��ج��ر م��ن وال��ك��ل أص��ع��ب وال��ص��ب��اب��ة ص��ع��ب ال��م��وت
أق��رب ال��ح��ب��ي��ب��ة ق��رب م��ن وال��م��وت أح��ب��ب��ت��ه��ا م��ن ق��رب ي��ط��ل��ب وال��ق��ل��ب
ت��ت��ك��ت��ب وك��ت��ائ��ب وص��واه��ل وذواب��ل م��ن��اه��ل ال��دي��ار دون
ي��رك��ب ال��م��ص��ائ��ب أق��ت��اب ك��ان م��ن ف��ال��ف��ت��ى ال��م��ص��ائ��ب ف��ي ص��ب��ًرا ق��ل��ب ي��ا
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لويسصابونجي الدكتور

∗∗∗

صابونجي يوسف بن ميخائيل بن إلياس بن إبراهيم بن يعقوب بن لويس يوحنا هو
وكانت بكر، ديار لوالية التابعة «ديرك» بمدينة ١٨٣٨ الثاني ترشين ٧ يف ُولد األرفيل،
الذي األصفر الهواء وباء من فراًرا والده إليها خرج أيام الصدفة باب من هناك والدته

له: قصيدة من أبيات يف ذلك إىل أشار وقد بكر، بديار وقتئٍذ فشا

ودج��ل��ِة ف��رات م��ن إل��ه��ي س��ق��اه��ا ب��ب��ه��ج��ِة ت��ج��لَّ��ت ق��د ب��أرض ُخ��ل��ق��ُت
ح��ق��ب��ة ك��ل ف��ي األب��ط��ال ان��ت��م��ى إل��ي��ه��ا ج��ن��ٍة ب��ع��د آدم ث��واه��ا ب��الد
ل��ن��زه��ة وال��داي أت��اه��ا غ��داًة م��وع��ٍد غ��ي��ر ع��ل��ى ف��وًرا ب��ه��ا ُول��دُت
ال��ج��زي��رة ب��الد ف��ي ان��ت��ش��اًرا وش��اع م��ؤل��ًف��ا ال��وب��اء ف��ي��ه��ا ف��ش��ا ب��ش��ه��ر
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إىل منها انتقل ثم أورفا من أجداده هاجرت بعدما ماردين بمدينة والده وسكن
أساتذة عىل الدرس يريد سوريا إىل خرج عرشة الثانية السنة لويس بلغ فلما بكر، ديار
املرحوم منزل عىل ضيًفا حلَّ بريوت مدينة إىل وبوصوله كرسوان، بجبل الرشفة مدرسة
تالمذة سلك يف انتظم ١٨٥٠ الثاني كانون ٣ ويف السطور. هذه كاتب َجدِّ طرازي أنطون
سلخ ويف واإليطالية. والرسيانية العربية اللغات أصول ى تلقَّ حيث املذكورة املدرسة
إىل األنطاكي الرسيان بطريرك سمحريي أنطون أغناطيوس أرسله ١٨٥٤ األول كانون
اختالفها عىل والنقلية العقلية العلوم فيها ى فتلقَّ رومة، يف اإليمان انتشار مجمع مدرسة

الفلسفة. يف (دكتور) ملفان رتبة ونال كلها فيها نبغ حتى
البطريرك فأراد ماردين، مدينة ًما ُميمِّ الرشق إىل عاد ١٨٦٣ حزيران شهر ويف
من يَر لم ألنه قبولها؛ عن متمنًعا املرتجم فرتدَّد الكهنوت، رتبة يمنحه أن إليه املشار
البطريرك إلرادة أخريًا رضخ ولكنه الروحاني، السلك هذا يف الدخول إىل ميًال نفسه
إىل ذهب ثم املذكورة، الرتبة ١٨٦٣ الثاني ترشين ٢٩ يف واقتبل الكهنة، بعض بتشويق
فأنشأ الرسيانية؛ للطائفة رئيًسا تعني حيث بريوت جاء ومنها أهله ملشاهدة بكر ديار
صار مدرسًة وأسس والرتكية، والرسيانية العربية اللغات يف الكتب لنرش مطبعة فيها
غريها تباري فصارت املدينة، أرجاء كل من العلم طلبة قصدها حتى عظيم شأٌن لها
الذي باشا كامل بريوت مترصف أنجال تالمذتها جملة من وكان العالية املدارس من
يكون وكاد بريوت يف الشميس التصوير فن أدخل الذي وهو أعظم. صدًرا ذلك بعد صار
استحق حتى املهنة هذه يف برز الذي جرجس ألخيه فعلمه الحني، ذلك قبل فيها مجهوًال

الربلينية». اإلمرباطورية العائلة «مصور لقب ينال أن
آلل ومرشًدا ألوالده أستاذًا لويس القس عنيَّ لبنان جبل إىل باشا فرنقو قدم وملا
قصري، وقٍت يف فأحكمه املوسيقى فن درس عىل املرتَجم عكف ثم الدين، أمور يف بيته
اللغة يف لتالمذتها أستاذًا األمريكية الكلية املدرسة رئيس بلس الدكتور حينئٍذ واختاره
اللغتني بتعليم البطريركية املدرسة رئيس نمري فيلبس الخوري أيًضا وكلَّفه الالتينية،

لطلبتها. واإليطالية الرتكية
ولكن املعارف، وتعميم اإلصالح ابتغاء «النحلة» مجلة أصدر ١٨٧٠ آيار ١١ ويف
نفسه عىل فرضها قد كان التي الحدود تجاوز إىل ساقته حوادث ُمنشئها عىل طرأت
إلغاء إىل سوريا وايل باشا راشد ساقت دينية ومناظراٍت سياسية بمسائَل وتحرش
من النحلة ناب ما فنابها «النجاح» سماها أخرى مجلًة وأصدر صاحبها فتجلَّد النحلة،
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عنها تنازل حتى املسئول كاتبها الشلفون يوسف وجعل نرشها أعاد ثم العقاب، سوء
الكرة حول يطوف أن نفسه له سوَّلت الحكام تضييق من اسرتاح فلما الراحة، ابتغاء له
دورة واستكمل ١٨٧١ آب شهر من بقيت عرشة لثالث الجمعة البحر فركب األرضية،
بمثل يقوم أن له أُتيح سام آل من طوَّاف أول فكان شهور، وسبعة سنتني يف األرض

الفخر: يف قصيدة من له أبيات يف ذلك إىل أشار كما الكربى السياحة هذه

ب��رح��ل��ت��ي ي��ذي��ع ق��ب��ل��ي َس��َرى وَص��يْ��ت��ي وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا األرض ح��ول ط��ف��ت وق��د
ج��ول��ت��ي ب��ال��ب��س��ي��ط��ة م��ن��ه��م ج��ال وال ط��ائ��ف س��اَم ب��ن��ي م��ن ق��ب��ل��ي ط��اف وم��ا

األصدقاء بعض عليه اقرتح الطويل السفر ذلك عناء من واسرتاح بريوت إىل عاد وملا
يف واتفق الفتية»، «النحلة باسم وأصدرها طلبهم فلبَّى «النحلة» صحيفة نرش إعادة
فاستنرص املارونية، الطائفة إيمان بأصل تتعلق تاريخية مسألٍة ظهور ذلك غضون
خارجة مقاالٍت صحيفته يف ونرش املذكورة امللة ترتئيه ما بعكس للقائلني لويس القس
قتيًال، فيها يذهب كاد الرعاع من فتنة ذلك جراء من عليه فثارت املوضوع، هذا عن
أخصامه عىل بالرد وشحنها الحالقة» «موىس سماها رسالًة نرش حيث ليفربول إىل فهاجر
ثم شهور، بضعة وفيالدلفيا نيويورك يف ولبث أمريكا إىل ثانية مرة ورحل املذكورين،
التصاوير لنقل صغرية آلًة فيها فاخرتع منشسرت، مدينة قاصًدا اإلنكليز بالد إىل عاد
لندن إىل سكناه نقل وملا العظمى، بريطانيا دولة من بها بالعمل التوحد امتياز وأحرز
واخرتع ،Stereoscopic Company باسم تُعرف رشكة إىل املذكورة اآللة يف حقوقه باع
بالعمل التوحد امتياز فأحرز Authomatic Apparatus سماها التصوير لفن أخرى آلة

الفرنسية. الحكومة من بها
نيسان ٢ بتاريخ وأصدرها ١٨٧٧ عام «النحلة» صحيفة نرش بلندن استعاد ثم
يف املعدودين العرص رجال وتصاوير البالد بمناظر وجالها واإلنكليزية، العربية باللغتني
وساعد «الخالفة» وجريدة العربي» «االتحاد جريدة أيًضا فيها وأنشأ والعلم، السياسة
التي آراءه كلها فيها فنرش الشهرية، األحوال» «مرآة صحيفة تحرير يف حسون هللا رزق

العثمانية. الدولة يف االستبداد ومحاربة اإلصالح تعميم إىل ترمي كانت
ثماني مدة زنجبار سلطان برغش للسيد خصوصيٍّا وكيًال النحلة صاحب وكان
بمراسلته عليه ويلحُّ شهر كل يكاتبه السلطان وكان ربه، رحمة إىل هذا ُقبض حتى سنني
إىل لندن من الربيد سفر موعد عن مرًة سهى أنه للصابونجي فاتفق بريد، كل مع
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يغفل أال منه ويطلب لطيًفا عتابًا يعاتبه فبعث برغش، السيد إىل كتابًا رفع وما زنجبار
املال من سنويٍّا مبلًغا ذلك لقاء يتقاىض وكان بريد، كل مع إليه األحوال تفاصيل رفع عن
بني باملثول ١٨٧٩ آيار ٢٧ يف وترشف عليه. بها السلطان يُنِعم كان التي الهدايا عدا
يف األعظم الحرب لدى مرتني الرشف هذا مثل ونال العظمى، بريطانيا ملكة فكتوريا يدي
وخيل نجد بالد يف ليطوف لندن زايل ١٨٨١ وسنة إيران. شاه الدين نارص ولدى رومة
مصالح فخدم النيل وادي عىل عرج ثم األقطار، تلك سكان أحوال عىل الوقوف ابتغاء
وليدي بلونت مسرت مع وسعى العرابية، الفتنة أثناء يف السنتني نحو الربيطانية الدولة
الذي الحكم من باشا عرابي إنقاذ يف املشهور اإلنكليزي الشاعر بريون اللورد حفيدة آنه

محاكمة. بال مبارشًة إعدامه يف اإلنكليزية الوزارة رئيس غالدستون أصدره
يتعلق وما وتاريخية علمية مسائَل يف الخطب إلقاء عىل تعلق إنكلرتا إىل عاد وملا
يف له واتفق بلندن، البلور» «قرص يف متواصلة أسابيَع تسعة يخطب ولبث بسياحته،
وخمسمائة ألف نحو الخطب يحرض وكان النهار يف مرات تسع يخطب أن األيام بعض
وكان والبكم، الصم مدرسة ويف منشسرت بمدينة «األثينيوم» محفل يف خطب ثم نفس،
ملا مصداًقا ذلك فصار لتعليمهم املوضوعة باإلشارات الخطبة مآل لهم يرتجم أستاذهم

الفخر: يف له قصيدة من بيت يف صابونجي الدكتور قاله

وع��ظ��ت��ي ت��ق��ري��ع ال��ص��م س��م��ع أُن��ف��ذ خ��اط��بً��ا وال��ب��ك��م ال��ص��م ب��ي��ن ق��م��ت وإن

Boulevard املسمى الشارع يف الكائنة الخطب قاعة يف باريس بمدينة خطب ثم
القاعات بعض يف وكذلك امللكي الشارع يف الكائن رودي» «أنستيتو ويف des Capucines
إنكلرتا عهد ويل اختاره ذلك أثناء ويف ،١٨٨٩ سنة العام املعرض يف للخطب املعدة
التي الفنون دار يف الرشقية للغات أستاذًا السابع) إدوار باسم ملًكا بعُد فيما (صار
عىل مرتني الطعام وتناول ،The Imperial Institute وسماها بلندن األمري هذا أنشأها
إحداهما املعروفة الجمعيتنَي سلك إىل حينئٍذ انضمَّ وقد مخصوصة، بدعوٍة سموه مائدة
Accademia Lettararia باسم واألخرى لندن يف Society The Royal Asiatlc باسم
وملك اليابان وإمرباطور إليهم املشار امللوك أتحفه وقد العظمى، رومة يف degli Arcadi
فيها يعربون التي العديدة بالرسائل أيًضا زنجبار سلطان ثويني بن وحمد آباد حيدر
اإلنكليز أعيان من كثرية شهاداٍت لديه فإن ذلك عدا وما الرتجمة. لصاحب اعتبارهم عن

النحلة. مجلة تقريظ يف وعلمائهم
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القسطنطينية. بضواحي األمراء جزيرة يف صابونجي لويس الدكتور منزل رسم

املعية يف بتعيينه الحميد عبد السلطان فأمر اآلستانة إىل خرج ١٨٩٠ سنة ويف
فيها ما بكل اآلستانة ضواحي من بقعة أحسن يف فسيحة بداٍر عليه وأنعم الشاهانية،
السنية إرادته إليه وأصدر شهريٍّا راتبًا عثمانية لريًة خمسني له وجعل الرياش، من
ومرتجًما العام التاريخ فن يف ألنجاله أستاذًا واختاره األسبوع، يف مرتنَي يَديه بني باملثول
عضًوا أقامه ثم الرتكية، إىل واإليطالية والفرنسية واإلنكليزية العربية اللغات من لجاللته
بطريرك من رصيح بإذٍن للسلطان خدمته وكانت املعارف، لنظارة الكبري املجلس يف
الدكتور ولبث باآلستانة، الرسويل القاصد بونتي السيد ومن الخامس جرجس الرسيان
املأموريات فاعتزل العثمانية السلطنة يف الدستور أُعلن حتى الحال هذه عىل صابونجي
النحل» «قفري باسم املعروف البيت وهذا واملطالعة. التأليف إىل ومنقطًعا بيته مالزًما
«عني» صورة البيت صدر يف نُقش وقد جميل، هنديسٍّ شكٍل عىل األمراء جزيرة يف قائم
سبعة واألعمدة املدخل فوق وحفر الصادقني» ُمحبِّيه عىل تعاىل هللا «عني العبارة هذه مع

آخرها: يف قال أبيات

ل��ي��ل��ت��ي ي��ت��ل��و ب��ال��ع��ز ب��ه��ا ي��وم��ي س��ع��ادت��ي إل��ه ي��ا ب��ل��ط��ف��ك اج��ع��ل
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املعارف واكتساب بالدرس ولع فإنه صابونجي األستاذ صفات من كان ما أما
أو بساعة الليل نصف بعد ما إىل ليًال واملطالعة الكتابة اعتاد وقد أظفاره، نعومة منذ
والعلمية السياسية املقاالت إنشاء يف أو النظم يف باله شغل التنزُّه إىل خرج وإذا ساعتني،
دون من الحدائق يف ويتجوَّل الشوارع يطوف وهو جيبه يف دائًما يحمله دفرت يف وأثبتها

له: أبيات يف ذلك إىل أشار وقد الناس، وازدحام املركبات بضجيج يبايل أن

وج��ل��س��ت��ي م��س��ي��ري ف��ي أن��ي��س��ي رف��ي��ق��ي ودف��ت��ري ط��وًرا ال��ت��ن��زي��ه إل��ى أس��ي��ر
ب��ل��دِة ش��وارع ف��ي ش��ع��ًرا ق��ل��ُت وك��م ح��ك��ت��ه��ا ال��س��ي��اس��ة ف��ي ب��رود م��ن وك��م
ق��ري��ح��ت��ي ال��ل��ي��ال��ي ط��ول خ��م��دت وم��ا ق��ص��ائ��ًدا ق��ل��ت ال��ب��ح��ر ث��م ال��ب��ر وف��ي
وش��م��ع��ة ن��وٍر دون ل��ي��ل ج��ن وق��د م��ق��ال��ًة ك��ت��ب��ُت أو ق��ري��ًض��ا ن��ظ��م��ُت

وقرطاس ومداد يراع لديه وليس الغياهب هدوِّ يف فكر وطرقه ليًال أرق إذا وكان
الحجرة جدار يف أفكاره به وأثبت رأسه وفحم كربيت قضيب وحرق فراشه من وثب

قال: كما

ب��ل��ي��ق��ة دواة ف��ي ع��ن��دي ح��ب��ر وال ب��دي��ه��ة ش��ع��ر ف��ك��ر أت��ان��ي ول��ي��ٍل
ق��ص��ي��دت��ي ج��دار ف��ي ب��ف��ح��م ك��ت��ب��ت رأس��ه ت��ك��ب��رت ق��د ق��ض��ي��بً��ا ح��رق��ت
ك��ث��ب��ة إل��ه��ام ال��رح��م��ن م��ن أت��اه ع��ن��دم��ا آدم ح��ذو ب��ف��ع��ل��ي ح��ذوت

البعيدة اللغوية واأللفاظ املهجور الكالم فيه وتحاىش شعره يف الطالوة تحرى وقد
ونهج العرب، شعراء أساليب يف يعهد ال جديًدا أسلوبًا فيه سلك وقد الجميع، إدراك عن
مجراها جرى وما والخيام والرمال والرحال والنوق البيداء ذكر فيه يندر حديثًا منهًجا
الحديدية بالسكك ذلك عن واعتاض الوبر، أهل أشعار من كثري محور عليه يدور مما
أشار وقد الحرض، عند العرص اخرتاعات من ذلك أشبه وما والكهرباء والباخرة والقطار

األبيات: هذه يف ذلك إىل

وت��س��رح ت��غ��زو ال��ع��رب ع��ل��ي��ه ون��وق وه��ودج رح��ل ال��ب��ي��د أه��ل ألس��ف��ار
وت��س��ب��ح ت��ج��ري ال��ب��ح��ر ك��ح��وت ب��ف��ل��ك ال��س��رى ف��ي ال��ك��ل ع��ن اع��ت��ض��ن��ا ق��د ون��ح��ن
ال��ُم��ج��نَّ��ح ال��ع��ق��اب ي��ح��اك��ي��ه ب��خ��ار ي��ج��ره ق��ط��ار ف��ي س��رن��ا ال��ب��ر وف��ي
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اخرتاعاٌت فيها وله اآلالت وتركيب بالصنائع ولعه شدة الذكر يستحق ومما
فقط منها سبع أصول فأحكم لغات عرش درس عىل وتعلق الكالم، سبق كما مفيدة
وقد واإلنكليزية. والفرنسية والالتينية واإليطالية والرتكية والرسيانية العربية وهي:
ال التي اللغوية واملحسنات التعقيد من الخايل البسيط الكالم ونثره شعره يف تحرى
«كاتٌب فهو معيشتهم، اكتساب عىل تساعدهم وال أخالقهم تهذب وال للعموم منها فائدة
السيد آثار يقتفي أن بذلك أراد فكأنه نفسه، عن قال كما لغوي» بمنشٍئ وليس شعبي
السمك وصيد الشباك من مأخوذة بسيطٍة بأمثلٍة الشعب يخاطب كان الذي املسيح
أُخاطب أن «أُمرُت للصحابة: العرب نبي محمد قال كما أو ذلك، وغري الحقول وزراعة
كالمي يف ألحن أن يل «خريٌ الفم: الذهبي يوحنا قال كما أو عقولهم.» قدر عىل الناس
ومن القليلون.» إال يفهمها وال أقوايل يف أتفاصح أن من مضمونه الشعب عموم ويفهم

له: أبيات يف ذلك عىل الدليل قام وقد الذمام مراعاة مناقبه أرشف

ف��ت��وت��ي م��ن��ذ ال��ِخ��لِّ وداد رع��ي��ت س��الل��ًة ال��ذم��ام م��راع��اة ورث��ت
ال��م��ن��ي��ة ح��ت��ى ال��ِخ��لِّ ذم��ام أراع��ي ب��أن��ن��ي رغ��ًم��ا األع��داء ل��ي ت��ق��رُّ
أِذيَّ��ت��ي أرادوا ق��وٍم ع��ن وأص��ف��ح ب��ش��رِِّه ده��ان��ي م��ن ب��خ��ي��ر وأج��زي

يف ولو خلعه له يحل ال عنقه يف منٍة طوق إحسانه حسب محسن إليه أحسن وإذا
وهي: إليه أحسن كان اإلنكليز رجال ألحد أنشدها أبيات ذلك عىل والشاهد الجفاء،

ال��ن��ش��ر إل��ى ت��راب��ي ف��ي ذم��ام��ي وي��ح��ي��ا ال��ده��ر م��دى ي��م��وت ال وش��ك��ري أم��وت
ال��ع��م��ر م��دى ن��ح��وي ال��ج��ود ك��ف م��دَّ ل��م��ن ن��س��م��ة ال��ش��ك��ر م��ن ق��ل��ب��ي وف��ي أم��وت
ق��ب��ري ف��ي ال��ش��ك��ر ت��ن��ش��د ج��س��م��ي ودي��دان ب��م��ه��ج��ت��ي ال��وف��اء م��ات م��ا م��ت وإن
ش��ك��ر ب��ال ن��ف��ًس��ا ال��رح��م��ن ي��رح��م وال م��ف��ي��دة ال��وف��اء م��ث��ل رح��م��ة ف��ال

رغًما الصحيحة املبادئ عىل وثباته الدينية بالعقائد بتمسكه الصابونجي واشتهر
الكهنوت، وظيفة إهمال عىل وحملته الدين رؤساء وبني بينه طرأت التي االختالفات عن
أفحمهم بعدما فأنشدهم النفس خلود مسألة يف الدهريني من قوم يوم ذات فحاججه

الفلسفية: باألدلة

ف��ع��ال��ه��ا ب��ش��ر أو ب��خ��ي��ر وت��ج��زى ان��ف��ص��ال��ه��ا ب��ع��د ال��ن��ف��س ت��ن��ح��و ال��ل��ه إل��ى
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وب��ال��ه��ا ك��ان ال��زن��دي��ق ع��ل��ى ف��ق��ل��ن��ا: ق��ي��ام��ة ل��ي��س ال��ق��ب��ر ب��ع��د ق��ي��ل: وإن
ارت��ح��ال��ه��ا ي��أت��ي ح��ي��ن س��ت��دري ف��ق��ل��ن��ا: م��ع��اده��ا ت��دري ال��ن��ف��س ل��ي��س ق��ي��ل: وإن
ع��ق��ال��ه��ا ال��ح��ي��اة ق��ي��د م��ن ح��لَّ م��ت��ى ج��ه��اده��ا ب��ع��د ال��ن��ف��س ع��ود ال��ل��ه إل��ى

الجاحد اليهودي إسبينوزا يوسف طائفة من فيلسوف يوم ذات كذلك وحاججه
فيه: أفحمه طويل جداٍل بعد األبيات هذه الرتجمة صاحب فأنشده سبحانه، هللا وجود

ل��ل��م��ال ب��ال��خ��الئ��ق ت��ج��لَّ��ى إل��ًه��ا وال��ع��ال وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي م��ن ي��س��ب��ح
م��م��ث��ال ك��ان ال��ب��دء م��ن��ذ ال��ب��دء ب��ه وح��ي��ز وح��دٍّ ب��دء ب��ال ك��ي��ان
وال ل��ه ش��ري��ك ال وح��ي��ًدا ي��س��وس م��رك��ز ح��د ب��ال ع��رش ع��ل��ى إل��ه
واع��ت��ل��ى ب��ال��ك��ن��ه ال��زن��دي��ق ع��ن وغ��اب ��د م��وحِّ ك��ل ال��ع��ق��ل ب��ع��ي��ن رآه

قربه: عىل لتنقش األبيات هذه ونظم

وتُ��ح��ص��ُر تُ��ح��دُّ ال ف��ن��ونً��ا ي��روم ح��ك��م��ة ط��ال��ب األس��ف��ار ف��ي ال��ع��م��ر ق��ض��ى
وت��ص��غ��ُر ال��ح��ي��اة ف��ي ل��دي��ه ت��ض��ي��ق ك��ل��ه��ا ال��ف��س��ي��ح��ة ال��دن��ي��ا ك��ان��ت وم��ن
وق��ي��ص��ُر ك��س��رى ب��ال��م��ث��ل اك��ت��ف��ي��ا ك��م��ا ح��ج��رة أض��ي��ُق ال��م��وت بُ��ع��ي��د ك��ف��ت��ه

ثالثة وعلوها أمتار أربعة طولها صورًة رسم أنه الذكر تستحق التي مآثره ومن
وفيها هذا، يومنا إىل آدم عهد من األديان جميع تسلسل تمثل وهي الزيت، بألوان أمتار
عبادتهم طريقة مع مذهبًا أو دينًا أنشئوا الذين جميع تصاوير جملتها من شخًصا ٦٦٠
بالٍد يف الحفارون اكتشفها قديمة آثاٍر عن منقول وكلها وطقوسهم، عقائدهم ورموز
يف صابونجي األستاذ اشتغل قد الدنيا كل يف نظري لها ليس التي الصورة وهذه مختلفة،
نوعها. يف فريدة فجاءت ١٩٠٩ سنة أكملها حتى ١٨٧٢ سنة أمريكا يف كان منذ أمرها
وما املذكورة، للصورة مفتاح أو دليل بمثابة هي اإلنكليزي باللسان رسالة ألَّف وقد
واألماكن عليها الدالة اآلثار اكتشاف وزمان األديان تلك تاريخ ذكر مع الرسوم من فيها

املهمة. األمور من ذلك غري إىل فيها مطمورة كانت التي
ثم إيران، شاه الدين نارص من «شريخورشيد» وسام الرشف عالمات من ونال
وغريها. زنجبار، سلطان من الدري» «الكوكب ووسام تركيا، دولة من العثماني» «الوسام
كرب عن رغًما فإنه وصحته، وقته عىل الحرص شديد أنه إليه املشار األستاذ مزايا ومن
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وال اللحم يذوق وال التبغ يستعمل ال وكذلك مفيد، عمٍل بال واحدة دقيقًة يضيع ال سنه
البيض وأكل الحليب برشب الطعام أنواع كل من ويقنع اإلطالق، عىل القهوة وال الكحول
املسترشق األستاذ بقلم مطوًال ونرشت ترجمته كتبت وقد الناضجة. األثمار وبعض
بريطانيا بالد من أكسفورد بمدينة الفنون دار يف سابًقا الرياضيات معلم «فروست»
عميد صابونجي لويس الدكتور أخبار من اختصار بكل جمعه تيرس ما هذا العظمى.
بنا اتصل ما عىل يحتوي بجدول ترجمته ونختتم العربية، الصحافة أرباب بني األحياء

وهي: الكثرية مؤلفاته أسماء من

الالتيني. الشاعر «ورجيل» أشعار من كتابًا عرش اثني اإليطالية اللغة إىل نقل (١)
العلوم يف عليها املصطلح األلفاظ قاموس العربي إىل الالتيني اللسان من ترجم (٢)

مطبوع). (غري والفنون العلوم وسائر الفلسفية
مطبوع). (غري ١٨٥٠ سنة حلب فتنة تاريخ (٣)

مطبوع). (غري ١٨٦٠ سنة يف وسوريا لبنان فتنة تاريخ (٤)
يطبع). (لم ١٨٨٢ سنة املرصية الديار يف العرابية الثورة تاريخ (٥)

الطبيعة. بعد ما فلسفة (٦)
بريوت). يف (طبع األخالق تهذيب (٧)
مطبوع). (غري القانوني الحق (٨)

وجودت باشا فؤاد الخطريان الوزيران (ألَّفه العثمانية القواعد يف السنية املرآة (٩)
األسئلة قالب يف وأفرغه العربية إىل الرتكية اللغة من صابونجي الدكتور نقله وقد باشا،

بريوت). يف وطبعه واألجوبة
منذ الكاثوليك الرسيان طائفة تاريخ عىل (يحتوي الرسيان بطاركة تاريخ (١٠)
بلندن الربيطانية التحف دار يف مخطوطة نسخة ومنه الحارض، الزمان إىل ١٨٥٢ سنة

مطبوع). غري وهو
والعربانيني والروم اليونان من العلماء سري عىل (يشتمل الرجال مشاهري (١١)

مطبوع). غري وهو الالتينية اللغة يف والكلدان والرسيان
فن (هو والجماد والنبات الحيوان يف الجمال وصف أي الكائنات» «جمال (١٢)

اإليطالية). اللغة يف Estetica له يقال
العربية اللغتني يف األرضية الكرة حول املؤلف رحلة (تتضمن النحلية الرحلة (١٣)
زارها التي بالبالد املنوطة والتاريخية العلمية الشئون أهم فيها ذكر وقد والرتكية،
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وعاداتهم أهاليها وأديان وحيوانها وتجارتها وزراعتها وصناعتها ولغاتها سكانها مع
الناصعة). بالرسوم وزيَّنه القسطنطينية يف منها قسًما طبع وقد وأخالقهم،

والقاهرة). ولندن بريوت يف نرشها علمية (مجلٌة النحلة (١٤)
بريوت). يف طبعها انتقادية (رسالٌة الفتية النحلة (١٥)

إنكلرتا). من ليفربول يف طبعها أيًضا انتقادية (رسالٌة الحالقة موىس (١٦)
١٢٤٤ يف باجر جرجس الدكتور مع باالشرتاك (نرشه وعربي إنكليزي قاموس (١٧)

بالحركات). تشكيله وأتقن الكامل بالقطع صفحة
.(١٨٧١ سنة مرص يف نرشها جدلية (مجلٌة الحرة النحلة (١٨)

.(١٨٨٤ سنة لندن يف نرشها سياسية (جريدٌة النحلة (١٩)
يوسف مع باالشرتاك ١٨٧١ سنة بريوت يف نرشها سياسية (مجلٌة النجاح (٢٠)

الشلفون).
.(١٨٨١ سنة لندن يف نرشها سياسية (جريدٌة العربي االتحاد (٢١)

.(١٨٨١ سنة لندن يف أصدرها سياسية (جريدٌة الخالفة (٢٢)
اآلستانة). يف طبعها (جريدة املبعوثان مجلس (٢٣)

برغش السيد سياحة عىل (يحتوي زنجبار سلطان رحلة يف األبصار تنزيه (٢٤)
ورتب صابونجي الدكتور نقحه وقد سعيد، بن زاهر األول كاتبه بقلم زنجبار سلطان
أيًضا وزيَّنه السلطان، دخلها التي املدن بمناظر ه وجالَّ متنه عىل كثرية فوائَد وعلق أبوابه
حاكم منزلة أكرموا الذين الشهرة وأصحاب واألمريات واألمراء وامللكات امللوك بصور
بمبلغ مشفوعة ثمينًة خلعًة برغش السيد عليه فخلع بالدهم، يف طوافه مدة زنجبار

إنكليزي). جنيه خمسمائة
يطبع). لم والقديمة العرصية الفلسفة يف (بحث املنطقية األصول (٢٥)

لندن). يف النحلة مجلة صفحات عىل (نرشه األديان تسلسل يف األعيان مرآة (٢٦)
(لم مقالة ٢٠٠ عددها ويبلغ الرتكي باللسان كتبها سياسية مقاالٍت مجموع (٢٧)

تطبع).
صباه. يف نظمها التينية قصائد مجموع (٢٨)

اإليطالية. اللغة يف ونشائد قصائد (٢٩)
اإلنكليزية. اللغة يف سياسية ومقاالٍت قصائد مجموعة (٣٠)

واإليطالية. والفرنسية واإلنكليزية العربية اللغات يف مواعظ (٣١)
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يف حياته مدة الحوادث من له جرى ما كل فيه جمع مخطوط (كتاب أفكاري (٣٢)
الرجال). أعاظم يف إال اجتماعه يندر ما واألعمال األفكار سمو من وفيه شتى، مجلداٍت
الدكتور منظومات من قسم عىل يحتوي الرحلة» خالل يف النحلة «شعر ديوان (٣٣)
واألحبار، والرشفاء والعلماء واألمراء امللوك برسوم مزينة كبريًة صفحًة ٥٨٦ يف صابونجي
السلطان إىل الكريمة بالجواهر مرصعة نسخًة منه ورفع اإلسكندرية يف طبعه وقد

العثماني.
أمريكا. يف طبعه The Turkish Misrule (٣٤)

The Origine of وسماه اإلنكليزي اللسان يف (وضعه األيرلندي العرق أصل (٣٥)
إنكلرتا). يف طبعه ثم the Irish race

الديانة من مبتدئًا اإلنكليزية اللغة يف (وضعه األديان جميع تاريخ مخترص (٣٦)
فاملسيحية فاليهودية فاملرصية فالوثنية فالبوذية فالربهمية فاملثرائية فاآلثورية الطبيعية
ثم لندن، يف طبعه وقد جرٍّا، وهلم فالجمرب فالرولر فالشيكر فالربوتستانية فاملحمدية

بعُد). يطبعه ولم واإليطلياني الرتكي إىل ترجمه
مطبوع). غري وهو واإليطالية الرتكية اللغتني (يف األديان تاريخ مخترص (٣٧)

تسلسل عن ذكرها مرَّ التي للصورة دليل بمثابة هي اإلنكليزية اللغة يف رسالة (٣٨)
األديان. جميع

مزينة صفحٍة وخمسمائة ألف نحو يحوي واألقمار» النجوم يف «السكان كتاب (٣٩)
والشعراء العلماء ذكر وفيه األول أقسام: ثالثة إىل مؤلفه قسمه وقد الكثرية، بالرسوم
القرن إىل قديمة أعصاٍر من علموا الذين العظام األديان وأصحاب والفلكيني والفالسفة
الثاني القسم يف وأورد والكواكب، النجوم سطح عىل ناطقة خالئق وجود العرشين
األرضية. النجمة وصف عىل الثالث يف وأتى العلوية، وسكانها وسياراتها الشمس أحوال
وهو مباحثه، وأهمية مواضيعه بتعدد العرصية املؤلفات بني كبري شأٌن التأليف ولهذا
املعارف يف الباع بطول ملنشئه ويشهد العربية اللغة يف وضعه نوعه من كتاب أول
جمع عىل يتجرأ الذي «ألن نصه: بما ومؤلفه الكتاب هذا أحدهم وصف وقد والفنون،
مؤرًخا يكون أن صابونجي الدكتور مثل عليه يجب العديدة املختلفة مصادرها من املواد
للملوك ونديًما وسياسيٍّا وصحافيٍّا وقسيًسا والهوتيٍّا ومتفنِّنًا، وشاعًرا وفلكيٍّا وفيلسوًفا
والعربية واإلنكليزية واإليطالية والفرنسية الالتينية اللغات من ومتضلًعا وسائًحا، وجوَّاًال
العلوم من اللغات تلك يف العلماء كتبه ما يطالع أن له ليتيرس والرسيانية، والرتكية
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ويلوك يلوك أن ثم للعسل، النحل جمع املواد جمع يف سنة ٤٠ نحو يرصف ثم واملعارف،
دماغه من يربزها ثم صافيًا، دًما دماغه إىل يسوقها ثم يهضمها ثم املواد تلك يلوك ثم
من خاٍل رصيٍح بنصٍّ قرطاس عىل برباعة يطرزها ثم عقًدا، ينظمها ثم مخروًطة درًرا

الالتيني: الشاعر هوراس كقول واملفيد املسيلِّ بني فيه يجمع التعقيد

llle tulit prœmium qui miscuit utile dulci.

وطبعها ١٨٦٩ عام الفرنيس اللسان عن ترجمها تمثيلية (رواية وداود شاءول (٤٠)
صفحة). ٦٥ يف الحجرية املطبعة عىل يده بخط

الرتكية باللغتنَي وضعه The Freen Ottoman أو عثمانيل» «حر كتاب (٤١)
الحجج فيه فأورد العثمانية، السلطنة يف الدستور إعالن بعد صفحًة ١٢٤ يف واإلنكليزية
مجلس تشكيل وكيفية املحمدية الرشيعة عىل األسايس القانون مطابقة تثبت التي
أمراضها ًصا مشخِّ املريضة برتكيا األجانب مطامع ذكر ثم والعدالة، باإلنصاف املبعوثان
برسوم زيَّنه وقد األخالق، فساد داء من سيما ال الشفاء لها تكفل التي العالجات ومبينًا

وغريهما. مكة ومدينة كالكعبة املناظر بعض
الرسيانية. أورشليم خراب عىل الشجية الثاني أرميا مراثي (٤٢)

بالحركات). مشكًال بريوت يف (طبعه الفارض ديوان (٤٣)

316



الثانية الحقبة يف بريوت يف الصحافيني مشاهري تراجم

اليسوعي بلو يوحنا األب

مؤسسيهما. وأحد «البشري» وجريدة الفاتيكاني» «املجمع مجلة مدير
∗∗∗

برغنديا والية من بلدة «لوكس» يف ١٨٢٢ السنة من آذار غرة يف الرتجمة صاحب ولد
خالص يف ورغبته تقاه أن بيد والجد، بالنشاط سنِّه حداثة منذ فعرف فرنسا، أعمال من
ديجون مدرسة يف األوىل دروسه بعد بالدنيا ويزهد العالم يهاجر أن عىل حماله النفوس
الرهبانية سلك يف وانتظم أغناطيوس، القديس راية تحت االنضواء فطلب األكلرييكية؛
أساًسا نفسه يف يضع أن وقته من وسعى ١٨٤٢ سنة من حزيران ١٨ يف اليسوعية
تكلَّم الذي الروحي الربج ذلك ببناء وبارش حياته، طول مارسها التي للفضائل متينًا

شامًخا. علوٍّا وهمته بجده فبلغه إنجيله يف املسيح عنه
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أوالد برتبية اليسوعيني اآلباء إىل عهدت قد األثناء تلك يف الفرنسوية الدولة وكانت
السلوك وسوء البطالة ألفوا األحداث هؤالء وكان لسوابقهم، فرنسا من نفتهم الذين
مشقاٍت ذلك يف وتحملوا الجزائر من قريبًا أكنون» «بن يف بتهذيبهم اليسوعيون فريض
يف رغبًة امتحانه زمن نهاية بعد الدير ذلك إىل يرسل أن بلو يوحنا األب فطلب عديدة،
فيهما استوقف (١٨٤٤–١٨٤٦) سنتني ثمة فقىض العمل، هذا أتعاب يف إخوته مشاركة

تالمذته. قلوب بحبه وأرس روسائه أنظار
وأحبَّ عربها فرأى الجزائر مدينة أحياء يف يتجول الفراغ آنات بعض يف وكان
تلك أساتذة بعض عىل العربية درس إىل به حدا ما وذلك ويخدمهم، بهم يختلط أن
إىل ١٨٤٧ سنة ذهب وملا األهلني. لصالح بها ويتوسل بمعارفه يستفيد أن رجاء الديار
وأِلف عليه فانعكف الدرس، هذا ملواصلة الوسائط لديه توافرت Constantine قسنطينة

البالد. تلك لفظ
درس عىل سنوات ثالث فرنسا يف لوبوي مدينة من قريبًا فلس دير يف مدة انكبَّ ثم
أن عىل بقليل، ذلك بعد بتدريسها إليه أوعز إنه حتى فيها فربع والرياضيات، الفلسفة
أرسع النفس لرتويح ساعًة وجد إذا وكان العربية، درس عن تشغله لم العلوم هذه
الفلسفة طلبة من رصفائه بعض أن رأى وملا آدابها، يف والنظر أصولها مراجعة إىل
نصارى أو الجزائر أهل من بالضاد الناطقني بخدمة نفوسهم تخصيص يف مثله يرغبون
دعاه إفرنسيٍّا تأليًفا لهم ووضع العربية، اللغة تعليمهم توىل الشام بالد يف الرشق
نه ضمَّ صفحة ٢٤٠ يف Eléments de la Grammaire arabe العربي الغرامطيق أصول
١٨٤٩ سنة فلس دير يف الحجر عىل وطبعه العروض، علم ومبادئ والنحو الرصف
هلل.» يعرتف لسان «كل فقط: هللا تمجيد من ينويه ملا بيانًا الكتابية اآلية بهذه وصدَّره
فانتُدب الثانوي للتعليم املدارس فتح فرنسا يف للكاثوليك أتيح ١٨٥٠ سنة ويف
اليسوعيون فلبَّى العلوم، يف وترويضهم اآلداب يف األحداث لتهذيب اليسوعيون األساقفُة
بلو يوحنا األب فأُرسل فج، كل من الطلبة إليها تقاطر مدارس عدة وأنشئوا دعوتهم
عدًدا بهمته التالمذة فزاد الدروس إدارة وتوىلَّ البيان فدرَّس بوردو إىل ثم إفينيون إىل
أمام يقدم أن إىل املدرسة سمعة وحسن األحداث تنشيط يف رغبته ودفعته ونجاًحا،
كل وأنجز القديمة، اآلداب فنون يف البكالوريوس لشهادة رشحه فحًصا إكس أكاديمية

الكهنوت. درجة إىل ترقيته وقبل عمره من الثالثني يبلغ لم وهو ذلك
يشأ فلم الالهوت بدرس له تسمح لم اها أدَّ التي والخدم بها قام التي املهام وكانت
١٨٥٢ سنة كاهنًا فسيم فضائله، سمو من عرفوا ما مع النعمة هذه يحرموه أن الرؤساء
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املصقع والخطيب بوردو أساقفة رئيس بونه فرينند السيد يد بوضع الغطاس عيد يوم
عن العبء فوا يُخفِّ أن الرؤساء استطاع حيث ١٨٥٤ سنة إىل شئونه يف وبقي الشهري،
إليها وصوله ووافق الالهوت لدرس رومية إىل فأُرسل نظارته، يف خلًفا له ويعيِّنوا عاتقه
التي الحفلة تلك فحرض الخطيئة، دنس بال العذراء بمريم الحبل عقيدة إثبات سنة يف
وطء يمحه لم ذكًرا قلبه يف أبقت وهي املعمور أنحاء يف وأبهًة رونًقا مثلها يجري قلما
ثم أقدامه، بلثم والتربك التاسع بيوس بمعاينة دروسه خالل يف أيًضا حظي وقد السنني،
يحافظ كان ثمينة وذخائَر روحية إنعاماٍت عدة الرسويل الكريس عمال ألطاف من نال

وتًقى. حرص بكل حياته آخر إىل عليها
كلها اها وفَّ متعددة أعماٍل يف الالهوتية دروسه نهاية بعد بلو يوحنا األب تقلَّب ثم
«كلرمون». دير يف الرهبانية لطلبة تهذيبه بالذكر منها نخصُّ والكمال االهتمام من ها حقَّ
يرتتب ملا املراتب؛ وأخطر املرشوعات أهم من الرهبانية الجمعيات كل يف تُعدُّ املهنة وهذه
تُعهد ملن بد وال الكمال، سبيل يف وترقيها الجمعية لحياة املسئولية من صاحبها عىل
ينسجون إليه شاخصة املبتدئني عيون إن إذ الفضائل؛ لكل حيٍّا مثاًال هو يكون أن إليه
يف أحسنوا الرؤساء إن يقال والحق بأقواله. منهم أكثر بأعماله ويقتدون منواله عىل
غري سمعنا وقد السأم، تعرف ال بغرية سنوات خمس مدة تواله الذي العمل لهذا اختياره
إتمامه، يف يتقدمهم إال فرًضا مرءوسيه عىل يفرض لم أنه تدبريه تحت كانوا ممن واحد
فيه له يُشقَّ لم الذي الروحي امليدان بهذا مجاراته يف يتنافسون كانوا مبتدئيه إن حتى

غبار.
يوسف األب وهو اليسوعيني اآلباء مشاهري أحد أيامه يف «كلرمون» دير يرأس وكان
كما املشكورة، ومساعيه املربورة بأعماله طيبًا ذكًرا فرنسا يف خلَّد الذي Barrelle بارال
مؤازر أشد بلو يوحنا األب يف فوجد ضخَمني، جلَدين يف املسطرة سريته عليه تشهد
ذاك من بالحري أو الدير ذلك من بهمتهما تسطع الرب رائحة فكانت الخريية ملرشوعاته
وملا املسيحية. الفضائل وممارسة بالكمال املشغوفة النفوس تقصده كانت الذي املقدس
رئاسته يف خلفه ١٨٦٣ سنة من األول ترشين ١٧ يف القداسة برائحة بارال األب تويف
بارال األب دون يكن لم فورستا دي األب يدعى رشيفة فرنسويٍة أرسٍة من آخر رجٌل
ال خدًما األجنبية للرساالت أدت التي الرسولية املدارس منشئ وهو وفضيلًة، فضًال

مشورته. دون أمًرا يأتي وال هللا كرجل بلو يوحنا األب يعترب هذا فكان تُحىص،
فنفدت القراء عليها أقبل التي الروحية الكتب بعض تأليف املدة تلك يف آثاره ومن
يف آخر وكتاب ،١٨٦٤ سنة طبع املسيحي» كسالح «الصالة يف كتاب منها قليل، بزمٍن
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إىل «الدعوة يف ثالث وكتاب ،١٨٦٥ سنة كلرمون يف نرشه السبع» القدس الروح «مواهب
.١٨٦٩ سنة ليون يف طبع الرهبانية» السرية

من يطلب يزال ال الرب كرم فالحة يف الغريب نشاطه مع الرتجمة صاحب وكان
األقطار يف القريب وخالص الخري سبيل يف يتفانى أن يمكنه حيث إىل يرسلوه أن الرؤساء
رغبته وكانت برشية. سلوٍة كل عن بعيًدا القصوى غايته هللا ليكون وطنه عن النازحة
فطفح سورية؛ إىل البحر يركب بأن إليه أوعزت الطاعة لكن الجزائر بالد إىل يرجع أن

.١٨٦٦ سنة خريف أول يف بريوت إىل وأبحر البرشى لهذه فرًحا قلبه

مدة مطبوعاتها وتصحيح إدارتها متولِّيا بلو يوحنا األب كان التي الكاثوليكية» «املطبعة رسم
سنة. ٣٦

العربية اللغة إتقان يف همة كل أفرغ حتى بالدنا أرض يطأ الجديد املرَسل كاد ما
يف املنشأة مدرستنا يف األوىل سنته فقىض الروحية، األعمال يف إخوته بمعرفتها ليساعد
الطالبني ويرشد األدبي الالهوت يعلم للعربية درسه مع وكان روحي. أٍب بصفة غزير
الرسالة رئيس املقبل العام يف دعاه ثم واحد، غري عىل عبؤه يثقل مما ذلك وغري للرتهب،
لخري األعمال أنفع يف سنة ٣٦ فرصف حياته، آخر إىل منها يخرج ولم فقدمها بريوت إىل
نخاف وال — له نشهد أن فيمكننا املدة هذه طول عرفناه وقد الكنيسة، وملجد البالد
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لكل ومنشًطا الرهبانية الفضائل لكل مرآة كان بأنه — شهادتنا عرفه ممن أحد يرد أن
األثرية. املساعي

طوٍر يف بهمته فدخلت املطبعة إدارة بريوت وصوله أول يف إليه عهد مما وكان
انعقاد سنة ذلك وكان الديار، هذه يف كاثوليكية جريدٍة ألول بارش الذي هو فإنه جديد،
قطع قطعها ذاك إذ وكان تعاليمه عن ملدافعتها الجريدة به فوسمت الفاتيكاني، املجمع
التي الدينية خطته بلو األب له فنهج «البشري»، منها بدًال ظهر التالية السنة ويف ربع،
هللا منحه وقد الرشقية، الكنائس أبناء كل به تستيضء مناًرا وجعلها عنها قط يحْد لم
كل حظيت إنها حتى الباسقة كاألدواح أغصانها فتمد تنمو الخردل حبة هذه يرى أن

ء. األجالَّ الكاثوليكية الطوائف وممثيل الرسويل الكريس لدى حظوى
تأليف يف أخذ العربية لدرس مدرسية كتٍب إىل حاجة يف األحداث مكاتب رأى وملا
الشيخ اللغوي ومساعدة روده أغوسطينوس األب مع رتَّبه أجزاء خمسة ذي مجموٍع
١٨٧٠ السنة يف الكامل بالشكل طبع الذي امللح» «نخب كتاب به نعني اليازجي، إبراهيم

عديدة. مراًرا طبعاته وتكررت املدارس أرباب عليه فأقبل ١٨٧٤ سنة وتم
الكتاب تعريب نريد فائدة، أعظم الرشقية الكنائس أفاد جليل عمٌل به سعى ومما
بمراجعة حسنًا العمل أجدى لكنه معرِّبيه، من يكن لم وإن بلو يوحنا األب فإن املقدس،
كنيسة يف عليها املعتمد األصلية النسخ عىل ومقابلتها وإصالحها الطبعية املالزم كل
استفاد التأليف هذا نجز وملا الشغل، يف واإلرساع طبعها جودة عىل حرصه مع هللا
فهارس إليها وأضاف األربعة األناجيل فطبع ومدرسية، روحية كتٍب عدة لتصنيف منه
السيد سرية جمع ثم الكاثوليكية، الطقوس ترتيب حسب عىل اليومية الفصول لقراءة
عىل مرسودة واحدة رواية جعلها بحيث ونظمها اإلنجيلية الروايات يف هي كما املسيح
كتاب وهو السماء، إىل الجليل صعوده إىل األزيل ميالده من الرب أعمال تاريخ سياق
معلمه برتيزي األب حذو وحذا طاطيانوس دياطسارون فيه جارى الدرية» «القالدة
وكذلك املسيح، عهد يف كانت كما أورشليم بخارطة الكتاب وزين الرومانية، الكلية يف
باسم وسمها أجزاء ثالثة يف املقدَّسة األسفار روايات أجمل املدارس ألحداث اقتطف

متوالية. طبعاٍت طبعت وقد النضري» «الغصن
«مروج ككتاب شأنًا أعظمها دينية أخرى بمطبوعاٍت يسعى ذلك أثناء يف وكان
بلو يوحنا األب فُعني قديًما، عرَّبه فروماج بطرس األب كان األبرار» تراجم يف األخيار
الذين هللا أولياء تراجم عليه وزاد الرشتوني، سعيد الفاضل الشيخ مع عربيته بمراجعة
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ومنه ١٨٧٨ سنة أوًال فطبعه القديسني، مدارج يف حديثًا أسماءهم الكنيسة أدرجت
أحداث ليطالعها منفردة كراريس جعلها األخيار» مروج يف األزهار «قطف بعدئٍذ اجتنى
تنقيح الوقت ذلك يف أيًضا به ُعني ومما تجليدها، وأتقن بالتصاوير وزيَّنها املدارس

فروماج. األب عرَّبه الذي املسيحي» التعليم «رشح
مع أغناطيوس القديس كرياضات حها نقَّ أو ألَّفها دينية أخرى كتٌب بلو ولألب
وكتاب وكسفاريوس وأغناطيوس يوسف القديسني إلكرام وتساعيات جانسو األب رشوح
تآليَف عىل فضًال هذا فروماج، األب ترجمة الكهنوت» واجبات يف الياقوت «قالئد
لألب املسيحي» «كالكمال مالزمها ومراجعة طبعها يف الساعي هو كان عديدة أخرى
والجديد» العتيق و«العهد سال دي فرنسيس للقديس العبادة» و«مدخل رودريكوس

ذلك. وغري رويومند للخوري
املسترشقني لدى ا خاصٍّ شكًرا بلو األب استحق قد املطبوعات هذه وفرة ومع
عرفوا وقد معضالتها، وتقريب العربية اللغة لدرس التآليف من لهم وضع بما األوروبيني
«الفرائد أعني الثالثة معاجمه ذلك فمن الجليلة، مصنفاته عىل مراًرا وأثنوا فضله له
مع جزأين يف والعربي الفرنسوي املطول وقاموسه واإلفرنسية» العربية اللغتنَي يف الدرية
املدرسية الكتب جملة من صارت تنظيمها وحسن فوائدها لجلِّ الكتب وهذه مخترصه،
أيام آخر إىل عليها ويزيد حها وينقِّ فيها ينظر مؤلفها يزل ولم األوروبية، الكليات أغلب يف
وألحقه طبعتنَي طبعه العربية اللغة مبادئ يف الفرنسوي غرامطيقة أيًضا ومنها حياته،
حساباته. وضبط البشري» «تقويم بطبع عديدة سنني اهتمَّ وكذلك وجداول، بتمارين

مثله رجل عن الكتبة أحد قول فيه صحَّ الذي الهمام الراهب ذلك أعمال بعض هذه
أعماله؛ من بعض هذه إن قلنا تأليف، أو كتابة يف أبًدا تراه بقلمه.» مصلوبًا كان «إنه
مالزمها ويصلح املطبوعات كل يف ينظر كان للمطبعة مديًرا كونه بصفة بلو األب ألن
العمل هذا لزم وقد بارشه، من إال وطأته ثقل يعرف ال مملٌّ شغٌل وهو ومرتنَي، مرًة
كأحد يعتربونه كلهم العملة كان ولذلك استثقال؛ وال سأم دون سنة وثالثني نيف مدة

بالخري. إال يذكرونه وال هللا أولياء
قليًال شيئًا إال منها نذكر ال فضله من أعظم كانت بلو األب فضائل إن يقال والحق
ذكره بنا يجدر ما وأول الحق. عني هو بل فارًغا تقريًظا ليس كالمنا أن القراء ليتحقق
ملدحه يكرتث لم تآليفه أحد كاتٌب مدح فإذا هللا، وجه غري كلها أشغاله من يطلب لم أنه
يستشري كان ما وكثريًا صحيًحا، نقده وجد إذا بسهوه وأقرَّ شكره منتقد عليه انتقد وإن
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إذا ذلك عكس عىل وكان لفضلهم، شاكًرا الطفل بسذاجة لحكمهم منقاًدا الرهبان إخوته
عن ونرضب هذا عظيًما. كان مهما عمله ذكر ويأبى صنع بما يحفل ال خدمة ألحد أدى
بلغ وقد صاحبها، برارة من العجب قراءنا ألخذ أوردناها لو كثرية أخرى أعماٍل ذكر
مثابًرا نراه كنا وأسقامه العمر ثقل من بأشهر وفاته قبل يكابد كان ما ومع شيخوخة،
انطفأ ١٩٠٤ آب ١٤ ويف إمكانه. جهد املطبعة مالزم إصالح يف مجتهًدا الشغل عىل

خسارته. عىل الجميع أسف بني القداسة برائحة حياته رساج

شيخو لويس
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اليازجي إبراهيم الشيخ

«النجاح» مجلتَي ومحرر القاهرة يف «الضياء» ومجلة «البيان» مجلة منشئ
املغربي. والطربوش القديم الوطني باللباس ١٨٧٢ سنة يف رسمه بريوت. يف و«الطبيب»

م��ث��ال��ه ب��رس��م ص��ورت��ه��ا أه��دت��ه ن��ظ��ي��ره��ا وه��و ب��ال��ش��م��س وم��ص��ور
ج��م��ال��ه ن��ور ب��غ��ي��ر ص��وروه م��ا ب��ض��ي��ائ��ه��ا ُص��وِّرت ش��م��ًس��ا أن ول��و

∗∗∗

سعد بن جنبالط بن ناصيف بن هللا عبد بن ناصيف الشيخ ابن إبراهيم الشيخ هو
عن العلوم أخذ حداثته ومنذ نشأ، وبها بريوت يف ١٨٤٧ سنة آذار ٢ يف ُولد اليازجي،
عنه انرصف ثم صبيٍّا الشعر ونظم آدابها، عىل وتعلق العربية اللغة أصول فأحكم أبيه
كبرٍي ديواٍن يف مجموعة وهي البليغة واملقطعات النفيسة القصائد فيه وله كهولته، يف
الناس تقايض كثر الفن هذا يف منزلته علت وملا مطبوع، غري يزل لم بيده مخطوط
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رسائل عليه وتواردت ذلك، وغري وتهنئة ورثاء مدح من املختلفة األغراض يف النظم له
ما وإهمال للشعر االنقطاع إىل به سيفيض الحال تلك استمرار أن وجد حتى الشعراء
العقلية، والعلوم األدب فنون وسائر باللغة االشتغال عىل وعكف بتًة النظم فرتك سواه،
ويف بريوت. أئمة مشاهري من اليايف الدين محيي الشيخ عىل الحنفي الفقه مبادئ وقرأ
عىل فلبث «النجاح» مجلة كتابة توىل سنة بنحو الشيخ والده وفاة بعد أي ١٨٧٢؛ سنة
األسفار تعريب يف لالشتغال بريوت يف اليسوعيون املرسلون انتدبه ثم أشهًرا، تحريرها
توىل سنوات تسع من نحًوا لهم أخرى كتٍب تصحيح مع العمل هذا يف فقىض املقدسة،
الرسياني واللسان العربي اللسان ودرس علمائهم، أكابر أحد مع فيها التعريب أمر
النسخة وهذه األصل، عىل التعريب عبارة لتطبيق اإلفرنجية الكتب عن تلقيًا بنفسه
«الطبيب» مجلة كتابة توىل ١٨٨٤ سنة ويف األساليب. وجزالة العبارة بفصاحة مشهورة
أنشأها كان التي املجلة وهي سعادة، خليل والدكتور زلزل بشارة الدكتور بمعاونة
عن توقف ثم واحًدا مجلًدا منها فأصدر األمريكي، بوست جورج الدكتور الشهري الجراح
قد ١٨٨٢ سنة يف وكان العهد. لذلك العلمية البضاعة طالب قلة من رأى ملا إصدارها
أبياته بعض عىل علق قد ناصيف الشيخ والده وكان املتنبي ديوان رشح تتميم يف رشع
مدة يف ه أتمَّ حتى األدباء أفاضل من جماعة باقرتاح إتمامه عىل فعكف موجًزا، رشًحا

وصفه. يف اإلطناب إىل حاجة فال متداول مشهوٌر والرشح سنوات، أربع
األيدي بني متداولة فكلها والشعر والنحو والرصف البيان وعلم اللغة يف تآليفه أما
علم يف كتابَيه واخترص ناصيف الشيخ والده كتب أكثر يف النظر أعاد وقد مشهورة،
وجدد الخزانة»، رشح يف و«الجمانة الفرا» جوف يف القرى «نار وهما والرصف النحو
الثالثة وهي القمرين» و«ثالث الريحان» و«نفحة األوىل» و«النبذة البحَرين» «مجمع طبع

إلخ. الفرد» و«الجوهر الندماء» و«مفاكهة والده ديوان من املشهورة األجزاء
واملتوارد» املرتادف يف الوارد ورشعة الرائد «نجعة كتاب بطبع ١٩٠٤ سنة رشع وقد
وهو األلفاظ، دون املعاني عىل ورتَّبه وتراكيبها اللغة ألفاظ من جمعه ما فيه نسق
عن وأقعده يده املرض غلَّ ثم منه األول الجزء فأصدر كبرية، أجزاءٍ ثالثة يف يقع كتاب

الباقينَي. الجزأين إنجاز يف السعي
يكون العربية اللغة يف معجًما يضع أن بعيد عهٍد منذ بعضهم عليه اقرتح قد وكان
العهد، ذلك من وضعه يف وأخذ ملتمسهم إجابة من ا بدٍّ يجد فلم تَقدَّمه، ما عىل متفرًِّدا
العرب كالم من املأنوس عىل يشتمل جعله إذ وطريقته؛ أسلوبه يف فريًدا بابه يف آية فجاء
املولَّد دون الفصيح عىل مقتًرصا وامُلحَدثني املولَّدين موضوعات من طرأ وعما األولني
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اه وسمَّ أحًدا مقلد وال أحًدا فيه متاِبع غري نسٍق عىل وضعه وقد االصطالح، يف وامُلحَدث
املتأدبني وحرمت إلتمامه أجله يف األيام تفسح فلم اللسان» قالئد من الحسان «الفرائد
ضنٍّا للطبع ويمثله شتاته يجمع من له يندب أن فعىس الجليل، األثر بهذا االنتفاع من
عانى ما عىل هللا جزاه واضعه، عىل للرحمة واستدراًرا باإلحياء الجديرة الكثرية بفوائده

الجزاء. خري فيه
بالفرنسوية العارفني من فإنه وفنونها العربية يف ره تبحُّ من ذكر ما وخال
الهيئة، علم سيما وال والطبيعية الرياضية العلوم يف مشاركات ذلك عدا وله واإلنكليزية،
انتدبته وقد وأمريكا، أوروبا يف العلم هذا أرباب بني فيها اشتهر دقيقة مباحُث فيه وله
يف ينتظم أن السلفادور يف الجوية الفلكية والجمعية باريز يف الفلكية الجمعية من كلٌّ

عضويتها.
املشهور الكتاب منها فكثرية: عبارتها وتهذيب تصحيحها توىل التي الكتب أما
لفظه قالب يف وأفرغه بقلمه بيَّضه فإنه مدور، جميل تأليف وآشور» بابل «تاريخ يف
جمعه الذي الكتاب ومنها عبارة، وأفصحه العرص هذا يف ُكتب ما أبلغ من فجاء وأسلوبه
ل والرتسُّ اإلنشاء علماء أقوال من جمعه ينبغي ما إىل فيه له أشار البتلوني شاكر املرحوم
يف األزهار «نفحات كتاب ومنها ورسائله، وضعه من شيئًا إليه وأضاف ضبطه وتوىل
شواهد رشح يف الدرر «عقود كتاب ومنها أيًضا، إليه املشار جمع من األشعار» منتخبات
مخترص يف الواردة الشعرية الشواهد رشح يف وضعه عطية شاهني للمعلم املخترص»
األبيات بعض رواية تحقيق يف لطيف تذييٌل علية وله النحو، علم يف القرى» «نار كتاب
كتاب جمع يف روده وأوغسطينوس بلو يوحنا اليسوعيَّني األبوين وساعد بعضها، ومعاني
وطبع عديدة، مراًرا الكتاب هذا طبعات وتكررت أجزاء، خمسة يف وترتيبه امللح» «نخب
البطريركية، للمدرسة السنوي االحتفال يف ألقاه املدارس» يف الدارس «أدب عنوانه خطابًا
نرشها لغوية انتقاداٍت يف كثرية مقاالٌت وله باستقصائه، نطيل ال مما ذلك غري ومنها

وهي: و«الضياء» و«البيان» «الطبيب» صفحات عىل
الصحف يف شائع هو ما بها انتقد فقد الجرائد» «لغة (٢) والعرص»، «اللغة (١)
وتاريخ التعريب رشوط بها بنيَّ «التعريب» يف مقالة (٣) اللغوي. الغلط من السيارة
الفصحى. واللغة العامية اللغة (٥) القدماء. العرب أغالط (٤) اإلسالم. صدر من ذلك
الطبعة به انتقد طويل بحٌث وهو العرب» لسان «نقد (٧) السامية. اللغات أصل (٦)
من للمولدين وقع ما فيها َ بنيَّ املولَّدين» «أغالط (٨) العرب. لسان معجم من املتداولة
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ذكر ثم والده، للمرحوم وقع ما ذلك جملة ويف اآلن، إىل اإلسالم صدر يف اللغوي الغلط
مقالة (١٠) «املجاز». يف مقالة (٩) املواضع. بعض يف الخطأ من فيه نفسه هو وقع ما
أكثر قىض وقد وغريها. الشميس» العالم ن «تكوُّ (١١) العربي. اللفظ يف وهما «النرب» يف
غري عىل يلوي ال والتدريس االشتغال عىل عاكف وهو ولبنان بريوت يف املاضية أيامه
العرص رجال من كثريون عليه تخرج وقد البطريركية، املدرسة يف إلقائه أكثر وكان ذلك،
لدن من العثماني» «الوسام ذلك عىل ونال والشعر، الصحافة سيما ال األدبية العلوم يف
ملك الثاني أوسكار جاللة من والفنون» العلوم «نوط ونال السلطانية، العلية الحرضة
وله كتبه من طائفة جاللته رعاية تحت عقد الذي اللغوي املجمع إىل أهدى وقد أسوج،

َغرَّاء. قصيدة أوسكار امللك يف
القطر إىل انقلب ثم مدة، فيها وساح األوروبية البالد إىل سافر ١٨٩٤ سنة ويف
بشارة الدكتور مع باالشرتاك ١٨٩٧ سنة «البيان» مجلة القاهرة يف فأصدر املرصي
سنة بعدها فأنشأ إصدارها، متابعة دون عوائق حالت ثم واحد مجلٌد منها فصدر زلزل،
العلمية املباحث انتقاء من وجهه عىل العمل فيها تابع املشهورة «الضياء» مجلة ١٨٩٨
وكل مرشًعا وارد كل فيها يجد كان بحيث والنقلية العقلية الحقائق وإثبات والعملية
وفصول واألدبية اللغوية بالفوائد مشحونة مجلدات ثمانية منها أصدر وقد منجًعا، رائد
فكاهة أو للبيب فائدة فيه ما كل من ذلك غري إىل العرصية واالخرتاعات االكتشافات
اشتدت عندما ١٩٠٦ تموز شهر يف الثامن املجلد من األخري العدد صدور وكان لألديب،
السنة لتلك األول كانون ٢٨ يف بحياته أودى الذي (روماتزم) العصبي املرض وطأة عليه
حبيب الشيخ إال اليازجية الدوحة من غصن آخر وهو يتزوج، ولم عمره من الستني بالًغا
بقطٍر جثته ونقلت كبري احتفاٌل الثاني اليوم يف ملشهده فجرى خليل، الشيخ أخيه ابن
والوجهاء العلماء من كبري عدٌد جنازته يف فمىش القاهرة إىل املطرية يف منزله من خاص
أنحاء وأكثر واإلسكندرية القاهرة يف لتأبينه الحفالت وعقدت العاصمة، وكرباء واألدباء
األرسة رضيح يف لتدفن بريوت إىل جثته نقل عىل وأصدقاؤه عائلته وعوَّلت سوريا،
إىل تعزية كتاب سموه ترشيفاتي رس بواسطة الثاني عباس الخديو أرسل وقد اليازجية،

نصه: وهذا اليازجي حبيب الشيخ

اليازجي حبيب الشيخ الفاضل جناب
النتقال وآدابها العربية اللغة رزء بعظيم العايل الخديوي الجناب علم ملا
أظهر الباقية الدار إىل الفانية الدار هذه من اليازجي إبراهيم الشيخ العالمة
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للعلوم الخدم بجالئل الحافلة الطيبة الحياة تلك انقضاء عىل أسفه مزيد
جنابكم أبلغ أن الفخيم سموه وأمرني والشام، مرص القطرين يف العربية
العربية قراء مع أشرتك وإني السامية، تعزيته اليازجية األرسة أعضاء وسائر

حرضاتكم. إىل التعزية واجب تقديم يف
الخديو ترشيفاتي رس
زكي أحمد

وصف يف املرصية «الهالل» مجلة منشئ زيدان بك جرجي ق املدقِّ املؤرخ أجاد وقد
منها فاقتطفنا وآثاره وأعماله وشعره وقرائحه وإنشائه ومواهبه الرتجمة صاحب أخالق

يأتي: ما

وصفاته أخالقه

الخاطر، رسيع الفؤاد، ذكي البرص، حادَّ املزاج، عصبي البنية، نحيف القامة، ربع كان
األدبية للنكتة يطرب مجلسه، يُملُّ ال املفاكهة، حلو املحارضة، لطيف الذهن، حارض
أو جد يف ها مسَّ يحتمل ال كرامته، عىل الحرص شديد ذلك مع وكان لها، ويضحك
اإلشارات من املجالس أحاديث يتخلَّل ملا االنتباه رسيع وكان ترصيًحا، وال تلميًحا هزل
بضعة القلم صناعة معاناة عىل صرب ما ذلك ولوال ورشابه بطعامه ًفا متعفِّ وكان األدبية،
من كأس عىل عشائه يف يقترص األخرية أعوامه وقىض بنيته. نحافة مع عاًما وأربعني
نهًما، يكن ولم الغداء، أكلة عىل الغذاء يف العمدة وإنما معدته، عىل التثقيل خوف اللبن
رشب الظهر تغدى فإذا العمل، عىل ويعكف خفيًفا طعاًما فيتناول الصباح يف وأما
يتعبه، ال عمل يف أو الراحة يف النهار بقية ويقيض ينهض ثم ونام، شيشته ودخن قهوته
التسلية سبيل عىل بالنرد معارفه بعض يالعب األندية بعض يف النفس لرتويح ويخرج
اللبن فيتناول منزله إىل عاد العشاء آن فإذا واملفاكهة، باملباسطة الوقت ذلك يقيض أو
مولًعا والده كان كما الكتابة أثناء يف الشيشة بتدخني مولًعا وكان العمل. ويستأنف

الحني. ذلك يف التبغ وتدخني بالقهوة
يتعلق فيما سيما وال ع الرتفُّ حد إىل األنفة ظاهر اإلباء كثري النفس عفيف وكان
وعظم أنفته زادت ماله قلَّ وكلما تملًُّقا، الكسب سبيل يف الناس مجاملة يعدُّ باالرتزاق،
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والتقرب الناس بمجاملة تقيض االرتزاق سنة أن إقناعه أصدقاؤه أراد ما وكثريًا إباؤه،
اإلباء، إىل فيعود خاطر له يعرض ثم برهة ناصحه أطاع فربما بالحسنى، كبارهم من

سعادته. أسباب أكرب من كانت القناعة ولكن وراحة سعة يف لعاش ذلك ولوال
القرائح أصحاب أغوت ما كثريًا التي اللذة لتلك التماًسا بالقلم يشتغل كان أنه عىل
له لكان االرتزاق مجرد الشيخ أراد ولو ء، أعالَّ وماتوا فقراء فعاشوا قواهم واستنزفت
بعض يف منصبًا يعدم يكن لم بل سبيل، خري اليدوية الصناعة ة دقَّ من عليه فطر مما
١٨٨٢ سنة لبنان من زحلة مدينة عىل قائمقام يكون أن ندب وقد الحكومة، مصالح

يقبل. فلم
يحلف ال وجوهها اختالف عىل معاملته يف صادًقا كان أنه أخالقه وكرم إبائه ومن
إىل الفضل ينسب األقوال، أو اآلراء من يقتبسه أو ينقله فيما أمينًا وكان يخلف، وال
تنقيح أو مقالة تصحيح من اآلخرين مع هو يفعله فيما ذلك عكس وكان صاحبه،
من أسلوبه لظهور عليه تنم كانت ديباجته ولكن لذلك، اإلنكار شديد كان فإنه عبارة؛
أو آثاره من أتمه بما شهرته يف وزاد اسمه خدم وقد بأبيه برٍّا وكان السطور. خالل
هو أو املتنبي رشح وأتم وقته، من كبريًا جانبًا ذلك سبيل يف فأنفق كتبه، من رشحه

التتميم. فضل لنفسه واستبقى والده إىل الرشح فنسب كله رشحه

ومواهبه قرائحه

أو أدب أو صناعة من يتعاطاه ما إتقان يف متأنًِّقا كان فإنه الفني اإلتقان قرائحه أظهر
بقولهم اإلفرنج عنه يعرب بما بقريحته نظمه أو بقلمه أنشأه أو بيده اصطنعه سواء شعر
وجلوسه لباسه يف حتى يعمله عمل كل يف ظاهَرين واإلتقان التأنُّق ترى فكنت Artist
ماهًرا اًرا حفَّ فكان اليدوية الصناعة يف تأنُّقه من فرع ذلك وكل وطعامه، وكالمه ومشيه
نجل فانديك إدوار املسرت صديقنا حدثنا حداثته. منذ ذلك إىل ميله ظهر متقنًا، ًرا ومصوِّ
عىل يرتدد كان إذ سنة؛ وأربعني نيف منذ الفقيد الشيخ عرف أنه فانديك الدكتور أستاذنا
ناصيف للشيخ وكانت فانديك، الدكتور بيد يومئٍذ وإدارتها بريوت يف األمريكان مطبعة
صديقنا قال مطبعتهم، يف والتصحيح بمدارسهم التعليم من باألمريكان حسنة عالقٌة
لصناعة خصوصيٍّا ميًال الحني ذلك من إبراهيم الشيخ يف يالحظ كان إنه إليه املشار
وخطر والنقوش، الصور حفر ثم الغية، سبيل عىل األختام يحفر كان ما وكثريًا الحفر،
ولم الشائعة الروزنامات قبيل من الحائط عىل تعلق عربية روزنامًة يصنع أن يوًما له
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املطبعة أدوات بعض استخدام يف فانديك الدكتور فاستأذن بالعربية، يومئٍذ معروفة تكن
موىس العهد ذلك يف العمال رئيس فأمر العمل، لهذا الالزمة واألشكال األحرف لحفر
الروزنامة حروف رسم يف الشيخ فتأنق السبيل، هذا يف إليه يحتاج شيئًا يمنعه أالَّ عطا

النوع. هذا من عربية روزنامٍة أول وهي يكون، ما أجمل عىل ها أتمَّ حتى وأرقامها
إىل جميًال خطه وظل حداثته من الخط جميل فكان يده خط يف ظهر تأنَّقه أن عىل
ذلك بجمال إعجابهم يكون ال بخطه رسالة يقرءون والذين فارسية، وقاعدته أيامه آخر
حتى باليد التصوير يف تأنقه القبيل هذا ومن أسلوبه، ببالغة إعجابهم من أقل الخط
هذه ثمار من نجم ما وأهم منزله. يف معلقة رأيناها ناطقة صورًة املرآة عن نفسه صور

آثاره. جملة يف سنذكرها التي الحديثة الحروف اصطناع القريحة

إنشاؤه

األلفاظ. انتقاء يف ذوقه سالمة مع املرسل اإلنشاء عىل الغريب اقتداره قرائحه ومن
شبًها املقفع ابن أسلوب يشبه والسهولة والبالغة املتانة بني جمع عبارته وأسلوب
إلينا يصل لم املقفع ابن إنشاء أن عىل بالشيخ، خاص وجوهه أكثر من ولكنه إجماليٍّا،
اللغويني قرائح حته ونقَّ املنشئني أقالم هذَّبته أن بعد جاءنا ولكنه صاحبه، كتبه كما
الكاتب يعرتض بما ناهيك سواه، عبارته يمس فلم الشيخ أما قرنًا، عرش اثني زهاء
عليها يدل لفظ املعجمات يف وليس القدماء يعرفها لم التي الجديدة املعاني من اليوم

املنشئني. طريق يف عثرة يقف مما
عبارته فجاءت سبيل أهون عىل العقبات هذه يتخطَّى فكان اليازجي فقيدنا أما
موضًعا فيضعه الغريب باللفظ يأتي وقد الرتكيب، ووحيش اللفظ غريب من خالية
تعقيد، أو ر تقعُّ بال بليًغا أسلوبه فكان الفهم، ينكره وال السمع ه يمجُّ فال مألوًفا يجعله
توخيه من قدمناه ما يُطابق متناسًقا متناسبًا متسلسًال ركاكة، أو ضعف بال سهًال
فكان يكتبه، ما نرش يف التأني عىل حملته اإلتقان يف ورغبته يشء. كل يف واإلتقان التأنق
كأنه جيل واضٍح بحرٍف يكتبها ثم وتهذيبها تنقيحها بعد إال املطبعة إىل املقالة يرسل ال
أفكاره بنات إخراج يف إبطائه إىل ذلك فآل الخطأ، يف الوقوع من حذًرا الذهب سالسل

ودرسه. علمه ثمار من عليه الحصول يرجى كان ما مقدار وقلل
من له يعرض ما انتقاد يف الوطأة شديد كان أنه التأني يف املبالغة عىل حمله ومما
بحثه يخصص فيمن طبيعي وذلك الكتب؛ أو الصحف من يقرؤه فيما اللغوي الغلط
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الغلط من نظره عليه يقع ما فيكثر دقائقه ويدرس يستقصيه العلم فروع من فرع يف
عصبي كان إذا سيما وال عنه السكوت عىل يصرب فال الفرع، ذلك يف سواه يكتبه فيما
وال يؤمله كان الصواب عن فاالنحراف فقيدنا، مثل واإلتقان التأنُّق عىل مطبوًعا املزاج
يراعي ال الكلم قوارص من يتخلله وبما اللهجة بشدة نقده ويمتاز النقد، غري أمله يشفي
يف وإخالصه اللغة عىل غريته الغالب عىل الشدة تلك وسبب عهًدا، وال صداقة ذلك يف
الغلط يرى كان ألنه نفسه؛ وال والده يستثِن لم املولدين» «أغالط كتب فلما خدمتها،
ولذلك الحسنات؛ أكرب من منهما السالمة ويرى السيئات، أكرب من النحوي أو اللغوي
الغلط ذلك لقلة الخصوص عىل املتنبي بشعر ويعجب الفارض، ابن شعر عىل يثني كان
لغويٍّا غلًطا فيها رأى إذا كبري عالٍم مقالٍة أو مطبوع شاعٍر شعر احتقر وربما فيهما،
تنبه ولعله االنتقاد، من خوًفا إتقانه يف ويتأنق يكتبه ما تنقيح يف يبالغ فكان نحويٍّا، أو
وشدَّد فارس أحمد الشيخ انتقده ملا والده عن الدفاع يف أخذ منذ الخصوص عىل لذلك
الخطأ من الحذر وتعود الدفاع يف فأجاد شبابه إبان يف إبراهيم الشيخ وكان عليه. النكري
أسلوبه وجزالة اللغة بمفردات علمه سعة مع فاعترب الحني. ذلك من والتنقيح باملراجعة
وإنشاؤه حجة استعماله أصبح حتى فصيحة بليغة وعبارته صحيحة لغته تكون كم
وإذا سهل، مرسٌل يكتبه ما وأكثر اإلنشاء، وإمام اللغة حجة دعوناه إذ عجب فال قاعدة،

تكلًفا. تسجيعه يف تجد فال سجع

شعره

فيما ظاهرة شاعريته أن عىل كهولته، يف عنه وقعد شبابه يف الشعر نظم أنه رأيت وقد
يف رغبته مع األمثال مجرى القوم ألسنة عىل جرى ما منظوماته وبني شعره، من ظهر
كما باقيًا يزال ال وهو بنرشه الناس عىل وضنَّ يده بخط كتاب يف جمعه إذ كتمانه؛

مطلعها: التي السينية قصيدته شعره أشهر ومن تركه،

ال��ن��واع��س ل��واح��ظ��ه��ا وه��وى األوان��س ال��غ��ي��د م��ج��ل��س دع

ومطلعها: السورية» العلمية «الجمعية يف تالها التي وأختها

ال��رك��ب غ��اص��ت ح��ت��ى ال��خ��ط��ب ط��م��ى ف��ق��د ال��ع��رب أي��ه��ا واس��ت��ف��ي��ق��وا ت��ن��ب��ه��وا

331



العربية الصحافة تاريخ

التحريض من سوريا يف السياسية األحوال بعض اقتضتهما مهيجتان والقصيدتان
فجاء كبري رجٍل أمر أو جماعة بإشارة نظمهما عىل ُحمل الفقيد ولعل النهوض، عىل

والغزل: النسيب يف قوله ومن بليًغا، نظمهما

س��رائ��ري ه��ت��ك ال��ش��وق اس��ت��ب��اح إال خ��اط��ري ف��ي خ��اط��ًرا ذك��رك م��رَّ م��ا
س��اه��ر ج��ف��ائ��ك م��ن ب��ل��ي��ٍل ب��ات��ت ن��واظ��ر ع��ل��ي��ك وج��ًدا وت��ص��ب��ب��ت

أيًضا: الحكم يف قوله ومن

ال��ب��ش��ر ب��ه ن��اح��ت م��أت��م س��وى ل��ي��س��ت اع��ت��ب��رت إذا دار ف��ي ن��ح��ن وإن��م��ا
ال��ح��ف��ر ت��ح��ت��ه��ا ط��وت��ه��م أن��اس ع��ل��ى ف��ج��ع��وا ف��وق��ه��ا أن��اس ي��وم ك��ل ف��ي
ال��ص��در ك��اس��ات��ه ف��ي ال��ورد ي��م��ازج وارده��ا زال م��ا ال��ت��ي ال��ح��ي��اة ب��ئ��س
ال��ح��ذر ف��ات��ه��ا وأخ��رى ي��ل��ي��ه��ا م��م��ا ح��ذًرا م��م��ل��وءة إح��داه��م��ا ح��االن

رد معرض يف قالهما بيتان الذهب بماء يُكتب أن ويصح األمثال مجرى جرى ومما
إبراهيم: الشيخ فقال عليه الطعن وشدد والده كتب انتقد ملا الشدياق فارس أحمد عىل

ن��دي ب��ال��ح��ي��اء ب��وج��ٍه ع��ن��ه��ا أع��رض��ت ع��رض��ت ف��إن ش��أن��ي م��ن ال��وق��ي��ع��ة ل��ي��س
ب��ي��دي خ��رق��ه أت��ول��ى ف��ه��ل غ��ي��ري ب��ه ي��ل��مَّ أن ب��ع��رض أض��نُّ إن��ي

الشعرية: نكاته ومن

ت��أخ��را أن ح��ال��ن��ا ف��ي ع��ج��ب وال ح��ال��ن��ا ت��أخ��ر م��ن ق��وم ت��ع��ج��ب
ال��ورا إل��ى ن��م��ش��ي ال��ط��ب��ع ب��ح��ك��م غ��دون��ا أرؤس وه��ي أذن��اب��ن��ا أص��ب��ح��ت ف��م��ذ

مخابرات بسببه اتصلت الفلك علم يف واسع واطالٌع الرياضيات يف قريحة له وكانت
املشهورة الرياضية املشكلة حل يف واشتغل الفرنساويني، الفلكيني كبار بعض وبني بينه
يقرب حل إىل سنني ببضع وفاته قبل وتوصل أقسام، سبعة إىل الدائرة قسمة وهي
أمره، إليه صار ما نعلم وال باريس يف العلم أكاديمية إىل به بعث كثريًا الصواب من
العلوم يف حسنة ومشاركة والرسيانية بالعربية إملام وله الفرنساوية اللغة عارًفا وكان

الطبيعية.

332



الثانية الحقبة يف بريوت يف الصحافيني مشاهري تراجم

وآثاره أعماله

ثمار جاءت فقد والتدقيق التأني وتوخيه واإلتقان التأنُّق يف طبعه من قدمناه ملا نظًرا
يف ذهنه انرصاف عن فضًال قدمنا، كما مثله من يُرجى كان مما مقداًرا أقل قرائحه
خدمًة الطريق هذا من العربية اللغة خدم أنه عىل والرسم، بالحفر االشتغال إىل شبابه
بالحروف الطباعة أن وذلك بريوت، يف العربية الطباعة حروف باصطناع باٍل ذات
أصحابها اهتمَّ حتى عرش الخامس القرن بأواسط أوروبا يف تظهر تكد لم اإلفرنجية
ورومية بالبندقية كتبًا بها طبعوا حروًفا فاصطنعوا العربية؛ الحروف باصطناع هناك
عىل تشابهت وإن خاص شكٌل تقريبًا منها ولكلٍّ وغريها، وأكسفورد ولندرا وباريس
اإلسالمبويل، بالحرف يعرف وحرفها اآلستانة يف العربية الطباعة ظهرت ثم اإلجمال،
ثم رومية، حروف عن نقًال سوريا يف الطباعة ظهرت عرش الثامن القرن أوائل ويف
مالطة يف عربية مطبعٌة ولهم املايض القرن أوائل يف سوريا إىل األمريكان املرسلون جاء
املرحوم بعناية كتبًا بها وطبعوا لندن، مطابع حروف من وحروفها ١٨٢٢ سنة أسسوها
اهتم سنني بأربع انتقالها وبعد ١٨٣٤ سنة بريوت إىل نقلوها ثم فارس، أحمد الشيخ
فكتب اآلستانة كتبة أحد فاستخدم جديدة، حروٍف باصطناع سميث عايل يومئٍذ مديرها

املشهورة. األمريكانية الحروف وهي اليبسك يف سبكها جميلة حروًفا له
اصطناعها يف النفقة كثرية كانت ورونقها جمالها عىل األمريكانية القاعدة ولكن
جهاٍت من عنها تقلُّ لكنها القبيل هذا من تفضلها اإلسالمبولية والقاعدة أشكالها، لكثرة
حسنات بها يجمع جديدة قاعدٍة بصنع ١٨٨٦ سنة الرتجمة صاحب الشيخ فُعني أخرى،
أفندي خليل مسبك يف تسبك ألنها «رسكيس»؛ بحرف املعروفة القاعدة وهي الحرفني،
املطابع أكثر يف اآلن الشائعة القاعدة وهي بريوت، يف الحال لسان صاحب رسكيس
ال ومهارة دقة إىل يحتاج الحروف هذه واصطناع وأمريكا، ومرص سوريا يف العربية
أن بعد إال للطبع يتمثل ال الحرف ألن الصناعة؛ هذه يعاني من إال مقدارهما يعرف
يُرضب ثم «األب»، الطباعة باصطالح له ويقال دقيًقا حفًرا الفوالذ من قضيب عىل يُحفر
األم هذه وعىل «األم» حينئذ ويسمونه النحاس يف غائًرا يطبع حتى رضبًا النحاس عىل
من األب يصطنع كان فالشيخ املطابع، يف املعروف الحرف فيخرج الرصاص يصبون
القاهرة جاء وملا أقيسة، عدة الحرف هذا واصطنع النحاسية األم عىل ويرضبه الفوالذ
،«٢٠ «بنط بحرف يُعرف والصغرى الكربى الحروف بني متوسط قياٍس عىل حرًفا صنع

مطابعها. يف استعماله وشاع قوالب له واصطنعوا القاهرة مسابك اتخذته وقد
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إليها يحتاج اإلفرنجية للحركات صوًرا مرص قدومه بعد العربية الطباعة يف وأدخل
أرادت وملا العربية، يف لها مقابل ال التي بها الخاصة الحركات عن التعبري يف املعربون
مفيدة مخترصٍة قاعدٍة عىل ١٩٠٣ سنة بوالق مطبعة حروف صنع املرصية الحكومة
فوضت ولو والرونق، بالدقة ذلك يستطيع من أقدر ألنه الشيخ؛ إىل متجهة األبصار كانت
اإلجمال. عىل العربية للغة نافًعا ثمًرا قريحته واستثمرت صنًعا ألحسنت العمل هذا إليه
العلوم بنقل العلمية املعاني من حدث ملا اصطالحية ألفاًظا انتقى أنه عمله آثار ومن
أوردنا وقد األلفاظ، اختيار يف الذوق سالمة من به ُعرف بما العربية اللغة إىل الحديثة
الرتجمة هذه ونختم عهدته. يف كانت التي «الطبيب» مجلة أخبار روينا ملا ذلك عىل أمثلة
إبراهيم الشيخ رثاء يف الحوراني إبراهيم الكبري األستاذ نظمها التي النفيسة بالقصيدة

وهي: اليازجي

م��دم��ع��ي ك��واك��ب ع��ل��ى ال��ش��ع��اع ح��ل��ل واخ��ل��ع��ي ال��دي��اج��ي ح��ل��ل��ك أل��ب��س��ي أض��ح��ى
األل��م��ع ال��ض��ي��اء ذي أش��ع��ة غ��رب��ت ألن��ه ال��ش��روق ودع��ي ت��ل��م��ع��ي ال
م��س��م��ع��ي ف��ي وح��دي��ث��ه ن��اظ��ري ف��ي ي��زل ل��م إذ أث��ق ول��م ال��ن��ع��اة ن��ع��ِت
م��ع��ي ي��ح��ي��ا ف��ك��أن��م��ا ب��ه ع��ه��دي ع��ل��ى م��ب��ت��س��ًم��ا أراه ال��ت��ف��تُّ ك��ي��ف
ت��ف��ج��ِع أش��د ف��ي��ت��ل��وه��ا تُ��م��ح��ى ل��ح��ظ��ًة ال��ب��ل��ي��ة أن��س��ى ب��ه��ا ص��وٌر
ن��ع��ي م��ن ب��م��ح��ي��ا ال��دن��ي��ا ��ر ف��أُب��شِّ ح��ق��ي��ق��ة ال��س��ل��وِّ أخ��ي��ل��ة ل��ي��ت ي��ا
ال��م��وج��ع ب��ال��ي��ق��ي��ن ج��ه��ي��ن��ة ج��اءت ب��داف��ٍع ال��خ��ي��ال ف��م��ا ال��ق��ض��اء ن��ف��ذ
م��ش��ي��ع ك��ل ع��ب��رات م��ن ال��ل��جِّ ف��ي ال��ن��وى س��اب��ح��ة ب��إب��راه��ي��م ��ت س��جَّ
ال��ب��ل��ق��ع ف��ي ال��س��رى غ��ي��ر ن��ج��ع��ٍة م��ن ل��رائ��ٍد ال��ي��ازج��ي ب��ع��د ي��ب��َق ل��م
ك��أدم��ع��ي ال��ح��س��اُن ف��رائ��ده نُ��ث��رت وع��ق��ده ال��ب��ي��ان ع��ن ال��ل��س��ان ُع��ق��د
ال��م��ب��دع ي��م��ي��ن ك��ت��ب��ت م��ا ط��رس ف��ي م��ن��ط��ٍق م��ع��ج��ز ال��ب��ل��غ��اء أب��ا ي��ا ل��ك
ال��م��ق��ن��ع ال��دل��ي��ل آي ال��ع��ال ن��س��ب ف��ي ال��ل��ه ع��ب��د ب��ن ن��اص��ي��ف ب��ن ي��ا ل��ك
م��م��رع ب��واٍد «ح��دي��ق��ت��ه» ورد اس��م��ك��م ذك��ر ش��ام��ن��ا «وردة» أش��ق��ي��ق
ال��م��ن��ب��ع ذا م��ن «ال��ق��ام��وس» ف��ت��ول��د ع��ب��اب��ه��ا س��ال «ال��ع��ي��ن» «ال��خ��ل��ي��ل» أأخ��ا
م��ت��ق��ط��ع ب��ع��ادك��م ب��س��ي��ف ق��ل��ٍب ع��ل��ى ب��ك��م ب��ك��ي��ُت ل��ك��ن أب��ك��ك��م ل��م
م��ودع غ��ي��ر س��ار م��ن ع��ل��ى أس��ًف��ا وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة ودع��ت ول��ه��ان
األوج��ع ال��م��ص��اب م��ن ال��وج��ي��ع ي��رض��ي ورض��ي��ت��ه ب��ذا ق��ض��ى ال��ب��الء ج��ه��د
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ال��م��ت��ج��م��ع ت��ف��رق ب��ع��د ب��ال��ص��ح��ب ال��م��ل��ت��ق��ى ي��وم ال��ج��م��ع ي��وم ن��ف��س ي��ا
ال��ي��رم��ع ف��ت��ات م��ن ال��م��رك��ب ص��ور غ��ي��رت ل��ك��ن ال��ذات ت��ل��ك ت��ف��ن ل��م
األرف��ع ب��ال��م��ح��ل ح��لَّ��ت وال��ن��ف��س ال��ث��رى ج��وف ف��ي ال��ن��ف��س ح��ج��اب دف��ن��وا
األض��ل��ع ح��ن��اي��ا ب��ه ت��ح��ي��ط ج��دث ف��ي دف��ن��وه وال��ن��ه��ى ال��ب��الغ��ة وأُول��و
ال��م��ت��زع��زع س��وى ع��ل��ى ال��ش��ك��وك أه��ل ب��ن��ى ف��م��ا أراك غ��ًدا ال��ي��ق��ي��ن ذا ي��ا
ال��م��ف��ج��ع ال��م��م��ات م��ن ال��ح��ي��اة أن دروا وم��ا ال��ح��ي��اة م��ن ال��م��م��ات ق��ال��وا
األروع ال��ح��ك��ي��م روع ع��ل��ى ن��زل��ت ح��ك��م��ة ب��ل ش��اع��ر ت��خ��ي��ل م��اذا
م��رج��ع م��ن ذه��اب��ه ب��ع��د ل��ل��ح��ي أَم��ا ي��ب��ل��ى م��ا ب��ع��د ي��ن��ب��ت ف��ال��ح��ب
ال��م��ط��ل��ع ن��ح��و ال��س��ي��ر ال��غ��روب إن أال ط��ل��ع��ت��ك��م ش��م��س ل��ت��ط��ل��ع غ��رب��ت
ال��ه��ج��ع ان��ت��ب��اه ال��م��وت��ى ف��ق��ي��ام��ة رق��دة إال اإلن��س��ان م��ي��ت��ة م��ا
م��وض��ع م��ن ع��ن��دن��ا ل��ل��ت��ن��اس��خ م��ا م��رًة ي��ح��دث ك��ال��ح��ت��ف وم��ع��ادن��ا
زع��زع ه��ب��اءة ل��ه��ا ال��ن��ف��اة ن��ف��ي أزل��ي��ة ح��ق��ي��ق��ٌة ال��خ��ل��ود إن
ال��م��ج��م��ع ال��ق��دي��م ال��ع��ل��م م��ج��م��ع ف��ي وأث��ب��ت��ت ال��ح��دي��ث ال��ع��ل��م ي��ن��ف��ه��ا ل��م
ال��ب��رق��ع وراء م��ا ي��ج��ه��ل وال��ك��ل ب��رق��ع ال��ح��ق��ائ��ق دون ال��ح��ج��ا أذوي
ال��م��ض��ج��ع س��ه��ل ال��ص��ع��ب ال��ض��ري��ح ح��زن ل��ن��ا وب��دا ال��ردى ه��ان أس��ف��رت ل��و
ت��ص��ن��ع ب��غ��ي��ر ط��ب��ع األس��ى ألُول��ي وح��ب��ه��ا ش��ع��وب ن��ه��وى ال وع��الَم
ال��م��ش��رع ذاك ورد م��دة وال��ع��م��ر م��ش��رع ل��ل��م��ن��ي��ة ال��والدة ي��وم
ي��وض��ع ل��م ل��و ودَّ ق��د ف��ك��أن��ه ب��اك��يً��ا ب��س��ي��ط��ة إل��ى ال��ول��ي��د ي��أت��ي
ال��رض��ع ث��ي��اب ك��ف��نً��ا ل��ه خ��ي��ط��ت وق��د ك��ف��ن ب��ال م��ي��ت وك��أن��ه
ف��ارب��ع م��س��ت��ح��ي��ًال ت��ط��ل��ب األرض ف��ي س��ع��ادة ي��ري��د ل��م��ن خ��ب��ي��ر ي��ا ق��ل
ال��م��ص��رع س��ري��ع ع��ل��ى ال��ص��ري��ع ح��س��د وك��رام��ٍة غ��نً��ى ذي ع��زي��ز م��ن ك��م
اإلص��ب��ع ع��رض ال��ح��ك��م��اء ن��ه��ج��ه م��ن ط��وى م��ا ال��ب��ري��ة ف��ي س��ر ل��ل��ه
األرب��ع ال��ج��ه��ات أس��رار ل��ك��ش��ف��ت ك��ن��ه��ه م��ن ب��ارٍق ل��م��ح��ة ش��م��ت ل��و
ال��ي��ل��م��ع غ��ي��ر ال��ج��و ف��ي وم��ا ج��وًدا م��دام��ع��ي غ��ي��ث ف��ك��ان ج��ه��ل��ت إن��ي
ال��م��ت��ض��وع ن��ش��ره ب��ط��ي��ب ودن��ا أق��ص��ي��ت��ه ال��ذي ال��رم��س س��اك��ن ي��ا
ال��م��ت��ب��رع ب��ن��زي��ل��ه��ا ف��ت��م��س��ك��ت م��ط��ال��ٍب غ��ي��ر ال��ن��ف��س م��ص��ر أع��ط��ي��ت
ال��م��ت��ص��دع ق��ل��ب��ه��ا ف��ي أص��ف��اه��م��ا ف��غ��ي��ب��ت م��ص��ر ال��ن��ي��ل��ي��ن ه��وى ش��رب��ت
ال��م��س��ت��ودع أن��ف��س ص��ع��ي��دك أن��ق��ى اس��ت��ودع��ت ال��ع��ل��وم أب��ك��ار م��ص��ر ي��ا
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اب��ل��ع��ي أرض ي��ا وق��ال م��ق��ل��تَ��ي��ه م��ن ن��ج��ي��ع��ه ق��ط��ر ال��ش��ام ق��ط��ر ف��س��ق��اه
ت��ق��ل��ع��ي ال األس��ى ط��وف��ان أس��م��اء ال��س��ه��ا ت��رع��ى ألع��ي��ن ق��ال ودج��اه
��ع��ي ورجِّ اج��رع��ي��ه أح��زان��ي وس��الف اس��ج��ع��ي م��ط��وق��ة ف��ي��ا ال��رث��اء ن��ظ��م
ال��ط��لَّ��ع وال��ن��ج��وم ال��غ��وارب ب��ي��ن ال��دج��ى أح��ي��ي ض��ي��ائ��ه ب��ع��د أم��س��ي��ت
ي��رج��ع ل��م غ��ائ��بً��ا ه��دي��ًال ت��ب��ك��ي ح��م��ائ��ٍم ب��س��م��ع أس��ح��اري وش��غ��ل��ت
ال��م��رب��ع غ��ري��ب ع��ل��ى األس��ي��ف ن��اح ف��أرخ��وا نُ��ح��ت ال��دار غ��ري��ب وع��ل��ى

ميالدية ١٩٠٦ سنة

ال��ل��وذع وف��اة ت��اري��خ��ي ب��غ��م��وم خ��ت��م��ت��ه وال��س��رور ش��دوي وه��ج��رت

هجرية ١٣٢٤ سنة
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قباني القادر عبد السيد

امتيازها. وصاحب الفنون» «ثمرات جريدة مؤسس
الرسمية. باملالبس رسمه

∗∗∗

باإلمام قباني الغني عبد السيد ابن مصطفى السيد ابن القادر عبد السيد نسب يتصل
وأصل األنساب»، «بحر كتاب يف ذلك ورد كما الحسني اإلمام أحفاد من العابدين زين
الحروب عهد ويف فيها، أجداده فأقام العراق جهات إىل انتقلت ثم الحجاز من عائلته
األيوبي الدين صالح السلطان جيوش إىل وانضموا سوريا إىل بعضهم أقبل الصليبية
عبد كان وملا بريوت، إىل تحولوا ثم بلبنان جبيل مدينة يف أوًال فسكنوا األعداء، ملحاربة
قائًدا وجعله الرتجمة صاحب والد مصطفى السيد إليه انتدب عكا عىل واليًا باشا هللا
باشا عيل محمد ابن باشا إبراهيم بيد ١٨٣٢ آيار ٢٧ يف عكا سقوط وعند لعساكره،
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يخدمه أن باشا عيل محمد فكلفه النيل، وادي إىل وأُرسل جريًحا مصطفى وقع املرصي
خرست ما كل عليه ويعوض لواء أمري يُعيِّنه أن عىل باشا هللا عبد بها خدم التي باألمانة
فأكرمته القسطنطينية، بلغ حتى بلد إىل بلد من يتنقل متنكًرا مرص زايل أنه إال يداه،
عائلته أبعد ثم منه باشا إبراهيم فاستاء ملعيشته، كافيًا راتبًا له وجعلت العثمانية الدولة
تسنَّى وحينئٍذ سوريا من باشا إبراهيم خروج بعد ما إىل فيها فأقاموا قربص، جزيرة إىل

الحارض. الزمان إىل فيها تزل لم التي بعائلته بريوت إىل يعود أن مصطفى للسيد
مكاتبها يف وتعلم ١٨٤٩م/١٢٦٥ه سنة بريوت يف ُولد فإنه الرتجمة صاحب أما
العلوم بعض ى وتلقَّ البستاني لبطرس الوطنية» «املدرسة يف مدة درس ثم اإلسالمية،
وكان األحدب، إبراهيم والشيخ اليايف الدين محيي والشيخ الخليل القادر عبد الشيخ عىل
املعارف لخدمة حمادة سعد الحاج بتأليفها اهتم التي الفنون» «جمعية أعضاء من
أنشئت التي للمطبعة مديًرا القادر عبد السيد يكون أن عىل االتفاق وجرى والفقراء،
ذكرها، مرَّ التي الفنون» «ثمرات جريدة باسم امتياًزا ويطلب املذكورة الجمعية باسم
صاحب اسم إىل والجريدة املطبعة يف الحقوق تحوَّلت الجمعية تلك أجل يطل لم وملا

الرتجمة.
أصدقائه بعض وبمساعي بمساعيه تألفت ١٢٩٥ه/١٨٧٨م شعبان غرة ويف
املكاتب يدها عىل تأسست وقد لها، رئيًسا وتعنيَّ اإلسالمية» الخريية املقاصد «جمعية
البعض حمل الحسد روح أن إال النجاح، من وافًرا نصيبًا ونالت واإلناث للذكور االبتدائية
سوريا يف االستقالل فكر حينذاك سوريا وايل باشا ملدحت ونسبوا بها الوشاية عىل
املعارف» «شعبة باسم اسمها وأبدلت الحكومة فألغتها املذكورة، الجمعية بواسطة
صار الذي أفندي الدين جمال هللا عبد يومئٍذ وكان الرشعي، الحاكم لها رئيًسا وعيَّنت
بانتقال املذكورة الشعبة حال تبدَّلت وقد هناك، وتويف املرصية للديار قاضيًا بعُد فيما

مختلفة. أنحاء يف أعضائها أهم وتفرق مرص إىل الدين جمال هللا عبد
سنة فصار عديدة، سنني الحكومة وظائف يف قباني القادر عبد السيد وتقلَّب
تشكيل ولدى البدائية، املحكمة يف عضًوا ثم بريت لواء إدارة مجلس يف عضًوا ١٨٨٠
مدة الوظيفة هذه فخدم االستئناف محكمة يف عضًوا تعنيَّ ١٨٨٨ سنة بريوت والية
يده عىل فجرت البلدي للمجلس رئيًسا بريوت أهايل انتخبه ١٨٩٨ سنة ويف أعوام، عرشة
فلسطني أملانيا إمرباطور الثاني غيليوم زار رئاسته مدة ويف املدينة. يف كثرية إصالحاٌت
سماها التي وباملدينة السامي بمقامه يليق عظيم احتفاٌل بريوت يف له وجرى وسوريا،
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خمسة ملرور الفيض العيد وافق أيًضا رئاسته عهد ويف عثمان». آل سالطني تاج يف «درة
مع فسعى العثمانية، األريكة إىل الثاني الحميد عبد السلطان ارتقاء عىل عاًما وعرشين
وأنشأ إليه، املشار للعيد تذكاًرا السور ساحة يف الواقع السبيل تشييد يف املدينة أعيان
وهو العسكري، واملستشفى الشاهانية الثكنة بني الكائنة الساعة برج البلدية أموال من
وبعد أفتيموس. يوسف البارع املهندس بقلم العربي الطراز عىل مرسوم الصناعة بديع
سلطانية بإرادة تعنيَّ البلدي املجلس رئاسة يف النظامية مدته الرتجمة صاحب أتمَّ أن
إصالح يف اإليجابية للمراجع قدمها التي لوائحه أن وبلغنا بريوت، والية ملعارف مديًرا
يف اجتهاده من رغًما الحكومة وأهملتها النسيان زوايا يف بقيت املعارف ورقي املدارس
آب ١٣ يف تبلَّغ سنني وست نيًفا الوظيفة هذه يف لبث أن وبعد األمنية، هذه تحقيق
املعارف وزارة من تكراًرا فاستدعى محاكمة، دون ومن سبب بال عزله خرب ١٩٠٨
مجلس قرار إىل استناًدا أمرها الوزارة فأصدرت محاكمته؛ إجراء أو باإلنصاف معاملته
وذلك وذيله، التنسيق لقانون توفيًقا املعزولية راتب وبإعطائه استخدامه بجواز املعارف
خدمها التي الصحافة ودع املذكورة السنة أواخر ويف للعزل. سبب وجود عدم عىل دليل

الفنون». «ثمرات جريدة أخبار يف القول سبق كما سنة وثالثني أربًعا
سيما ال عمومية عمرانيٍة بأموٍر للقيام رشكة الوطن أبناء بعض مع ألف ذلك وبعد
الحكومة رخصة الرشكة فنالت سوريا، والية أرايض يف البرتول وزيت الحديد استخراج
إخالص عىل الدولة كافأته وقد املقصود، عىل بالحصول تبرش الدالئل أن وبلغنا بذلك،
العثماني والوسام الثاني املجيدي وبالوسام األول الصنف من األوىل بالرتبة لها خدمته
إىل الحجازي الخط وصول ومدالية الحجازية السكة ومدالية التخليص ومدالية الثالث

الرابعة. الرتبة من األحمر» «النرس وسام أملانيا إمرباطور وأهداه معان،
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األحدب إبراهيم الشيخ

عرش التاسع القرن يف العلمية النهضة أركان وأحد الفنون» «ثمرات جريدة محرر
∗∗∗

ويتصل الشام طرابلس يف ١٨٢٦م/١٢٤٢ه سنة ولد األحدب عيل السيد ابن هو
عىل فقرأها أظفاره نعومة منذ واألدبية اللسانية العلوم وطلب الحسني، باإلمام نسبه
بجدِّه فتقدم العلماء كبار الزم وقد فيها، فربع الرافعي الغني عبد والشيخ عرابي الشيخ
عكف عمره من والعرشين الثانية ويف وغربًا، رشًقا األفاضل بني صيته وسار أقرانه عىل
أشعار حفظ يف نابغًة وكان إلقائه، من يستفيدون الطلبة عليه فأقبل التدريس عىل
والبيان واملعاني والرصف النحو من متون عدة قلب ظهر عن ويميل واملتأخرين املتقدمني
ونوادرهم وتواريخهم العرب أمثال عىل اطالٍع وفور مع الحريري ومقامات واملنطق
ألف ثمانني نحو نظمه ما بلغ حتى فيه وبرع صباه يف الشعر قال وقد ووقائعهم،
أو بالغة حكمٍة أو أدبية نكتٍة أو بديعية صناعٍة من يخلو ال شعره من بيت وكل بيت،
نظًما كتابته عليه يقرتح ما البرص ملح من بأرسع يميل الخاطر رسيع وكان سائر، مثٍل
عهد عىل القسطنطينية مدينة زار وقد تكلُّف، دون يشء كأحسن ذلك فيربز نثًرا أو

مطلعها: بقصيدة فامتدحه املجيد عبد السلطان

ب��ش��را ن��ش��ره��ا م��ن اإلي��م��ان أُول��ي ف��أول��ت ال��ب��ش��رى ل��ن��ا واف��ت ال��ل��ه دي��ن ب��ن��ص��رة

إىل بلبنان الشوفني مقاطعة حاكم جنبالط بك سعيد استدعاه ١٨٥٢ سنة ويف
انتدبته أعوام ثمانية وبعد الرشعية، األحكام يف مستشاًرا فاتخذه «املختارة» يف مركزه
رئيًسا صار النواب تنسيقات إجراء وعند الرشع، محكمة يف نائبًا وعيَّنته بريوت حكومة
توىل املدة هذه خالل ويف سنة، وثالثني نيًفا شئونها فتعاطى املذكورة املحكمة لكتاب
األدبية والرسائل البديعة املقامات من كثريًا فأودعها الفنون» «ثمرات جريدة يف التحرير
اليمن صنعاء نيابة عليه ُعرضت وقد مجلدات، لبلغت ُجمعت لو ما الحكمية والفصول
بسعة فيه فامتاز الوالية معارف مجلس يف عضًوا وكان األوطان، عن لبعده عنها فامتنع
اشتغاله مع مختلفة دروس يوم كل يف وله العلوم نرش يف مجدٍّا كان كله ذلك ومع آدابه،
زار ١٨٧٢ سنة ويف الظريف، بخطه ورسالة كتاب ألف عن ينوف ما ونقله بالتأليف
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يف روى وقد اإلبياري، نجا الهادي عبد الشيخ سيما ال علماؤها به فرحب املرصية الديار
املكاتبة. من بينهما جرى ما األحدبية» الرسائل يف األدبية «الوسائل كتابه

مدح يف القصائد ونظم والعلماء الشعراء راسل نصيب، أوفر األدب علم من له وكان
صادق محمد تونس وباي الجزائري القادر عبد كاألمري وكبارهم ووزرائهم العرب أمراء
علبًة إليه أرسل تونس وزراء كبري باشا مصطفى أن كما إجازته، أحسن الذي باشا
الكريمة، بالحجارة منقوش واسمه الرسمية باأللبسة رسمه وعليها باألملاس مرصعة
بتونس املعارف وزير باشا حسني اقرتحها التي وهي الخلق» من سالمة «ال رسالة وأنشأ
مع املعينة الجائزة له وأرسل سواه عىل بالسبق الرتجمة لصاحب فحكم األدباء، عىل
أودعها التي البائية قصيدته اللطيف شعره ومن يده، بخط ورسالة العنرب من سبحة

مطلعها: الحكم فنون

ال��رت��ب أرف��ع ف��ي ال��ص��ف��ا ب��راح ي��ق��ض��ي األدب م��ن ي��ص��ف��و ب��م��ا ال��م��ع��ان��ي ورد

الختام: يف ومنها

غ��ب��ي ك��ل س��م��ع ع��ن ن��ب��ت ال��م��ع��ان��ي م��ن ن��ك��تً��ا أودع��ت��ه��ا ق��د ب��دائ��ع ه��ذي
ب��ال��ق��ص��ب م��غ��ن��اه ف��ي ال��س��م��ع ف��أط��رب ق��ص��بً��ا م��ح��رًزا ي��راع��ي إل��ي��ه��ا ج��رى
ال��ع��رب ب��ائ��ي��ة دع��ي��ت وه��ذه ب��ن��س��ب��ت��ه��ا اس��ت��ع��ل��ت ال��ع��ج��م الم��ي��ة
ال��ض��رب م��ن ض��رب ذوق��ه ف��ي ك��ان إن ل��خ��اط��ب��ه��ا ط��اب��ت ح��ك��ًم��ا أن��ش��أتُ��ه��ا

األبيات: هذه الجزائري الحسني القادر عبد األمري مدح يف نظمها التي األشعار ومن

ال��درج أرف��ع ف��ي ب��ه��ا ن��ظ��ام��ي غ��دا ه��م��م ذو ال��دي��ن م��ح��ي��ي اب��ن ب��م��دح إن��ي
م��ب��ت��ه��ج ك��ل ف��راق��ت ش��ع��ري أب��ي��ات اط��ردت ال��ق��ادر ع��ب��د م��آث��ر وف��ي
خ��ل��ج ف��ي ال��در ي��ج��ري األن��ام��ل م��ن ن��ائ��ل��ه ف��ي��ض وغ��ي��ث ال��ن��زي��ل غ��وث
ال��ب��ه��ج ال��ف��ائ��ق ب��س��ن��اه��ا س��وري��ة ف��اب��ت��ه��ج��ت ال��ش��رق ب��الد أن��ارت ش��م��س
ال��ه��م��ج ف��ي ُع��دَّ ط��ب��ٍع ل��م��زك��وم إال ن��ف��ح��ت ق��د ك��ال��م��س��ك آث��اره ال��ك��ون ف��ي
ال��ب��ل��ج ف��ي ك��ال��ص��ب��ح آث��اره ال��غ��رب ف��ي ش��ه��دت ق��د م��ن��ه ح��س��ام غ��رب ل��ل��ه
ال��س��رج ع��ن ت��غ��ن��ي��ن��ا ب��ن��ورك ش��م��س ط��ل��ع��ت م��ا األم��داح ل��ك تُ��ه��دى زل��َت ال

341



العربية الصحافة تاريخ

فصول. ثمانية عىل ورتَّبه صباه يف نظمه شعر» «ديوان (١) هي: مؤلفاته وأشهر
له (٣) هجرية. ١٢٨٣ سنة نظمه البريوتي» الشعر يف املسكي «النفح ديوان (٢)
له (٤) الرائقة. القصائد من كثري عىل يشتمل الديوان هذا بعد نظمه ثالث» «ديوان
إىل روايتها وأسند الدمشقي عمر أبي لسان عىل أمالها مقامة الثمانني تبلغ «مقامات»
«فرائد كتاب (٥) الحريري. العالمة إبداعها يف جارى الطرابليس حسان املحاسن أبي
مقاالت بها جارى ونظًما نثًرا مقالة مائة يتضمن األخالق» محاسن أجياد يف األطواق
األمثال فيه نظم األمثال» مجمع يف الآلل «فرائد كتاب (٦) الزمخرشي. هللا جار العالمة
بعد ُطبعا مجلَدين يف رشحها وقد بيت آالف ستة نحو يف امليداني العالمة جمعها التي
املولد يف «رسالتان له (٧) وحسني. سعيد نجَليه بهمة الكاثوليكية املطبعة يف وفاته
يف واملرجان اللؤلؤ «تفصيل كتاب (٨) مخترصة. واألخرى مطوَّلة إحداهما النبوي»
والنصائح. واآلداب الحكم يف فصًال وخمسني مائتني عىل يشتمل والبيان» الحكم فصول
وعرشين خمس عىل مشتمالن جزآن وهو املغايرة» بدائع يف املناظرة «عقود له (٩)
الحكم يف الآلل «منظومة له (١١) اإلنشاء». صناعة يف الصهباء «نشوة له (١٠) مغايرة.
لفتح اإلبداء «إبداع كتاب (١٣) األرواح»، مراح عىل األرواح «نفحة كتاب (١٢) واألمثال».
كتاب (١٥) األدب». رس عن األرب «كشف كتاب (١٤) الرصف. علم يف البناء» أبواب
«الوسائل كتاب (١٦) لطيًفا. رشًحا عليه وعلق نظمه املنطق علم يف التهذيب» «مهذب
الشيخ وبني بينه دارت التي والرسائل القصائد عىل يشتمل األحدبية» الرسائل يف األدبية
هامش عىل طبعه األوراق» ثمرات «ذيل له (١٧) مرص. يف اإلبياري نجا الهادي عبد
بديع رسائل عن والبيان املعاني «كشف مؤلفاته وآخر (١٨) وغريه. «املستظرف» كتاب
«ال رسالة (١٩) بنفقتهم. اليسوعيون اآلباء طبعه وقد أشهر أربعة مدة يف ألَّفه الزمان»
منها جمعه ما بلغ حتى بالروايات كلف له وكان ذكرها. مر التي الخلق» من سالمة
لغة عن مرتجم أو التاريخ من مأخوذ وبعضها له مبتكر بعضها رواية عرشين نحو
عباد» بن «املعتمد ورواية والقلم» «السيف ورواية املكدوني» «إسكندر كرواية أوروبية

وغريها.
برباعة فأعجب دمشق يف سوريا وايل باشا راشد مسمَعي رواياته شهرة بلغت وقد
الرتجمة صاحب كلف ١٨٦٨ سنة نواحي يف أنجاله بختان يحتفل أن أراد وملا منشئها،
ألجل دمشق إىل بهم ويذهب املمثلني من لجوق املكدوني» «إسكندر رواية يعلم أن
يردده يزل لم استحسان صدى الرواية لتمثيل وكان ذلك، إبراهيم الشيخ ففعل تمثيلها،
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راشد أهداه بريوت إىل إبراهيم الشيخ رجوع وعند الحارض. الزمان إىل الفيحاء سكان
مكارم من نال إنه ثم عثمانية، لريٍة بمائة ونفحه باألملاس ًعا مرصَّ ثمينًا خاتًما باشا

عرصه. يف سواه عالم ينله لم ما وإكرامهم دمشق أعيان
فتوىل األخرية أنفاسه أتم ١٨٩١م آذار ١٣٠٨ه/٢ رجب ٢٢ يف الثالثاء ليلة ويف
مقربة إىل والوجهاء والعلماء األرشاف من كثري خلٌق وشيَّعه نعشه حمل العلم طلبة
وشمائله؛ محاسنه تُعدِّد العديدة املراثي وتُليت الالئق، بالتعظيم دفنوه حيث «الباشورة»
الذين الشعراء وبني وفضًال، وفضيلًة وُخلًقا َخلًقا عرصه يف العلماء أكمل من كان ألنه

فيها: جاء طويلة قصيدٍة من الكستي حسن أبو قاسم الشيخ رثوه

وال��ن��دب��ا ال��ح��زن أوج��ب ق��د أه��ل��ه ع��ل��ى ن��ح��ب��ا ق��ض��ى م��ن ي��ا ال��ع��ص��ر ه��ذا ل��ف��ق��دك
ع��ذب��ا م��ن��ه��ًال ي��رت��اده��ا ل��م��ن وك��ن��ت ح��وي��ت��ه��ا م��ن ي��ا اآلداب ب��ك ن��ع��زي
ال��رح��ب��ا م��ن��زل��ك ال��ل��ه ع��ن��د ي��در ول��م ال��ث��رى ف��ي أن��ك ال��ن��اس ب��ع��ض ي��ظ��ن��ك

اآلتية: األبيات قربه عىل نقشت وقد

م��رآه ال��ده��ر ع��ي��ن ي��م��أل ك��ان ق��د ش��رٍف ذو ف��ي��ه ت��وارى ض��ري��ح ه��ذا
دن��ي��اه وال��ف��ض��ل ال��تُّ��ق��ى ب��ح��س��ن ل��ه ش��ه��دت م��ن إب��راه��ي��م ال��م��ع��ارف ك��ن��ز
م��ع��ن��اه ب��ال��ف��ض��ل ح��ك��ى ق��د ورأي��ه ل��ق��ب ل��ه ال��م��اض��ي األح��دب ب��ط��ل��ع��ة
ت��م��ن��اه م��ا ي��ع��ط��ى س��وف ب��أن��ه ل��ه ال��ش��ري��ف ال��ش��رع خ��دم��ة ت��ك��ف��ل��ت
أرض��اه وب��اإلك��رام أرخ ب��ال��ع��ف��و ع��ام��ل��ه ال��ل��ه ب��أن وب��ش��رت��ن��ا

هجرية ١٣٠٨ سنة
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إسحاق بك أديب

اإلسكندرية، يف «التجارة» وجريدة واإلسكندرية القاهرة يف «مرص» جريدة مؤسس
الفنون» «ثمرات جرائد يف املحررين وأحد باريس، يف القاهرة» «مرص وصحيفة

بريوت. يف و«املصباح» و«التقدم»

ال��ح��ب��ي��ِب رس��م ب��ص��دره ف��إنَّ ح��ب��ي��بً��ا ت��ع��رف ل��م ال��ق��رط��اس س��وى
ال��ق��ل��وِب ح��س��د ع��ن ال��رس��م ب��ه��ذا ع��ي��ن ك��ل ك��ف��ت رس��م��وك وإذ
األدي��ِب ُدرُر ذه��نَ��ه أن��ارت أدي��ٌب ف��تً��ى األدي��َب ي��ن��س��ى وال

∗∗∗

مخايل عليه ظهرت حتى الرضاع عن ينفطم فلم ١٨٥٦ عام الشام دمشق يف ُولد
ترعرع وملا ظهوًرا، وأقلِّها إشارة ها ألدقِّ الرتبية مؤثرات ذهنه تخرتق طفًال النجابة
كان بما والفرنسوية العربية مبادئ فيها فتلقى اللعازريني اآلباء مدرسة والده أدخله
«إن ألبيه: يقول العربية يف أستاذه وكان أقرانه، عىل تقدًما االمتحان أوقات يف يزيده
ال وهو القريحة عفو مسجًعا يرد كان كالمه أكثر ألن شاعًرا؛ أي قواًال.» سيكون ابنك
ويف به. كلًفا الشعر ينظم أخذ العارشة بلغ وملا اللغة. قواعد من شيئًا ذاك إذ يعرف
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يف أصابها إذ عائلته؛ يعول وأخذ يسري براتٍب الجمرك خدمة يف دخل عرشة الحادية
عدة له كان حتى سنيه من عرشة الثانية أتم وما أعمال، وعطلة حال سوء العهد ذلك
العثماني الربيد خدمة يف ودخل بريوت إىل سافر أن لوالده عرض ثم وموشحات، قصائد
فجاءها عرشة، الخامسة يف وهو خدمته يف له معينًا ليكون دمشق من إليه فاستدعاه
القصار فضل والشيخ رمضان كمصباح أكثرهم مع وله بريوت أدباء ببعض وتعرف
عباس بن وسليم نحاس ميخائيل بن وجرجس العازار إسكندر والشيخ زين وبولس
إدارة يف وظيفًة نال عرشة السابعة ويف شعرية، ومراسالٌت مطارحات وغريهم الشلفون

يسرية. مدًة فيها فقىض بريوت جمرك
أوًال فتوىلَّ اإلنشاء عىل واالنصباب الكتابة بفن االشتغال إىل نفسه به نزعت ثم
طويًال، زمنًا األوىل نشأتها بُعيد «التقدم» جريدة ثم الفنون» «ثمرات جريدة تحرير
يرصف وكان الشلفون. يوسف ديوان يف كثرية قصائُد له كما شائقة فصوٌل فيهما وله
األحداق «نزهة سماه كتابًا فألَّف الشعر ونظم األدباء ومعارشة املطالعة يف فراغه أوقات
صارت الحني ذلك ومن قلمه، نفثات من بالطبع ظهر ما أول وهو العشاق» مصارع يف
سائر فيها قلَّده كتاباته يف جديًدا أسلوبًا اتخذ ألنه فشيئًا؛ شيئًا تنمو األدبية شهرته

ومرص. سوريا يف سيما ال األقالم حملة
عضًوا فيها فقام البستاني سليمان برئاسة وكانت اآلداب» زهرة «جمعية دخل ثم
املفيدة واملحارضات الرائقة والقصائد البليغة الخطب أقرانه مسامع عىل يلقي ا مهمٍّ
سليم زميله مع بمشاركته شحادة سليم كلَّفه ذلك وبعد األدبية، املواضيع يف ويباحثهم
وصفه عىل أتينا نفيس كتاٌب وهو ،١٨٧٥ عام األدهار» «آثار كتاب تحرير يف الخوري
منه أجزاء ثالثة يف وله العرشين دون سنُّه وكانت مدة فيه فاشتغل األول، الجزء يف
اإلسكندرية جاء أن إىل الحال هذه عىل ولبث مادته، وغزارة اطالعه سعة عىل تدل فصول
الذي إسماعيل الخديو عهد عىل العربية الروايات تمثيل يف فساعده نقاش، سليم بإشارة
رواية املشهور الفرنيس الشاعر «راسني» عن بريوت يف عرَّب قد وكان باملال. أمدهما
ونظم فرتجمها فرنسا، قنصل لطلب إجابًة العمر من عرشة التاسعة يف وهو «أندروماك»
للبنات إسعاًفا فمثلت القنصل، إىل ودفعها يوًما ثالثني مدى يف أدوارها وعلم أشعارها
قلبها اإلسكندرية إىل حرض فلما غرش، ألف ثالثني خمسًة فجمعت مرات ثالث اليتامى
وهي عظيم، وقٌع لها فحصل الرائق الشعر من جديدة أبياتًا فيها ونظم لظهر بطنًا
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من ونالت اإلسكندرية يف ترجمها التي «شارملان» رواية مع «الدرر» كتاب يف مثبتة
وفريًا. حظٍّا القوم استحسان

فقرأ األفغاني الدين جمال العالمة ولزم املرصية البالد عاصمة القاهرة قصد ثم
إنشاء يف ذلك أثناء يف ورغب واملنطق، العقلية والفلسفة األدبية الفلسفة من شيئًا عليه
جيبه يف وليس ١٨٧٧ عام «مرص» باسم فأنشأها بذلك الوطر له فدان عربية جريدٍة
الجريدة إدارة نقل األزر يشدُّ ما عليها الناس إقبال من رأى وملا فرنًكا، عرشين من أكثر
باليسري، ليس نجاًحا فلقيا نقاش؛ سليم وتحريرها إدارتها يف يشاركه اإلسكندرية إىل
لهما فحصل أسبوعيًة «مرص» وأبقيا يومية فأصدراها «التجارة» جريدة كالهما أنشأ ثم
ذلك سنذكر كما إلغائهما، إىل دعت ملقتضيات الجريدتان ألغيت ثم عظيم، إقباٌل جميًعا
باريس إىل مهاجًرا ١٨٨٠ عام مرص عن األديب فابتعد الكتاب، هذا من الثالث الجزء يف
أكثرها يعاب ال البالغة يف متناهية فصوًال فيها وكتب القاهرة» «مرص جريدة أنشأ حيث

وكفى. الحدة آثار من فيها كان بما إال
الباريسية الجرائد كتَّاب بعض بأقالم موصوفة حظوٌة باريس يف له وحصلت
الدولة رجال من املتقدمني ببعض وتعرف العاصمة، تلك يف الرتكية «مشورت» وجريدة
إقداًما، منهم البلغاء خطب فزادته كثرية، جلساٍت النواب مجلس يف وحرض الفرنسوية
املخاطيط من مؤلفات عدة فيها فطالع األهلية» «املكتبة ودخل الخطابة، عىل وتقدَّم
الرشق عن مقاالت يكتب كان حني إىل حني ومن كثرية، نتًفا عنها ونسخ القديمة العربية
أيدي به لعبت العرص» هذا يف مرص «تراجم سماه كتابًا وألَّف الباريسية، الصحف يف

آثاره. من فقد ما جملة يف الضياع
اتفق باريس إىل ذهب فلما للمؤثرات، تعرضت قد اإلسكندرية يف صحته وكانت
عاد ثم الشتاء، مدة منها وتألم الصدر بعلة فأصيب الشدة منتهى يف كان بردها أن
«التقدم» صاحب إليه فعهد أشهر، تسعة باريس يف قىض أن بعد مصدوًرا بريوت إىل
حصل فلما سنة، من نحًوا ذلك عىل وأقام الثانية للمرة تحريرها فتوىلَّ جريدته، بتحرير
أصحابه فودَّعه إليها مدعوٍّا مرص إىل عاد ١٨٨١ عام أواخر يف املرصية الوزارة انقالب
أنشده وقد اصطحابه، إىل مائل غري قلبًا رأيت فما فراقه عىل اآلسفني بنفوس نه وخالَّ

الوداع: ساعة له قائًال بيهم حسن بريوت وجهاء أحد

اآلداب��ا ن��ودِّع األدي��ب وم��ع وف��ؤادن��ا روح��ن��ا ن��ودِّع إن��ا
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لقلم ناظًرا فُعنيِّ القاهرة وأتى سار ثم لآلداب» وداع ببقائك «ليس بقوله: فأجابه
جريدة نرش استئناف يف الحكومة له ورخصت املعارف، بديوان والرتجمة» «اإلنشاء
ونال صفحات، بأربع األول مظهرها إىل أعادها ثم كراس شكل يف أوًال فأصدرها «مرص»
العرابية الحوادث طرأت وملا النواب، ملجلس ثانيًا كاتبًا وُعنيِّ الثالثة الرتبة ذلك خالل
قلمه، بنفثات «املصباح» جريدة ونفح السوري القطر إىل هاجر فيمن بريوت إىل عاد
يحصل فلم األول شأنه اْلتماس يف أخرى مرة جاءها اإلسكندرية يف اإلنكليز حل أن وبعد
ذيَّل أبياتًا خاللها يف ونظم ساعات بضع السجن أُودع أن بعد بريوت إىل فأُبعد عليه،

قوله: منها باشا، سلطان مدح يف قصيدة بها

ال��م��آث��ر أوث��ق��ت��ه س��ج��ي��ن ك��الم وت��ل��وه ح��ٍر ن��ظ��م ه��ذا أم��والي
م��ن��اص��ر وه��و ل��ل��خ��ذالن وج��ازوه م��رت��ٍج ل��ل��ع��رف وه��و ب��ن��ك��ٍر أت��وه
غ��ادر ي��ط��َل��ق ح��ي��ن واٍف وي��س��ج��ن م��ن��اف��ق وي��دن��ى ف��ض��ٍل ذو أيُ��ب��َع��د
س��ائ��ر ال��ح��ق ع��ل��ى ه��م��ام وي��ظ��ل��م ح��ائ��د ال��ص��دق ع��ن ج��اس��وس وي��ك��رم
س��ات��ر ال��ع��ي��ب ع��ل��ى ك��تَّ��ام ويُ��خ��َف��ض ك��اش��ف ال��ري��ب ع��ن ن��م��ام ويُ��رَف��ع
م��ف��اخ��ر ق��وم ع��ن��د ق��وٍم م��ع��اي��ب أه��ل��ه��ا) ب��ي��ن م��ا األي��ام ق��ض��ت (ب��ذا
وص��اب��ر وف��ي��ت م��ا ب��ع��ق��ب��ى ل��راٍض ش��ي��م��ت��ي ت��أب��اه وال��ش��ي��ن أن��ن��ي ع��ل��ى
األواخ��ر ت��ف��ي��د أن رج��ائ��ي ع��ق��دت أوائ��ل ل��ل��وف��اء ت��ف��دن��ي ل��م ف��إن
ذاك��ر وال��ع��رف ل��ل��ب��ر ول��ك��ن��ن��ي ن��ائ��ًال ال��ن��اس م��ن ف��ي��ه أرت��ج��ي وم��ا

الداء، عليه اشتد أن إىل الثالثة للمرة «التقدم» جريدة تحرير متوليًا بريوت يف فأقام
فالتمس لصحته هوائها مالءمة من مستفيًدا مرص إىل بالذهاب األطباء عليه فأشار
الخديوية الحكومة فأجابت باشا، سلطان له املغفور بواسطة إليها العودة يف الرخصة
الكريم عفو شمائله من لقي من لدى العفو، إىل ساعيًا فأتاها وإحسانًا كرًما التماسه
فرصف اإلسكندرية إىل عاد ثم قليلة أياًما مرص يف فأقام أدبه، قدر عرفوا من به وأهل
األطباء يرُج فلم العمر سعة به ضاقت ولكن العافية، التماس الرمل محلة يف أيام بضعة
ثالثون عودته عىل يمِض ولم إليها فعاد بريوت، يف أهله إىل بالعود فأقنعوه شفاءً له
قد كان حيث بلبنان «الحدث» قرية يف ١٨٨٥ حزيران ١٢ بتاريخ املنية وافته حتى يوًما
خياط باشا كخليل بتأبينه بعضهم وقام بدفنه أصدقاؤه فاحتفل للهواء، تبديًال ذهب
بشارة والدكتور قصريي وسامي العازار إسكندر والشيخ الحوراني إبراهيم واألستاذ
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وأقوال الشعراء ومراثي حاله ترجمة مع واملخطوطة املطبوعة آثاره ُجمعت وقد زلزل.
هذه شعره نفيس ومن صفحة، ٦١٦ يف «الدرر» عنوانه مخصوص كتاب يف فيه الجرائد

األمثال: مجرى جرت التي األبيات

ت��غ��ت��ف��ر ال ج��ري��م��ة غ��اب��ٍة ف��ي ام��رٍئ ق��ت��ُل
ن��ظ��ر ف��ي��ه��ا م��س��أل��ة آم��ٍن ش��ع��ٍب وق��ت��ل
ظ��ف��ر م��ن إال يُ��ع��ط��اه ال ل��ل��ق��وة وال��ح��ق
ح��ذر ع��ل��ى ش��ره��ا م��ن ف��ك��ن ال��دن��ي��ا ح��ال��ة ذي

اللسان عن عربها التي الحسناء» «الباريسية رواية يف املذكورة األبيات هذه وله
الفرنيس:

ه��ل��ك ال��ن��اس م��ن ي��دان��ي��ه��ا م��ن آف��ًة ق��وٌم ال��م��رأَة ح��س��َب
م��ل��ك م��ن ف��ي��ه��ا ال��ن��ع��م��َة م��ل��ك أم��ن��ي��ًة غ��ي��ره��م ورآه��ا
ال��ح��ل��ك م��ش��ت��دُّ ال��ل��ي��ل وظ��الم ن��ب��ذت ل��و م��ع��ش��ر ف��ت��م��ن��ى
ال��ف��ل��ك ق��ل��ب أو ال��ل��ي��ث ج��ب��ي��ن ف��ي ج��ع��ل��ت ل��و غ��ي��ره��م وت��م��ن��ى
س��ل��ك ال��ح��ق م��س��ل��ك ف��ي ح��اك��م ي��ج��ه��ل��ه ال ال��ق��ول وص��واب
ول��ك م��ن��ك ت��ن��ظ��ره م��ا ك��ل ب��ه��ا م��رآة ال��م��رأة إن��م��ا
م��ل��ك ف��ه��ي أص��ل��ح��ت��ه��ا وإذا أف��س��دت��ه��ا إذا ش��ي��ط��ان ف��ه��ي
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جرجسزوين

و«املصباح» الحال» و«لسان «البشري» وجرائد الفاتيكاني» «املجمع مجلة محرر
السورية». العلمية «الجمعية أعضاء وأحد الرسمية غري و«لبنان»

∗∗∗

يف العهد قديمة مارونيٍة أرسٍة إىل ينتمي زوين سمعان الخوري ابن جرجس املعلم هو
واألدبية اللسانية دروسه كل وتلقى «يحشوش» قرية يف ١٨٣٠ سنة ولد لبنان، جبل
سنني عرش مدة فيها فلبث غزير، يف اليسوعيني اآلباء مدرسة يف والالهويتة والفلسفية
والالتينية والرسيانية العربية اللغات معرفة فأحكم وأنجبهم، تالمذتها بواكري من وكان
املدرسة من خروجه وبعد القديمة، واليونانية بالعربية إملام مع واإليطالية والفرنسية
واألجنبية الوطنية املدارس من كثري يف بالتعليم وقام بالتأليف واآلداب املعارف خدم
العلمية «الجمعية يف عضًوا ١٨٦٨ سنة وانتظم بريوت، مدينة يف واإلناث للذكور
ثم العلوم»، «مجموع مجلة يف نُرشت سوريا» «تاريخ عن خطبة فيها وألقى السورية»

املعارف. حلبة يف كعبه بعلو تشهد التي واملقاالت الخطب من غريها أنشأ
يف ١٨٧٠ سنة التحرير توىل من أول فكان الصحافة خدمة إىل نفسه مالت ثم
رسكيس خليل انتدبه ثم سنوات، سبع مدة «البشري» وجريدة الفاتيكاني» «املجمع مجلة
وعندما أعوام، عرشة تحريرها عىل فأقام الحال» «لسان صحيفة لكتابة ١٨٧٧ سنة
حياته آخر ويف وتركها، قصرية مدًة فيها حرر نقاش لنقوال «املصباح» جريدة صدرت
حسن االطالع واسع مجيًدا كاتبًا وكان األسود، إلبراهيم «لبنان» جريدة كتابة إليه ُعهدت
القويم «الرد كتاب القلمية آثاره ومن الخاطر، ورسعة القريحة بذكاء معروًفا املحارضة
يطعن هذا أخذ ملا مشاقة ميخائيل الدكتور عىل فيه ردَّ اللئيم» مشاقة ميخائيل عىل
نذكر كثرية كتبًا العربي اللسان إىل اإلفرنجية اللغات من ونقل الكاثوليكية، الكنيسة يف
«كنيسة وكتاب المربتوس، األفكار» «رواشق وكتاب اهتدى»، ملن الهدى «مصباح منها:
رواية أيًضا وعرَّب دينية، كلها وهي الفاتيكاني» املسكوني املجمع بإزاء الرشقية الروم
مطبوعات بعض تنقيح يف أيًضا وساعد وغريهما، املغرب» «فريدة ورواية املغرب» «وردة

اليسوعيني. لآلباء الكاثوليكية» «املطبعة
«بعبدا» قصبة يف ١٨٩٢ تموز ٢٨ يف الواقع الخميس يوم صباح وفاته وحلَّت
صاحب املعلوف إسكندر عيىس وأبَّنه حافل مأتٌم له فجرى لبنان، لحكومة الشتوي املركز

349



العربية الصحافة تاريخ

مدرسة كنيسة يف فُدفنت غزير إىل جثته نقلت ثم مؤثر، بكالٍم الزحلية، «اآلثار» مجلة
املشهور الشاعر رثاه وقد البالد، وأعيان الدين رؤساء جمع كبري مشهٍد يف لويس القديس
من وغريهما حاًال «األهرام» جريدة محرر بركات وداود املاروني رعد يوحنا الخوري

سنة. وستون اثنتان العمر من وله عقب بال الرتجمة صاحب ومات األدباء،
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الحوراني إبراهيم الشيخ

األسبوعية». «النرشة تحرير رئيس

ال��ب��ش��ر ف��ي ذك��ري ل��ي��دوم أب��ق��ي��ت��ه م��ش��اه��ٍد ل��ك��ل ي��م��ث��ل��ن��ي رس��م
أث��ر وال ت��دوم ع��ي��ن ال��ب��ل��ى أرض ع��ل��ى ف��م��ا ي��زول أث��ر ل��ك��ن��ه

∗∗∗

يف حلب يف ُولد الحوراني، فرح سليمان بن يعقوب بن يحيى بن عيىس بن إبراهيم هو
آخر يف حمص وطنهما إىل منه أكرب له وبأٍخ به والداه وعاد ١٨٤٤ سنة من أيلول ١٤
أخذ ثم أشهر، ستة يف فأحكمها القراءة يتعلَّم أخذ الخامسة السنة بلغ وملا ،١٨٤٥ أيلول
ابن كالمية النافعة القصائد من كثريًا فحفظ املختلفة الشعرية الكتب معلميه عىل يقرأ
وبعض فاعل» أنا ما املجد سبيل يف «أال أولها التي املعري والمية العجم والمية الوردي
يتمرَّن وكان واألجرومية، الحساب مبادئ يتعلم أخذ السابعة سن ويف السبع، املعلقات
بستان من خرج إنسانًا أن مثل العامة عند املتعارفة الحسابية األسئلة من عليه يلقى بما
التفاح من معه ما نصف األول الباب حارس فأخذ التفاح، من بمقدار أبواب ثالثة له
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وأخذ تفاحة، ونصف معه بقي ما نصف الثاني الباب حارس وأخذ تفاحة، ونصف
كل ويف واحدة معه وبقي تفاحة ونصف الباقي من بقي ما نصف الثالث الباب حارس
صغر مع عليه تُعرض مسألة كل يحل فكان كثرية املسائل وتلك تفاحة، تجزأ لم ذلك
علماء من مشهور كل يقصد وكان الرياضيات، وحب الشعر حب نفسه يف فنشأ سنه،
الخوري سليمان العالمة أبو الطبيب العالمة الحامض عيىس الخوري ومنهم حمص
له. يختارونه ما عليهم ويقرأ املشهور الخوري كامل الدكتور الطبيب العالمة أبي الطبيب
«عبيه» مدرسة إىل والداه أرسله قليل وبعد دمشق إىل أهله هاجر ١٨٦٠ سنة ويف
والرصف الرياضيات بعض فيها فأحكم سورية، مدارس أعىل وكانت العهد القديمة
وإسحاق كلهون سمعان ثالثة أساتذتها وكان الالهوت، علم ومبادئ والجغرافيا والنحو
ميخائيل الدكتور عىل املختلفة العلوم يقرأ بدمشق أقام ثم برباري، هللا ورزق برد
مبادئ وبعض واملنطق الرياضيات من وكثريًا السماوية الجغرافيا علم فأحكم مشاقة
يطالع وكان دمر، يوسف الدكتور عىل الكيمياء وقرأ الطبيعية، والفلسفة الفسيولوجيا
كل أحكم دمشق ويف فهمه. عليه يصعب ما بيان أربابه ويسأل إليه كتبه تصل فن كل
الكلية املدرسة يف للتدريس ُطلب ١٨٧٠ سنة ويف وغريها. وبيان معاٍن من اللغة آداب
والهندسة والجرب واملنطق العربية اللغة آداب فيها فدرس بريوت يف اإلنجيلية السورية
للدكتور التعاليم كتاب يف التسهيل وعلم األبحر وسلك والكروية البسيطة املثلثات وقياس
مشاقة؛ ميخائيل للدكتور كان كما عليه الفضل وافر العالمة لهذا وكان فنديك، كرنيليوس
رآه قد يكن لم ما الكلية مرصد يف باملرقب ويريه الهيئة علم من كثريًا يفيده كان فإنه
هالًال كونها من الزهرة وتغريات وسهوله وأوديته القمر وجبال وسديم وقنٍو سياٍر من
والنجوم وحلقاته زحل وأقمار املشرتي كأقمار السيارات أقمار ومنها بدًرا، مصريها إىل
الواقع يف فإنه العقرب، بقلب املعروف النري كالنجم النظر ملجرد املفردة املواقع يف املتعددة
قوله: يف املعري العالء أبو ذكره متوقد المٌع أحمُر النجم وهذا املرقب، يف يرى كما نجمان

ال��ع��ق��رب ق��ل��ب م��ث��ل ق��ل��ب��ي وت��رك��ت ث��اب��تً��ا ن��ع��ٍش ك��ن��ات غ��ادرت��ن��ي

مجيب وربع أصطرالب عىل حصل ثم سنني عدة الفلك بعلم يتعلق ما يفيده وظل
وجه فيها يراقب لم منها ليلة مضت وقلَّما سنني، عدة بيته يف النجوم يرصد وأخذ
تعاىل الواجب بوجود إيمانه ويقوي عجبًا نفسه يمأل العمل هذا وكان بمنظاره، السماء

352



الثانية الحقبة يف بريوت يف الصحافيني مشاهري تراجم

العرص َكتبة أقدر من كثريون املدرسة تلك يف تالميذه من وكان وحكمته، وقدرته
البستاني، سعيد واملرحوم الدين، نارص ورشيد مشاقة، داود الدكتور ومنهم: وعلمائه
والدكتور ضومط، جرب واألستاذ الدين، نارص سعيد والدكتور العازوري، مراد والدكتور
خاطر؛ أبو بك أمني والدكتور البارودي، بك ومراد نمر، فارس والدكتور املغبغب، أمني

املشهورين. والعلماء الكتبة من وغريهم
أول يف ألَّفه جديل كتاب وهو الثواقب» «الشهب منها ُطبع مؤلفات عدة وله
مذهب يف الحكماء و«مناهج واألحاجي» واملعميات األلغاز يف الدياجي و«جالء الشبيبة،
األرض عجائب يف البينات و«اآليات دروين»، مذهب يف اليقني و«الحق واالرتقاء»، النشوء
بريوت، يف األمريكية املطبعة يف منه قليل باٍق فإنه اآلخر إال نفذت وكلها والسماوات»
«الرئيس» ومجلة األسبوعية» «النرشة يف أكثرها ا جدٍّ كثرية وخطٌب منها مقاالت وله
«الصفا» ومجلتي «املقتطف» ويف األوىل سنيه يف «الطبيب» يف منها وقليل و«املحروسة»،
التي الكتب ومن منها. كثريًا واملجالت الجرائد بعض هذه عن ونقل وغريها، و«املباحث»
العلوم ميزان أي امليزان»؛ علم يف الربهان «شمس عنوانه املنطق يف مطوَّل كتاب تُطبع لم

مخترصه. وسيطبع املنطق علم وهو
قليل كان ولكنه الشعر، بنظم وشبيبته صبائه يف مولًعا الرتجمة صاحب وكان
التي والكتب واملجالت وتالميذه أصدقائه بعض حرص ولوال ينظمه، ما عىل الحرص
الحوراني منظومات جمعت لو إنه بعضهم: قال منها، يشء عىل نقف لم بعضها ذكرت
وفصاحة الرتتيب، وحسن املعاني، بسمو شعره وامتاز مجلدات، بضع لكانت كلها
الحشو، من والخلوص القافية، وتمكن التكلف، من والخلو العبارات، وبالغة األلفاظ،
من يشء خسارة بال ترتيبه تغري أن عليك صعب نثًرا تجعله أن أردت إذا إنك حتى

الدنيا: يف كقوله محاسنه

دخ��ان ف��ال��ح��ي��اة ال��م��ص��ائ��ب ن��ار وأُص��ل��ي��ت ال��ه��ش��ي��م ب��ه��ا ال��ع��ب��اُد ح��ك��ت

طويلة: قصيدٍة من وقوله

أُول��د ع��ص��ٍر ك��ل ف��ي ف��ك��أن��ن��ي ت��ت��ج��دد وص��ب��وت��ي ال��زم��ان ق��دم
األم��رد م��ن��ه ش��اب م��م��ا ال��ُم��رد ف��ي وأم��رًدا ال��ش��ي��وخ ب��ي��ن أرى ش��ي��ًخ��ا
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ت��خ��م��د ن��ارك أظ��ن ال��م��ش��ي��ب ث��ل��ج رأت وق��د ال��رق��م��ت��ي��ن غ��وان��ي ق��ال��ت
��د ي��ت��وقَّ ال��ح��ش��ا ف��ي م��م��ا ال��رأس ف��ي ال��ه��وى ل��ه��ب ب��ل ال��ش��ي��ب م��ا ف��أج��ب��ت��ه��ا:
أس��ود ل��ح��ظ��ك أن ال��ح��ق��ي��ق��ة ق��ل��ت: ن��اظ��ري ف��ي أس��ود م��ش��ي��ب��ك ق��ال��ت:

قوله: ومنها

م��وق��د أرض ك��ل ف��ي ل��ه ح��ط��بً��ا ال��ث��رى س��ك��ان ك��ان ال��م��ح��ب��ة ل��وال

قوله: شعره نفيس ومن

ب��ك��اء وم��اء أح��زاٍن أن��ف��اس ال��دأم��اء ��ة ول��جَّ ال��ه��واء ك��رة
واألرزاء ال��غ��م ق��ت��ل��ى آث��ار وت��راب��ه��ا ال��ردى م��ع��ت��رك واألرض
ال��غ��ب��راء ب��ه��ائ��م ك��ل وغ��ذاء غ��ذاءن��ا ف��ك��ان ب��ه��ا ال��ن��ب��ات غ��ذي
واألس��م��اء ال��ش��ك��ل م��ت��غ��ي��رات م��ي��ت��ه ب��ق��اي��ا م��ن ي��ن��م��و ف��ال��ح��ي
األح��ي��اء ص��ورة ف��ي ال��ب��ل��ى رم��م إن��ه��م ال��ب��س��ي��ط��ة س��ك��ان وي��ل ي��ا
األش��ي��اء أح��ق��ر م��ن أن��ه��ا م��ع ج��س��وم��ه��م ب��م��ت��رف��ات ي��ت��ع��ظ��م��ون

محفل يف وأنشدها املاضني بريوت والة أحد بك خالد بها مدح قصيدة من وقوله
الحكومة: دار

س��اه��د وال��ط��رف ال��ط��ي��ف رؤي��ا ك��ط��ال��ب ح��م��ات��ه��ا واألس��ود س��ل��م��ى وط��ال��ب
ش��واه��د ال��ج��ح��ف��َل��ي��ن دم��اء ع��ل��ي��ه م��ق��ذف ل��ي��ث ك��ل م��ن ال��ش��رى أس��ود
م��ائ��د ال��ب��ان ت��ح��ت��ه��ا روٍض ض��ب��اب��ة ت��ح��ت��ه ت��خ��ط��ر وال��م��ران ال��ن��ق��ع ي��رى
خ��رائ��د ب��ي��ٌض ال��ح��م��ر ال��م��ن��اي��ا ك��أن ع��اب��س وال��م��وت ال��ه��ي��ج��اء ف��ي وي��ب��س��م

قوله: التخلص بيت ومنها

خ��ال��د ب��ال��ع��دل األح��ك��ام أي��د ك��م��ا ج��م��ال��ه��ا ال��وال��ه��ي��ن دي��ن وأي��د
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صغريًا: الغرام عىل الموه ملن قوله صبائه يف أشعاره ومن

األح��ب��ْة ي��ه��وى ال��ف��ط��ام م��ن��ذ ه��ب ص��ب��يٍّ��ا ال��ت��ص��اب��ي ع��ل��ى ت��ل��وم��وا ال
ال��م��ح��ب��ة دي��ن ال��م��س��ي��ح دي��ن إن ع��ي��س��ى دي��ن ع��ن ب��ال��ح��ب ت��ج��اف��ى م��ا

قوله: ومنها

ال��ت��رائ��ب ع��ل��ى ال��ف��روع ب��إرخ��اء ق��ل��ٍب ك��ل أذاب��ت وق��د أق��ول
ال��ذوائ��ب أرب��اب ال��ي��وم ف��ن��ح��ن ت��ت��ي��ه��ي ال ال��ذوائ��ب أرب��اب

طويلة: قصيدٍة من وقوله

خ��اس��ر أع��ظ��م ف��ي��ه وك��لٌّ س��وٌق ال��ه��وى ألرب��اب م��غ��ان��ي��ه��ا غ��ي��د
ال��ت��اج��ر رب��ح ال��س��ق��م ف��ك��ان ف��ي��ه��ا ب��م��ه��ج��ت��ي ال��ح��س��ان ح��ب ف��ي ت��اج��رت
دف��ات��ري ال��ح��ب��ي��ب وص��ف م��ن وم��ألت ص��ب��اب��ت��ي ب��ش��رح أق��الم��ي ف��ش��غ��ل��ت

لم من عىل أم تبكني قتلِت من أعىل لها: فقال تبكي شاهدها حسناء فتاة يف وأنشد
تمت: لم ألنك عليك بل قالت: تقتيل؟

ل��ه��ا ه��واك ع��ن م��ن أم ت��ب��ك��ي��ن ق��ت��الك ل��ه��ا ف��ق��ل��ت ت��ب��ك��ي ال��ح��م��ى ف��ي ش��اه��دت��ه��ا
ول��ه��ا ي��م��ت ل��م م��ن ع��ل��ى إال أب��ِك ل��م ول��ًه��ا أه��ل��ك��تُ��ه��م م��ن وت��رب��ة ق��ال��ت:

متغزًال: البيتني هذين ونظم

ال��ح��رب ح��وم��ة ف��ي ال��ح��ر وص��ب��ر وح��ل��ًم��ا ورق��ًة ع��ف��اًف��ا س��ل��م��ى م��ن ت��ع��ل��م��ت
ال��ص��بِّ ع��ل��ى ه��وانً��ا إال ال��ه��وى ي��ك��ون ف��م��ا ال��ه��وى ث��م��ار ه��ذي ت��ك��ن ل��م ف��إن

فقصَّ الحوراني، فرح سليمان بن يعقوب يحيى أبي أبيه جد عن الشاعرية وورث
من وهو إبراهيم فقال الشعر، عىل وحثه جده نظم من بيتني وأسمعه ذلك أبوه عليه

منظومه: أول
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ي��ه��دي ال��غ��اوي��ن ب��م��ق��ال��ه ل��م��ن ف��خ��ر ال��ش��ع��ر بُ��ن��يَّ أب��ي: ي��ق��ول
ورن��د ورٍد م��ن ال��ن��ش��ر ذك��ي ع��ل��ي��ن��ا وان��ش��ر ن��ظ��م��ه ف��زاول
ج��دي ن��ف��ح��ات ل��ن��ا ان��ش��ر ف��ق��ل��ت: ن��ف��ي��س ش��ع��ر ذا ك��ان ف��ج��دُّك
ت��ح��دي ال��ش��وق م��ط��ي ك��ان��ت ب��ه ح��داة ن��ق��ل��ت م��ا إل��ي��ك ف��ق��ال:
وج��د» ق��دي��م ال��ح��دي��ث ذاك ف��ف��ي ن��ج��د ح��دي��ث اس��ت��ط��ع��ت م��ا دع «أال
ل��ح��د رب��وات غ��ادة ل��ق��ت��ل��ى ف��ي��ه��ا ف��إن ال��رب��وع ت��ل��ك ف��ج��ز
ج��ه��دي ال��ش��ع��ر ن��ظ��ام ف��ي س��أب��ذل ج��دٍّا ال��ج��د ذا م��ن ط��رب��ت ف��ق��ل��ت:

املنطق يف مبتكرات وله ومرتجل، مبتدٍه بني منها كثري عديدٌة مقاطيُع وله
األشكال أضالع ومعادلة الجيوب ومعادلة املعينة األرساد لجمع عبارات منها والرياضيات
إليه ترجع فيما مقالة مبتكراته ومن األسبوعية، النرشة يف نرشت وقد الوترية القياسية
عىل يمليها كان الصعبة املسائل لحل مخترصة طرق وله املقتطف، يف نرشت الرياضيات
تلك يف علَّم األولني، الطلبة كتب هوامش عىل معلقة تزال وال األمريكية الكلية يف تالميذه
وإصالح الكتب بعض وترجمة األسبوعية» «النرشة لتحرير اختري ثم سنني ثماني املدرسة
سنة منذ األسبوعية للنرشة محرًرا وكان واملطبوعات، املخطوطات من الشأن ذات الكتب
بريوت، يف البطريركية املدرسة يف سنني عدة وعلم اليوم، تحريرها رئيس وهو ١٨٨٠
أكثرها طبع بليغة قصائد عدة فيه وله الجريجريي بطرس البطريرك أصدقاء من وكان
النرشة لتحرير رئيًسا اليوم إىل يزال وال الفاضل، البطريرك بذلك مخصوص كتاٍب يف
مرتجماٌت وله بريوت، يف اإلنجيلية» الالهوتية «املدرسة طلبة تدريس مع للكتب ومصلًحا
و«الطريق التلغراف» و«رجال مودي» و«مواعظ لسربجن امليالدية» «املواعظ منها كثرية
و«سرية األصل عىل له تفسري بزيادة الخمسة األسفار أي التوراة» و«تفسري السلطانية»
التي واملقاالت الخطب من كثري وغريها النيل» وادي و«سكان أوغسطينوس» القديس
العلمية والجمعيات املدارس عمد دعته ما فكثريًا مشهور خطيٌب وهو إليه، تنسب لم
والشويفات والشوير وزحلة وطرابلس وصيدا بريوت يف الخطب إللقاء والخريية واألدبية
العلوم وأن إحكام، أحسن العلوم من حصله ما كل أحكم أنه به اشتهر ومما وغريها.
صعاب إليه أرسلت ما وكثريًا املدارس، يف حصلها التي من أكثر باملطالعة حصلها التي
أمريكا وأنحاء وبغداد وحلب ومرص دمشق من وغريها والرياضية الطبيعية املسائل
يزال وال األسبوعية»، «النرشة يف ونرشها فحلَّها وغريهم السوريني املهاجرين علماء من
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يف الشبان أقوياء من مجتهدين ثالثة بأعمال ويقوم واختباًرا، علًما ويزيد ويجتهد يدأب
ويقول: غاية كل إدراك من هللا إىل أُولِيَه ما كل ينسب وهو والتحبري، والتحرير التعليم

والنهاية. البداءة يف تعاىل له الفضل إن
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بوست جورج الدكتور

األول. امتيازها وصاحب «الطبيب» مجلة منشئ
∗∗∗

نيويورك، مدينة يف ١٨٣٨ سنة من األول كانون يف ُولد بوست إدورد بن جورج هو
أي ١٨٥٤؛ سنة شهادتها ونال نيويورك مدينة بكلية املعروفة مدرستها يف وتهذب
من أبوه وكان ١٨٥٧ سنة علوم» «معلم درجة وُمنح عرشة، السادسة سن يف وهو
وهو فروعها كل يف وامتحن الطبية الدروس جورج الدكتور وأحكم الجراحني. كرباء
سنًة ودرس الالهوتية» االتحاد «مدرسة ودخل بالتطبيب، اإلجازة ونال سنة عرشين ابن
الدروس من كثريًا درس أنه والظاهر الالهوتية، الشهادة يدرك أن فاستطاع واحدة
للطبيب منها بد ال التي العلوم من وغريهما والفيسيولوجيا والكيمياء كالنبات الطبية
ودرس ثانيًة. درسها من فأُعفي الطبية املدرسة يف فيها وامتحن العلمية، املدرسة يف
الطب جوهريات من وغريها والجراحة والباثولوجيا والتشخيص األدوية وتركيب الترشيح

قصري. زمٍن يف
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سنة أيلول ١٧ يف وتزوج فُقبلت، للخدمة نفسه عرض املدنية الحرب اْلتظت وملا
املرسلية الخدمة اختار قليل وبعد بوست، بمسس وتُعرف ريد» «سارة السيدة ١٨٦٣
وبقي طرابلس إىل منها وذهب ،١٨٦٣ سنة من الثاني ترشين من ٢٨ يف بريوت وأتى
ورجع سعادة، إلياس األستاذ العربيَة فيها وعلَّمه ١٨٦٨ سنة أيلول من ٣٠ إىل فيها
كلية يف طبية مدرسة إنشاء يف هناك ورغب املتحدة الواليات إىل السنة تلك يف منها
سنة إىل كذلك وبقي للجراحة أستاذًا ١٨٦٨ سنة بريوت إىل ورجع مبتغاه فأدرك بريوت،
يوحنا القديس مستشفى جراح وكان واستعفى، سنة ٤١ تدريسه مدة فكانت ،١٩٠٩
لندن يف النباتية» «الجمعية منها جمعيات عدة عضو وكان وفاته، سنة إىل تأسيسه منذ
يف الطبي» و«املجمع أيدنربغ يف النباتية» و«الجمعية نيويورك يف النباتية» «الجمعية ثم

بريوت. يف والصيادلة» األطباء «جمعية رئيس أيًضا وكان نيويورك،
ووسام العثمانية الدولة من العثماني» «الوسام منها فخرية وساماٍت عدة ونقل
ولقب أملانيا حكومة من األحمر» «النرس ووسام السكس مملكة من دوكان» «آل
كتاب (١) منها: كثرية مؤلفاٌت وله األملانية، أورشليم» فرسان «جمعية من «فارس»
كتاب (٢) مؤلفاته، أهم من وهو اإلنكليزية اللغة يف وسينا» وفلسطني سوريا «نبات
وله والفرنسية. الالتينية اللغتني يف سويرسا من جينوا يف طبع البوسطية» «النباتات
علم «مبادئ كتاب (٤) ومرص»، وفلسطني سوريا «نبات كتاب (٣) العربية: اللغة يف
«علم كتاب (٥) الطبيعية، الفصائل ووصف ووظائفه بنيته رشح يتضمن النبات»
والهيجني الترشيح «مبادئ كتاب (٧) الطيور»، «علم كتاب (٦) الثدي»، ذوات الحيوانات
الوضاح «املصباح كتاب (٩) الطبية، املواد أو «األقرباذين» كتاب (٨) والفيسيولوجيا»،
املقدس» الكتاب «فهرس كتاب (١٠) العلمية، الجراحة يف مطوَّل وهو الجراح» صناعة يف
كتاب (١١) والزبور، واإلنجيل التوراة يف الواردة األلفاظ لجميع أبجدي فهرٌس وهو
بنفسه فيها وحرر أنشأها «الطبيب» مجلة (١٢) مجلَدين، يف املقدس» الكتاب «قاموس

وغريها. ينفخ» «العلم كمقالة عديدة وخطٌب مقاالت وله كثرية، أعواٍم مدة
وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف سوريا يف العلمية النهضة أرباب من ويُعدُّ
واشتهر األكرب، األستاذ وُعد فيه نبغ إال األمور من شيئًا يتولَّ ولم العرشين، القرن
مواعظه أكثر إنجيليٍّا واعًظا وكان والحديث، القديم العامَلني يف الرجال عظماء من بأنه
حلت اإلنسانية وخدمة العلم سبيل يف كلها حياته جاهد أن وبعد اإللهي، «الفداء» يف
ودفنت بريوت إىل جثته فنقلت بلبنان، «عاليه» قرية يف ١٩٠٩ أيلول ٢٩ يف وفاته
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«املدرسة يف تذكارية حفلٌة له أقيمت وقد اإلنجيلية، الكنيسة بجانب الواقعة املقربة يف
وصف وقد عليها. بفضله إقراًرا بليغة وقصائُد شتى خطٌب أُلقيت حيث السورية» الكلية

قال: شيئًا منها فاقتطفنا وأخالقه وآثاره أعماله زيدان بك جرجي
ويعالج األمريكية» الكلية «املدرسة يف وغريها الجراحة يُعلِّم وهو سنة ٤١ قىض
واشتهر له نفسه خصص الذي الفرع وهو — بالجراحة الربوسيوي املستشفى يف املرىض
للفظ مرادًفا البعض عرف يف «بوست» لفظ أصبح حتى والعامة الخاصة بني به
عمله يكن ولم — النهضة هذه أثناء يف الفن بهذا بينهم اشتهر من أول ألنه «جراح»؛
شغًفا إليها يُساق أخرى بعلوٍم يشتغل كان فقد والتأليف والتطبيب التعليم عىل قاًرصا
الحيوان علم ويف فيه وله به موَلًعا وكان بالنبات، كاشتغاله العمل يف ورغبة بالعلم
سياحاته يف أنواعه من كثريًا اكتشف فإنه النبات، يف وخصوًصا مهمة واكتشافاٌت آراء
وألَّف «بوست» باسمه بعضها ُسمي وقد واألناطول، وسينا ومرص وفلسطني بسوريا
فلسطني بجغرافية ثقة وأصبح ومرص» وفلسطني سوريا «نبات يف كتابه ذلك أثر عىل

الطبيعية.
الثمينة، املعارض من يُعد الكلية باملدرسة نباتيٍّا معرًضا األعوام بتوايل جمع وقد
كان ألنه النبات؛ يف تالمذته جمعه يف أعانه وقد فيه، الفراغ ساعات أكثر يقيض وكان
ما هو فيختار له، ويقدِّمها ويجففها النبات من أمثلة يجمع أن منهم كلٍّ عىل يفرض
العامل» «العالم لقب يستحق وحده الفن بهذا فهو معرضه، إىل ويضيفه منها يستحسنه
معارض النبات معرض عن فضًال املدرسة يف له وكان النبات، علماء كبار من ويعدُّ
الجراحية العمليات من أجراه ما آثار وفيها الجراحية، واملستحرضات الطبية للمواد

والعظام. واألورام املثانية كالحىص
بعضها رسم فقد املدرسة أبنية بهندسة فيه يشتغل فراًغا يجد ذلك مع وكان
تالمذته بها يفيد ال فرصة يضيع يكن ولم بنفسه، بناءها يتعهد كان ما وكثريًا بيده
يف أو الطريق عىل حادثة تفسري أو املستشفى يف عملية رشح من بهم التقى حيثما
السياسة يف يتحدث سمعناه ما فكثريًا العمليات، يعمل وهو الجأش رابط وكان املنزل،
خطر من يكن مهما االرتباك عليه يظهر ال الدم، يف غائصتان ويداه االجتماع أو األدب أو
يف سعيًا أمريكا إىل يرحل وكان العمل، يف يده خفة عن فضًال بها يشتغل التي العملية
التي العلم قاعة إنشاء سعيه ثمار ومن الطبي، للقسم وخصوًصا للمدرسة األموال جمع
آثاره ومن ،G. E. Post Science Hall باسمه سميت وقد العلمية للمعارض داًرا جعلوها
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الكلية» «الجمعية سماها جمعيًة الطب لتالمذة أنشأ أنه املدرسة هذه خدمة يف األدبية
لها ووضع طويلة مدًة رئاستها توىل وقد املفيدة، املواضيع يف التالمذة فيها يتباحث

ذلك. بعد سوريا يف نشأت التي الجمعيات من لكثري مثاًال كانت نظامات
تقصري يحتمل وال لآلخرين عليه ما يف يُقرصِّ ال معامالته سائر يف مدقًقا وكان
مرضاه، من حقه اقتضاء يف التدقيق من عنه أشيع فيما السبب هو وهذا حقه، يف اآلخرين
غرًشا املطلوب املبلغ نقص وربما العملية، أو العيادة أجرة من يشء عن يتجاوز يكن فلم
ذلك ويعدون معوًزا؛ فقريًا املريض كان ولو يقبضه لم ما يتحول فال الغرش بعض أو
وسخائه، فنديك الدكتور زميله أريحية مع باملقابلة مجسًما البخل هذا وظهر منه. بخًال
عن فضًال والطعام الدواء بثمن بعضهم يعني مرضاه مع التساهل كثري هذا كان فقد
والحقيقة به، الناس وتحدَّث قبيًحا بخًال الرتجمة صاحب تدقيق فظهر العيادة، أجرة
عن علمناه ما بدليل تقدم؛ كما املعاملة دقة يف طبيعته عىل جريًا ذلك يفعل كان إنما أنه
والتمس سواه به يتربع ما بأضعاف تربع خريي مرشوٍع يف إلعانة ُدعي إذا كان أنه ثقة

املتربعني. قائمة يف اسمه يُذكر أالَّ
باألكثر ذلك عىل بعثه ربما — الظن سوء إىل يترسع الطبع حادَّ املزاج عصبي وكان
يتكلمان أنهما ذهنه إىل سبق يتخاطبان اثنني رأى فإذا — أُذنيه إحدى يف كان صمٌم
وبني بينه التنافر إىل ذلك جر ما وكثريًا الشبهة، عىل يعاتب وقد بالظن فيحكم عنه
اشتكاه حتى مرًة الخالف وتجسم املدرسة، عمدة لدى التقايض إىل آل حتى تالمذته
بني وقع الذي الخالف أثر عىل سوريا يف الكربى املبرشين لجنة إىل كافة الطب طلبة
من اللجنة تلك فاجتمعت الطلبة، أولئك من وكنا ١٨٨٢ سنة املدرسة وعمدة الطلبة
معظم فخرج حكمها، يف السياسة تُحسن لم لكنها الخالف ذلك يف للنظر سوريا أنحاء
محل ال طويل حديٍث يف لهم انتصاًرا فنديك الدكتور واستعفى املدرسة من الطب طلبة

وحده. هلل والكمال هنا. له
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الدنا رشيد محمد

األول. امتيازها وصاحب «بريوت» جريدة مؤسس

ال��م��دائ��ح ف��ي��ه ق��ب��ُل م��ن ح��س��ن��ت ل��ق��د وذك��ره��ا ال��م��راث��ي ف��ي��ه ح��ُس��ن��ت ل��ئ��ن
∗∗∗

١٨٥٧م/ سنة ُولد الدنا، سعيد السيد ابن مصطفى الحاج ابن رشيد الحاج هو
ثم الحسني، مرتىض محمد السيد عىل حداثته يف الدينية األصول وقرأ بريوت، يف ١٢٧٤ه
والرتكية العربية اللغات آداب ى فتلقَّ البستاني بطرس للمعلم الوطنية» «املدرسة دخل
التلغراف مصلحة يف عهده ألول خدم وقد والفنون، العلوم من وافًرا ونصيبًا والفرنسية
الربيد لشعبة مديًرا الحكومة وعيَّنته اقتداره ظهر حتى التقدم معارج يف يرتقى وأخذ
رأسه مسقط إىل حرض ثم سنتني من أكثر هناك وجاور مكة، مدينة يف والتلغراف

بريوت. يف التجارة ملحكمة رئيًسا وقتذاك وكان الدنا القادر عبد األكرب أخيه بإشارة

362



الثانية الحقبة يف بريوت يف الصحافيني مشاهري تراجم

إىل األتراك غري مأموريها برتقية تضنُّ العهد ذلك يف العثمانية الحكومة كانت وملا
مستقبله، عىل حرًصا منصبه من يستقيل أن الرتجمة صاحب رأى العالية الوظائف
مطبعة بإنشاء امتياًزا فطلب الصحافة، بواسطة الوطنية العمومية للخدمة ويتجرَّد
خدم التي الجريدة وهي ،١٨٨٦ سنة آذار ٢٢ يف وأصدرها «بريوت» سماها وجريدة
اللهجة بصدق سنة عرشة ست مدة ومشاربهم مذاهبهم اختالف عىل وأبناءه الوطن بها
«تاريخ أشهرها مفيدة كتبًا مطبعته يف طبع أنه األدبية آثاره ومن النية. وإخالص
اللغة من القادر عبد أخوه نقله وقد باشا، جودت أحمد الشهري للكاتب العثمانية» الدولة
منحته بأن الجليلة مساعيه عىل الدولة كافأته فقد ولذلك العربي؛ اللسان إىل الرتكية
وبينا املتمايزة»، الثانية «الرتبة مع الرابع» «العثماني والوسام الثالث» «املجيدي الوسام
عرشة مدة بدمه جاشت شديدة ى حمَّ أصابته بنشاط الصحافة خدمة عىل عامًال كان
والوضيع الرفيع من مبكيٍّا ١٣٢٠ه محرم ١٩٠٢م/٢٨ آيار ٦ يف أثرها عىل فمات أيام،
اإلكرام بغاية نعشه ُحمل وقد الخري، عمل ومحبة الحسنة الشمائل من به متزينًا كان ملا
من وكثري والبحرية الربية الجنود من وكتائب والجندرمة البوليس من فرقة تتقدمه
شيخه جوار إىل الفقيد ودفنوا «الباشورة» تربة إىل الجثة رافقوا الذين والوجهاء العلماء

الحسني.1 مرتىض محمد السيد وأستاذه
لنثبت عليها الوقوف إىل نتوفق لم التي املراثي من بكثري الشعراء بعض رثاه وقد
الظهور إىل عادت ثم أشهر أربعة مدة «بريوت» جريدة احتجبت وفاته وبعد منها، شيئًا
عىل ُكتبت وقد الدنا، أمني محمد أخيه لعهدة امتيازها تحويل بعد ١٩٠٢ أيلول ٨ يف

شعري: بتاريٍخ مختتمة األبيات هذه الرتجمة صاحب رضيح

ال��زم��ان ع��ل��ي��ه ح��زنً��ا ب��ك��ا وق��د ال��دن��ا رش��ي��د ح��ل ب��ه ق��ب��ر
ال��ج��م��ان م��ث��ل ال��ط��رس خ��دود ف��وق ج��رى ب��دم��ع ت��ب��ك��ي��ه ب��ي��روت

التابعة «القيطنة» يف (١٣٤٣ه/١٨٣٨م) سنة الجزائري الحسني مرتىض محمد السيد والدة كانت 1

الجزائري القادر عبد األمري عمه مع وحرض فيها فنشأ أفريقيا، شمال يف الجزائر أعمال من وهران لوالية
العلم ونرش السورية البالد إىل هاجر ١٢٧٣ه سنة ويف الفرنسيس، مع حروبه يف الوقائع بعض الشهري
بتاريخ بريوت يف وفاته وحلَّت عاٍل وفهٍم عظيمة هيبٍة ذا سخيٍّا جليًال إماًما وكان فيها، القادرية والطريقة

١٣١٩ه. القعدة ذي ١١
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م��ك��ان أس��م��ى ب��ال��ش��رق ب��ه ن��ال��ت وق��د رك��ي��نً��ا رك��نً��ا ل��ه��ا ك��ان
ي��ه��ان ال ض��ي��ف��ه ك��ري��ًم��ا م��ول��ى ق��ص��ده ف��ي ال��ف��وز ف��ن��ال ق��ض��ى
ال��ج��ن��ان ف��ي م��ح��ل��ه غ��دا ب��ه أرخ��ت��ه ال��ف��وز ه��ذا وإن

هجرية ١٣٢٠ سنة
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نقاش نقوال

األول. امتيازها وصاحب «املصباح» جريدة ومؤسس «النجاح» مجلة محرر
∗∗∗

ترك أن إثر ١٨٢٥ سنة أوائل يف بريوت يف ُولد نقاش، ميخائيل بن إلياس بن نقوال هو
عمره من الرابعة السنة الرتجمة صاحب بلغ ومذ له. موطنًا بريوت واتخذ صيدا والده
والذكاء، النجابة مخايل عليه فظهرت والرسيانية العربية اللغتنَي مبادئ تعلم عىل انكبَّ

الحسابية. الفنون مع وخطٍّا قراءة املذكورتنَي اللغتنَي أحكم أن لبث وما
يتكلم وأصبح أتقنها أن فتئ وما اإليطاليانية اللغة طلب عىل انكبَّ ذلك وبعد
اللغة مبادئ عنه فأخذ نقاش مارون شقيقه عىل يتخرج أخذ ثم كأربابها، بها وينشئ
ذلك يف أزمع مارون أخوه كان وملا األوروبي، النسق عىل الدفاتر مسك وطريقة الرتكية
عىل وبقي وملحقاتها، بريوت جمارك باشكتابة يف خلفه أوروبا إىل السفر عىل الحني
الخوري العالمة عىل بفروعها العربية العلوم بأثنائها طلب سنوات بضع الخطة هذه
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ذاته الوقت ويف املحربة، القصائد وينظم الرنانة املقاالت ينشئ فصار الفاخوري يوسف
منها وتضلَّع فيها برع حتى أستاذ بدون الرتكية اللغة كتب مطالعة عىل أيًضا انعكف
املرسح مارون شقيقه أنشأ قد ذلك بأثناء وكان مجيًدا، وشاعًرا بارًعا كاتبًا فيها وصار
تأليف إىل وبادر الرتجمة صاحب الحمية فأخذت رواية، أول بالعربية وألَّف العربي
أبكار فجاءت واألخالق، لآلداب املصِلحة والفوائد الحكم أودعها بالعربية روايات جملة

مؤلفها. باع بطول تشهد أفكار
ذلك بعد ثم الخاص، ولحسابه باسمه التجارة تعاطى و١٨٥٣ ١٨٥٢ سنتي ويف
محاسبًا الرتجمة صاحب فأقام سورية، يف األمتعة جمارك ملتزًما بك أنطون بريوت قدم
بإدارة الرتجمة صاحب إىل عهد اآلستانة إىل بك أنطون سافر وملا عليها، مديًرا ثم لها
بعنوان قيقانو نعوم برشكة البانقة أعمال تعاطى ١٨٥٩ سنة ومنذ أعماله، جميع

ورشكاهم». ونقاش «قيقانو
إخالصه أثبت قد ومنشوراته مؤلفاته جميع ويف الذكر اآلنفة املهام جميع يف كان وملا
عضًوا انتُخب ثم بريوت، عىل مترصًفا كان إذ بمعيته؛ باشا كامل اتخذه العثمانية للدولة
مطالعة عىل انعكف الدخان لجمارك مديًرا نصب وملا املذكور، اللواء يف اإلدارة ملجلس
أشهر عن الرشعية العلوم أخذ ذلك وإثر أتقنها، حتى العثمانية الدولة ونظامات قوانني
األسري، يوسف الشيخ العالمة عن أخذه الذي الفرائض» «علم سيما وال العلماء املشائخ
دمشق، يف سورية والية إدارة ملجلس عضًوا كان ١٨٧٦ سنة حتى ١٨٦٩ سنة ومن
سنة ويف القانونية، الكتب من ذلك وغري األرايض» «قانون كتاب وطبع ترجم ذلك وبأثناء
املبعوثان، مجلس يف ليمثلوها سوريا والية انتخبتهم الذين النواب جملة يف كان ١٨٧٧
الجزء هذا من األول الباب يف أخبارها كتبنا التي «املصباح» جريدة أنشأ ١٨٨٠ سنة ويف
«النجاح» مجلة تحرير توىل قد ١٨٧٢ سنة يف وكان عاًما، وعرشين ثمانية وعاشت
ب نُصِّ ١٨٨٩ سنة ويف شلفون، ويوسف الرسياني صابونجي لويس القس أصدرها التي
يف والوكاالت املحاماة واتخذ منها استقال ثم التجارية، بريوت ملحكمة دائًما عضًوا

حياته. آخر حتى له مهنة الدعاوى

والرتب الوسامات

فأنعمت الرىض بعني وصداقته الرتجمة صاحب اجتهاد إىل نظرت قد العلية الدولة أن
أيًضا عليه أنعمت وقد الثانية، إىل ثم الثالثة إىل ته رقَّ ثم الرابعة بالرتبة أوًال عليه
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تبديًال الثالثة الطبقة من املجيدي بالوسام ثم الرابعة الطبقة من املجيدي بالوسام
البابا الذكر الطيب األعظم الحرب إليه أهدى وقد الجزاء»، قانون «رشح لرتجمته مكافأة
من أبداه ملا مكافأة كواليري طبقة من غريغوريوس» «القديس وسام التاسع بيوس
زائًرا سورية عىل أقبل ١٨٦٩ سنة ويف الخريية، األعمال من به قام وما الفضيلة آثار
والد وهو ألملانيا إمرباطوًرا بعُد فيما صار (الذي فريدريك األمري السمو صاحب حرضة
أحسن لديه وقعت ة محربَّ بقصيدة الرتجمة صاحب فامتدحه الثاني)، غليوم اإلمرباطور
نيقوال الغراندوق أقبل وملا كريم، بحجٍر ًعا مرصَّ ثمينًا دبوًسا األمري إليه فأهدى موقع
بابها يف فريدة قصيدًة نقاش نقوال إليه رفع سورية يف للسياحة الروسية قيرص شقيق

ثمينًا. خاتًما إليه فأهدى

وترجماته مؤلفاته

كما فهي وتعريبًا تأليًفا املطبوعات عالم يف واألدبية العلمية اآلثار من للفقيد ما أما
يأتي:

الروايات من غريها عن فضًال و«ربيعة» «واملويص» الجاهل» «الشيخ رواياته: أوًال:
األدبية.

واألخالق. واملديح والرثاء والحكم اآلداب يف منظومات عىل يشتمل وهو ديوانه، ثانيًا:
اقتبسها التي والفوائد آرائه من كثريًا رشحها إىل أضاف التي القانونية ترجماته ثالثًا:
قانون الجزاء، قانون األرايض، قانون املذكورة: الكتب أسماء وهاك واالختبار، باملزاولة
رشح التجارة، قانون الحقوقية، املحاكمات أصول قانون الجزائية، املحاكمات أصول
(تأليف)، القانون يف رسالة بمناظرته)، (نقل التجارة قانون ذيل التجارة، قانون
والدوائر النظامية املحاكم يف الخروج تعريفة املحاكم، تشكيالت قانون األبنية، قانون
أجزاء بعض ثم صفحًة، ٤١٤ ذو سفر وهو الجزاء رشح كليات ترجمة ثم العدلية،
جميع يف عليها معتمد الرتجمات وهذه الجزائية، املحاكمات أصول قانون رشح من
٤١٤ ذو سفر وهو الجزاء رشح كليات ترجمة ثم العدلية، والدوائر النظامية املحاكم
الرتجمات وهذه الجزائية، املحاكمات أصول قانون رشح من أجزاء بعض ثم صفحة،
وحلب وبريوت سورية واليات من كل يف النظامية املحاكم جميع يف عليها معتمد

وغريها. الرشيف والقدس لبنان ومترصفيتَي
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عدلية». «آثاٌر بعنوان املصباح جريدة يف أكثرها نرش التي العدلية مقاالته رابًعا:
الشفاعة. من لألولياء ما فيه أثبت القديسني» «تكريم كتاب خامًسا:

.١٨٨٠ سنة أنشأها التي «املصباح» جريدة سادًسا:
الكنيسة إىل باحتفال جنازته فشيعت البقاء دار إىل انتقل ١٨٩٤ األول كانون ٤ ويف
قيقانو وأنطون الشمايل أسطفان الخوري أبَّنه وقد املقربة، إىل ثم الكاتدرائية املارونية
غانم خطار ويوسف األسود وإبراهيم الرشتوني سعيد والشيخ جلخ سليم والدكتور
خبريًا االطالع واسع كان فإنه خسارته، عىل األسف شديد من شفَّ بما شحيرب وأنطون
شقري فارس رثاه وقد القريحة، وذكاء الذهن د وتوقُّ بالتأني موصوًفا الزمان أحوال يف

األبيات: هذه منها نورد نفيسة بقصيدة

ب��س��ح��ب��ان ي��زري أو ح��س��ان ي��ن��س��ي��ك ه��دى ال��ص��ح��اف ن��ق��اش ب��األم��س ك��ان م��ن
أق��ران ب��ي��ن يُ��ج��ارى ال ج��رى وإن م��ن��اظ��رٍة ف��ي ي��ب��ارى ال ان��ب��رى إذا
وإي��م��ان أع��م��اٍل أج��ر م��س��ت��وف��يً��ا خ��ال��دة ال��دار ح��ي��ث ال��ل��ه إل��ى م��ض��ى
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يعقوبرصوف الدكتور

القاهرة. يف «املقطم» وجريدة والقاهرة بريوت يف «املقتطف» مجلة مؤسيس أحد
∗∗∗

قرية يف ١٨٥٢ سنة تموز شهر من عرش الثامن يف ُولد رصوف نقوال بن يعقوب هو
سنة ونال بريوت يف السورية» الكلية «املدرسة يف العالية العلوم وتلقى بلبنان، «الحدث»
صيدا يف سنتني وأقام منها، خرجت فرقة أول مع العلوم يف «بكالوريوس» شهادة ١٨٧٠
طرابلس يف عالية مدرسًة حينئٍذ املرسلون وأنشأ العربية، اللغة األمريكيني املرسلني يُدرِّس
«املدرسة عمدة اختارته آخرها ويف واحدة، سنًة ها فتوالَّ رئاستها عليه وعرضوا الشام
رئاسة من فاستعفى فيها الطبيعية والفلسفة الرياضية العلوم لتدريس السورية» الكلية
الدرس عىل وعكف الكلية، املدرسة إىل وعاد ١٨٧٣ سنة أواخر يف طرابلس مدرسة
عىل املثلثات وحساب الهندسة علم يطبقون تالمذته وجعل بالعمل العلم وقرن والتدريس
وكان الكهربائية، واألجراس الحدة كلفائف الطبيعية اآلالت ويصنعون األرايض مساحة
يدرس وهو «باركر» مطحنة مبدأ عىل باملاء تدور آلة صنع فإنه تلميذ وهو دأبه ذلك
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التي وهي الطبيعية الفلسفة أجهزة بني وحفظها املدرسة رئيس فأخذها السائالت، علم
الطبيعيات. علم لتدريس أستاذ عن تفتش املدرسة كانت حينما بِه ذكرته

منه، بدًال لتدريسها يعقوب عىل االختيار فوقع حني بعد الكيمياء أستاذ واستعفى
العلمية بالتجارب النظرية القضايا ويقرن والتحليلية، الوصفية الكيمياء يدرس وجعل
تحت ولو تالمذته أمام امتحنها إال التدريس كتب يف تذكر كيماوية تجربًة يرتك لم حتى
السموم وعلم واإلقرباذينية الباثولوجية الكيمياء الطب تالمذة ودرَّس الشديد، الخطر
فاضطر قبًال؛ الكلية املدرسة يف تدرَّس تكن لم الثالثة العلوم وهذه (التكسكولوجيا)،
يذهب وكاد جسمه الشغُل فأنهك اإلنكليزية املطوَّالت من جمعها خطبًا لها يؤلف أن
ودام آخر، موضوٍع يف بالبحث يريحه موضوع يف البحث من عقله كلَّ إذا وكان ببرصه،
عرشة خمس فيها أقام أن بعد ١٨٨٤ سنة أواخر يف الكلية املدرسة ترك أن إىل ذلك عىل

كأستاذ. عرشة وإحدى كتلميذ أربًعا سنة
الثالثة العلوم يف وخطبًا الكيمياء يف كبريًا كتابًا الكلية املدرسة يف وهو وألَّف
املقدسة» و«الحرب النجاح» «رس ككتاب األدبية الكتب من كثريًا وترجم املتقدمة،
األبطال «سري كتاب نمر فارس الدكتور رصيفه مع باالشرتاك وترجم اإللهية»، و«الحكمة
كانا يومية مدرسٍة عىل ترجمتهما أجرة وأنفقا العلماء»، «مشاهري وكتاب والعظماء»

والفرنسوية. واإلنكليزية العربية اللغات يف الرتاجم هذه ووضعا بنفقاتها، يقومان
اآلن حتى به قائًما يزل ولم العمر له وقف الذي األكرب والتأليف األعظم العمل ولكن
فارس الدكتور رصيفه مع باالشرتاك أنشأه فقد الشهرية، العلمية املجلة «املقتطف» هو
سنة املقطم أصدرا أن إىل سويًة يحررانه وظال الكلية، املدرسة يف وهما ١٨٧٦ سنة نمر

«املقتطف». إلنشاء رصوف والدكتور «املقطم» إلنشاء نمر الدكتور فانقطع ١٨٨٩
قد العلمية شهرتهما كانت ١٨٨٥ سنة املرصي القطر إىل باملقتطف انتقال وملا
باملقتطف مولع رصوف والدكتور وعلماؤها، مرص عظماء بهما فرحب إليه سبقتهما
اآلن الكاتب فهو له، تفرغ أن بعد سيما وال فيه يكتبه بما ا مهتمٍّ أوقاته أكثر فيقيض
كباب أبوابه لكل أيًضا الكاتب وهو غريه، اسم تحت منها ينرش ما إال مقاالته لكل
وقد واألخبار. املسائل وباب التقاريظ وباب املنزل تدبري وباب الزراعة وباب الصناعة
عليه يميض قد بل واحدة، ملقالٍة الالزمة املواد عن يبحث وهو كامل أسبوٌع عليه يميض
السادسة الساعة عند الكتابة يف يرشع أنه والغالب واحدة، كلمٍة عن يبحث وهو أيام
أو صفحات خمس يمأل ما كتب قد يكون حتى الظهر يأتي فال صباًحا، السابعة أو
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الكتب يف واملراجعة والتحقيق التدقيق من تقتضيه ما عىل املقتطف صفحات من ستٍّا
بشئون واالهتمام املسودات وقراءة املطالعة يف النهار بقية ويقيض املختلفة، والصحف
إليهم النفع جر من بد ال وأنه ومرشبًا، علًما مختلفون املقتطف قراء أن ولعلمه اإلدارة،
ينرش لكي جهده يبذل تراه أجزائه من جزء كل يف يفيده ما منهم كلٌّ يجد حتى كلهم
أبواب يف ينرشه ما عدا وأدبية، وعلمية فلسفية بني املواضيع مختلفة مقاالٍت جزء كل يف
أشهر من املتقطفة واألخبار واملنزلية والزراعية الصناعية الفوائد من الخاصة «املقتطف»

وأمريكا. أوروبا يف العلمية الصحف
و«نعيم «كالصداقة» األدبية فاملواضيع باختالفها، املواضيع هذه يف إنشاؤه ويختلف
والتمثُّل السجع من فيها أكثر ومضاره» الغنى و«فوائد و«املهاجرة» و«االغرتاب» الدنيا»
اها وسمَّ األعىل الصعيد إىل رحلته يف كتبها التي الفصول ذلك قبيل ومن باألشعار،
يف كلها ونُرشت أوروبا» «مشاهد وسماها أوروبا عواصم إىل رحلته ويف النيل» «رسائل
فيها» الفالسفة وآراء و«الحياة العقول» «كقياس الفلسفية واملواضيع واملقتطف، املقطم
لكي باألمثلة غالبًا بدأها اإلرادة» و«حرية العقول» و«غرائب النفس» يف الناس و«آراء
إدراكها يعزُّ فال الكليات إىل الجزئيات ومن املجردات إىل املحسوسات من القارئ يتدرج
وهي اجتماعية أو صحية أو طبيعية كانت سواء العلمية واملواضيع القراء، جمهور عىل
الذي وغرضه واإليضاح، البسط مسلك فيها سلك املقتطف مقاالت من األكرب الجانب
واالقتصار القراء أذهان من لتقريبها وبسطها الحقائق جمع يكتبه ما كل يف إليه يرمي

ملل. غري من املرء حه ويتصفَّ مطالعته إىل النفس ترتاح ما عىل
من خاليًا صحيًحا يكون أن فيجب للمعدة كالطعام للعقل العلم أن مذهبه ومن
زائد غري الكفاف حد يف أيًضا يكون وأن فيه، والبقاء العقل لدخول ا معدٍّ الشوائب كل
كان إذا ها ويرضُّ املعدة يُتِخم الطعام أن كما منه، ينتفع ولم به العقل أُتِخم وإال عليه
الكفاف. عن زائًدا أو واملضغ بالطبخ للهضم معدٍّ غري أو بالشوائب مشوبًا أو فاسًدا

وتعميم املقتطف منافع تكثري يف ا شاقٍّ كان مهما بتعب يضنُّ وال وسًعا يذخر وال
كمقاالته كثرية كتٍب أو كبري كتاٍب ح تصفُّ إىل واحدة مقالٍة كتابة تدعوه ما وكثريًا فوائده،
ملتن والشاعر املعري العالء أبي بني يقابل أخذ ملا فإنه واإلنكليز»، العرب «نوابغ يف
املعروف ملتن وديوان الزند بسقط املعروف املعري ديوان يتصفح أن اضطر اإلنكليزي
ما لها أن حسب التي األبيات كل إىل وأشار املعري ديوان إىل عاد ثم املفقود، بالفردوس
اتفق متشابهة أبياتًا منهما اختار حتى ملتن ديوان عىل وكرر ملتن، أشعار يف يقابلها
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وامللك األيوبي الدين صالح السلطان سرية بني قابل ملا ذلك مثل وفعل فيها، خاطراهما
«السيف باشا سالتني لكتاب تلخيصه القبيل هذا ومن اإلنكليزي، األسد قلب رترشد

قليلة. فصوٍل يف السودان» يف والنار
الصحف يف تنرش التي واملقاالت الخطب كل عن يبحث الفوائد تعميم عىل ولحرصه
أبناء يرغب فوائد فيها وجد إذا حتى العلمية، الجمعيات وأعمال اإلفرنجية والكتب
ولذلك كبرية، فائدٌة منه ما منها اقتطف أو صها لخَّ أو ترجمها عليها االطالع يف العربية
املنافع عميمة مقالة تُنرش أو وأمريكا أوروبا نوادي يف الفوائد كثرية خطبٌة تُتىل قلما
من شيئًا فيه نرش أو املقتطف يف ونرشها صها لخَّ أو ترجمها إال العلمية صحفها يف
وتندل وسبنرس كهكسيل الفلسفة وأراكني العلم أساطني أسماء قراؤه فأِلف فوائدها،
الصحف قراء أِلف كما وغريهم، وكوخ ومركوني ولنغيل وبستور وورخوف وكلفن
أكثر وجاَروا وهنوتو، وغمبتا وجريس وسلسربي وبسمارك غالدستون اسم السياسية

تقدمها. يف العلم فروع
حيوانًا وصف فإذا واملتأخرين، املتقدمني أقوال بني املقابلة يف مبتكرة طريقٌة وله
عن بعيد سلس وإنشاؤه واليونان. العرب علماء من املتقدمون فيه قاله ما ذكر نباتًا أو
غريب يكره وهو مرتجًما. املكتوب كان ولو األعاجم أساليب عن بعيد هو كما التعقيد
عىل منها املراد أدى فما غاية، ال وسيلة اللغة يحسب ألنه جهده؛ عنها ويبعد األلفاظ

باالتباع. الجدير الفصيح فهو اللغة قواعد يخالف ولم وأقربها السهل أسهل
اللغة يف أستاذه سمع لكنه عمره، من عرشة الرابعة يف وهو الجيد الشعر ونظم
كسدت األدب وسوق بارت الشعر بضاعة إن يقول: اليازجي ناصيف الشيخ العربية
مخلوق، إىل التزلُّف يف يقوله أالَّ عىل النية وعقد الشعر عن فرغب الشعراء، مقام وانحطَّ
«وداع سيما وال أوروبا» «مشاهد كوصف رثاء أو وصف يف كلها أشعاره تجد ولهذا
نظم الذاكرة وخانته ببيت التمثل أراد وإذا الرب»، رأس و«وصف لندن» و«وداع باريس»

قال: باريس» «وداع يف قصيدته نورد املثال سبيل وعىل معناه، يف بيتًا

م��ح��ي��اه��ا م��ن ت��ج��لَّ��ى ح��س��ٍن وآي ب��م��رآه��ا م��ف��ت��ونً��ا ب��اري��س ودَّع��ُت
ب��م��غ��ن��اه��ا ي��ب��رح ول��م ط��وي��ًال ده��ًرا ج��اوره��ا ال��ش��ان رف��ي��ع م��ل��ٍك وج��اه
ع��ل��ي��اه��ا أوج ف��ي م��ش��رق وب��دره م��ع��ال��م��ه��ا ف��ي م��س��ي��ط��ر رواق��ه
وأُخ��راه��ا ب��أواله��ا ع��ج��بً��ا ت��ت��ي��ه ص��ول��ت��ه ال��ده��ر ج��ب��ي��ن ف��ي م��رس��وم��ة
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ب��س��ي��م��اه��ا ف��اس��ت��ه��دوا ال��ح��س��ن إل��ه��ة ص��ن��اع��ت��ه��م ف��ي َع��َص��م��تْ��ه��م وع��ص��ب��ٍة
ج��اه��ا ف��اق��ه��م أو ح��ج��ًة ال��ورى ف��اق وم��ن ال��س��ي��وف أرب��اب ذك��ر وخ��ل��دوا
ب��اه��ى ب��ه��ا ح��س��ٍن ح��ًل��ى م��ن��ه��ا وص��اغ ُدرًرا ف��اج��ت��ن��ى ال��م��ع��ان��ي ب��ح��ر خ��اض أو
ل��ج��دواه��ا ت��ع��م��ي��ًم��ا ال��ك��ون غ��وام��ض م��ج��ت��ل��يً��ا ال��ع��ل��م ب��ح��ر ل��ج ف��ي غ��اص أو
وأدن��اه��ا أق��ص��اه��ا األرض ف��ط��بَّ��ق ص��ي��ت��ه��ُم ط��ار وف��ض��ل ع��ل��ٍم وآل
ف��أع��اله��ا وأع��ل��وه م��ن��اًرا ل��ه��ا رف��ع��وا ق��د ال��م��ج��د س��م��اء ف��ي األل��ى ه��م
خ��ب��اي��اه��ا ت��ج��ل��ى أن ق��ب��ل وص��ف��ه��ا ف��ي ق��دًم��ا2 ُص��غ��تُ��ه��ا ص��دٍق ك��ل��ي��م��ات ه��ذي
ذك��راه��ا ال��ش��وَق ي��ه��ي��ج ح��س��ٍن آي��ات م��راب��ع��ه��ا ف��ي ت��ت��ج��لَّ��ى وق��ب��ل��م��ا
وأدن��اه��ا أق��ص��اه��ا األرض م��م��ال��ك م��ع��ارض��ه��ا ف��ي ت��ت��ب��ارى وق��ب��ل��م��ا
أن��س��اه��ا ل��س��ت م��ده��ش��ات ي��راع��ت��ي ف��ام��ت��ل��ك��ت ال��وص��ف ق��ص��دت ون��ظ��ًم��ا ن��ث��ًرا
ت��واله��ا أن روٌع ال��م��ج��د م��وق��ف ف��ي ب��ه��ا ي��ودي واألق��الم ي��ح��ص��ر وال��م��رء
وأس��ن��اه��ا أع��اله��ا ال��م��ج��د ب��ي��ارق ن��ش��رت ب��ع��دم��ا وص��ًف��ا أس��ط��ي��ع ف��ك��ي��ف
وأش��ب��اه��ا أع��ي��انً��ا األرض واس��ع م��ن م��ف��خ��رة ك��ل م��ن م��ل��ئ��ت وب��ع��دم��ا

شاهني ملنشئها «اللطائف» مجلة يف ينرش ما أكثر يكتب سنوات أربع وأقام
وإذا قلمه، غري من فيها ينرش ما وينقح مختلفة، ونُبٍذ وفكاهات مقاالت من مكاريوس
املقطم تحرير توىل ما؛ بسبٍب التحرير عن امتنع أو نمر فارس الدكتور رصيفه غاب
يف كان وملا ا. جدٍّ قليل فيه يكتبه فما وإال فيه اإلنشائية املقاالت كتابة عىل وأكبَّ منه بدًال
الرشقي» العلمي «املجمع رأس ثم سنوات بضع الرب» شمس «جمعية رئاسة توىل بريوت
يف دكتور لقب نال ١٨٩٠ سنة ويف تأسيسه، يف الطوىل اليد وله قانونه وضع الذي وهو

نيويورك. يف الجامعة املدرسة من الفلسفة
وانتدبته وفضالئها، علمائها من كثريين ولقي ١٨٩٣ سنة أوروبا عواصم وزار
القطر أحوال عن للكتابة نمر الدكتور رصيفه مع العام األمريكي املعرض مجمع لجنة
جلسات إحدى يف تُليْت اإلنكليزية باللغة مسهبة رسالًة ذلك يف فأنشأ ومستقبله؛ املرصي
وفضله العام. باريز معرض أثناء يف ١٩٠٠ عام أخرى مرًة أوروبا زار ثم املجمع، ذلك

األبيات هذه إليها أضاف ثم ١٨٩٣ سنة إليها األوىل رحلته يف باريس» «وداع يف نظمها السابقة األبيات 2
.١٩٠٠ عام الثانية رحلته بعد
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فيه ينازع ال املقتطف بواسطة املرشق ربوع إىل واألمريكيني األوروبيني علوم نقل يف
وأمريكا أوروبا علماء من كثريين أن وهو املرشق أبناء يعلمه ال آخر فضٌل وله أحد،
وهو ذلك يف فيكاتبونه العربية، الكتب يف التي العلمية املسائل تحقيق يف عليه يعتمدون

طلبهم. إجابة يف الجهد يبذل
وفالسفته، العرص علماء أكثر آراء عىل اطلع والفلسفة بالعلم الطويل والشتغاله
ما يف وخطَّأهم صوابًا، ظنه فيما أصحابها وتابع املقتطف صفحات يف منها كثريًا فرشح
الدخيل وأن مرتادفاتها كثرة بدليل مختلفة قبائَل لغات العربية أن فرشح خطأ؛ ظنه
كلمة يف كما النساخ بخطأ غمض كثرية كلماٍت أصل وأن كثريًا، يَُظن مما أكثر فيها
ومالكي األغنياء ملطامع ا حدٍّ تضع أن الحكومة عىل وأن «يحنا»، أصلها فإن «يحيا»
يستعملوا ال حتى السالح استعمال يف واملهرة األبدان ألقوياء ا حدٍّ تضع كما األرض
ثم قيد غري من الفضية النقود صك تجيز وأن بالغري، لإلرضار وأسلحتهم أبدانهم
إنكلرتا فعلت كما الخسارة وتتحمل األصلية قيمتها يساوي بما سنوات بضع كل تبدلها
قيمتها يساوي بما وأبدلتها االستعمال بطول الناقصة الجنيهات أنصاف اسرتدت ملا

املقتطف. صفحات يف مسطوًرا تراه مما ذلك غري إىل األصلية،
أوفرهن ومن النساء فضليات من وهي بركات ياقوت بالسيدة ١٨٧٨ سنة واقرتن
العلم أهل من الكثريين ألصدقائه ناديًا وجعلته بيته فرأست إنشاءً، وأبلغهن علًما
يف طويل باٍع عىل تدل التي املقاالت من كثريًا املقتطف صفحات عىل ونرشت والفضل
له مشاركتها إىل العقلية أشغاله مواصلة من وتمكُّنه نجاحه ينسب وهو واألدب، العلم
الرتجمة صاحب أخبار من علمناه ما هذا بها. متَّعته التي البيتية الراحة وإىل الرأي يف
إىل وأضفنا ١٨٩٧ سنة القاهرة يف املطبوع العرص» «مرآة كتاب يف ورد ما إىل استناًدا

الخاصة. معلوماتنا ذلك
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رسكيس خليل

.١٩١٢ سنة يف أُخذ رسم
«املشكاة». ومجلة الحال» «لسان جريدة امتياز صاحب

∗∗∗

لبنان، من «عبيه» يف ١٨٤٢ الثاني كانون من ٢٢ يف ُولد رسكيس خطار بن خليل هو
األمريكية املدرسة طلبة سلك يف انتظم حيث بريوت إىل عائلته مع قدم ١٨٥٠ عام ويف
العلم من فأخذ بريوت يف الوحيدة املدرسة وكانت طمسن، القس وقتئٍذ يديرها كان التي
األمريكية املطبعة بجوار املدرسة كانت وملا األيام. تلك يف دروسها الئحة تضمنته ما فيها
رغبته ق حقَّ أن لبث وما الصناعة، إىل طبيعيٍّا نزوًعا نفسه من وجد وقد إليها يرتدد كان
الزمن من القليل إال يكن ولم ١٨٦٠ عام املطبعة إىل فدخل الطباعة، صناعة تعلم يف
«مطبعة سماها البستاني سليم برشكة ١٨٦٨ عام مطبعة فأنشأ الفن، هذا أتقن حتى
البستاني بطرس املعلم كريمات إحدى لويزا السيدة تزوج ١٨٧٣ عام ويف املعارف»،
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امتياز استحصال يف الرشكة عن رغب ١٨٧٥ عام ويف وأفضلهن، النساء خرية من وهي
وامتياز الحال» «لسان دعاها جريدة وامتياز األدبية» «املطبعة سماها به خاصة مطبعٍة
كلٍّ إعطاء يف الوسع يدخر لم العمل يف وانفرد ذلك له تم وملا «املشكاة»، دعاها مجلة
عىل للطباعة آالت عدة املطبعة ففي والنماء، الرقي من حقها والجريدة املطبعة من
تُدار وكلها التجارية لألشغال ومنها والجرائد املؤلفات لطبع فمنها حجمها، اختالف

بالبخار.

املطابع. (٣) الحروف مسبك (٢) املكتب (١) الحال: لسان وجريدة األدبية املطبعة رسوم

القارات يف واإلتقان بالجودة اشتهرت التي الحروف سبك إىل عنايته ه وجَّ وقد
الشيخ بمعاونة أوجد األمريكي بالحرف محصورة قبُل من كانت أن فبعد الخمس،
حني بعد أيًضا استصنع أن عتم وما اإلسالمبويل، والثاني األول الحرَفني اليازجي إبراهيم
السميك والثاني األوسط والثلث األكرب كالثلث عنه اشتهرت التي الحروف أجناس سائر
حرف وأكرب ميليمرتًا طوله يبلغ رصايص عربيٍّ حرٍف أكرب أوجد من أول وهو والرقعي،
الطباعة يف الفاريس الحرف إيجاد يف الفضل له وكذلك سنتيمرتًا، ٢٥ طوله يبلغ خشبي
سبك من يمكنه الذي الجديد االصطالح عىل الحروف مسابك واستحضار أنواع ثالثة عىل
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يتوضح كما للرتتيب صالًحا يكون وأكثرها شاء، ملن الواحد اليوم يف حرف ألف ١٧٠
املطبعة. برنامج يف ذلك

رسكيس. فؤاد

األمر أولياء وإكرام اعتبار موضوع وكان اآلستانة إىل شخص ١٨٩٢ سنة ويف
وله استحقاق، بكل الرابع» و«العثماني الثالث» «املجيدي الوساَمني تقليده بدليل فيها
الجليلة، والفوائد التاريخية الحوادث من وطاب راق ما عىل يشتمل الرحلة هذه يف كتاب
كثريون فنهض شيكاغو» «معرض يف اشرتاكها العثمانية الدولة أعلنت عينها السنة ويف
من الرشقية الطرف من عندهم ما الستعراض إليه الذهاب يريدون الوطن أبناء من
لذلك، رشكة فألَّفوا املعرض ذلك يف مرمًحا ينشئوا أن لبعضهم وخطر وغريها، صناعية
يتوىل أن ني ُملحِّ إليه طلبوا املرشوع بهذا للقيام املطلوب املال جمع عليهم شقَّ وملا
عرشين الرشكة مال رأس فتعنيَّ الرئاسة، عىل أقنعوه حتى به زالوا وما الرشكة، إدارة
لم ولكن ضعَفني، القيمة تغطت ساعة وعرشين أربع من أقل ويف إنكليزية، لريٍة ألف
لرسدها محل ال التي املصاعب من سبيلها يف اعرتض ملا نجاًحا الرشكة هذه تصادف
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كتاٍب يف جمع وقد األوفر، منها الرتجمة صاحب حظ كان فادحٍة بخسائَر فانتهت هنا،
«لسان جريدة يف تباًعا نرشها أن بعد وأمريكا وأوروبا اآلستانة إىل رحلته أخبار خاص
اإلنسان به يستعني ما وغريها والتجارية واألخالقية األدبية الفوائد من وضمنها الحال»

ذكرنا. التي البالد إىل سفراته يف

رسكيس. سلمى

وملا املعدات، الكاملة مطبعته من قسًما وقدر بقضاء النار التهمت ١٨٩٥ سنة ويف
لسان اندلع وقد املطبعة محل من اقرتب وعندما السوق إىل مرسًعا بادر الخرب إليه نمى
الصباح هذا يف تُعدم ال الثغر جرائد «إن يرافقه: كان ملن قال األربع جهاتها من اللهيب
والعزم والحزم الجأش ورباطة الجنان ثبات عنه اشتهر ومما محيل.»، خرب أهم نرش
النار احرتمتها غرفة يف جلس ثم املصائب، من به وألمَّ النوائب من انتابه ما كل يف
وفود فاستقبل الزائرين الستقبال ومحالٍّ له مكتبًا اتخذها قد كان التي الغرفة وهي
تكن ولم لرية آالف بخمسة فقوِّم النار أتلفته ما وأما الطبقات، اختالف عىل املسلِّني
رددت حكمية محربًة مقالًة الحال» «لسان يف ذلك أثر عىل وكتب مضمونة، القيمة هذه
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جواب، بدون منها واحدة يدع فلم عليه، الرسائل توارد بدليل املختلفة الجهات صداها
الشهامة». «عنوان سماه كتابًا لها أفرز وقد

يف وقًعا منهما أشد ثالثًا استقبل النكبتنَي تينك ينىس أن قبل ١٨٩٦ سنة ويف
ُفجع هللا؛ لدن من خارقة نعمة أوتي من إال عليها يصرب ال نكبة، كل دونها بل النفس،
عليه بكائه من أيام ثالثة ويف عمره، من عرشة الخامسة يف «فؤاد» املرحوم أوالده بكبري
الذكور، إخوته من له بقي قد كان الذي «أمني» الوحيد شقيقه بفقد ثاٍن خطٌب دهمه
النكبة به نزلت سنوات عرش ويف بناته، إحدى «سلمى» بفقد ُمني منه أشهر ثالثة ويف
النكبات هذه جميع يف وكان «ندى»، تُدعى إليه ثانية ابنٍة بدعوة هللا ابتاله إذ الرابعة؛
املثل به يرضبون معارفه صار حتى وتسليمه وتجلُّده صربه يف ودهشة حرية موضوع

الشدائد. عىل والصرب النكبات احتمال يف
إليه، يُنتدب نافع مرشوٍع كل يف االشرتاك عن يتقاعد لم مشاغله توفر ومع هذا
اإلنجيلية» الخريية «للجمعية ورئيًسا الوالية يف املعارف» «مجلس يف عضًوا فانتخب
ويف السل»، مستشفى «لجمعية مؤسًسا وعضًوا الصنائع» «مكتب لقومسيون وعضًوا
فأجمع ظهوره من والعرشين الخامسة السنة استوىف قد الحال» «لسان كان ١٩٠٢ سنة
بخدمته ناطًقا تذكاًرا له يُقدموا وأن عيًدا له يُقيموا أن عىل فضله ومقدرو مريدوه
العلماء ومنهم ومعارفه أصدقائه جميع دعت لجنة فألَّفوا والوطن، للدولة الصادقة
انتصب ذلك إثر وعىل ونثًرا، نظًما بفضله رصحوا حيث داره إىل والوجهاء واألدباء

اآلتي: الخطاب فيهم وخطب الرتجمة صاحب

الذي القليل فأرتكم كليلة، عيب كل عن الرىض وعني الرىض، بعني إيلَّ نظرتم
يسعني فال والتيه، اإلعجاب من بعيًدا كنت وإن فإني كثريًا، آتية أن هللا يل قدر
والتفتت لشأني، ت اهتمَّ الثغر ذوات من وجلَّة أعجب ال كيف أعجب، أن إال اآلن
للدولة خادًما إال لست أنني عىل والقبول! الرىض منزلة فأنزلتها أعمايل إىل
الخدمة هذه يف الجسد يف الروح دامت ما وأسعى سعيت املحبوب، وللوطن
يف املطبوعة الكتب إحصاء من جاء ما ألف من واحًدا دليًال وحسبنا املقدسة،
ُطبعت التي الكتب عدد بلغ فقد سنة، عرشة ثماني مدة يف األدبية املطبعة
وصناعية، وزراعية ودينية وعلمية أدبية بني ما مؤلًفا وخمسني ستمائة فيها
جريدة عدا ما نسخة ألف وتسعني ومائة مليونًا املؤلَّفات هذه نسخ عدد وبلغ

واملجالت. الجرائد من وغريها الحال» «لسان
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السنة الحال» «لسان جريدتكم بلوغ بمناسبة سادتي يا رشفتموني
قلت: إذا أجازف فال خدمتها، من مىض قرن لربع أي والعرشين؛ السادسة
كان إال حرًفا فيها أكتب فلم بخدمتكم، لتقوم املدة هذه يف خدمتها إنني
كلمة صفحاتها عىل أسطر ولم شئونها، وإصالح العلية الدولة لفضل مظهًرا
للوطن خريًا منها وتوقعت والزارع والصانع التاجر فائدة فيها قصدت إال

عموًما.
والشيخ والصانع التاجر إرضاء مكلف الصحفي أن عليكم يخفى وال
والشاري والبائع واآليب والذاهب واملتزوج والعازب والعقائل واألوانس والشاب
قروح بذي ليس بقلٍب واستبداله ابتياعه عليكم أعرض فال القلب، يقرح مما

أقول: رصت حتى حمله اعتدت فقد املغرم، ذاك شأن

ال��ن��ص��ال ع��ل��ى ال��ن��ص��ال ت��ك��س��رت س��ه��ام أص��اب��ت��ن��ي إذا وص��رت

الوضع يف تجئ لم عبارات بعض الحال» «لسان من بدر قد كان وإذا
والعصمة فيها العذر والتماس إصالحها عن يعجز فلم منها ُقصد ملا موافقة
النواظر ضعفت حتى الخدمة هذه يف الشباب أيام أفرغت قد كنت ولنئ هلل،

الوردي: ابن بقول الشبيبة وودعت املطاحن حركة وبطئت اللوز وأزهر

أف��ل ن��ج��ٌم ال��ص��ب��ا ف��ألي��ام ال��ص��ب��ا ألي��ام ال��ذك��رى ودِّع

دمه العروق يف ويرد الشباب يعيد ما سادتي يا عملكم من لقيت فقد
ونشاطه. وعزيمته

ش��ب��اب��ي ع��زم إل��يَّ أع��اد ع��زًم��ا ج��وارح��ي ب��ك��ل م��ح��ب��تُ��ك��م ب��ع��ث��ْت

ويل إحسانات من تلقيت بما الشباب قوة عروقي يف تجددت لقد أجل
وغريه، الثغر يف وجهائنا عناية من رأيت وما األعظم، وسلطاننا موالنا النعم
أعيان عني الوجاهة صاحب الحميم الصديق وإخالص عناية من سيما وال
مواطنيه عىل املرشوع هذا اقرتح الذي خياط أفندي جورجي عزتلو الشهباء
لهذا اهتموا الذين ولبنان بريوت يف األفاضل رصفائي غرية ومن وإخوانه،
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أكن وإن الثالثة باألعراس االحتفال لهم يتيح أن تعاىل إليه فأتوسل األمر،
بأفراحهم. تشرتك عظامي فإن العالم هذا غري يف وقتئٍذ

والعرشين الخامسة السنة نهاية «اللسان» يبلغ أن قبل املايض العام ويف
فشكرت صدوره، من قرن ربع بمرور نحتفل أن األصدقاء من كثري سألني
الرجاء فكررت الطلب هذا فتكرر ذلك، عن اإلغضاء وسألتهم العناية هذه لهم
«اللسان» دخول من شهر كان وملا رجائي، قبول عندي ح ترجَّ أن إىل باإلغضاء
قد كنت الذي املوضوع يف أفندي خياط عزتلو إيلَّ كتب والعرشين السادسة يف
مبينًا بي ظنه لحسن شاكًرا عنه اإلرضاب فسألته كان، خرب يف دخوله اعتقدت
اللسان نرشت قد كنت إذا ألنني العادات؛ خوارق من يكن لم فعلته ما أن له
املشهورة الفضل ذوي آثار جانب يف أتيته ما وأين واستفدت، أفدت فقد
العالمة الحرب كسيادة فضية بأعياٍد لهم فاحتفلوا الوطن أبناء سبق الذين
وغريها الشهرية جرجس مار كنيسة بنى الذي الدبس يوسف املطران املفضال
مثقفني أوالًدا للوطن أهدت التي الحكمة» «مدرسة عماد ورفع املعابد، من
الذكر السعيد وكذلك ودينية، وأدبية علمية بني ما العديدة تصانيفه عن فضًال
بالضاد الناطقني عند العديدة كتبه له تشهد الذي فانديك الدكتور املرحوم
للطب الطويلة خدمته عن فضًال األعالم، العلماء بني املقام ورفعة الهمة بعلو
الشيخ حرضة وكذلك املعمور، أنحاء يف الطلبة من ألوف بشكرها يقر خدمًة
التي الكلية» «املدرسة بسعيه شيد الذي بلس دانيال الدكتور العالم الجليل
الخمس، القارات يف فيها املتخرجون انبثَّ والتي وأمريكا أوروبا يف مثلها يندر
إتمام برضورة عيلَّ فألحَّ الطرف بغضِّ املذكور صديقي عند رجائي فكررُت
وبينا رسائل، عدة استغرق حتى املوضوع هذا يف الجدال بيننا وطال مرتآه،
فيه مراجعتي أطال الذي األمر عن واإلرضاب التمايس إىل اإلجابة أعتقد كنت
عىل ووردني العمل، حيز إىل برز القول أن أي الرماد؛ خالل من النار أضاءت

أبيت. أو رضيَت العمل بارشنا إننا يقول صديقي من كتاب ذلك أثر
املرشوع؟ هذا يف باالشرتاك عني رضاهم أعلنوا الذين أشكر لسان فبأي
الفاضَلني الشيَخني حرضة سيما وال به قاموا الذين عىل بالثناء تفي عبارة وأي
العمل لهذا وقتًا صا خصَّ اللذين ورتبات الدكتور والعالمة بدران أفندي محمد
حرضات يوفق وأن عني مكافأتهم يتوىل أن أسأل فاهللَ أشغالهما؟ تكاثر مع
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عىل املفروض بالدعاء كالمي وأختم الثالثة، أعراسهم مشاهدة إىل زمالئي
ووزرائها العظام أنجالها وحفظ السلطانية العلية الحرضة ببقاء عثماني كل

األيام. توالت ما ملكها وتأييد الفخام

دائرة (٣) اإلدارة (٢) التجليد دائرة (١) الحال: لسان وجريدة األدبية املطبعة لرسوم تابع
التجارية. األشغال (٤) الحروف صف

الحارض، الوقت حتى عمله بدء منذ الوطنية الخدم من أتاه ما لبيان خطابه نرشنا
تسنَّى بحيث وطبعهما وليلة» ليلة و«ألف «عنرتة» كتابَي تنقيح األدبية خدماته فمن
وقدمهما الحريري» و«مقامات خلدون» ابن «مقدمة وطبع عليهما، االطالع للمخدَّرات
القراءة» «سالسل كتاب بتأليف املدارس وخدم اقتناؤهما، لهم ل يُسهِّ بثمن العلم لطالب
عىل يُنسج لم ألنه املعمور؛ جهات أكثر يف املدارس دخل حتى ذاع قد أجزاء ستة وهو
وتذكرة الطباخني «أستاذ بتأليف السيدات وخدم الطالب، عىل التناول سهل كتاٌب منواله
وخدم «العادات»، كتاب تأليفه يف العادات أرشف إىل بإهدائهم القوم وخدم الخواتني»،
وخدم األدبية، املطبعة من سنويٍّا يصدرها التي «باملفكرة» وغريهم واألطباء املحامني
الخواطر»، «نزهة بكتاب وكذلك الصبوة سن يف وسعدى» «سعيد برواية الرياضة محبي
وهو اللسان» «معجم وكتاب الرشيف» القدس «تاريخ بتأليف التاريخ محبي وخدم

382



الثانية الحقبة يف بريوت يف الصحافيني مشاهري تراجم

أخبار يف ذكرها ورد التي واألماكن والسفن القواد أسماء عىل يحتوي هجائي قاموٌس
والعجوز والشاب والشيخ والبائع التاجر وخدم واليابان، روسيا بني ١٩٠٤ سنة الحرب
املطبعة، إنشائه سنة يف أي ١٨٦٨؛ سنة يف أصدرها التي السورية بالروزنامة والصبية
املعمور، يف ظهرت عربية روزنامة ثاني وهي بالضاد، الناطقني جميع إقبال فصادفت

«املشكاة». ومجلته الحال» «لسان بجريدته والوطن الدولة وخدم
بصفٍة ركبه فأمَّ وفلسطني سورية أنحاء أملانيا إمرباطور زار ١٨٩٨ سنة ويف
لسان جريدة يف تباًعا نرشت وبريدية برقية متواصلٍة رسائَل يف رحلته وكتب رسمية
الرشيانات تصلب مرض اعرتاه ١٩١١ سنة ويف حدة، عىل كتاب يف طبعها ثم الحال
رامز الوحيد نجله األطراف الواسعة إدارته يف فاعتمد العمل، معرتك يعتزل أن فاضطر
صحَّ حتى أعمالها وانتظام ضبطها حيث من األب قيام املطبعة بإدارة فقام رسكيس

األسد». ذاك من الشبل هذا «إن القائلني قول
الثناء عىل الكلمة اتفقت التي صفاته عن شيئًا نذكر لم أننا عىل حياته ترجمة ذكرنا
يف اصطالح وله والحزم، والنشاط والغرية والذكاء اللطف بني جمع فقد واعتباره، عليه
يمل ال القارئ أن كتاباته محسنات ومن واألدباء، الكتبة من كثري عدٌد يعرفه الكتابة
بعض إدخال من بد ال إذ النهاية؛ حتى كبرية كانت مهما قراءتها يتبع إنه بل منها
واالجتماعية اإلصالحية وكتاباته وتحببًا. فكاهًة كتاباته تزيد التي واألمثال االستعارات
األمور واختياره واإلنشاء التحبري يف ذوقه سالمة عىل دليل الحال لسان يف والفكاهية
يحوي مستغربة نوادُر الخاطر رسعة يف وله ناجع، بدواءٍ الداء ومعالجته بدقائقها

واألشعار. والنوادر النكات من لكثري صدره
وأصحابه، عائلته مع معيشته يف هني الصدر واسع األخالق كريم رسكيس وخليل
أعماله إدارة ويف الصغري كالولد بيته يف شاهدناه ما وكثريًا العمل، عىل وجسور قدير
فأجاب: الحدة؟» هذه «ملاذا مرًة له قلت جيشه، عىل العدو هجوم عند كالقائد الواسعة

بالحدة.» إال تقوم ال «األعمال
صديقه: فسأله يُفكِّكها، فرآه إليه جديدة طابعٍة ورود فصادف يوًما صديق زاره
آلة كل أن رئيسياتي «من فأجاب: ذلك؟»، يستوجب ما اآللة يف أرى وال التعب «وملاذا
أن أقدر يوًما توقفت إذا حتى تشغيلها قبل وتركيبها فكها من يل بد ال نوعها كان مهما

الحال.» يف الخلل أصلح
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العمل، إدارة ضبط من خري الرتجمة صاحب إن حرية بكل نقول أن ويمكننا
يذكره أعماله، حركة وانتشار األعمال يف تقدمه بدليل ويفيد؛ منها يستفيد كيف وعلم
وحر صادق ألنه بصداقته؛ االحتفاظ شديدو وهم خري، بكل وأصدقاؤه معه املتعاملون
الحالني يف الصداقة عىل املحافظة فيه ُعرف ما أجمل ومن خاص، ملأرٍب أحًدا يصاحب ال
وهو الشهرة، يف رغبة عىل ال يقني عىل الخري عمل إىل وامليل والرضاء والرساء وشدة لني
وطنيٌّ أبنائها من يكون بأن فرًحا تبتسم فسوريا الجملة وعىل الرسيرة، طيب النية سليم
جيل، بعد جيًال التاريخ له يسطرها خدمة والبالد الوطن خدم رسكيس كخليل فاضل
صاحب عىل أنعم عندما حنيكاتي إلياس نظمها التي األبيات هذه الختام مسك ونجعل
١٣١٧ لسنة هجري بتاريخ واختتمها ١٨٩٧ سنة يف الثالث املجيدي بالوسام الرتجمة

وهي:

وارث ع��ن م��وروث��ة وم��ك��ارم م��آث��ر ُغ��رُّ س��رك��ي��س ل��خ��ل��ي��ل��ن��ا
ب��ن��اك��ث ل��ي��س ال��وع��د ع��ن��د وت��راه ش��م��ائ��ال ورقَّ خ��ل��ًق��ا زه��ا ش��ه��م
ل��م��ب��اح��ث ي��ف��ت��ق��ر ل��م ظ��اه��ر ال��ع��ل��ي��ة دول��ت��ن��ا ح��ب ف��ي إخ��الص��ه
ال��ث��ال��ث ب��ال��وس��ام ع��ل��ي��ه أرْخ ت��ع��طَّ��ف��ت ال��وف��اء م��ن��ه رأت ل��م��ا
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فارسنمر الدكتور

«املقطم» وجريدة والقاهرة بريوت يف «املقتطف» مجلة مؤسيس أحد
الخرطوم. يف «السودان» وجريدة القاهرة يف

∗∗∗

سوريا والية أعمال من «حاصبيا» بلدة يف ُولد ناعسة، أبي فارس بن نمر بن فارس هو
يف الهائلة املذابح حدثت والدته من سنني خمس وبعد ،١٨٥٦ سنة الثاني كانون ٦ يف
املصائب تلك عمتها التي النواحي إحدى حاصبيا وكانت ستني، بسنة املعروفة سوريا
مدينة إىل مريم وأخته نقوال أخيه مع أمه فحملته أوانئٍذ، الرتجمة صاحب أبو فُقتل
يف والدته املرحومة وضعته السادسة منتصف بلغ وملا لها، سكنًا اتخذتها حيث بريوت
األوىل السنة نهاية ويف سنه، يف كان ملن الالزمة العلوم مبادئ لتعلُّم اإلنكليزية املدرسة
بعضهم تنبأ وقد السامعني، بها أدهش خطبًة فلفظ السنوي االحتفال يف منرب إىل ُرفع

الرشق. يف خطيب أول سيكون بأنه
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إىل هناك وأدخل الرشيف القدس إىل والدته به ذهبت ١٨٦٣ سنة أواخر ويف
اإلنكليزية أثنائها يف تعلم سنني خمس نحو فيها فبقي اإلنكليزية» الصهيونية «املدرسة
١٨٦٨ سنة أواخر يف ودخل بريوت إىل عاد ثم والحساب، التاريخ ومبادئ والجرمانية
املدرسة تلك يف يُقْم ولم والنحو، الرصف مبادئ ى تلقَّ وفيها لبنان يف «عبيه» مدرسة
ثقيًال مرًضا مرض حيث رأسه مسقط حاصبيا إىل وسافر فرتكها أشهر أربعة من أكثر
مخزٍن يف واستخدم إليها عادت قد أمه كانت حيث بريوت جاء سنة وبعد ى، بالحمَّ
السورية» الكلية «املدرسة فدخل العالية، العلوم بتعلم طامًعا تركه ثم مدة تجاري
مقدمة يف وكان واجتهد، وجدَّ فسهر السامية العلوم واكتساب الفوائد التقاط همه وجعل
واملباحث الرنانة الخطب فيها وله بريوت يف الشهرية الرب» شمس «جمعية مؤسيس
حني يف وهو أيًضا وكان أركانها، وتوطيد خدمتها عن دروسه وفرة تمنعه ولم الجليلة
يرصف وكان العالية، الربوسية البنات مدرسة يف وقتًا يُدرِّس املذكورة املدرسة يف تعلمه
طبعت وقد والعلمية والتاريخية الدينية الكتب ترجمة يف املدرسية أوقاته من يرسقه ما

األسبوعية». «النرشة يف
وُعني ١٨٧٤ سنة البكلورية الشهادة نال القانونية دروسه من انتهى أن وبعد
يف والهيئة الجرب لعلمي ومعلًما بريوت يف الفلكي املرصد يف فانديك للدكتور معاونًا
الكاثوليك، للروم البطريركية املدرسة يف اإلنكليزية اللغة أيًضا يعلِّم وكان الكلية، املدرسة
الكتاب وطبع األمركاني لومس لألستاذ الجوية» «الظواهر كتاب ترجم ١٨٧٥ عام ويف
مجلة رصوف يعقوب مع بالرشكة ١٨٧٦ عام يف أنشأ ثم بريوت، يف األمركان مطبعة يف
ُعني ثم اليوم، حتى واحدة خطٍة عىل وثبتت عظمى شهرًة اكتسبت التي «املقتطف»
للرياضيات مدرًسا ذلك وبعد الكلية، املدرسة نفس يف ولالتينية وآدابها للعربية مدرًسا

الجوية. والظواهر والهيئة العليا
فانديك كرنيليوس كالدكتور الفضل أهل من جماعة مع أنشأ ١٨٨٢ عام ويف
«املجمع وغريهم زيدان بك وجرجي زلزل بشارة والدكتور رصوف يعقوب والدكتور
والحديث» القديم الهيئة «علم يف نفيس بخطاٍب افتتحه وقد بريوت، يف الرشقي» العلمي

املذكور. املجمع أعمال كتاب ويف املقتطف يف طبع
استعفى قد كان إذ واملتيورولوجي؛ الفلكي للمرصد مديًرا عني ١٨٨٣ عام ويف
وإتيانه الكلية املدرسة تركه حني إىل فيه الرصد عىل عامًال وبقي فانديك، الدكتور
املقتطف مجلة نقلت ١٨٨٥ سنة ويف ،١٨٨٤ عام أواخر يف وذلك املرصية الديار إىل
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خرب األعالم وعلماءها مرص كرباء بلغ ملا وكان القاهرة، يف تصدر وصارت مرص إىل
من كل فكتب عظيًما، رسوًرا وا ُرسُّ النيل وادي إىل املقتطف إدارة نقل عىل التصميم
باشا رياض كتبه ما وهاك به، يرحبان باشا ورياض باشا رشيف الخطريين الوزيرين

الديباجة: بعد

ذلك فرسني املرصية، الديار إىل الغراء جريدتكم نقل عىل عزمتم أنكم أُخربت
فيها، علومكم راية ُرفعت بالد لكل الدائم والنفع الجليلة الفوائد من تحويه ملا
بمطالعتها القطر هذا ألبناء نصيحتي بها ألبدي الفرصة هذه اغتنمت وقد
منذ بمطالعته ولعت وقد رفيعة منزلًة عندي للمقتطف فإن فوائدها، واجتناء
القوم عقالء عيون يف تعلو وقيمته تتزايد فوائده فوجدت اليوم، إىل صدوره
ال فريًدا ونديًما واالعتزال الفراغ أيام أنيًسا جليًسا عددته ولطاملا وكربائهم،
أو والفلسفة العلم يف كان سواء فرائده جدد تنتهي وال أخباره جعبة تنفد
ما عىل عالوة هذا ن، تُثمَّ ال فوائَد عىل فيها عثرت التي والزراعة الصناعة يف
فلذلك القراء، وتفكيه األذهان وجالء العقول تهذيب إىل اآليلة املباحث من فيه
وعمت فضلهم اشتهر الذين الكرام محل وتحلُّه األغر باملقتطف مرص ترتحب

فواضلهم.
رياض

باشا: رشيف محمد كتبه ما وهذا

واستقروا االجتماعية الهيئة سنن واستقصوا العالم حال خربوا الذين إن
أن عىل أجمعوا مكان كل يف الحضارة نطاق واتساع البلدان ترقية أسباب
وتعزيز األمم لحفظ رباط وأوثق واملعارف التمدن بناء يف ركن أعظم العلم
التي الوسائط واعتربت العقول أرباب عند العلماء قيمة عظمت ولذلك شأنها،
ذريعة خري املقتطف كان وملا البلدان. يف املعارف وتعميم العلوم بثُّ شأنها من
املقام رفعة من نال ما نال إذا عجب فال بالعربية املتكلمني بني املعارف لنرش
القطر إىل نقله خرب األثناء هذه يف بلغني وقد مًعا. والعامة الخاصة اعتبار يف
تي مرسَّ أُبدي أن فاستحسنت زمانًا، معارفكم وخربُت خربتُه بعدما املرصي
أن عندي ريب وال البالد، عنها تستغني ال التي الفوائد من فيه ملا بذلك
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السعي عن يتقاعدون وال فوائده تعميم عن يغفلون ال ونبهاءها مرص عقالء
أقوى العقول وتثقيف األذهان إنارة أن علموا وقد سيما ال بينهم، علومه لنرش

اتحادها. عرى وشدِّ األمة لحفظ واسطة
رشيف محمد

بعض بمعاضدة أنشأ القاهرة يف الرتجمة صاحب وجود من سنتنَي ميض وبعد
بريطانيا ملجمع عضًوا انتخب ثم ١٨٨٧ عام يف مرصوذلك يف االعتدال» «جمعية أصدقائه
مكاريوس بك وشاهني رصوف يعقوب الدكتور زميَليه مع أنشأ ١٨٨٩ وسنة الفلسفي،
الرتجمة صاحب إىل وأُهدي والغرب، الرشق يف العظيمة الشهرة نالت التي املقطم جريدة
«وسام الرشقي املؤتمر رئيس كونه بصفة ونروج أسوج ملك أوسكار جاللة من أوانئٍذ
العلوم، ونرش املعارف تعزيز يف العديدة الجليلة خدمائه عىل له مكافأة الذهبي» املعارف

مرص: يف األسوجية الدولة معتمد إليه كتبه ما نص وهاك

هللا حفظه نمر أفندي فارس األديب الفاضل حرضة
تحتمله بما ومساعدتهم املعارف أرباب حب من عليه نحن ما لجنابكم معلوم
العلمية آثاركم من رأينا وقد األدب، كلمة وإعالء الهمم تنشيط يف رغبًة القدرة
فلذلك بيانه، إىل عمدوا لو البلغاء عبارات عنه تقرص ما مواضيعها تنوع عىل
بعني جنابكم إىل ينظر أن الرجاء بلسان أوسكار امللك موالنا جاللة إىل طلبنا
إذ القبول؛ موقع الطلب فوقع العلمية، الهيئة جسم من عضو غري منه ترى ال
رجال إال يحمله ال (ميداليا) ذهبي بوساٍم الجناب عىل امللكية الحرضة أنعمت
بصدر فيزدان قريب عما به مرص إىل وسنقُدم العالية، والصناعات الفنون
هللا. ورحمة عليه والسالم بدًرا املطالع ويف صدًرا املجالس يف زال ال الجناب

لندبرج كرلودي الكونت
العام ونروج أسوج دولتي قنصل
بمرص السيايس ووكيلها

اإلسكندرية يف سابًقا اإلنكليز قنصل بكريمة اقرتن ١٨٨٨ عام من تموز ١٨ ويف
مرص، إىل عاد الصيف أواخر ويف لبنان، يف السنة تلك صيف لرصف سوريا إىل فسافرا

388



الثانية الحقبة يف بريوت يف الصحافيني مشاهري تراجم

الجامعة، نيويورك مدرسة من الفلسفة يف دكتور رتبة نال ١٨٩٠ عام تموز شهر ويف
السياسيني بكبار واجتمع لوندرا وجاء نفسها السنة يف أوروبا عواصم زار ثم ومن
سنة وذهب مراًرا أوروبا زار ثم آرائه، وعن عنه الكثري اليشء جرائدها ونرشت فيها
العربية باللغتنَي «السودان» جريدة أنشأ ١٩٠٣ سنة ويف باريس، معرض لزيارة ١٩٠٠
الشئون جميع يف تبحث كبرية صفحات ست ذات وهي الخرطوم، مدينة يف واإلنكليزية

والتجارة. الزراعة سيما ال السودانية البالد عىل بالنفع تعود التي
خطٌب بالعلوم والعمل التعليم بني ما رصفها التي الطويلة السنني خالل يف وله
املعروفة ومعارفه به، اإلطناب كثرة عن تغني شهرته أن وباالختصار قليلها، طبع كثرية
بذلها التي العميمة والفوائد الفضل، عالم يف املنزلة بعلو له تشهد والعامة الخاصة عند
مضمار يف بالسبق له االعرتاف عىل والفضالء العلماء جماهري حملت والقريب للبعيد
اللورد قال وقد النكران، عىل ملقاالته والقارئ لكالمه السامع يقوى وال واألدب، العلم
إنكليزيٍّا خطابًا يوضح مرة ذات سمعه إذ مرص يف العظمى بريطانيا معتمد باشا كتشنر
«إن غريه وقال عقل.» كله نمر الدكتور «إن مرص يف الجلسات إحدى يف «سمث» للجنرال
لغاٍت عدا اإلنكليزية يحسن وهو اإلنكليزية.» الخطاب عبارة من أفصح العربية عبارته

أوروبية. متعددٍة
فجاء وطنه، إىل الرجوع يستطيع ال العثمانية الدولة يف الدستور إعالن قبل وكان
بقدومه واألصدقاء العلماء فاحتفل سنة، وعرشين ستٍّا عنها غيابه بعد ١٩١١ سنة بريوت
تعلَّم الذي الزائر لهذا إكراًما ناديها يف خاصة حفلًة السورية الكلية املدرسة وأقامت
التي املشهورة بفصاحته يخطب سمعناه وقد املدعوين جملة يف حينئٍذ وكنا فيها، وعلَّم
عربي خطيٍب وأفصح الرشق يف سيايس كاتٍب أبلغ اآلن وهو الحارضين، كل بها أعجب
مع تحريرها إىل انقطع «املقطم» جريدة إنشاء ومنذ واختربوه، عرفوه الذين بشهادة
بني عاليًا مركًزا املقطم فنال الفرص، سنوح عند «املقتطف» مجلة تحرير يف مشاركة
مبادئه، وحرية مادته وغزارة برهانه بقوة خصوًصا والعربية عموًما السياسية الصحف
بني عمره أنفق وقد حاله، ولسان الرتجمة صاحب أفكار ترجمان الجريدة هذه وتعدُّ
املطالبة إىل أفكاره وتنبيه العثماني الشعب أحوال ترقية يف كثريًا وسعى واألقالم املحابر
رصوف يعقوب الدكتور زميله مع وترجم الظاملني، الحكام استبداد قيود وكرس بالحرية

وغريهما. العلماء» «مشاهري وكتاب والعظماء» األبطال «سري كتاب
بما كان سواء الرتجمة صاحب أخبار من عليه الوقوف أمكننا ما انتهى هنا إىل

العرص». «مرآة كتاب من اقتطفناه بما أو بهم املوثوق الرواة إلينا نقله
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جراسيموسمرسة

«الهدية» جريدة منشئي وأحد األرثوذكس للروم بريوت مطران
املسيحي. التعليم لجمعية

∗∗∗

بن ميخائيل بنت حنة ووالدته مرسة، مرسة بن نقوال بن أسبرييدون بن جرجي هو
مدينة يف 3١٨٥٨ سنة آب شهر من عرش الثامن يف الوجود نور أبرص العايق. هللا عطا
وعندما العربية، القراءة مبادئ البيتية مكاتبها أحد يف حداثته مطلع يف فتعلم الالذقية،
مالتيوس السيد العهد ذاك يف أنشأها التي األرثوذكسية املدرسة أبواه أدخله ترعرع
جبارة نقوال جربان األستاذَين عىل العربية اللغة فيها ى فتلقَّ الالذقية، مطران دوماني

يف كانت والدته أن لنا رجح التحري بعد أننا غري ،١٨٥٩ سنة يف ولد أنه املرسة» «روض كتاب يف ورد 3

ذكرناها. التي السنة

390



الثانية الحقبة يف بريوت يف الصحافيني مشاهري تراجم

اليونانية باللغتنَي وألمَّ شقري، وشاكر الحايل) حماة مطران جبارة غريغوريوس (السيد
مما الكنسية؛ والرتاتيل الدينية الكتب بمطالعة مولًعا أظفاره نعومة منذ وكان والرتكية،
١٨٧٣ األول كانون ٢٥ يف اه فرقَّ الكهنوت، سلك يف ينظمه أن عىل املدرسة صاحب حمل
هذه يف فكان بجراسيموس، «جرجي» املتعارف األصيل اسمه وأبدل الرهبنة درجة إىل
نشاطه األبرشية راعي رأى وملا واألدبي، الروحي االجتهاد ومثال الفضائل مشكاة الدرجة
يف املسكونية للبطريركية التابعة الالهوتية «خالكي» كلية إىل نفقته عىل أرسله وأمانته

القسطنطينية.
النفس وترويح وإخوانه أهله ملشاهدة رأسه مسقط إىل الشوق هزَّه ١٨٧٩ سنة ويف
السنة من آب ٦ يف وذلك إنجيليٍّا شماًسا معلمه سامه حتى وصله فما الدرس، عناء من
أتمَّ حيث مدرسته إىل راجًعا قفل ثم وإقدامه، لنشاطه باعثًا الرتقي هذا فكان املذكورة
املدرسة رئيس من عة موقَّ قانونيًة شهادًة بإحرازه أقرانه عىل السبق قصب ونال علومه
عهٍد من تعاىل رحمته إىل املنتقل املسكوني البطريرك الثالث بواكيم من عليها ًقا ومصدَّ
فخوَّلته سورية أبناء أحد عليها حاز شهادة أول وهي ١٨٨٢ سنة يف وذلك قريب،
سنتنَي مدة كنيستها خدمة يف أقام حيث الالذقية إىل عاد ثم الالهوت، يف «دكتور» لقب
أمره فاتصل واإلرشاد. الوعظ عن فضًال واملوسيقى اليونانية اللغة غضونهما يف يدرس
إدارة به وأناط إليه فاستدعاه دمشق يف األنطاكي البطريرك إياروثاوس السيد بمسمَعي
لم الذي الجديد مركزه إىل ١٨٨٤ سنة آب ١٥ يف الرتجمة صاحب فخفَّ اليوناني، القلم
العهد ذلك إىل كانوا الذين األنطاكيني البطاركة مدة يف السوريني من قبله أحد فيه يرتبَّع
تدريس الفراغ ساعات يف توليه عن فضًال ها حقَّ وظيفته فوىف األصليني، اليونان من

الدمشقية. األرثوذكسية املدرسة يف وموسيقاها اليونانية اللغة
املريمية الكنيسة صحن يف منارة بناء دمشق يف بارش ١٨٨٧ سنة أواسط ويف
وقد فيها، ليعلق قبة له يكن ولم بعيد عهٍد من إليه أُهدي كان كبري جرٍس لتعليق
إليه املومأ إياروثاوس البطريرك وفاة وبعد كاملة. سنٍة مدة بنفسه البناء ذلك شارف
اإلكلريوس لجماعة يبني املرتجم فأخذ يخلفه، من عىل األهواء واختلفت اآلراء تضاربت
ومتفاٍن بحاجاتها خبري األنطاكي الكريس أحبار من حرب إىل امللة احتياج شدة والشعب
طرٍف من مشريًا دوماني مالتيوس املطران معلمه سيادة به وأراد رغائبها، تحقيق يف

مناقبه. وجليل صفاته محاسن إىل خفي
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مطارنة أحد جراسيموس السيد االنتخاب فأصاب الظروف عاكست أن فكان
أغلب من يسمعه كان مما وخصوًصا األمر هذا من فامتعض األورشليمي، الكريس
لهم يجوز وال يصلحون ال الوطنيني املطارنة أن من الكهنوت رجال وبعض الشعب
عىل نرشه ما أول وكان عقولهم، من األوهام تلك إزالة عىل فعوَّل بطاركة، يكونوا أن
البطاركة «سلسلة عنوانها تاريخية نبذٌة نشأتها أوائل يف وهي «الهدية» جريدة صفحات
حتى «البشري» جريدة أصحاب وبني بينه الدينية املناظرات إىل منها وتطرق األنطاكيني»
أن بعد أسبوعية تصدرها أن عىل الجريدة تلك صاحبة املسيحي» التعليم «جمعية حمل
املريمية الكنيسة يف خاصة حفلًة األنطاكي البطريرك له أقام وقد شهرية. تصدرها كانت

األنطاكي». للكريس «واعًظا فيها وسماه

بسوق جرجس القديس دير يف مرسة جراسيموس املطران شيدها التي األبنية من قسم رسوم
الغرب.

الكتب وتأليف تعريب يف أخذ بل «الهدية» يف يحرره كان بما يكتِف لم املرتجم أن عىل
ثم الجلية» «البينات البلغاري أفجانيوس السيد رسالة اليونانية عن أوًال فرتجم الدينية،
الشعب دعاه شهرته وطارت صيته ذاع وملا وغريهما. األرسار» يف «األنوار كتاب ألَّف
اإلسكندري الشعب ألن الدعوة؛ هذه إىل فارتاح كنيسته، وخدمة لرعايته اإلسكندري
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األنطاكي البطريرك رغب وقد قدره. وقدرت وده خطبت التي الشعوب مقدمة يف كان
الثاني ترشين من ٢١ يف فسامه دمشق مبارحته قبل املربورة خدمه عىل يكافئه أن
اإلسكندريني من استُقبل كما الشام أهايل من ُشيِّع وقد فأرشمندريت، كاهنًا ١٨٨٨ سنة
حتى ملل يعرتها لم بهمة والكنيسة الشعب خدمة توىل وهناك والتكريم، االحتفاء بمجايل

عليه. والثناء بإطرائه األلسنة ترطبت
أنه غري حلب ألبرشية مطرانًا األنطاكي املجمع انتخبه ١٨٨٩ سنة حزيران ٢٨ ويف
مواظبًا سنة ١٤ نحو املرصي القطر يف فلبث لدعوته، اإلذعان يستطع لم صحية ألسباٍب
تأسيسه القاهرة يف مساعيه حميد ومن واإلرشاد. والوعظ والتأليف الدينية الخدم عىل
السابقة. مآتيه بجميل معرتفة هذا يومنا إىل تزال ال التي األرثوذكسية» الخريية «الجمعية
أثر عىل به ألمَّ مما استشفاء أوروبا يف املعدنية الحمامات يمم ١٩٠٠ عام ويف
وبعد رجالها، كبار إىل وتعرف باريس معرض زار وهناك (التيفوئيد)، الحمى مرض
قرص سيما وال ومعاهدها معاملها فتفقد إيطاليا إىل انتقل ثم سويرسا قصد إبالله
الون األعظم الحرب قداسة أمام املثول برشف وحظي الشهرية، روما وآثار الفاتيكان
رأى اإلسكندرية إىل عودته وبعد فخريٍّا. وساًما لدنه من ونال وفادته فأكرم عرش الثالث
من ا بدٍّ سيادته يجد فلم حلب ألبرشية أسقًفا ثانية مرًة انتخابه أعاد األنطاكي املجمع أن
يف واملجمع هو وبينما أيًضا، صحية ألسباب له يرخصوا لم األطباء أن غري طلبه، إجابة
أفكار فحامت شاتيال، غفرئيل السيد بمطرانها بريوت أبرشية رزئت وإذ املفاوضة هذه
يف شأنًا حلب ألبرشية أن ظن منهم فريًقا أن غري الرتجمة صاحب طلب عىل البريوتيني
ورنَّ للفريقني والتحزب التشيع وكثر انتخابه، عىل ويحتج يعاكس فأخذ االنتخاب هذا
املهاترة إىل املناظرة فانقلبت وغريها اإلسكندري «الرقيب» جريدة يف مقاالتهما صدى

املغبة. سوء إىل يفيض األمر وكاد
غري وخطورته، املوقف حراجة من رآه ملا بالنظر يُعيد وال يُبدي ال فكان املنتخب أما
البريوتيني، نداء يلبي أن الزمن من ردح بعد األنطاكي املجمع ألهمت اإللهية العناية أن
ذاك إذ فقطعت ١٩٠٢ سنة رشقي آذار ٢٨ الخميس يوم يف سيادته انتخاب فقرر
يهنئون وباتوا الحبور خمرة من البريوتيني عواطف وترنحت خطيب، كل قول جهيزة
سنة آيار ٩ يف السبت ظهرية وبعد الجديد، مطرانهم مشاهدة بقرب ويعلِّلونها نفوسهم
طائفته أبناء وأهدته سيادته بوداع ِنَحلها اختالف عىل اإلسكندرية أهايل احتفلت ١٩٠٢
استقبال له جرى وقد الكريمة. بالحجارة مرصًعا الخالص الذهب من سلسلة مع صليبًا
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الباخرة ظهر عىل وهو حنيكاتي إلياس الحايل سيادته كاتب وأنشده املثال نادر بريوت يف
اآلتينًي: البيتنَي

ال��ع��م��ر ب��ه��ا ي��زه��و م��س��رة ق��رب��ه ال��ذي واف��اك ق��ل��ب ي��ا
ب��ح��ر ف��وق��ه ب��ب��ح��ٍر واع��ج��ب ب��دا ح��ب��ٍر خ��ي��ر ب��م��رأى ف��اط��رب

بريوت. يف مرسة جراسيموس املطران شيدها التي األسقفية الدار رسم

الشائق االحتفال وبعد طائفته، َرساة من وفد وبمعيته دمشق إىل املرتَجم توجه ثم
خاص، قطار عىل بريوت إىل عاد الثاني مالتيوس البطريرك يد بوضع مطرانًا بسيامته
واألنوار األزهار من حلة البسًة بريوت وكانت محطة كل يف الباهرة الزينات له أقيمت وقد
ما ونعدد استقباله حفلة وصف عىل نأتي أن شئنا ولو منها، أجمل عىل العني تقع لم
أراد ومن املقام، بنا لضاق ومدحه تهنئته يف والقصائد الخطب من وتُيل النشائد من أُنشد
يف الخريية ومساعيه مآتيه أما املشهور. املرسة» «روض بكتاب فعليه ذلك عىل الوقوف
جاورجيوس القديس كنيسة ترميم أهمها عديدة، فهي أبرشيتها كريس تبوأ منذ بريوت
تجديد ثم مخزنًا، وأربعني وثالثة دور ست من مؤلفة لها سوق وإنشاء الكاتدرائية
الرشق، يف املطرانية الدور جميع مقدمة يف جعلها مما طرز أبدع عىل املطرانية دار
طريق عىل الكائن القديم املستشفى من بدًال «الغابة» محلة يف فخيم مستشًفى وإنشاء
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كنيسة وتجديد السفيل، الطابق بناء منها أتم التي السالم» «مدرسة ومبارشته النهر،
لواليته التابعة الغرب» «سوق قرية ويف ذلك، وغري مقربتها وتنظيم «مارديمرتيوس»
نزل أشهرها مهمة أوقاًفا لها وأنشأ جورجيوس القديس دير كنيسة بناء جدد الروحية
جرجس القديس بيعة لرتميم وتذكاًرا املواقع، أجمل من مرتفعة رابية عىل لبنان» «نزهة

املذكورة: الكنيسة باب فوق التاريخ هذا نقش صار بريوت يف سوقها وإنشاء

م��وط��د رك��ن ع��ل��ى وأب��ن��ي��ة س��وق ش��ي��د ج��رج��س م��ار ل��ب��ي��ع��ة
ت��ش��ه��د ال��ده��ر ج��راس��م��وس ب��س��ع��ي دام��ت ال��ت��اري��خ راق��م م��ع ف��ق��ل

١٩٠٦ سنة

الرشف. أوسمة متقلد وهو له أخذ رسم أحد مرسة؛ جراسيموس املطران

و«منشور الجلية» «البينات رسالة ترجم فإنه والعلمية األدبية مآثره من كان ما وأما
اللغة من الكندي» «إسحاق كتاب ونقل العربي، إىل اليوناني من القسطنطيني» املجمع
وكتاب االنشقاق» «تاريخ وكتاب األرسار» يف «األنوار كتاب ونرش اليونانية، إىل العربية
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املربورة مآثره ومن والشماس، والكاهن الكهنة لرئيس القداس» و«خدمة «التيبيكون»
يف العمومية للمشاريع املساعدة يد ومدَّ أبرشيته يف الخريية الجمعيات شئون عزَّز أنه
أنه عنه يُذكر ومما األوقاف. ريع يف وزاد ونظَّمه األسقفي الديوان أحوال ورتَّب الوطن
شباط ٢٤ يف اإليطالية القنابل ضحايا ذهبوا للذين تذكار بإقامة املسلمون احتفل عندما
عىل السخية الصدقات ع ووزَّ اإلسالمية «الباشورة» مقربة إىل بنفسه ذهب ١٩١٢ سنة
أبناء عموم عىل منشوًرا ع وزَّ ١٩١٣ شباط ٢٥ ويف املذكورة، الحادثة يف القتىل عائالت

يأتي: ما اليسوعيني لآلباء «املرشق» مجلة عنه فروت الوطن

األرثوذكس الروم عىل بريوت مطران مرسة جراسيموس لسيادة منشور هو
الذين األبطال الجنود عيال مساعدة إىل الطوائف كل من املحسنني فيه يدعو
العموم شكر سيادته استحق ثانية مرة وهي البلقانية، الحرب ساحة يف قتلوا

الوطن. سبيل يف أوالدهم ضحوا الذين األهلني باليا تخفيف يف ألريحيته

قاموا الذين مقدمة يف فكان بالعمل القول هذا عن الرتجمة صاحب برهن وقد
ولذلك املال، من مبلًغا الحرب ساحة يف مات عثماني كل لعائلة وأدى الوطني بالواجب
«اللياقة» ووسام األول» «املجيدي وسام وهي: الرشف عالئم من ناله بما جدير فإنه
من وهو روسيا، من الذهبي فلسطني» «جمعية ووسام العثمانية الدولة من الذهبي
إقداًما وأعظمهم معيشته يف تأنًقا وأشدهم إحسانًا وأوفرهم لطًفا الرشقيني األحبار أكثر
ويأخذ البائس إعانة سبيل يف الدينار ويبذل بالفعل القول يقرن الكبرية، األعمال عىل
التي كلها وكتاباته كالغني، ملَّته بني من الفقري ويعامل الحكام لدى املظلومني بنارص
التأليف عن بكليته انرصف أسقفيته عهد بعد أنه إال جدلية، وإما دينية إما نرشها
املنابر عىل يخطب العنارص، جميع بني والوفاق الوئام عرى وتوثيق الرعية سياسة إىل
والوضيع الرفيع محبة فاكتسب االتحاد؛ ورضورة األلفة بوجوب املجالس جميع ويف
كل من املصالح أصحاب تؤمه املساء إىل الصباح من ناديه أصبح حتى والبعيد والقريب

والطوائف. األديان اختالف عىل ورتبة طبقة
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الشلفون عباس سليم

و«املصباح» و«املحبة» و«بريوت» و«التقدم» الفنون» «ثمرات جرائد يف املحرر
و«الربهان» يف و«املحروسة» الجديد» «العرص وجرائد ببريوت، الحال» و«لسان

القاهرة. يف الرشق» و«مرآة و«البيان»
∗∗∗

وملا بريوت، يف ١٨٥٣ نيسان شهر يف ُولد حاتم، وردة وأمه الشلفون عباس بن سليم هو
العربية اللغتنَي أصول أحكم حيث اليسوعية املدرسة أبواه أدخله عمره من الثامنة بلغ
العالمة والزم املدرسة تلك ترك عرشة الرابعة السنة ويف اإليطالية، من وشيئًا والفرنسية
ونظًما، نثًرا العربية اللغة يف برع حتى متوالية أعواٍم خمسة مدة اليازجي إبراهيم الشيخ
صفَّ فتعلَّم الشلفون يوسف لنسيبه «النجاح» مجلة إدارة عىل يرتدد ذلك أثناء يف وكان
أيامه. آخر إىل خدمها التي الصحافة فن إىل نفسه به نزعت الحني ذلك ومن الحروف،
مدة فيها فلبث محرريها سلك يف انتظم ١٨٧٥ سنة الفنون» «ثمرات جريدة أنشئت وملا

«التقدم». جريدة يف الفصول بعض ينشئ نفسه الوقت يف وكان سنوات، أربع
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إىل يسافر أن إليه فأوعزا أدبه فرط إسحاق وأديب نقاش سليم صديقاه ورأى
معهما فبارش و«املحروسة»، الجديد» «العرص صحيفتَي تحرير يف ملساعدتهما اإلسكندرية
املقاالت فيها خلف وقد حياتها، أمد يطل لم التي األوىل الجريدة بتحرير ١٨٨٠ سنة
منها انتقل ثم املادة، وغزارة الباع بطول له يشهد مما والسياسية والتاريخية األدبية
وقد املشهورة، العرابية الفتنة بظهور احتجبت حتى سنتني مدة ها فتوالَّ «املحروسة» إىل
محمد والشيخ األفغاني الدين جمال السيد سيما ال مرص علماء من بكثري حينئٍذ تعرَّف
يف وانخرط رفيعة. منزلًة لديهم فأدرك وغريهم نديم هللا وعبد اللقاني بك وإبراهيم عبده
للمرصيني». «مرص بأن القائل الوطني الحزب أركان أهم من وكان املرصية الجمعيات
املنزلة من للفقيد ما فأدرك املرصية الوزارة رئاسة وقتئٍذ يتوىل باشا رياض وكان
بينهما فحصل وقارئيه، سامعيه نفوس يف العظيم والوقع الكبري التأثري من لكتابته وما
ونزل نابويل إىل املرصي القطر من ففرَّ عليه، بالقبض األوامر وصدرت املقعد املقيم
وغزارة ودهائه بذكائه يعجب كان الذي األسبق الخديو باشا إسماعيل عند مكرًما ضيًفا

السياسية. واألحوال التاريخية املسائل عىل اطالعه وسعة علمه
مرشًحا كان الذي باشا حليم إىل بالتوصيات مزوًَّدا اآلستانة إىل ذلك بعد وسافر
باشا حليم وكان العظام، ورجالها األمور أولياء التفات فيها فنال الخديوية لألريكة
حق وعلمه فضله ويقدران عظيًما حبٍّا يحبَّاِنه التونيس باشا الدين خري األعظم والصدر

قدرهما.
إياها أهداه فسيحة أرض يف فخًما قًرصا السلطنة عاصمة يف باشا الدين خري وأنشأ
الذي التاريخ فصادف بلغة، منها كلٌّ تاريًخا األربعة أبوابه من كلٍّ عىل ونقش السلطان
تضمن إيجازه مع ألنه التحكيمية؛ اللجنة استحسان العربية باللغة الرتجمة صاحب نظمه
اللجنة ففضلته القرآن، كتاب من بديع اقتباس وفيه السلطانية القرصوالهبة إنشاء حكاية
املرصي القطر يف األحوال سكون وبعد بابه. فوق بنقشه القرص صاحب وأمر سواه عىل
القبض يخىش كان ألنه القاهرة؛ إىل منها سافر أن يلبث لم ولكنه اإلسكندرية إىل عاد
الرشق» و«مرآة و«البيان» «الربهان» جرائد يف يحرر فأخذ الخديوي العفو نال ثم عليه،
رأسه. ومسقط وطنه إىل بالعودة الظروف عليه قضت أن إىل ببالغتها املدهشة الفصول
الرتجمة صاحب توىل ١٨٨٦ عام «بريوت» جريدة الدنا رشيد محمد الحاج أنشأ وملا
«املصباح» فصحيفة «املحبة» جريدة تحرير إىل منها وانتقل سنة، ١٨ مدة تحريرها
خدمتها، يف قائم وهو عليه وُقيض أعوام تسعة فيها لبث التي الحال» «لسان فجريدة
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الالئق، باالحتفال جنازته شيعت التابع اليوم ويف ١٩١٣ الثاني كانون ٩ يف وفاته وحلت
ه تستحقُّ بما غانم خطار ويوسف العازار إسكندر الشيخ األخري مضجعه يف أبَّنه وقد
نظمه ما شعره لطيف ومن سنة. أربعني مدة العربية للصحافة وخدمته األدبية منزلته

قال: لتأسيسها الفيض العيد الحال» «لسان جريدة ببلوغ رسكيس خليل تهنئة يف

ك��ال��زالل ِع��ذاٍب ب��أل��ف��اٍظ ف��ك��ري م��ن��س��وج م��ن ال��ش��ع��ر أح��ي��ك
ال��آلل��ي ن��ظ��م ع��ق��ده وأن��ظ��م ق��ش��ي��بً��ا ن��س��ًج��ا ب��رده وأن��س��ج
ال��خ��ص��ال م��ح��م��ود ف��ي��ه ألم��دح ب��ب��ي��ٍت ق��اف��ي��ٍة ك��ل وأس��ب��ك
م��ق��ال��ي ي��ح��ل��و خ��ل��ي��ل��ن��ا ب��م��دح ل��ك��ن اآلن ق��ب��ل ال��ش��ع��ر ت��رك��ت
ال��م��ث��ال وف��ي ال��ف��ع��ال ف��ي ف��ري��د ن��ج��ي��ب ف��ط��ٌن ف��اض��ٌل أدي��ٌب
ال��رم��ال ح��ص��ر م��ن ال��ع��دُّ وأي��ن ت��ح��ص��ى ل��ي��س ال��ك��ث��ي��رة م��آث��ره
األه��ال��ي ك��ل ب��ن��ش��ره أف��اد ح��ت��ى ال��ح��ال ل��س��ان أن��ش��ا ل��ق��د
ال��م��ق��ال إن��ص��اف ك��ل وف��ي��ه ون��ص��ٍح ف��ائ��دٍة ك��ل ف��ف��ي��ه
ك��الل ب��ال م��ن��ه ال��ع��ق��د ب��ن��ظ��م ع��اًم��ا ع��ش��ري��ن ع��ل��ى خ��م��ًس��ا ط��وى
ال��وص��ال ال��ع��ذاب ال��ش��ه��ي ب��م��ورده ص��اد ك��ل وأح��ي��ا ب��ه أف��اد
ال��م��ن��ال ف��ي ص��ع��ب ال��ف��خ��ر وإن ف��خ��ر ال��ف��ض��ي ي��وب��ي��ل��ه ف��ف��ي
ح��ال ب��ح��س��ن ال��ح��اض��ري��ن وك��ل ع��ل��ي��ه ي��أت��ي أن ال��ذه��ب��ي ع��س��ى
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الرشتوني رشيد

.١٩٠٦ إىل ١٨٩١ سنة من «البشري» جريدة يف املحرر

وح��ي��د ب��ف��ق��د ف��ج��ع��ت ق��د ك��األم وح��ي��ده��ا ب��ف��ق��د ف��ج��ع��ت وي��راع��ة
رش��ي��د ب��اإلم��ام ال��م��ص��ي��ب��ة إال ع��ن��ده��ا ه��ي��ن��ات ال��م��ص��ائ��ب ك��ل

∗∗∗

الفصاحة لواء رفع الذي الرشتوني سعيد الشيخ الشهري والجهبذ الكبري العالمة شقيق هو
أعمال من «رشتون» بلدة يف ١٨٦٤ سنة الرتجمة صاحب ُولد الكثرية. بتآليفه والبيان
وقد الرامي، شاهني الخوري ابن إلياس بن ميخائيل بن هللا عبد وأبوه لبنان، جبل
«الرامي» كنيتهما من بدًال بها فُعرفا رشتون بلدتهما إىل النسبة أخيه وعىل عليه غلبت

األصلية.
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الرشتوني سعيد

و«املرشق» «البشري» يف املعتربة املقاالت ومنشئ العربية اللغة أعالم أحد
القاهرة. يف «املقتطف» ومجلة بريوت يف و«املصباح»

ت��م��ث��ال ت��ص��وي��ر ق��درت��ه ت��ف��وت وم��ا ال��ب��ق��اء ال��دن��ي��ا ف��ي ال��م��رء ي��ح��اول
ال��ح��ال ش��اه��د وه��اك��م ع��ج��ٍز دل��ي��ل ص��اح��ب��ه ب��ع��د زم��انً��ا ي��ب��ق��ى وال��رس��م

∗∗∗

عبدا «مار مدرسة يف العلوم مبادئ مع والفرنسية والرسيانية العربية اللغات ى تلقَّ
واالجتهاد الذكاء يف آية فكان كرسوان، قضاء يف آصاف بني لعائلة املنسوبة هرهريا»
طورا» «عني ومدرسة الكاثوليك للروم تراز» «عني مدرسة يف حينًا درس ثم أقرانه. بني
بريوت، يف اليسوعيني عند والصحافة العلم لخدمة انقطع ذلك وبعد العازريني، لآلباء
سنة ١٥ «البشري» جريدتهم يف ويحرر سنة ٢٣ كليتهم يف العربية اآلداب يدرس فلبث
ونهجت عنه أخذت التي الشبيبة من كربى فئٌة حينذاك يده عىل تخرجت وقد متوالية،
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الذين تالمذته بعض ذكر نودُّ وكنا العبارة، يف الذوق وتحدي اإلنشاء طالوة يف منه
العربية الصحف أرقى من عهده يف «البشري» وكان عددهم. كثرة لوال املعارف يف نبغوا
إىل ذهب ١٩٠٦ أيلول ٢٤ ويف كتابًة. وأبلغها جرأًة أكثرها ومن العثمانية السلطنة يف
القديس مدرسة ويف اليسوعيني مدرسة يف العربي اللسان تدريس توىل حيث القاهرة

املارونية. للطائفة يوسف
ففاجأته بالصحة متمتًعا وكان والوطن األهل ملشاهدة عاد التابعة السنة صيف ويف
خطار يوسف وأبَّنه حافل، مأتٌم له فجرى بريوت، يف ١٩٠٧ األول ترشين ٢٣ يف املنية
جثته نقلت ثم والوطن، العلم عىل به املصاب جسامة فأظهر بابه؛ يف مبتكًرا تأبينًا غانم

والده. املرحوم برضيح وُدفنت رأسه مسقط إىل
رصف فإنه الفضل، وجزيل األخالق ورقة الرسيرة بسالمة األستاذ هذا ُعرف وقد
كما األدب خدمة يف لياليه ومحييًا املعارف عىل أتعابه واقًفا والكتب املحابر بني حياته
قسم وهو واإلعراب» الترصيف يف الطالب «تمرين أوًال وهي: العديدة تآليفه بذلك تشهد
الرصف يف العربية» «مبادئ ثالثًا املراسلة»، «نهج ثانيًا أجزاء، ٨ يف للمعلم وقسم للتلميذ
والحساب»، والخط القراءة «مفتاح رابًعا أجزاء، ٣ يف مستحدثة طريقٍة عىل والنحو

«املرشق». مجلة يف نرشها وتاريخية لغوية مقاالٌت خامًسا
للبطريرك املارونية» الطائفة «تاريخ أوًال العبارة: تصحيح مع بالطبع نرش ثم
الرشطونية» «رشح ثالثًا للدويهي، مجلَدين يف األقداس» «منارة ثانيًا الدويهي، أسطفان
«بعض خامًسا أيًضا، للدويهي املارونية» الطائفة بطاركة «سلسلة رابًعا للدويهي،

وغريها. اإلقليمية» املارونية املجامع
وسفر العلم بني «التوفيق (١) العربية: إىل الفرنسية اللغة من اآلتية الكتب ونقل
«ريحانة (٣) اليسوعية»، الرهبنة مؤسس سرية يف البهية «الزنبقة (٢) التكوين»،
الصالح» «مظهر (٤) كوستكا، استنسالوس ومار غنزاغا لويس مار سرية يف األذهان»
اليسوعي، كوبيه ده األب تأليف من الكتب وهذه رودريكس، الفونس القديس سرية يف
لألب الذهب» بالد إىل العجب «السفر (٦) اليسوعي، مرتني لألب لبنان» «تاريخ (٥)
«الرحلة (٨) اليسوعي، المنس هنري لألب قدس» بحرية «حبيس (٧) اليسوعي، ريغو
لألب الفلسفة» «علم (٩) أيًضا، المنس لألب والجنوبية» املتوسطة أمريكا يف السورية
«املطبعة يف الكتب بعض تصحيح توىل فإنه ذلك وعدا يُطبع). (لم اليسوعي طونجورجي
صفحات عىل نرشه ما مراجعة يف غانم خطار يوسف عليه اعتمد وقد الكاثوليكية»،

التاريخية. الفصول من مارون» القديس أخوية «برنامج
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اليسوعي صالحاني أنطون األب

سابًقا. تحريرها ورئيس «البشري» جريدة مدير
∗∗∗

من أرسة إىل ينتمي نعسان، شحادة بنت مريم وأمه صالحاني، هللا عبد بن أنطون هو
يف ١٨٤٧ آب ٥ يف ُولد ومرص، سوريا يف الكاثوليكية الرسيانية الطائفة عائالت أقدم
السنة بلغ وملا اللعازريني، اآلباء ومدرسة طائفته مدرسة يف العلم مبادئ وأخذ دمشق
ذهب التي املشهورة الفتنة تلك رشارة ١٨٦٠ تموز ٩ يف قدحت عمره من عرشة الثالثة
جملتهم يف وكان واالعتساف، الظلم ضحايا الدمشقيني املسيحيني من الكبري العدد فيها

واإلهانة. العذاب أنواع كل به أنزلوا بعدما الثائرون قتله الذي الرتجمة صاحب والد
إىل فصعدوا إلهية، بعناية املدرسة يف له رفيَقني مع القتل من نجا أنطون أن إال
سائر مع هناك فبقي القلعة، بلغوا حتى بيت إىل بيت من يقفزون وأخذوا السطح
أركان ووطد القسطنطينية من باشا فؤاد جاء حتى أسابيع أربعة مدة إليها الالجئني
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الروحيني الرؤساء مع باالتفاق الوزير هذا أخذ ثم الثائرين، من واقتص املدينة يف األمن
بسخاء، اإلحسانات عليهم ويوزع العذب بكالمه نفوسهم ويطيب النصارى شمل يجمع

بألطافه. وشملهم مخصوصة أمكنٍة يف جمعهم الذين أيتامهم مالحظة بنفسه وتوىل
محلة إىل حلياني يعقوب السيد حينئٍذ مطرانه أرسله فقد الرتجمة صاحب أما
فدخل أثيمة، يٌد به غدرت الذي والده مصري يجهل وهو بريوت إىل ثم دمشق يف «امليدان»
العلوم كل ى تلقَّ حيث غزير يف مدرستهم إىل منها انتقل ثم اليسوعيني اآلباء مدرسة
وبعض والالتينية والفرنسية العربية اللغات معرفة وأحكم الفلسفة، من وشيئًا الثانوية
للرسيان الرشفة مدرسة يف الصيفية العطلة أيام أكثر يقيض وكان اليونانية، املبادئ
١٨٦٧ سنة ويف مفيد، عمٍل أو مطالعة بال واحدًة ساعًة يُضيع ال كان حيث الكاثوليك
سوريا يف أديرتهم افتقد عندما اليسوعيني رئيس De Damas داماس دي األب رافق

الدين». «بيت يف الجبل مترصف باشا داود معه وزار ولبنان
أن اليسوعيني من وطلب الرهبانية السرية اتباع إىل نفسه به نزعت حداثته ومنذ
يف ديرهم إىل فرنيه هللا عطاء األب مع وأرسلوه رغبته إىل فأجابوا سلكهم، يف ينتظم
قىض حيث املذكور الدير إىل ١٨٦٨ آب ٣١ يف دخوله وكان بفرنسا، Clermont كلرمون

وقوانينها. الرهبانية السرية عىل يتمرن سنتنَي
ثم والفقر، والطاعة العفة وهي الثالثة الرهبانية النذور أدى ١٨٧٠ أيلول ٨ ويف
يزيد (١٨٧٠–١٨٧٢) سنتني مدة هناك فلبث Sons le Sonier دير إىل رؤساؤه أرسله
فلس دير يف (١٨٧٣–١٨٧٥) سنني ثالث قىض أثرها وعىل البيانية، املعارف يف تعمًقا
التدريس توىل ١٨٧٦–١٨٧٧ سنتي ويف العالية، شهادتها ونال الفلسفة يدرس Valse
علم تلقى حيث Aix إكس دير إىل انتقل ومنها نشاط، بكل Avignon أفينيون مدينة يف
يف (دكتور) ملفان شهادة نهايتها يف أحرز (١٨٧٨–١٨٨٠) أعوام ثالثة مدة الالهوت

املذكور. العلم
إكس مطران فوركاد السيد يد بوضع الكهنوتية الدرجة نال ١٨٨٠ آيار ٢٢ ويف
عاًما بريوت يف فلبث املذكورة، السنة يف فرنسا من اليسوعيني طرد أثر عىل الوطن إىل وعاد
واحدة (١٨٨٢–١٨٨٥) سنني أربع مدة فيها فعلم مرص إىل ذهب ثم (١٨٨١) واحًدا
صاحب فتجند العرابية الثورة جرت ذلك أثناء ويف القاهرة، يف وثالثًا اإلسكندرية يف
سافر ١٨٨٥–١٨٨٦ سنة ويف لألجر، اكتسابًا املصابني وتعزية املنكوبني لخدمة الرتجمة
اللغة خاللها يف درس سنًة هناك فقىض إنكلرتا يف وندسور من بالقرب رهبانيته دير إىل

اإلنكليزية.
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يف قضاها ١٨٩٤ سنة من شهور عرشة مدة إال يزايلها ولم بريوت إىل عاد ثم
املقدسة األماكن إىل حج ١٨٩٣ آيار شهر ويف حمص، مدينة يف النفوس وخدمة اإلرشاد
أساقفة رئيس لنجينو الكردينال برئاسة أورشليم يف اْلتأم الذي القرباني املجمع وشهد
بريوت يف أخباره ومن وأحبارها، الرشقية الطوائف بطاركة من كبري عدٍد وحضور رمس
يوسف، القديس كلية يف العربية املدارس وإدارة الخطابة صفَّ تدريس أوًال فيها توىل أنه
للذكور وضواحيها بريوت يف اليسوعيون أنشأها التي املجانية املدارس بإدارة إليه عهد ثم

طويلة. مدة األقدَسني» القلبنَي «أخوات لرهبانية مرشًدا وتعنيَّ واإلناث،
و(١٨٩٥– (١٨٩١–١٨٩٣) تحريرها ورئاسة «البشري» جريدة إدارة مرتني وتوىل
سواه عليه يقدم لم ما الصحافة خدمة يف والثبات واإلقدام الجرأة من فأظهر (١٨٩٩
يف حينئٍذ املطبوعات عىل املراقبة وكانت االستبداد، عهد يف العثمانيني الصحافيني من
يف تركا اللذان أفندي هللا وعبد الجابي فائز حسن شئونها يدير كان إذ اشتدادها؛ إبان
ال شديدة حملًة وأصحابه «البشري» عىل حمال فإنهما سيئًا، تذكاًرا األقالم حملة قلوب
بالحزم له مشهوًدا مقداًما جسوًرا الرتجمة كصاحب كان من إال احتمالها عىل يصرب
عموًما املحلية الصحف عىل ضغطهما شدة مع املذكوران املراقبان فكان املبادئ، وصدق
نفسه، الوقت يف بنرشها للبشري يسمحان ال مقاالت نرش يف بعضها مع أحيانًا يتساهالن
حق، بال البشري يف تطعن أن الصحف تلك عن النظر غض إىل التحيز بهما اتصل وقد
الرتجمة صاحب فكان بجانبه، الحق كان ولو نفسه عن الدفاع من البشري منع وإىل
بك كمال كإسماعيل الوالة وإنصاف فرنسا قنصلية نفوذ إىل ويلجأ ذلك كل يحتمل
يعلمون كانوا الذين بك ونصوحي بك وخالد باشا وعزيز املشهور) األلباني (الزعيم

الجريدة. عن املراقبني وطأة تخفيف عىل ويساعدونه فضله
البابا أذاعها حربية رسالة نرش من «البشري» منع الجابي فائز حسن أن مرة وحدث
كسائر السياسة من يشء فيها ليس مفيدة نصائَح عىل تحتوي وهي عرش الثالث الون
للقانون املخالفة ومعاملته خطأه صالحاني أنطون األب له فأبان البابوية، الرسائل
البابوية الرسالة نرش املعقولة بالوسائل مساعيه تنجح لم وملا السلطنة، يف األديان وحرية
أوجب الجريدة بتعطيل أمًرا املراقب فأصدر املذكور، باملنع مباٍل غري ووزعها الجريدة يف
مع اليسوعيني رئيس كلرية األب سافر وللحال الظاملة، املعاملة تلك من عاقل كل استياء
كمبون املسيو إىل الحال بواقع تقريًرا قدما وهناك القسطنطينية، إىل الرتجمة صاحب
ويف السلطنة، مطبوعات مدير بك بهجت ويوسف العدلية وزير باشا ورضا فرنسا سفري
عىل العايل» «الباب لدى يحتج رمبال الكردينال وزيره يد عىل البابا أرسل نفسه الوقت
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بإعادة أمًرا أصدر أن إال السلطان من كان فما األديان، حرية تمس التي املعاملة تلك
لكتاباته. التعرض وعدم «البشري» نرش

من إليه يُعهد ما جميع يف امللل يأخذه ال نشيط رجٌل صالحاني أنطون واألب
االجتهاد كثري الطعام قليل الجسم نحيف املزاج عصبي وهو شاقة، كانت مهما األشغال
خدمًة العربية املعارف خدم وقد األوجاع، بأعظم مصابًا كان ولو التعب عىل يصرب
كتاب (١) وهي: الوافية الرشوح عليها علق التي القديمة التآليف من نرشه بما كبرية
أجزاء، خمسة يف وليلة» ليلة «ألف كتاب (٢) العربي، البن الدول» مخترص «تاريخ
يف واملثاني املثالث «رنات كتاب (٤) حكايات»، أربع يف وفكاهات «طرائف كتاب (٣)
طبعه. أعاد وقد أجزاء خمسة يف األخطل» «شعر ديوان (٥) جزأين، يف األغاني» روايات
بني «التوفيق عنوانها نبذة (١) منها: نذكر مختلفة مواضيَع يف ومقاالت كتبًا وألَّف
من يوافقها بما الهجرية السنني مقابلة يف جدوًال وجعلها والهجرية» املسيحية السنني
املسيح، لتاريخ ١٩٠٢ سنة إىل ٦٢٢ سنة الهجرة تاريخ ابتداء منذ املسيحية السنني
بعقيدة يتعلق فيما القسطنطيني الروم بطريرك منشور عىل «رد عنوانها نبذة (٢)
«إيضاح رسالة (٤) املسيحيني»، عند «الطالق سماها رسالة (٣) دنس»، بال الحبل
املقتطف، مجلة عىل فيها رد املوت» وبعد الوالدة «قبل مقالة (٥) العماد»، يف مسألة
وغري والفرزدق»؛ جرير «نقائض سماها مقالة (٧) والفطري»، «الخمري يف رسالة (٦)

طبع. بال باقيًا يزل لم أو «املرشق» مجلة صفحات عىل نرشه مما ذلك
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البستاني سليمان

«شيكاغو» مجلة ومنشئ «الجنة» وجريدتي «الجنان» مجلة يف املحررين أحد
الشمالية. بأمريكا شيكاغو يف الرتكية

∗∗∗

نشأته

هللا عبد املطران شقيق نادر بن بطرس املطران شقيق سلوم بن خطار بن سليمان هو
التابع الخروب إقليم قرى إحدى «بكشتني» يف ١٨٥٦ سنة آيار ٢٢ يف ُولد البستاني،
هللا؛ عبد املطران جده عمِّ من والرسيانية العربية مبادئ ى وتلقَّ لبنان، يف الشوف قضاء
املدرسة دخل عمره من السابعة ويف نادر، أخيه حفيد خطار عائلة مع مقيًما كان إذ
التحصيل يف ا مجدٍّ سنوات ثماني فيها وبقي بطرس املعلم لنسيبه بريوت يف الوطنية
أن يندر بمهارة «تليماك» رواية يف «منتور» دور مرة مثل وقد الصفات، بحسن ممتاًزا
سعد الشاعر الوطنية املدرسة معلمي ألحد الرواية وهذه سنه، يف كان من بمثلها يأتي
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ورد وقد و«الجنينة»، و«الجنة» «الجنان» يف واملحرر الروايات بعض مؤلف البستاني هللا
الكتاب. هذا من الثاني] الباب – األول [الكتاب يف رسمه

حفظ من والتمكن باملعارف التوسع عىل فساعدته قويًة سليمان ذاكرة وكانت
مرًة رسد وقد عنها، يبحث أن دون تذكرها منها يشء إىل احتاج إذا حتى املعاني
اإلنكليزي الشاعر ملتن نشائد من نشيد ونصف نشيًدا كتاب يف يقرأ كأنه الغيب» «عىل
كاتب سكوت لولرت البحار» «سيدة قصيدة من وافر قسٍم مع املفقود» «فردوسه يف
حفلٍة يف املدرسة رئيس طلب عىل بناءً وأنشد مالك ابن ألفية واستظهر الروائي، اإلنكليز

يتلعثم. ولم منها بيت مائتي عمومية
تحرير وتوىل و«الجنان» «الجنة» يف ويحرر تعلم حيث التعليم يتعاطى ومكث
وترأسها اآلداب» «زهرة جمعية يف وانتظم املعارف» «دائرة تأليف يف وساعد «الجنينة»

مرتنَي.
يهتم يكن لم يوم سوريا يف مؤسسيها من وُعدَّ األدبية النهضة سبيل يف وجاهد
اللهو إىل املرء فيه ينرصف الذي السن ويف البالد. بني من النادر القليل إال األمر بهذا
بل وتهذيبها، نفسه ترقية إىل منرصًفا البستاني سليمان كان الجسدية بامللذات والتمتع
محرر بمهنة وال النهائية املدرسة بشهادة يكتِف ولم آدابه، وتوفري معارفه زيادة إىل
أقرص طال مهما العمر بأن عارًفا واالستفادة والتبحر الدرس عىل عكف بل أديب، ولقب

الجهاد. بهذا حري الشباب بأن وشاعًرا اإلنسان مطامع استيعاب من

العراق يف

زهري باشا قاسم بزعامة البرصة وجهاء فدعاه العراق إىل شهرته وامتدت صيتُه فبعد
فأنشأ عمره، من العرشين يتجاوز لم وهو إليها فذهب جريدة، ونرش مدرسة إلنشاء
من فيها رآه ما إليها دعاه وقد التجارة، يف واشتغل لغريه تركها ثم سنة أدارها مدرسة
مقرٍّا بغداد واتخذ درسها، يف يرغب بالد أحوال استطالع بغية ينيله مما األسفار بواعث

البرصة. وبني بينها عمان لبواخر ومديًرا التجارية محكمتها يف عضًوا وتعنيَّ له
مطبعة أول مؤسس باشا مدحت إدارتها أصلح وقد الحكومة تخصُّ البواخر وهذه
ولكنها لبغداد، واليًا كان إذ بها ألحقه كبريًا للحديد معمًال وأنشأ العراق، يف جريدة وأول
الخلل فيها وتمادى مدحت ذهاب بعد وانحطت وتقهقرت أحوالها ساءت أن برحت ما
ثابت البرصة توىل أن إىل الديون أثقال تحت عاجزة ورزحت فانتُِهبت التشويش، ها وعمَّ
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الوالية إدارة مجلس مع وباالتفاق بإصالحها ففوَّضوه بأمرها العاصمة ففاوض باشا،
بإدارة أيًضا إليه وعهدوا زمامها، وسلموه لها مديًرا البستاني عينوا الطويل البحث بعد
فقط أشهر ثالثة فاشتغل والتنصيب، والعزل الداخيل الترصف يف يده وأطلقوا املعمل
ووىف فأصلحها بالعمل، وأخلص بالنفقات واقتصد العمال اختيار وأحسن األشغال فرتب

أرباًحا. اللريات ألوف وجمع الديون
والهند والعجم العرب بالد يف مرات خاللها يف ساح أعوام ثمانية العراق يف وأقام
اإلبل ممتطي البادية يف أياًما وسار البالد، تلك أحوال تثبت من مكنته علمية سياحاٍت
وعاداتها القبائل ودرس املشهورة األماكن وجميع «الرقمتنَي» وزار ظل، وال برش ال حيث
يسبق لم دقيًقا إحصاءً بدويٍّا ماليني بسبعة وأحصاها حياتها، وأساليب أخالقها وفهم
والحجاز فنجد األناضول فأطراف فالعراق سوريا من به مبتدئًا فيه أحد فاقه وال إليه
من املؤلف أن يثبت كبريًا كتابًا أخبارها من وألَّف وغريها، وحرضموت وعمان واليمن
شتى قصائد أهلها مرويات من وجمع حجة، وأقواهم رواية أصدقهم ومن الباحثني أدق
طبعه، دون أشغاله وحالت اإللياذة أصدر مذ للطبع منتخباته بتمثيل وعد كبري ديوان يف
قبله. عالم بها يعلم ولم بعُد كتاب يف اسمها ن دوِّ ما عربية قبيلٍة اكتشاف ينسب وإليه

اآلستانة يف

يف رشع قد مؤلفيها أحد سليم نسيبه وكان املعارف» «دائرة يف فاشتغل بريوت وجاء
خلقي برئاسة الرتك كتَّاب خرية من لجنة إىل بذلك وعهد الرتكية، اللغة إىل ترجمتها
مبارشة قبل سليم وتويف مجلَدين نحو منها فأنجزت السلطاني املكتب رئيس أفندي
وزارة يستأذن اآلستانة إىل فسافر العمل إتمام عىل الفقيد وإخوة سليمان فعزم الطبع،
الصدر باشا وبسعيد األوقاف وزير يومئٍذ وكان باشا بكامل فاتصل بذلك، املعارف
وهي أشهر ثالثة الوزارة عىل يرتدد وظل وصبحي، كجودت الوزراء من وغريهما األعظم
لقيت أنك يل خطر «لو له: فقال كامل بإشارة بذلك األعظم الصدر علم أن إىل تماطله
بعد إيلَّ وُعْد مطمئنٍّا اآلن فاذهب العناء، هذا عن نفيس تلقاء من ألغنيتك املماطلة هذه
اليوم يف باشا سعيد فزار بيده الرخصة وصارت باإلذن فاز التايل اليوم ويف أيام.»، ثالثة
بعدئٍذ املطبوعات عىل والضغط املراقبة اشتداد أن غري إليه، ليشكو ال ليشكره الثالث

الخفاء. طي فبقي املرشوع إهمال إىل آلت معها غريها وأسبابًا
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ابنة هي غنية كلدانيًة ج وتزوَّ إليها عاد بل بغداد عن كثريًا البستاني غياب طال وما
اآلستانة إىل رجع إذ عاَمني؛ من أكثر الزوراء يف يبَق لم ولكنه البغدادي، أنطون املثري
يف العثماني القسم إدارة لتويل أمريكا إىل أثنائها يف غادرها أعوام سبعة فيها ورصف
أول هي «شيكاغو» باسم املعرض مدة تركية مجلًة وأنشأ ،١٨٩٣ سنة شيكاغو معرض
باإلرادة الدهر أبد غريها يماثلها لن التي الوحيدة هي بل أمريكية، تركيٍة صحيفٍة وآخر
سفارة اشرتتها إذ األوهام؛ وسخافة السياسة سوء من نصيبًا نالت أحرفها حتى سنية،
منشئها نصيب وكان الدولة، سياسة نقد يف حر يستخدمها لئال املجلة توقف بعد تركيا
وبعد عليه، أُشري كما الهمايوني املابني أطرأ وال العايل الباب يملق لم ألنه الخسارة؛
صدرها يف وكتب إليه فأرسلها منها نسخ بعض األعظم الصدر باشا جواد سأله رجوعه

األبيات: هذه

م��زارا ش��ط��ط��ت وق��د ال��ف��ؤاد ب��دم س��ودت��ه��ا ال��ت��ي ص��ح��ي��ف��ت��ي ه��ذي
ب��ح��ارا ش��ق��ق��ت ف��ي��ه��ا ب��م��ش��ق��ٍة ف��ت��ب��ع��ت��ه ك��ول��م��ب��وس ق��در أع��ظ��م��ت
ت��ذك��اًرا ال��ن��ه��ى أه��ل ب��ذا ف��ك��ف��ى ال��ن��ه��ى أه��ل م��ن الق��اه م��ا ول��ق��ي��ت

وعمله العراق يف الري إلصالح النافعة وزارة لدى سعيه اآلستانة يف أشغاله ومن
من أول فكان الخصبة، األرجاء تلك عن الواسعة معلوماته ضمنه بذلك مسهبًا تقريًرا
البخارية بالرافعات وضواحيها بغداد بإرواء الرتخيص طلب وقد الشأن بهذا رسميٍّا كتب

الوزارة. آذان الدولة مفاسد ت فصمَّ
أولها من شهدها ١٨٩٦ عام األرمن مذبحة االستبداد فظائع من فيها شاهده ومما
باشا لفؤاد مجاوًرا باغجه» «فنار يف مقيًما وكان املرعب، الهول من فيها بما آخرها إىل
الشوارع يطوف بعينه الرتجمة صاحب فرآه فؤاد» «الديل بلقب املعروف الشام منفي
الخائف يؤمن متهدًدا متلطًفا منذًرا واعًظا الدم سفك عن ناهيًا جريئًا مسلًحا الرعاع بني

الخائن. ويرعب

يفمرص

ويشتغل واألطيان باألسهم يضارب ١٩٠٨ سنة إىل مرص يف ذلك بعد البستاني وأقام
يف وصفها وسيأتي الشهرية «اإللياذة» ١٩٠٤ سنة فيها فأصدر واآلداب، باملعارف
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العارش الجزأين البستاني ونسيب نجيب نسيبيه مع باالشرتاك ونرش التالية، الصفحات
العثماني االنقالب أثر عىل وذكرى» «عربة كتابه وألَّف املعارف، دائرة من عرش والحادي
عمدة يف عضًوا وانتخب الكتاب» «جمعية وترأس بها. الناس أُعجب برسعة وأصدره
احتفى إلياذته صدرت وملا به، جدير هو ما العظماء حفاوة من ونال املرصية» «الجامعة
حزيران ١٤ يف القاهرة يف «شربد» نزل يف شائًقا احتفاءً والسوريني املرصيني أعاظم به
كاتب رأى جميل تأثريٌ لذلك وكان علمائهم، أعلم االحتفال يف فخطب السنة، تلك من
فما سليمان، جاءها عندما مثله باحتفال بريوت يف عامئٍذ صداه يُردِّد أن السطور هذه
وقد لبنان. جريدة يف ذلك اقرتاحه كان وعبثًا الحكومة، واستبداد املراقبة لضغط استطاع
اإللياذة يف الجرائد قالته ما كل مرص يف املعارف» «مطبعة صاحب مرتي نجيب جمع
العلماء. عند األهمية من نالته ملا بيانًا نرشه حدة عىل بكتاٍب االحتفال ذاك يف قيل وما

رأسه مسقط يف كبريًا منزًال للتصييف شيد وقد الصيف يف لبنان يأتي وكان
مبارشة الحديث التمدن يدرس منقبًا باحثًا وأمريكا أوروبا يف جال ما وكثريًا «بكشتني»،
الدستور؛ إعالن حني إىل متمًرصا زال وما ومعنًى، ا حسٍّ وآدابهم اإلفرنج معارف ويقتبس
حينئٍذ كتبت وقد املبعوثان، مجلس يف عنا نائبًا فانتخبناه إلينا عائًدا مرص غادر إذ
وملا ،١٩٠٨ سنة األول ترشين ١٣ يف الحال لسان جريدة يف الشأن بهذا كبرية مقالًة
البيتنَي هذين اإلسكندرية نزيلة اليازجي وردة السيدة نسيبتي فيه نظمت انتخابه تم

وداعه: يف وقالتهما

م��ع��وان��ا األي��ام ع��ل��ى ت��ص��ط��ف��ي��ك أن ق��دٍم م��ن ال��ع��ل��م دار ب��ب��ي��روت أخ��ل��ق
س��ل��ي��م��ان��ا إال ش��ع��ب��ه م��ن اخ��ت��ار م��ا ح��ك��م��ت��ه إع��الن ارت��أى ل��م��ا ف��ال��ل��ه

واألعيان املبعوثان يف

ثانيًا رئيًسا املبعوثان انتخبه وقد فيها، ساكنًا يزال وال اآلستانة سكن مبعوثًا تعنيَّ ومذ
بعض ورأسته رسمية بصفٍة مرات أوروبا إىل الدولة وأوفدته ١٩١٠ سنة للمجلس
للمشاكل وحالٍّ والدول الدولة بني الوالء لعرى توثيًقا الكربى العواصم فزار الوفود،
السياسيني أعاظم من وغريهما فرنسا جمهورية ورئيس اإلنكليز ملك وقابل املهمة،
الحفلة ويف إدوار امللك حرضة يف خطب وقد محامده، ومجىل الوفد خطيب وكان
األوروبيون أعجب وإذ لها، خطيبًا ليكون عمدتها انتدبته إذ أكسفورد لجامعة السنوية
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الحميد عبد هم وعندما إنسكلوبيدياتهم. يف سريته ونرشوا بجرائدهم رسمه تناقلوا به
إىل العاصمة يف البستاني بقي ١٩٠٩ عام املشهورة نيسان بفتنة باالتحاديني بالفتك
خلع املجتمعني مع وقرر االجتماع فحرض استفانو» «سان يف العمومية الجمعية التئام
ولزومه. بصحته أقنعهم الخلع أسباب الستطالع الهند مسلمي وفد جاء وملا السلطان،
معلني طليعة يف سليمان سار رشاد محمد السلطان عثمان آل عرش إىل ارتقى وحاملا
األوروبيني. النواب زيارة لرد النيابي الوفد مقدمة يف قبًال سار كما أوروبا دول إىل ذلك
الوداد عالئق وتأييد للتعارف الدولية النيابية اللجنة تأليفه املبعوثان يف مآثره ومن
إلزالة العثمانية الدويل التحكيم ولجنة العالم، يف النواب مجالس وبقية املجلس بني
ودعمها أحسن، بالتي ها وفضِّ والدول الدولة بني تحصل التي املشاكل يف التفاهم سوء
العثمانيني بني اإلخاء لعرى تحكيًما الواليات يف لها فروًعا لتمد بها مرتبطة بجمعيٍة
عززها وتلك واألعيان املبعوثان مجلسا عليها صدق قد وهذه عنارصهم، اختالف عىل
اللغة عضد قد وهو املجلس، يف الخارجية األعمال لجنة أيد كما لها برتؤسه البستاني
واستصدر العرب، بالد يف الدوائر وبقية الحكومة ومدارس املحاكم يف وأيدها العربية
يف تدريسها من أبنائها غري ومنع البالد، هذه يف جاهليها توظيف بمنع الرسمية األوامر
لجهلهم إليها وظائفهم من عزلوا من وإرجاع والسلطانية والرشدية اإلعدادية املدارس
من األجنبية املدارس يف املتخرجني والصيادلة األطباء بمنع األمر ونقض األتراك، لغة
رسمية لجنة فألَّف سوريا مهاجري بمواطنيه واهتم ومستشفياتها البلديات يف االستخدام
وبهمته يكثرون حيث لها قنصليات بسعيه الدولة فأنشأت وسعى أمورهم، يف للنظر
«مكتب يف البريوتيني نحن حقوقنا لصيانة وجاهد لذلك. الالزمة النفقات املبعوثان قرر
فحفظه بمالنا أنشئ قد املكتب هذا أن وبما عليه، االستيالء من الحكومة فمنع الصنائع»
الشام، إىل هنا من املركبات طريق إصالح تقرير عىل النافعة وزارة وحمل لنا، سامًلا
عىل تنازعوا عندما فلسطني يف األرثوذكسيني والعلمانيني اإلكلريوس بني بالتوفيق واعتنى
من املرشوعة غري الرضائب منع عىل وساعد املختلط، امليلِّ املجلس وتأليف األوقاف إدارة
ونفى الرسمية، معاملتها لتتحسن البدوية العشائر بعض أحوال وأوضح واليمن العراق
التفاهم سوء إزالة وحاول الوطن، يف أو املهجر يف إْن السوريني جرائد إىل املوجهة التهم
الدولة، بمصلحة حبٍّا وفاقهما يف ب ورغَّ العنَرصين قلوب بني والتقريب والعرب الرتك بني
يف مجيًدا دفاًعا األمة سمعة عن دافع وقد العنارص، جميع بني خري صلة كان أنه كما
اإلسالم لرشع الدستور بموافقة وغريهم األوروبيني وأقنع واإلنكليز الفرنسيس صحف

أصوله. فهمت إن ذاك ينايف ال هذا وأن
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مجلس يف عضًوا السلطان جاللة انتخبه إذ سليمان عىل النيابة أجل يطل ولم
منه وأناله مراًرا قابله وقد فضله، يستحقه عليه نظر لجاللته يزال وال وكان األعيان،
فلم مرة من أكثر الوزارات بعض تويل عليه عرضوا قد العظام والصدور سنيٍّا. التفاتًا
يوم كل ويف البالد لخري يشتغل فتئ ما وهو عظيمة مآثُر املجلس هذا يف وله بها، يرَض

مأثرة. له

وآدابه علومه

األدبي ومجده العلمية، شهرته بجانب شيئًا تكن لم السياسية البستاني شهرة أن عىل
ذكًرا بهذه وكفاه هومريوس بإلياذة العربية اللغة ُمتِحف وهو السيايس، مجده فاق
عرش سبعة خالل يف بيت ألف عرش بأحد ونظمها شعًرا اليونانية عن عرَّبها وقد خالًدا،
بعد جديد بأسلوٍب بعضها ونظم ورشحها عليها، بعضهم لها فضَّ بمقدمٍة وصدَّرها عاًما،
اليونان لغة ألجلها ودرس واإليطالية، واإلنكليزية الفرنسية اللغات إىل ترجماتها طالع أن
تحفًة فجاءت بخمس؛ إملامه عدا غريها لغات سبع من تمكُّنه منها وتمكَّن القديمة،
ومائتني ألًفا صفحاتها عدد وبلغ إليها، املرتجمة اللغات جميع يف منها أصحَّ مبتكرة

صفحة. وستني
هومريس نظمها بيت ألف عرش ستة زهاء من تتألف نشيًدا وعرشون أربعة واإللياذة
جملة يف كان أنه مفادها: حادثة وصف يف سنة آالف ثالثة نحو من اليوناني الشاعر
سهم يف وقعت جميلة فتاة تروادا حرب يف الرتواديني من اليونانيون غنمها التي السبايا
وكاد األول عىل األمر فعظم األكرب، زعيمهم أغاممنون منه فانتزعها اليونان بطل «أخيل»
عنه فانكفأ قًرسا، له ومنعها السماء من الحكمة إلهة أثينا نزول ولوال بالثاني يبطش
عليهم منترصين بأعدائهم ونكلوا الرتواديون العتزاله فاشتد ورجاله، هو القتال واعتزل
وفودهم فردَّ غيًظا يتلهب عزلته يف وهو بأخيل استعانوا ضايقوهم وملا عديدة، مواقَع يف
فرتقل لصديقه أجاز التام االندحار عىل وأرشفوا قومه انكسارات تواصلت وإذ خائبني،
يُقتل، لم لو األعداء يغلب وكاد ففعل برجاله، ينجدهم بأن الشديد إلحاحه عىل بناءً
املعامع وخاض أغاممنون فصالح له ليثأر وأرسع فؤاده التاع بمرصعه أخيل علم وملا
بن فاريس أن الحرب هذه سبب وكان شملهم. وشتت الرتواد زعيم هكتور وقتل فانترص
وكان منيالوس، ملكها بيت يف ضيًفا ونزل إسربطة إىل برسالة أوفد تروادا ملك فريام
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عىل وأغراها فاريس فأحبها هيالنة تُسمى جميلة زوجٌة وله عاصمتهم عن غائبًا هذا
فخابوا، لم بالسِّ اسرتجاعها يحاولون واليونان اإلسربطيون فثار بالده، إىل معه الذهاب
فتحوها أن إىل سنني عرش «اليون» عاصمتهم وحارصوا هائلة حربًا الرتواديني فحاربوا

زوجها. إىل السبب كانت بمن وعادوا روها ودمَّ
جغرافية مع الشاعر وصفها دينية علميٌة حوادُث «اإللياذة» موضوع تخلل وقد
والفلك والطب والدين كالسياسة بها اتصال لها كان التي العلوم وجميع محالتها،
األهمية من وأنالها عرصها، معارف دائرة جعلها مما الجميلة؛ الفنون وسائر والصنائع
مكان، كل يف ويتناشدونها املسيح قبل العارش القرن من يتناقلونها اليونان جعل ما
ورسمه باسمه النقود وسكوا اآللهة مصاف يف ألجلها عدُّوه أن منها هومريس وحْسُب

فيها. وعبدوه كإله الهياكل له وشيدوا
ناظمها سرية فيها أورد نفيسة بمقدمٍة البستاني صدره فقد «اإللياذة» تعريب أما
شعره. يف العرب وأقوال فيه املتأخرين ورأي القدماء عند ومنزلته منظوماته وبيان
وسالمتها وكتابتها جمعها يف ثم الكتابة قبل تناقلها وطرق وموضوعها إلياذته يف وبحث
تحليلها عىل وأتى واملغلق، واملكرَّر والساقط الدخيل قليل من فيها ما مع التحريف من
وأوضح والصنائع، والفنون العلوم وسائر والتاريخ لألدب فوائدها وبسط وترشيحها
عرَّبها كيف وروى اإلسالم، صدر يف لغتهم إىل نقلها العرب إغفال إىل الداعية األسباب
أساليبها، من عليه ل يُعوَّ أن يجب وما األعجمية الكتب نقل يف العرب مناهج وذكر
اليونان بني املقابلة مع كليٍّا إسهابًا ذلك يف وأسهب العربي والشعر اإللياذة بني وقارن
بإسهاب ورشحها املوضوع بهذا تعلق له ما وكل وأشعارهم آدابهم ووصف والعرب،
لنحو وحوادثها اإللياذة معاني مثل يف عربي بيٍت ألف بزهاء عه رصَّ مفيًدا مفكًها رشًحا
فهرًسا وأضاف بالرسوم الرشح وزين الكامل بالشكل الشعري املتن ومثل شاعر، مائتي

تاريخيٍّا. لغويٍّا ومعجًما الكتاب محتويات لكل مستوفيًا
إليها يرجع قافية عىل قصيدته تبنى «املثنى» منها جديدًة مسالَك النظم يف وسلك
اصطلح ما نحو عىل القافية من مطلقة فيه الثاني البيت وعروض مرة، بيتنَي كل يف

ومثاله: األعرج» «الدوبيت أو «الرباعي» يف املتأخرون عليه

وف��ارا س��ال ال��دم��اء ون��ج��ي��ع اس��ت��ط��ارا وال��ع��ج��اج ت��رب��ص��ت ل��و
أغ��ارا م��ن��ه ال��ج��ي��ش��ي��ن أي ت��دِر ل��م ت��ي��ذي��ٍس ب��اب��ن وت��ب��ص��رت
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وغ��اد ع��اٍد ب��ي��ن ال��س��ه��ل ي��ن��ه��ب األع��ادي ف��وق ي��ن��ق��د م��س��ت��ش��ي��ًط��ا
ال��ك��ب��ارا ال��ج��س��ور ف��ي��س��ت��أص��ل ُه م��ج��را ب��ال��س��ي��ل ي��ض��ي��ق ك��خ��ل��ي��ج

ومثاله: واملربع

ال��ذرى أرف��ع ف��ي األه��وال أب��و وزف��س م��زع��ف��ًرا ث��وبً��ا األرض وج��ه ال��ف��ج��ر ك��س��ا
م��ح��ض��را أل��ف األرب��اب ل��م��ن��ط��ق��ه م��ه��اب��ة ت��ص��غ��ي األول��م��ب ق��م��ة ع��ل��ى
أض��م��را ف��ؤادي ص��دري ف��ي ال��ي��وم ب��م��ا ورب��ة رب ك��ل ل��ي��ع��ل��م ف��ق��ال:
م��ق��درا أم��ًرا أب��رم��ت م��ا ألن��ف��ذ أذع��ن��وا ب��ل ع��اٍص األم��ر ي��ن��ب��ذن ف��ال

∗∗∗
ال��دم ي��خ��ض��ب��ه م��ن��ك��وبً��ا ي��أوب��ن م��ن��ك��م ي��ج��ر م��ن ال��ق��وم أي ل��ن��ص��رة
وي��رج��م ي��ل��ق��ى ال��ده��م ظ��ل��م��ات إل��ى ب��راح��ت��ي األول��م��ب ش��م ف��م��ن وإال
م��ظ��ل��م وال��ق��ع��ر ال��ف��والذ ع��ت��ب ع��ل��ى اس��ت��وت ق��د ال��ح��دي��د أب��واب ح��ي��ث إل��ى
ال��ث��رى أس��ف��ل ع��ن ال��ج��و ك��أق��ص��ى م��ج��ال وب��ي��ن��ه��ا ال��ج��ح��ي��م ب��ي��ن ه��وٍة إل��ى

ومثاله: املسمط املربع أو واملثمن

ن��ف��را ك��ال��ظ��ب��ا ه��زي��ًم��ا ذع��را م��ذ ال��ج��ي��ش ق��ض��ي��ض
ان��ح��ص��را ح��ص��اره خ��ل��ف ك ه��ن��ا ح��ي��ث إل��ي��ون إل��ى
س��ب��ح��ت ب��ه ع��رًق��ا ع��ه ق��ال ظ��الل ف��ي ي��ج��ف��ف
اس��ت��ع��را ق��د ف��ي��ه��ا ـ��ل��ًة غ��ـ وي��روي ك��ت��ائ��ب��ه
ع��وات��ق��ه��م ف��ي ئ��ن وال��ج��وا اإلخ��اءة وراءه��م
ال��ق��درا ي��رق��ب ـ��ص ت��رب��ـ ه��ك��ت��وًرا ل��ك��ن ج��رو
م��ث��ب��ط��ه ال��ش��وءم ق��ض��اء أس��ك��ي��ا أب��واب ل��دى
ال��خ��ب��را ي��ص��دق أح��دق آف��ل��ون إي��اك وب��اب��ن

ومثاله: املثمن واملوشح

ظ��ل��ي��ل وال��زان أس��ك��ي��ة ب��اب وأت��ى ح��ث��ي��ثً��ا ه��ك��ت��ور س��ار

∗∗∗
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س��ائ��الت ت��ت��ق��ص��ى ع��ل��ًم��ا م��ن��ه وب��ن��ات ن��س��اء ف��ت��ل��ق��ت��ه
ث��ق��ات وأخ��وات ب��ن��ي��ه��ن ع��ن

األث��ر ذاك ع��ل��ى ي��ب��ادرن أن ف��أم��ر وأخ��ال وب��ع��ول
ال��ب��ش��ر ألرب��اب ويُ��ص��لِّ��ي��ن

م��ض��ى ف��ري��ام ق��ص��ر ول��زاه��ي األذى ع��ن��ه��ن ت��رف��ع ع��لَّ��ه��ا
م��س��ت��ط��ي��ل رواٍق أب��واب ف��وق ال��ج��م��ي��ل ب��ال��ن��ح��ت ش��ي��د ص��رح ه��و

∗∗∗
ب��ال��م��رم��ر ب��ن��ي��ت ق��د غ��رف ال��م��ن��ظ��ر ب��دي��ع ص��ف ض��م��ن��ه

ال��ح��ج��ر م��ل��س خ��م��س��ون ك��ل��ه��ا
م��ع��ا ف��ي��ه��ا أزواج��ه��م وث��وت م��ض��ج��ع��ا ش��ي��دت ف��ري��ام ل��ب��ن��ي

رف��ع��ا ص��ف وي��ج��اذب��ه��ن
ال��ح��ل��ي��ل ال��ص��ه��ر اب��ن��ٍة ك��ل م��ع ث��وى وال��رغ��د ب��اإلي��ن��اس ف��ي��ه

ومثاله: املتقارب وترصيع

وض��رب ب��ط��ع��ن ال��ع��ج��اج ف��ع��ج رب ك��ل م��ن ال��ح��رب س��اح��ة خ��ل��ت
ال��ق��س��ي وم��د ال��س��ي��وف ق��راع زن��ث��س إل��ى س��م��وي��س ف��م��ن

يشء عىل للداللة بها نكتفي اإللياذة نظم يف البستاني أحدثه مما وجيزة أمثلٌة هذه
غرو ال ولذلك واملستحدثات، الفوائد من حوته ملا بيانًا مقدمتها ورشح وصفها عدا منها

فيها. تُفاخر أن العربية للغة يحق تحفة إلياذته حسبنا إذا
اقترص ما إال منها عنده يُحفظ لم شعر بيت آالف خمسة نحو أيًضا نظم قد وهو
الفارسية: عن عرَّبهما البيتان هذان نظمه ومن األخالق. وفلسفة الحوادث وصف عىل

ت��دي��ن ب��ال��ع��ذاب م��ك��ان ب��أي ت��رى وي��ا ب��ال��ع��ذاب إل��ه��ي ق��ض��ي��ت
ت��ك��ون ف��ي��ه ل��س��ت م��ك��ان وأي ك��ائ��ن أن��ت ح��ي��ث��م��ا ع��ذاب ف��ل��ي��س
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اآلتي: املعنى يف عنها عرَّبهما أيًضا وبيتان

اإلف��ادْة ت��ن��ت��ظ��ر ش��ف��ت��ي��ك وم��ن روح��ي ش��ف��ت��ي أدرك��ت وح��ق��ك
ال��س��ع��ادْة ع��ي��ش أو ال��ي��أس ب��م��وت واق��ض��ي ب��األم��ر ع��ج��ل��ي ف��دي��ت��ك

أيًضا: نظمه ومن

ال��ش��ر ع��ظ��م أو ال��خ��ي��ر ت��وال��ى س��واء غ��دي وف��ي وي��وم��ي أم��س��ي أن��ا م��ا أن��ا
ال��ق��ب��ر ��ه ض��مَّ ق��د ك��ان ل��و ك��م��ا ق��الن��ي ال��ذي ح��اس��دي ن��اب��ذًا م��ح��ب��ي أح��ب

وجهاء أحد إليان أفندي يورغاكي صديقه تهنئة يف قاله ما الشعرية تواريخه ومن
املتمايزة: الرتبة نال عندما األماثل حلب

ف��ائ��زة ب��ال��م��ن��اص��ب ال��م��ن��اق��ب ف��ي��ه��ا م��وط��ٍن أك��رم ال��ش��ه��ب��اء زال��ت ال
ب��ارزة ال��م��آث��ر غ��رُّ ب��ه��م ف��ل��ك��م ش��ئ��ون��ه��ا ت��ع��زُّ إل��ي��ان وب��آل
ج��ائ��زة أف��خ��ر ال��م��ل��ك م��ول��ى ف��ح��ب��اه س��م��ى ف��ض��ل ب��ه��ا ل��ي��ورغ��اك��ي ول��ك��م
م��ت��م��اي��زة رت��ب��ٍة أص��دق ن��ال ق��د ت��اري��خ��ه ع��زٍة م��ن��ص��ب واح��ت��ل

١٨٨٥ سنة

جائزة عليه ونال زهري باشا قاسم باقرتاح نظمه البرصة جوامع ألحد تاريخ ومنها
صفحة ألفي يف للعرب مطول تاريخ مؤلفاته ومن خالًدا، أثًرا الجامع باب عىل فنقشوه
وله صفحة، ألف نحو يف الدستور إعالن لحني سياحاته كتب وقد بعُد. يطبعه لم
قه تعمُّ ومع واإلنكليزية. الفرنسية ها أخصُّ اإلفرنجية واملجالت الجرائد يف عديدة مقاالٌت
والفرنسيس والرسيان والفرس واليونان والرتك العرب لغات درس أتقن واآلداب بالعلوم
أعرف وُعدَّ والروسية، واألملانية والهندية والعربية بالالتينية وألمَّ واإليطاليان واإلنكليز

والغربيني. الرشقيني وأخالق بعادات سوري
كثريًا بل وساًما، وال حتى لقبًا وال رتبة يتخذ لم األعمال عظيم من فعله ما كل ومع
التظاهر وتجنبه العالم أمجاد عن تباعده ومع منها، عليه يعرض ما يرفض كان ما
فاحتفي كالعنرب طيبه فاح إال الفضل وقيمة العلم قدر فيه يُعرف مكانًا بلغ ما واملباهاة
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الغزيرة معارفه عن فضًال له االحرتام مبعث أخالقه بأن عندي شبهة وال واحرتم، به
وأسماها. الناس أخالق أرشف من البستاني وأخالق واحد، رأٌس يستجمعها أن ندر التي

باز نقوال جرجي
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البستاني نجيب

«الجنة». وجريدة «الجنان» ملجلة الثالث االمتياز صاحب
∗∗∗

بن شديد أبي بن شديد بن كرم بن هللا عبد بن بولس بن بطرس املعلم أنجال ثالث هو
أوًال فدخل بريوت، يف ١٨٦٢ األول كانون ٧ يف ُولد البستاني، محفوظ أبي بن محفوظ
والنقلية العقلية العلوم فأتقن األمريكية، الكلية ثم والده أسسها التي الوطنية املدرسة
أبوه عيَّنه ١٨٧٨ وسنة والالتينية، واإلنكليزية والفرنسية والرتكية العربية اللغات ودرس
السادس املجلد يف حينئٍذ جاريًا العمل وكان املعارف» «دائرة كتاب تأليف يف له مساعًدا
ذلك بعد القيرص عليها أجازه روسيا، عن ضافية مقالٌة أنشأه ما جملة يف فكان منها،
البستاني بطرس املعلم الوفاة أدركت وملا الثالثة. الطبقة من استانسالس القديس بوسام
والجنة، الجنان جريدتَي امتياز يف خلفهما ١٨٨٤ سنة البستاني سليم ثم ١٨٨٣ سنة
وبعد والروايات، والتاريخية واألدبية السياسية املقاالت وأودعهما سنتنَي مدة وحررهما
عمهم وابن ونسيب أمني أخويه بمساعدة املعارف» «دائرة لتأليف تفرغ احتجابهما
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املرشوع هذا إتمام به ينيطوا أن عىل أبيه ورثة اتفق ثم التاسع، املجلد فأصدروا سليمان
يف املرصية الحكومة اشرتاك حقوق اسمه إىل وحوَّلوا الرسمية العقود له فكتبوا العظيم
شئون بعض يف للنظر مرص إىل باشا رياض استقدمه ١٨٨٦ السنة ويف املذكور، الكتاب
ووعده بالتفاته شمله الذي مرص خديو األول توفيق بمقابلة مراًرا فحظي املعارف، دائرة

ونرشه. تأليفه يف ألزره ا شدٍّ املعارف» «دائرة مرشوع عىل بالعطف
الرشقية العادات لتمثيل رشكة تأليف يف سوريا أبناء بعض مع اشرتك ١٨٩٣ وسنة
لدى املثول رشف فنال مرص إىل سافر التابعة السنة ويف العام، شيكاغو» «معرض يف
الحقوق دائرتي يف فخريٍّا عضًوا تعني سوريا إىل عودته وبعد الثاني، عباس خديويها
كاملة. سنًة الوظيفة هذه يف فأقام املعارف مجلس يف عامًال وعضًوا بريوت يف والجزاء

ست فخدمها املتن محكمة لرئاسة لبنان جبل حاكم باشا نعوم انتدبه ١٨٩٥ وسنة
وأخوه الرتجمة صاحب اتفق األثناء تلك ويف بستاني، آل عن املشهورة بالنزاهة سنني
دون يحول كان ملا مرص يف املعارف دائرة كتاب نرش عىل سليمان عمهما ابن مع نسيب
مدينة إىل الدائرة بمكتبة مصحوبًا نسيب فسافر العثمانية، الدولة يف العثرات من ذلك

عرش. والحادي العارش الجزأين وطبع إتمام فيها جرى حيث القاهرة
مترصفية مركز يف االستئنايف العمومي املدعي وظيفة نجيب توىل ١٩٠٠ وسنة
الجبل بحكومة القضاء يف كبريًا شأنًا لعهده ونالت سنني خمس فيها فقىض لبنان،
فتوىل املحاماة، فن ملزاولة النيل وادي إىل وسافر منها استقال ١٩٠٥ وسنة املذكور،
عداد يف املختلطة االستئناف محكمة وقيدته بلجيكية رشكات عدة يف القضايا قلم رئاسة

لديها. املحامني
املسيحيون ألف ١٩٠٩ سنة الخالفة عرش إىل الخامس محمد السلطان ارتقى وملا
صاحب فكان جاللته، تهنئة يف عنهم ينوب األعيان من وفًدا مرص يف املقيمون العثمانيون
وعدا األعظم، الخليفة لدى والرعاية املثول رشف معهم ونال أعضائه جملة يف الرتجمة
غريغوريوس «القديس وسام املرتجم أحرز فقد ذكره املارِّ استانسالس» «القديس وسام
«العثماني والوساَمني املتمايزة» «الرتبة عىل وحاز عرش، الثالث الون البابا من الكبري»
اآلسيوية «الجمعية يف عضًوا وعني السلطانية الحرضة من الرابع» و«املجيدي الثالث»

اإليطالية».
تاريخ عن خطبًة فأعد وروما استوكهلم يف املسترشقني مؤتمر إىل مرتني ُدعي وقد
من منعته قد الكثرية أشغاله كانت وملا وأخالقهم، وعاداتهم أحوالهم وحكاية النََّور
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املذكور، املؤتمر محارضات جملة يف خطبته تالوة فجرت روما مؤتمر يف بالذات الحضور
مشفوعة والده مؤلفات مجموعة الفرنسوية الجمهورية ولرئيس أسوج مللك قدَّم أنه عىل
بالفضل االعرتاف يتضمنان جوابان إليه فورد املعارف، ودائرة والجنان الجنة بأجزاء

والعلمي. األدبي
خطبتان وله بالطبع، تُنرش لم املواضيع مختلفة شعرية منظوماٌت البستاني ولنجيب
واألخرى والفينيقيني» «فينيقيا عن إحداهما بريوت يف الرب» شمس «جمعية يف ألقاهما
يف نرشت فرنسية شتى مقاالٌت أيًضا وله املقتطف، مجلة يف طبعتا العلم» «غرائب يف
وآثارها القسطنطينية مدينة وصف عىل فيها أتى ١٩٠٩ سنة Journal du Caire جريدة
١٩١٢ وسنة وبعده. الدستور إعالن قبل العثمانية الدولة وسياسة الطبيعي وجمالها
املعارف وزير حرضة بمقابلة باريس يف وحظي وفرنسا وسويرسا إيطاليا إىل سافر
حسن املحارضة لطيف النفس أبيُّ وهو والصحافيني. واملؤلفني السياسة كرباء من وعدد
السلطنة يف املطبوعات عىل املراقبة شدة أن غري العلوم، نرش محبة أبيه عن ورث املبادئ
ترك إىل فاضطر والعلم؛ الصحافة خدمة سبيل يف القلم كرس عىل حملته سابًقا العثمانية
يزال وال وغربًا، رشًقا العربية األقطار يف شأنها البستانيون رفع التي الرشيفة املهنة هذه
فوائده تخفى ال الذي املعارف» «دائرة كتاب طبع إكمال يف اآلمال عليه يعلقون األدباء

بالضاد. ناطق كل عن العظيمة
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نوفل دي سليم

األخبار» «حديقة جريدة يف محرر أقدم
ومجلتها. السورية» العلمية «الجمعية مؤسيس وأحد

∗∗∗

ذكر فاتنا الكتاب هذا من األول الجزء يف األخبار» «حديقة جريدة تاريخ نرشنا ملا
من نوفل دي سليم كان وملا عهدها، ألول الصحيفة تلك يف حرر الذي الرتجمة صاحب
القرن من األخري النصف يف األدبية النهضة خدموا الذين والعلم والفضل الوجاهة ذوي
ما إىل عنه رويناه فيما استندنا وقد الجزء، هذا يف ترجمته نثبت أن رأينا عرش التاسع
عليه الوقوف أمكننا ما وإىل أنطون فرح ملنشئها اإلسكندرية4 يف «الجامعة» مجلة نرشته

بها: يُوثق شتى مصادَر من الطويل البحث بعد

.١٩٠٢ األول كانون :٣ سنة :١٢ عدد 4
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طرابلس يف مسيحية ١٨٢٨ سنة يف ُولد نوفل، جرجس ابن بك هللا عبد بن سليم هو
من رجالها معظم كان الفيحاء يف املشهورة عائلته ألن كريمة؛ تربيًة فيها وُربِّي الشام
كان بما مستقبله حسن عىل صغره منذ الجميع استدل وقد العثمانية، الحكومة موظفي
سيكون أنه منهم أحد خلد يف يُدْر لم ولكنه والذكاء، النباهة لوائح من وجهه عىل يلوح
الرشقي استعداد عىل الغرب ويدل الرشق بهم يفتخر الذين الرجال من األيام من يوًما
العربية املبادئ تدريس عىل مقصورة طرابلس مدارس كانت وملا وارتقاء. تقدم لكل
يمكنه ما الفرنسوية اللغة من مدارسها إحدى يف ى وتلقَّ عائيل لداٍع بريوت إىل سليم ذهب
األعالم علماءها فالزم بريوت يف بقي املدرسة من خروجه وبعد بها، والتفهيم الفهم من
بعض ومع معهما أنشأ الذي وهو البستاني، بطرس واملعلم اليازجي ناصيف كالشيخ

املشهورة. ومجلتها السورية» العلمية «الجمعية ١٨٥٢ سنة الفضالء
١٨٥٨ سنة ويف أستاذ، بغري واملطالعة الدرس عىل وأكبَّ طرابلس وطنه إىل عاد ثم
يطوف خرج حتى واحدة سنًة فيها يقم لم ولكنه الروسية، البواخر وكالة إليه عهدت
وبعد العرصي. التمدن آثار من كثريًا واكتسب وإنكلرتا فرنسا سيما ال أوروبا أنحاء يف
األخبار» «حديقة صحيفة تحرير يف له مساعًدا الخوري خليل اتخذه طوافه من رجوعه
روسيا حكومة طلبته ١٨٦١ سنة ويف اإلفرنجية. الصحف من لها يلزم ما وترجمة
األرثوذكس؛ للروم األورشليمي والبطريرك األنطاكي البطريرك بواسطة بطرسربج إىل
ولم روسيا حكومة نفقة عىل فسار بطرسربج، كلية يف العربية للغة أستاذًا ليكون وذلك
مركبة يبتاع أن إىل فاضطر القيارصة، بعاصمة يومئٍذ اتصلت قد الحديدية السكة تكن
هو ما أدراك وما القارس الشتاء فصل يف ذلك وكان وعائلته، هو إليها لتنقله بخيلها
الروس الفالحني ومحاولة الروسية اللغة جهله السفر مشقة زاد والذي روسيا، يف الشتاء

غريها. منهم يشرتي أن إىل ليضطروه مركبته تعطيل
سكانها لغة درس عىل وانصبَّ الروسية، الجنسية يف دخل بطرسربج يف استقر وملا
الذين الروسيني للشبان العربية باللغة والتدريس الفرنسوية باللغة والخطابة والتأليف
عىل الثاني إسكندر القيرص اطلع وملا األدنى، الرشق يف السياسية للمناصب يتهيئون
املشهور الرشكيس شامل الشيخ أن واتفق أسلوبها، رشاقة أعجبته ومقاالته خطبه بعض
اللغة يحسن ال وكان الزمن ذلك يف لها وسلم خضع سنة ٣٢ مدة روسيا حارب الذي
تقدمه بدأ الحني هذا ومنذ القيرص، وبني بينه ترجمانًا سليم فكان العربية، بل الروسية
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ومنحه داًرا ووهبه منه فقرَّبه نظره ودقة ونشاطه لذكائه أحبه القيرص فإن الحقيقي؛
نوفل». دي «إيرنه أو نوفل» دي «سليم يسمى فصار «دي» وهو رشف لقب

١٨٧٧ سنة ويف الداخلية، وزارة يف قلم رئاسة القيرص إليه عهد ١٨٧٦ سنة ويف
الدولة»، «مستشار رتبة ُمنح ١٨٧٩ سنة ويف اإلمرباطوري» للبالط «مستشار رتبة ُمنح
سفارة منها األوروبية البالد بعض إىل رسية مأمورياٍت يف الروسية الحكومة وأرسلته
التابعني الكاثوليك فنلندة بأهايل متعلقة مسألٍة يف البابوية الحرضة ملخابرة روما إىل
خري بواجباته يقوم وكان الرشقية، املؤتمرات يف عنها للنيابة مرات عدة وانتدبته لروسيا،
وقد األوىل، الدرجة من حنة» القديسة «وسام منها وسامات عدة حكومته فمنحته قيام؛
وتآليفه السارة خدماته عىل له «مكافأة إياه منحه القيرص أن الوسام هذا براءة يف جاء
وسام من كوردون غران رتبة فرنسا منحته وقد الرويس»، «الوسام ومنها املمتازة»،

الرشف». «جوقة

ومؤلفاته معارفه

فيها ويكتب والرتكية واإلنكليزية والروسية والعربية الفرنسية اللغة يعرف املرتَجم كان
فكاهة؛ من تخلو ال اللغة هذه درسه وطريقة أيًضا الحبشية اللغة تلقى وقد بفصاحة،
فعهد الحبشية باللغة النجايش من رسي كتاب القيرص عىل يوم ذات يف ورد أنه ذلك
عىل وأخذ، الحبشية باللغة إنجيًال التمس ثم فأخذه له، يرتجمه بأن سليم إىل القيرص
معنى فهم حتى ذلك عىل وأقام الكتاب، بكلمات كلماته ويقابل يتصفحه يُقال، ما
كلمات عليه يعرض كان وإنما الحبشية باللغة بعارف ذلك عىل استعان ولعله الكتاب،
يف بها الشبيهة الكلمات عىل يوقفه أن دون تفسريها منه ويطلب انتساق بال اإلنجيل

الكتاب.
وكفى نحريًرا، كاتبًا اللغة هذه يف وكان الفرنسوية باللغة كلها فهي مؤلفاته أما
يف باريز يف انعقد الذي املسترشقني مؤتمر يف ألقاها التي الخطبة أن ذلك عىل دليًال
له سهل الذي ولكن الجلسة، انعقاد قبل ساعة من أقل يف كتبها ١٨٩٥ سنة نواحي
الحقيقي اإلسالمي الدين «مطابقة بموضوعها مفعًما كان ذهنه أن الصعب األمر هذا
منها اإلسالمية، الرشقية املواضيع يف كانت الجهبذ هذا مؤلفات جميع أن ذلك للمدنية»؛
يف رنان الفيلسوف حذو فيه حذا وقد اإلسالمية» الرشيعة «صاحب ترجمة يف كتاب
يف «امللكية عنوانه وآخر اإلسالم» يف «الزواج عنوانه كتاب ومنها املسيح، السيد ترجمة
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رواية العربية إىل الفرنسية اللغة من ونقل والطالق»، «النسل عنوانه وآخر اإلسالم»
أبياتًا منه نذكر رقيق شعٌر وله بريوت، يف ١٨٦٠ سنة وطبعها فونتانج» دي «املركيز

وهي: بسرتس دي سليم صديقه بها رثى قصيدة من

إالم��ا ال��دي��ار ع��ن ال��ت��ن��ائ��ي ه��ذا إالم��ا س��ل��ي��م ي��ا واف��ى ال��ع��ي��د
س��الم��ا ال��دم��وع م��ن إل��ي��ك أه��دي وإن��م��ا ال��ت��ه��ان��ي ف��ي��ه ح��ظ��ن��ا م��ا
وأم��ام��ا ح��اض��ًرا ع��م��ري واس��ودَّ ك��ل��ه��ا م��وت��ك ب��ع��د ش��ج��ون��ي ه��اج��ت
ظ��الم��ا س��ل��ي��م ي��ا ب��ب��ع��دك أض��ح��ى ك��اله��م��ا وال��دي��ار ق��ل��ب��ي أق��ف��رت
أح��الم��ا ج��وف��ه ت��ب��ط��ن ح��ل��م ف��إن��ه��ا ال��ح��ي��اة أس��ف ال أب��ك��ي��ك
غ��م��ام��ا ال��ش��ع��اع خ��رق ك��م��ا م��رت ش��ب��ي��ب��ة ل��ف��ق��د أس��ًف��ا ال أب��ك��ي��ك
م��ق��ام��ا ت��ط��ي��ل ال ال��م��الئ��ك وك��ذا ب��ص��ب��اح��ه��ا م��وق��ت ال��زه��ور أج��ل
زح��ام��ا أت��وك إذا ال��ُع��ف��اة أب��ك��ي وال��نُّ��ه��ى ال��س��م��اح��ة أب��ك��ي ل��ك��ن��ن��ي
س��ج��ام��ا ال��خ��دود ع��ل��ى ال��دم��وع ي��ذري واق��ًف��ا ض��ري��ح��ك ع��ل��ى ال��ف��ق��ي��ر أب��ك��ي
إك��رام��ا ك��ف��ذَّه ن��ق��ب��ل ك��ن��ا ال��ذي أي��ن وق��ول��ه ال��ي��ت��ي��م أب��ك��ي

بقوله: وختمها

ك��الم��ا ت��س��ل��ن��ي ف��ال دم��وع��ي ه��ذي ت��ل��م ف��ال س��ل��ي��م ي��ا ش��ع��ري أع��ج��زت

وآراؤه أخالقه

العالم أنفة وجهه لوائح يف وكان وقاًرا، املشيب كساه الجسم ربعة هللا رحمه كان
كان ملا أنه الباطلة للفخفخة وكراهته اتضاعه فرط عن يروى ومما الفيلسوف، واتضاع
لزيارة املؤتمر أعضاء مع الذهاب أراد فيها املسترشقني مؤتمر اجتماع أيام باريز يف
ولم الرسمي لباسه يلبس لم ولكنه فيه، روسيا عن نائبًا بصفته الجمهورية رئيس
ورفيقه صديقه عليه فألحَّ كوردون، غران درجة من الرشف» «جوقة وسام عليه يضع
يف يبالغ الجمهورية رئيس ألن الوسام؛ وضع يف أرسالن أمني األمري حرضة املؤتمر يف
إكراًما يكن لم إن روسيا لنائب إكراًما بذلك أخريًا فريض عليه، حائًزا رآه متى إكرامه
لكيال بمالبسه الوسام غطى أمني األمري مع مركبة يف الطريق عىل كان ملا ولكنه لنفسه،

إليه. الحاجة حني يف إال يظهر
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نكتفي إنما حدة، عىل مقاًال بسطها فيقتيض والفلسفة والعرب الرشق يف آراؤه أما
والشعر السجع أن يرى فإنه العربية؛ اللغة يف الكتابية اآلداب ارتقاء يف له رأي بذكر هنا
ألن اللغة؛ هذه يف الكتابة ارتقاء دون الحائلة العوامل أشد من القديمة الطريقة عىل
اهتمامه أن أي لها؛ لباًسا األلفاظ واعتبار املعاني درر إىل ذهنه يكون ال العربي الكاتب
رأى أنه نظن أننا عىل الكتَّاب، بعض مصائب أعظم من وهذا باللباب ال بالقرش يكون
قد العربية الكتابة أسلوب ألن سنة؛ عرشين أو سنني بعرش العرص هذا قبل الرأي هذا
الزوال يف آخذ وهو األثر إال منه يبَق لم القديم األسلوب وذلك عظيًما، تغريًا اآلن تغري
ألن يتكلم؛ كما الكاتب كتابة مقتضاه الذي الطبيعي األسلوب إال يبقى فال فشيئًا، شيئًا

األلفاظ. صفُّ ال املعاني إبالغ املقصود

روسيا يف مقامه

كان أنه اآلن ذلك عىل ونزيد الرويس، البالط يف املرتجم منزلة تقدم فيما ذكرنا وقد
يفدون الذين املسلمني الرشق أمراء فإن الرشقية، العنارص وجميع روسيا بني الصلة
إىل يفد مسيحي أو مسلم رشقي لكل مقصًدا وكان به، يتعرفون كانوا بطرسربج عىل
يتكلم التي الروسية البالد من وغريها وبخارى القوقاز من كان سواء لحاجة، بطرسربج
الدين جمال السيد مع مراسالت له وكانت العثمانية، الواليات من أو العربية اللغة أهلها
عالئقهم فكانت روسيا، يف شيئًا يحتاجون كانوا الذين الرشق بطاركة وأكثر األفغاني
مدينة يف ١٩٠٢ سنة من الثاني ترشين شهر أوائل يف وفاته وحلَّت يده، عىل معها

بطرسربج.
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حبيقة نجيب

فيها. املحررين وأحد «املصباح» جريدة مدير
∗∗∗

لآلباء يوسف القديس كلية يف دروسه ى وتلقَّ ١٨٦٩ سنة بلبنان «الشوير» يف ولد
إليه، سيصري بما ذاك إذ ينبئ كان ذكاءه إن حتى أترابه بني فنبغ بريوت، يف اليسوعيني
يُدرِّس طويلة مدًة فظل عندهم، التدريس إىل املذكورة الكلية رؤساء دعاه أن لبث وما
و«املدرسة املارونية الحكمة» «مدرسة يف للتعليم انتدب ثم والفرنيس، العربي البيان صفي
١٩٠٣ شباط شهر ويف قيام، خري بمهمته فقام األزهري عباس أحمد للشيخ العثمانية»
بكتاباته الصحافة عالم يُتحف فكان «املصباح» جريدة تحرير الكثرية أشغاله مع توىل
مجلة سيما ال الجرائد صفحات عىل ونرش املبتكرة، وأفكاره الشائقة ومقاالته األنيقة
وكان اإلنشاء، صناعة يف باعه طول عىل تدل شتى فصوًال «املحبة» وجريدة «املرشق»
الفصول فيه فكتب اآلداب، وترقية األخالق لتهذيب وسيلة فيه رأى ألنه التمثيل؛ بفن ولًعا
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عدة وله بعيًدا، صيتًا كلها نالت معرَّبة ومنها مؤلَّفة منها تمثيلية رواياٍت ونرش الطويلة
منها: نذكر الكاثوليكية املطبعة يف بعضها طبع وأدبية مدرسية تآليَف

رواية (٢) للتلميذ. وثالثة للمعلم ثالثة أجزاء ستة يف اإلنشاء» «درجات كتاب (١)
مقالة (٥) التمثيل». «فن يف مقالة (٤) الوفاء». «شهيد رواية (٣) األسود». «الفارس
يبلغ مما ذلك غري وله و«الشقيقتنَي»؛ لبنان» «خريدة روايتي عرَّب (٦) «االنتقاد». يف
وبالغة التعبري ساللة يف نثره عن يقل ال شعره وكان تعريبًا، أو تأليًفا رواية الخمسعرشة
القريض لفن االكرتاث قليل كان فإنه ذلك عدا وما التمثيلية، رواياته يف سيما ال املعاني
للبابا تربيًكا البطرسية» «السفينة سماها قصيدة نظمه ومن ندر، ما إال يمارسه لم الذي

نظمه: أوائل من وهي الذهبي، الكهنوتي يوبيله يف ١٨٨٧ سنة عرش الثالث الون

وش��اُح ال��ظ��الم م��ن ال��ن��ه��ار ح��ج��ب ري��اُح األن��ام ب��ح��ر ع��ل��ى ع��ص��ف��ت
األرواح ت��زه��ق ف��ك��ادت ب��ش��ًرا أزع��ج��ت م��ص��ع��ق��ات ص��واع��ق وه��وت
ج��م��اح م��ن��ه ف��س��اء ث��ار وال��م��وج م��ص��خ��بً��ا ع��رم��رم��يٍّ��ا ع��اد وال��ب��ح��ر
ب��راح ال��غ��م��ار م��ن ف��ل��ي��س خ��اض��وا ج��م��ي��ع��ه��م ال��خ��ض��م غ��م��ر ف��ي وال��ن��اس
وص��اح��وا ك��ال��ج��ب��ال ع��ل��ي��ه��م وع��ل��ت أم��واج��ه��ا ت��الط��م��ت ال��م��ي��اه رأوا
م��راح ال��ه��الك م��ن أل��ي��س آًه��ا دن��ت ق��د ف��ال��م��ن��ي��ة ال��م��ص��ي��ب��ة ط��م��ت
م��ص��ب��اح يُ��رى م��ق��دَّم��ه��ا وع��ل��ى س��ف��ي��ن��ة ال��خ��ض��مِّ س��ط��ح ع��ل��ى ل��ك��ن
ال��م��الح أي��ه��ا ل��ج��دك ش��ك��ًرا ل��خ��الص��ه��م وت��ط��اي��رت أق��ب��ل��ت ق��د
م��ل��ت��اح ق��ل��ب��ه ك��لٌّ وإل��ي��ك ي��رت��ج��ى غ��ي��رك ول��ي��س ال��ن��ج��اة ف��ي��ك
راح��وا وف��ي��ه��ا ق��وم ب��ه��ا ف��ن��ج��ا ن��ح��وه��م ال��س��ف��ي��ن��ة ت��ق��دََّم��ت ق��د ه��ا
ق��ب��اح ال��ف��ع��ال ف��ذي ال��ح��ت��وف ش��رب آث��روا ق��د م��ن غ��ي��ر ع��ن��ه��ا ْ ي��ن��أ ل��م
ن��ج��اح ف��ل��ي��س ظ��ن��ون��ه��ُم خ��اب��ت ال��ه��دى م��ن��ه��ا ف��أم��ل��وا ال��ب��روق ش��ام��وا
ص��الح م��ن��ه ض��اع ع��ن��ه��ا ي��ن��أ م��ن ف��اع��ل��م��وا ال��س��ف��ي��ن��ة غ��ي��ر ف��ي ن��ور ال
��اح ال��وضَّ ن��وره��ا إل��ي��ه��ا ُدُك��ُم ي��ق��و ��وه��ا وأُمُّ غ��رق��ى أي��ا ج��دُّوا
م��ب��اح ال��دخ��ول ف��ي��ه��ا ول��ج��م��ع��ك��م دون��ه��ا خ��الص ل��ك��م ف��ل��ي��س ج��دُّوا
األل��واح س��ت��ح��طَّ��م ب��أْن ق��ال��وا ل��ه��م ق��ب��ًح��ا ب��ه��ا س��خ��روا أع��داؤه��ا
م��ت��اح ب��ال��ن��ج��اة ل��ن��ف��س أم��ل ف��ال ف��ي��دف��ع��ه��ا ي��ص��دم��ه��ا ف��ال��م��وج
ك��ف��اح وال��خ��ض��م ال��س��ف��ي��ن��ة ب��ي��ن آم��نً��ا ك��ن ص��ارخ: ب��ص��وٍت وإذا
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ح م��الَّ ال��ص��ف��ا ل��ه��ا ألن أب��ًدا خ��ص��م��ه��ا ت��ق��ه��ر ال��ص��ي��اد ف��س��ف��ي��ن��ة
األت��راح زال��ت ال��ب��الي��ا وع��ن رائ��ًق��ا ص��ف��ًوا ال��ن��وء ع��اد ل��ل��ح��ي��ن

لخدمة الطوال الساعات يكرس كان الوقت من العقلية أشغاله تقتيض كانت ما ومع
الجميع يذكرها بغريٍة فخدم الفاقة، ذوي عن الشقاء وطأة وتخفيف الخريية الجمعيات
الفضل أهل بعض مع وأنشأ مارون، القديس وأخويه بول دي منصور القديس رشكة
هللا ه خصَّ وقد بنفسه، املجانية مدرستها يدير وكان املارونية الفقراء» «أخواء جمعية
املنية وأنشبت والرزانة، السليم والذوق الطباع ولني األخالق بدماثة والغرية الذكاء مع
١٩٠٦ األول كانون ٢٥ يف الواقع الثالثاء يوم مساء من التاسعة الساعة عند فيه أظفارها
القتالة، جراثيمها اسئصال إىل طبيب يتوصل أن دون النرض شبابه زهرة أذبلت علٍة إثر
حفلًة مارون» القديس «أخوية نادي يف أصدقاؤه له أقام لوفاته يوًما أربعني وبعد
هذا من بريوت يف أقيمت التي األوىل الحفلة فكانت بفضله، عارف كل جمعت تذكارية
يف حياته قىض ملن خالًدا املجد من إكليًال فضفروا والخطباء الشعراء فيها وتوالت النوع
األبيات: بهذه اختتمها بليغة خطبًة حنيكاتي إلياس حينئٍذ ألقى وقد الرشيف، العلم خدمة

ال��ق��ل��وب م��لء ت��ل��ه��ف ج��دي��د ال��ن��ج��ي��ب ال��ش��ه��م ح��ب��ي��ق��ة اب��ن ع��ل��ى
ال��ن��ج��ي��ب ف��رط م��ن ال��دم��ع ف��ج��فَّ رط��ي��بً��ا غ��ص��نً��ا ل��ح��ده ف��ي ث��وى
ض��ري��ب ب��ال األرب��ع��ي��ن ب��ي��وم ج��دي��ًدا خ��ط��بً��ا خ��ط��ب��ه أران��ا
ال��ك��ئ��ي��ب ال��ق��ل��ب غ��ل��ة ل��ن��ش��ف��ي ق��ل��ي��ًال م��رآه ي��ع��اد ف��ل��ي��ت
رط��ي��ب درٍّ م��ن األس��م��اع ع��ل��ى ي��ل��ق��ي ك��ان م��ا ص��دى ل��ن��ا ول��ي��ت
ال��ن��ج��ي��ب ذك��ر س��وى ي��ب��ق ول��م واألم��ان��ي ال��ح��ق��ي��ق��ة ت��ل��ك م��ض��ت

إقراًرا ذكره به يخلدون أثر إقامة يف يسعوا أن وتالمذته أحبائه لبعض خطر ثم
واألعمال والتعليم الصحافة سبيل يف العديدة وخدماته البريوتية الشبيبة عىل بفضله
ونصبوا غرش آالف السبعة عىل يزيد املال من مبلًغا يجمعوا أن لهم هللا فقيض الخريية،
من وطني عمل أول وهو النبع»، «رأس محلة يف الواقعة املارونية املقربة يف رضيًحا له
أهل من فريق اجتمع ١٩١٠ آيار ١٥ األحد ظهر وبعد بريوت. يف أيًضا أقيم النوع هذا
تكلم وقد عني، كل يف الدمعة وملعت القرب إىل الرتجمة صاحب رفات بنقل واحتفلوا الفضل
جريدة منشئ الخوري هللا عبد بن بشارة ثم ثابت نخلة بن يوسف االكتتاب لجنة باسم
غلبوني ويوسف «الحسناء» مجلة منشئ باز نقوال بن وجرجي مصور ونجيب «الربق»
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أعادت ألنها التأثر؛ أدلة عليها ظاهرة الحفلة وكانت جلخ، سليم والدكتور كامل ويوسف
األبيات: هذه صدره عىل ونقشت ذوق بكل الرضيح شيد وقد قلب، كل إىل الفقيد ذكرى

ع��ط��اي��اه أس��ن��ى م��ن ال��ل��ه وج��ادك أدم��ع��ن��ا غ��ي��ث م��ن��ا ق��ب��ر ي��ا ح��ي��اك
ذك��راه ال��ق��ل��ب وت��دم��ي ح��زنً��ا ت��س��ي��ل م��ه��ج دون��ه ث��م��ي��نً��ا ك��ن��ًزا ض��م��م��ت
ال��ل��ه ق��در م��ا ع��ل��ى ف��ص��ب��ًرا ��ا غ��ضٍّ ف��ت��ى ع��ل��ي��ه ن��ب��ك��ي أن ال��ل��ه ق��در ق��د
م��ث��واه ال��ق��ب��ر ف��ه��ذا ال��ن��ج��ي��ب ح��ي��ي دام��ع��ه��ا ال��ت��اري��خ ف��ي ال��ع��ي��ن س��اه��ر ي��ا

١٩٠٦ سنة
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طراد إبراهيم نجيب

«األهرام» ومحرر «الرقيب» ومنشئ بريوت يف و«الصفا» «التقدم» محرر
اإلسكندرية. يف و«البصري»

وال��غ��س��ق ال��ل��ح��د س��ت��ار ال��ع��ي��ون ع��ن ي��ح��ج��ب��ن��ي ح��ي��ن رس��م��ي ع��ن��ي ي��ن��وب
ال��ورق ع��ل��ى ع��م��ري م��ن أق��ص��ر األرض ف��ي م��س��اف��ت��ه ط��ال��ت وإن ع��م��ري ف��إن

∗∗∗

أرسته

يونس جدها جاء وباملال، بالرجال غنية املقام رفيعة بريوت يف العهد قديمة طراد أرسة
بريوت قدم ثم لبنان، شمايل الكورة يف حزير» «كفر وسكن حوران من طراد بن
باألمري واتصل القطوف» «دواني كتابه يف املعلوف عيىس املؤرخ روى ما عىل ١٦٤٣ سنة
منها واشتهر جيل بعد جيًال الوجاهة ساللته فتوارثت عنده، وحظي املعني الدين فخر
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وكان ١٨٦٧ سنة املتوىف وراشيا حاصبيا أسقف جراسيموس كاملطران عديدون أفراٌد
١٨٧٠ عام الجواد به كبا الذي العزيز عبد السلطان ياور أسربيدون ومنهم فاضًال، حربًا
فيه: قوله ومن األخبار»، «حديقة مؤسس الخوري كخليل الشعراء من كثري ورثاه فمات

األم��ن��ع ال��ط��راد ب��اب��ن ال��ردى أي��دي م��الع��بً��ا ال��ج��واد ك��ب��ا ك��ي��ف وي��اله
ال��م��رج��ع ق��ب��ل ال��دار غ��ري��ب ق��ن��ص��ت إن��ه��ا ال��م��ن��ي��ة أي��دي م��ن أواه
ال��م��رت��ع خ��ص��ب ب��ع��د ال��س��ع��ادة دار ث��رى ف��ي ��د ال��م��وسَّ ال��غ��ص��ن أي��ه��ا ي��ا
ال��م��ص��رع ي��وم ص��اح ي��ا ي��ح��ن ل��م ق��م ف��ت��ى ي��ا ان��ق��ص��اف��ك وق��ت ي��أن ل��م ق��م
ال��م��ت��ف��ج��ع م��ه��ج��ة ت��ن��ع��ش ف��ع��س��اك ت��رف��ًق��ا ل��ل��ص��ح��اب ل��ط��ف��ك وأج��ل ق��م
ب��م��س��م��ع��ي ت��رن ��ت��ه��ا ب��رقَّ ل��ي م��ن ب��ل��ف��ظ��ٍة دع��اك م��ن غ��ل��ة واش��َف ق��م

«أبرشية تاريخ مؤلف مخايل بن هللا عبد املقديس املتوفني طراد آل أدباء ومن
الكتاب هذا عىل اعتمد وقد عرش، التاسع ربع إىل عرش السادس القرن أوائل من بريوت»
األنطاكيني» البطاركة «تاريخ تأليفه يف البلمند مدرسة أساتذة أحد قندلفت غطاس أيًضا
بطلب ألَّف طراد شاهني بن وبطرس البريوتية، «املنار» لجريدة األوىل السنة يف املنشور
مدة يف وأوروبا فرنسا لحروب تاريًخا مدليل جزيرة يف وهو ١٨١٧ سنة األمراء أحد من
رأيت وقد مطبوع، غري تاريخه يزال وال األول، نابليون عهد عىل سنة وعرشين أربع
صفحٍة ٣٠٠ يف املؤلف يد بخط مكتوبة بسرتس مرعي أبي جرجي عند منه نسخة
املقاالت كاتب (١٨٥١–١٨٧٧) طراد إسحاق بن جرجي ومنهم متني، ورٍق عىل صغرية
بخط منه نسخة عندي شعر ديوان وناظم «النحلة» ومجلة «الجوائب» جريدة يف املفيدة
يف قوله نظمه ومن شعرية، وروايٌة الرصف يف أرجوزة أيًضا وله للطبع، سأمثلها يده

الحكم:

ي��ف��دي��ه��ا ال��ن��اس ي��ف��دي رام ال��ذي وال ي��درك��ه ال��ش��ع��ر ن��ظ��م رام م��ن ك��ل م��ا
ي��دري��ه��ا األي��ام ع��رك ال��ذي ب��ل م��ط��ول��ة أي��اًم��ا ع��اش ال��ذي ل��ي��س
وت��ف��ن��ي��ه��ا ت��ف��ن��ي��ن��ا وال��ب��ؤس ب��ال��ح��ظ م��ع��رك��ة ال��ن��اس وك��ل ال��ح��ي��اة ب��ي��ن

السادسة ويف صبي، وهو الشعر نظم (١٨٥٤–١٨٩٢) طراد حبيب بن وجربائيل
ما بسرتس دي لسليم رثائه ومن بقصيدة، أسبرييدون نسيبه رثى عمره، من عرشة

يأتي:
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س��ع��دا ن��م��ا ال��س��ل��ي��م م��ث��ل م��ن ن��غ��ب��ط ب��أن ب��ن��ا أح��رى ك��ان ق��د أن��ه ع��ل��ى
ح��دا ألف��ض��ال��ه ت��ط��ل��ب وال ف��ح��دث رب��ه خ��وف ف��ي دن��ي��اه ق��ض��ى ح��ص��ي��ف
رف��دا ف��أوس��ع��ه س��ق��م أخ��ا وع��اد ج��ائ��ًع��ا وأط��ع��م م��ح��ت��اًج��ا غ��اث ف��ك��م
ع��ق��دا ف��ض��ل��ه م��ن ال��ده��ر ب��ج��ي��د ف��ك��ان��ت وم��ك��ارم ج��اءه��ا أي��اٍد م��ن وك��م
م��م��ت��دا ك��ان ق��د ال��ف��خ��ر رواق وم��ن��ه ف��راق��ه ي��ش��ك��و ال��ف��خ��ر ب��أن ج��دي��ر

منها الجرائد بعض يف مقاالت عدة كتب (١٨٨٣–١٩١١) طراد نسيم بن وموىس
مختلفة. مواضيَع يف وقصائد خطب وله روايات، بضع وترجم «املحبة»

«عبيه» مدرسة تلميذ (١٨٣٥–١٨٩١) املشهور الشاعر طراد أسعد أدبائهم وكبري
الذي وهو تويف، حيث املرصي القطر يف واملتاجر الحكومة يف عديدة سنواٍت واملوظف

اليازجي: ناصيف الشيخ أستاذه فيه قال

غ��ص��ب��ا ن��ال��ه ال��ذي ال��س��ب��ق ق��ص��ب إل��ى أس��ع��ُد ال��ط��راديُّ ال��ق��وم س��ب��ق ل��ق��د

دي سليم ووصفه كاملاء» فيه من الشعر يتدفق «كان بأنه األهرام جريدة ووصفته
يأتي: بما بسرتس

م��م��اث��ًال األن��ام ب��ي��ن ي��ل��ت��ق��ي ال ص��ف��ات��ه ب��ل��ط��ف وم��ن ال��ف��ري��د ذاك
ب��اب��ال ي��س��ح��ر ال��ف��ت��ان س��ح��ره ف��ي أت��ى إذ أب��دع ال��ش��ع��ر ب��ن��ظ��م ش��ه��م
ع��اط��ال ج��ي��ًدا ق��ط أن��ظ��ر ع��دت م��ا ع��ص��رن��ا ح��لَّ��ى ال��ن��ظ��م ب��ع��ق��د ل��م��ا
م��ائ��ال ودِّي ن��ح��و رأي��ت��ك إذ ب��ك أس��ع��د إن��ي ال��ن��اس ف��ي أس��ع��ًدا ي��ا

نورد بقصيدة إليه أرسلها قصيدة عىل مرة مرص من بسرتس دي سليم وجاوبه
أبياتها: من

ل��ي ح��ال م��ا غ��ي��رك ب��ي��روت ف��ي��ا ف��ي��ه��ا أن��ت ألرض ش��وق��ي وي��ا
ال��ج��ب��ال زه��ر ش��ذا م��ن س��الًم��ا إل��ي��ن��ا ح��م��ل��ت أس��ع��ٍد رس��ال��ة
ال��دوال��ي خ��م��ر م��ن ل��ي��س ف��س��ك��ري ل��ط��ًف��ا ال��م��م��ل��وء ب��ك��أس��ه��ا س��ك��رت
ال��آلل��ي ص��اغ ل��ك��ات��ٍب ع��ج��ب��ت م��ص��اًغ��ا درٍّا ب��ن��ظ��م��ه��ا وج��دت
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منها بعًضا جمع مواضيعها، يف الشعراء نظم ما أحسن من وأبياتًا قصائد له فإن
قوله: فيه ورد مما ١٨٩٩ سنة نرشه حدة عىل كتاب يف خليل شقيقه ابن هللا فضل

س��ائ��ًال دم��ًع��ا ق��ط ط��رف��ي ردَّ م��ا س��ائ��ًال ص��بٍّ��ا ردَّ ق��د ل��ل��ذي ق��ل
ب��اخ��ال ب��ال��ت��دان��ي ت��ب��ق��ى ك��ن��ت م��ا م��رًة ط��رف��ي ج��ود ت��ن��ظ��ر ك��ن��ت ل��و
ال��ع��اذال أط��اع ق��ب��ل��ي ع��اش��ق م��ن ف��م��ا م��ه��ًال ح��ب��ه ف��ي ع��اذل��ي ي��ا
ال��ق��ات��ال ذاك أخ��ف��ي��ت وب��م��ه��ج��ت��ي رض��ى ع��ل��ى ال��غ��رام ف��ي ق��ت��ي��ل إن��ي

مرص: خديوي باشا لتوفيق رفعها قصيدة ومن

ال��س��ودا وال��ع��ي��ون وج��رة وظ��ب��اء وال��غ��ي��دا ج��ل��ج��ل دارة ي��وم دع
ع��م��ي��دا ت��ع��د ب��ه وق��ف��ت م��م��ا أط��الل��ه م��ن ت��ع��د ت��ك��اد وح��م��ى
ف��ق��ي��دا ي��رد ال ف��ي��ه��ا وب��ك��اك ال��وف��ا ت��خ��ول��ك ال خ��ول��ة إط��الل
رش��ي��دا أت��اك م��ن ه��داي��ة ت��س��م��ع ل��م وأن��ت ال��دع��اء ال��ص��م أف��ت��س��م��ع
ح��س��ودا ه��داك م��ن أص��دق ودع��وت ع��اذًال ل��ك ن��اص��ح أش��ف��ق س��م��ي��ت
ال��م��ف��ق��ودا ق��ل��ب��ك ت��ن��ش��د ون��س��ي��ت ال��ح��م��ى ف��ي األح��ب��ة ت��ف��ت��ق��د وط��ف��ق��ت
ت��ق��ي��ي��دا ع��ق��اص��ه��ا ق��ي��دت��ك ق��د غ��وائ��ر ذات ع��ن��د ذات��ك وغ��درت
وق��ودا ح��ش��اك ل��ه��ا ج��ع��ل��ت ن��اًرا ب��ه��ا ت��ط��ف��ي ف��ال ُس��ًدى ال��دم��وع ت��ج��ري

والغراموفون الفونغراف عن متنبئًا العرصية االخرتاعات وصف يف قوله ومن
تغراف: والسينما

ح��دي��دا ي��ج��ر م��اء أرى إن��ي ب��ه وق��ل ل��ل��ب��خ��ار ل��ح��اظ��ك ��ه وجِّ
ب��ع��ي��دا م��ن��ك ك��ان م��ا ق��رَّب��ا ق��د ك��م وال��ت��ل��ف��ون ال��ب��رق ل��س��ل��ك وان��ظ��ر
ن��ش��ي��دا ال��ع��راق أه��ل بُ��ع��ده��ا م��ع ف��أط��رب��ت ال��ح��ج��از ف��ي س��ل��ي��م��ى غ��ن��ت
ت��أوي��دا ل��ق��دِّه��ا أص��ف��ه��ان ف��ي ت��رى ب��ب��اري��ز رق��ص��ت أن ول��س��وف
ال��غ��ري��دا ال��ط��ائ��ر وه��اك ع��ج��بً��ا وذا وذا ذاك ب��ذك��ر ال��ف��ؤاد أل��ه
ب��ري��دا ال��ب��ري��د ح��م��ل ف��ك��أن��م��ا ب��وص��ف��ه ال��ب��ري��د م��ع إل��ي��ك ي��ه��دي
م��ع��دودا م��ت��ن��وًع��ا وب��ج��وه وب��ب��ح��ره ب��ب��ره ال��ب��ري��د ي��ص��ف
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وال��ت��ع��ري��دا ال��ت��أج��ي��ل ي��ع��رف ال ال��ذي ال��خ��ل ال��ص��ادق ال��ص��دي��ق ذاك
وع��ه��ودا س��ن��ًة األم��ان��ة ح��ف��ظ ي��رى خ��الٍّ ب��وص��ف��ه م��ن��ه وي��ري��ك
ال��ب��ي��دا ي��ط��وي ال��ل��ه ب��ح��ول وس��رى أله��ل��ه��ا وال��ن��ض��ار ال��س��ف��ائ��ح ح��م��ل
أخ��دودا ب��ه��ا م��ن��ه وك��م م��ن��ه��ا ح��ل��ة ع��ل��ي��ه ف��ك��م ال��ق��ف��ار ي��ط��وي
ص��ع��ي��دا ذاك س��ق��ي ال��ت��ج��ارة ي��س��ق��ي ك��ن��ي��ل��ه��ا م��ص��ر أرض ف��ي م��ت��ف��رع
ع��ن��ق��ودا م��ح��ط��ة ل��ك��ل ي��ه��دي ك��رم��ٍة ك��ص��اح��ب ب��ه��ا ي��ط��وف أب��ًدا
زه��ي��دا ال��ع��ف��اف م��ن ال��ع��ظ��ي��م ن��ظ��ر وق��د ب��وف��دت��ه ل��ن��ا ال��ث��م��ي��ن ج��ل��ب
ت��زوي��دا ب��ن��ظ��ي��ره��ا وم��ودًع��ا ب��ه��دي��ٍة زائ��ًرا وي��ص��ب��ح ي��م��س��ي
وأع��ي��دا أت��ى إذ ي��ق��ي��ن ن��ب��اءٍ ع��ل��ى س��ب��أٍ م��ن م��ن��ه وق��ف��ن��ا ول��ك��م
م��ف��ي��دا ك��ان ال��م��اء غ��ي��ض ك��ون ع��ن ال��ذي ب��ال��غ��ص��ن ع��اد ق��د ال��ذي وه��و
ج��ي��دا ت��ت��وق وذا األم��ي��ن أج��ر رأس��ه ت��ت��وج ذا ذل��ك ف��ألج��ل

أسبرييدون: نسيبه رثاء يف وقوله

ن��ع��ال��ه م��ث��ل ال��ي��وم ذاك ك��ان ق��د ف��ك��أن��ه ج��واده ل��ق��ل��ب واًه��ا
أف��ع��ال��ه ف��ي ال��ح��ي��وان م��ن ت��رج��و ال��ذي ف��م��ا ال��وداد ح��ف��ظ م��ا وال��م��رء

بسرتس: دي لسليم مرثاته ومن

ع��ت��ب��ات��ه ع��ل��ى م��ض��ارب��ه نُ��ص��ب��ت ق��د وال��ح��ي ب��رم��س��ه ح��ل ف��ال��م��يْ��ت
خ��ط��وات��ه اس��ت��ت��ب��اع��ه م��ن ل��ب��ك��ى ن��ف��س��ه ت��أم��ل ول��و ال��ف��ق��ي��د ي��ب��ك��ي
ث��ق��ات��ه ق��ول ب��ح��س��ب ال��م��ع��اد ي��وم ش��م��ل��ن��ا ي��ج��م��ع ل��ي��س أب��ي��ن��ا أب��ن��ي
روات��ه ف��ض��ل ال��رح��م��ن ج��زى أب��دا ب��ه ب��ع��ًض��ا ب��ع��ض��ن��ا ي��ع��زي وغ��ًدا
م��خ��ل��وق��ات��ه ت��ع��ي��س ك��ان ب��ال��ل��ه ل��ح��ي��ات��ه م��وت��ه ل��وال وال��م��رء
ف��ل��وات��ه ف��ي ال��ح��ي��وان ت��ع��ت��ري ال ون��وائ��ٍب م��ص��ائ��ٍب ذات دن��ي��اه
ظ��ل��م��ات��ه ف��ي ال��ع��ق��ل ي��ض��ي��ع ع��دم س��اوره��م��ا إن ل��إلن��س��ان ف��ال��وي��ل
��ات��ه ل��جَّ ف��ي ف��ت��اه ال��ب��ي��ان ب��ح��ر ف��ي وخ��اض ال��ل��ب��ي��ب ح��ار ب��ه أم��ر
م��ك��ن��ون��ات��ه ب��ح��ج��اب ت��رى أن ع��ن ت��ح��ج��ب��ت ال��وج��ود ث��اب��ت��ة وال��ن��ف��س

435



العربية الصحافة تاريخ

الذقاني: ألنطون رثائه ومن

غ��ال��ي��ْة ال��م��ح��ب��ي��ن ع��ن��د ق��ي��م��ة ل��ه��ا درة ال��ب��ي��ن أي��ه��ا ي��ا ب��ه س��ل��ب��ت
م��اه��ي��ه ألع��رف ق��ل��ب��ي ع��ل��ى رم��اه��ا ب��ه��ا ق��ض��ى ق��د ال��ت��ي ال��ح��م��ى ب��ه ك��أن
ش��اف��ي��ة ن��ي��ل ي��ا ال��ب��ي��ن ك��واه ل��ق��ل��ب ج��رع��ًة م��ن��ك أرى ه��ل م��ص��ر ن��ي��ل ف��ي��ا
س��اق��ي��ة ع��ي��ن��ي دم��ع م��ن وخ��ذ ب��ك��أس ال��وف��ا م��ن ف��ي��ه أن��ت م��ا ع��ل��ى أغ��ث��ن��ي
ب��اق��ي��ة م��واله م��رض��اة ف��ي س��ار ل��م��ن ج��ن��ة ل��ل��ن��اس ق��ي��ل م��ا ع��ل��ى ول��ك��ن
خ��اف��ي��ة ت��خ��ف ل��م ع��ن��ه م��ن ال��ورى إل��ه غ��ي��ره األم��ر ي��ع��ل��م ال م��ن ف��س��ب��ح��ان

املآثر ذو إليها املحسن اإلنسانية محب الوديع الشهم طراد إسحاق وجهائهم ومن
عرصه يف بريوت أرثوذكيس عني طراد وبولس ،١٨٦٠ عام حوادث يف خصوًصا الطيبة
ومعزز العجم قنصلية ترجمان إسكندر وولداه اإلدارة، مجلس عضوية يف طائفته وخادم
ومدير الفكاهة» «ديوان مجلة ومنشئ روسيا قنصالتو ترجمان وسليم الطائفة مدارس
أبَّن من وأول التجارة محكمة عضو نقوال بن وجرجس جاورجيوس، القديس مطبعة
غرائب من يذكر ومما .١٨٤٨ سنة بنيامني املطران بتأبينه نعلم ما عىل بالدنا يف ميتًا
بولس والده فيه تويف الذي اليوم مثل يف كانت ١٨٨٨ سنة إسكندر وفاة أن االتفاق

«الصفاء»: مجلة ذلك يف فقالت عاًما، عرش سبعة بعد أيًضا الساعة وبذات

ن��ادر غ��ري��ٌب خ��ط��ب��ه��م��ا ول��ذاك ن��ادر ال��ب��ري��ة ب��ي��ن ف��ك��اله��م��ا

الروس قيرص ضيف الحايل أنطاكية بطريرك حداد غريغوريوس الشماس ابنه وقد
اليوم.

االستئناف محاكم أعضاء أحد جرجس بن إلياس الفقيه املعارصين أحيائهم ومن
«الحكمة» مدرستَي يف الفقه ومدرس األرثوذكسية» الخريية «الجمعية رئيس ونائب
العربي باللفظ اإلنكليزي» «الرتجمان كتاب ومؤلف اإلكلرييكية» و«األرثوذكسية املارونية
املحاكمات أصول مواد ألهم مخترص رشح وله وعربي، إنكليزي قاموس ومصحح
واملحامي و«املنار»، «الصفا» ويف فيها حرر التي «لبنان» جريدة يف نرشه الحقوقية
الفنون» «ثمرات جريدة يف واملحرر مرص يف «املؤيد» جريدة مدير هللا فرج بن إسكندر
املحاماة يف اشتغل حيث اآلستانة من و«األهرام» الحال» و«لسان «التقدم» جرائد ومراسل
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و«باريس» البريوتية «املحبة» جرائد تحرير رئيس نسيم بن نجيب والكاتب طويلة، مدًة
بتعريب فياض نقوال الدكتور ومساعد الربازييل و«الجديد» الباريزيتني العرب» و«نهضة
«جمعية مؤسيس أحد إسكندر بن برتو واملحامي األملاني، لشار والحب» «الخداع رواية
عضو ميخائيل وشقيقه وامللة اإلدارة مجليس عضو نعمة بن ونجيب العمومية»، اإلصالح
شكور بن وحنا العمومي، املجلس عضو يعقوب بن ونقوال التجارة، وغرفة محكمة
وشقيقه وبريوت وقونية حلب يف العثماني البنك مدير ومرتي والحكام، األمراء مضيف
صاحب «نجيب» شقيقا وهما االستئناف عضوية حتى مأموريات عدة يف املوظف سليم

السرية. هذه
«زهرة مدرسة مديرة طراد إسحاق بنت فريدة السيدة وأديباتهم فاضالتهم ومن
وتهذيبهن، البنات لتعليم الجهاد يف جهشان مريم األخت رئيستها حياة ورفيقة اإلحسان»
إلياس وزوجة املدقق املايل بك أنيس وشقيقة طراد حبيب بن جرجي ابنة أدما والسيدة
للروم جاورجيوس القديس مستشفى ملساعدة السيدات جمعية ورئيسة رسسق بك
املدرسة رئيسة بك فارس ابنة ميليا والسيدة الخريية، الجمعيات ونصرية األرثوذكس
نسيم بن نجيب شقيقتا ومنهن األحداث، بتهذيب العناية ذات الشويفات يف الوطنية
كتبت املستعدات، الذكيات خرية من كانتا وقد وسلمى» «حنينة صباهما عىل املأسوف
نفسها وهيأت املرأة حق عن الدفاع يف وخطبت وغريها كالنصري الجرائد بعض يف سلمى
أن قبل باريز ضواحي يف عاجلتها املنية ولكن مجيد، مستقبٍل إىل واالستطالع بالدرس
١٩١٠ سنة شباط يف تذكارية حفلًة «الحسناء» مجلة إدارة لها فأقامت العرشين، تبلغ
واختتمها الحفلة فافتتح نفًسا، وخمسون مائتان حرضها البريوتي» العائيل «النادي يف
منشئ فارس وفليكس النادي، سكرتري شميل فكتور فيها: وتكلم السطور هذه كاتب
«الوطن»، منشئ مالط بك وشبيل «املراقب»، صاحب عطية وجرجي االتحاد»، «لسان
الروم، مطرانخانة كاتب حنيكاتي وإلياس العمومي، املجلس عضو عبيد إلياس والدكتور
داود عن بالتكلم وناب اللمع، أبي نجال واألمرية ناصيف، وروز طعمة، جوليا واألوانس
تحرير رئيس يني قسطنطني وعن خرض بك أمني «الحرية» جريدة صاحب مجاعص

واملراقب». «الوطن مدير باويل برتو «حمص»
وباإلجمال طراد، آل من عضوين أو عضو من أرثوذكسية خريية جمعيٌة خلت وما

يد. مأثرة كل يف عندنا لها أرستهم فإن
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نشأته

سنة األول كانون شهر منتصف يف بريوت يف طراد مرتي بن إبراهيم بن نجيب ولد
االرتياع، دم جنينًا تغذى الظهور، وشك عىل سوريا يف األهيل االضطراب وطالئع ١٨٥٩
النسيم ونشق يحمر يكاد الحليب فرضع الوجود نور أبرص للرش االستعداد عام ويف
ودويُّ السيوف صليُل أذنَيه بلغ حتى األصوات بني يميز بدأ وما الدم، برائحة ممزوًجا
األنغام بهذه الهواء تموج إذ األيتام؛ وصياح الثكاىل عويل فهمها كلمات وأول الرصاص،
من فراًرا املدينة إىل يتوافدون املنكوبني طفولته يف ورأى والشام، وحاصبيا لبنان من
يف رافقه البرش فظائع من أثر نفسه يف فبقي وجوًعا، رعبًا لها يرثى بحالة وهم املذابح
ليعش السالم، معناها «اإلنسانية األخري نزعه يف األخرية عبارته فكانت املمات إىل حياته

إنسانًا». ليكون بسالم اإلنسان
حرٍّا نجيب فشبَّ واالستقالل الحرية عىل بنيه تنشئة ربه أراد فضل بيت يف ونشأ
مبادئ ى تلقَّ الخاطر رسيع الذاكرة قوي ا جدٍّ ذكيٍّا وكان الخالل، أطيب وارثًا مستقًال

األرثوذكس. للروم جاورجيوس القديس مدرسة يف العربية
ثم واحدة، سنًة فيها ومكث اليسوعيني اآلباء مدرسة دخل عمره من التاسعة ويف
اإلنكليز فمدرسة «ستيكر» رئيسها باسم املعروفة اسكوتالندا كنيسة مدرسة إىل انتقل
فاشتغل التجارة إىل املدارس غادر البدر عمر يتجاوز أن وقبل «موط»، مسرت عهد عىل
عىل وانصبَّ العلم إىل عاد بل تاجًرا، األجل عليه يطل ولم الشام ويف الثغر يف محلَّني يف
إحدى يف فعلَّم حمص إىل وُدعي مختلفة، بمقاالٍت اإلنشاء يزاول ورشع واملطالعة الدرس
يف فأقام أوالده لتعليم عكا إىل هللا» بهاء بن «عباس البابيني زعيم دعاه ثم مدارسها
إىل غادرها البالد هذه يف مواهبه عىل ضيًقا التقدم مجال رأى وإذ يعلمهم، مدة منزله
باشا وبشارة بك سليم منشئيها إدارة تحت األهرام جريدة يف حرر حيث اإلسكندرية
الحربية وزارة يف توظف ذلك وبعد املرصية، الحديد سكة إدارة يف كاتبًا وتعنيَّ تقال،
الفتنة بعد محاكمته يف باشا لعرابي ترجمانًا تعيينه فيها املأثورة أعماله ومن مرص، يف
لغة اإلنكليزي باشا ونجت وتعليمه النيل، وادي بسببها اإلنكليز احتل التي املشهورة
بادرة منها يخَش ولم أحوالها جميع واستطلع العرابية الحوادث حرض وقد العرب،
ثبت بل الهرب، إىل جنح وال باملرصيني فتك إذ األصفر الهواء يرهب لم أنه كما االغتيال،
حقه رأى إذ ولكنه بالرتقي، أمًال مركزه يرتك ولم عليه خطًرا أشدها عىل مواقفه يف
بعد بريوت إىل وعاد البقاء عىل االستقالة آثر عادل غري الوظائف بسلك وترقيه مبخوًسا

مرات. ثالث وواالها استقالته الوزارة رفضت أن
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بريوت إىل رجوعه

من أبدى وقد درسه، يكمل لم ولكنه الفرنسوية الكلية يف الطب يدرس هنا ورشع
قررت إنها حتى بأمره واالهتمام به لإلعجاب الكلية عمدة دعا ما واالجتهاد الذكاء
واملآزرة التنشيط هذا كل ومع بدل، بال الدرس إكمال عىل وحرَّضته فيها مجانًا تعليمه
وأتقنها باألملانية فبارش اللغات، وإتقان الحقوق تعلم عىل واقترص يرتكهم أن إال أبى
األملان بلغة أستاذه وكان والرتكية، باإليطالية وألمَّ والعربية واإلنكليزية الفرنسية مع
مؤسس ولدمري ثيوفيل تأليف والحبش» اإلنكليز حرب «تاريخ مرتجم الشماس خليل
اكتفى إذ واحًدا؛ شهًرا إال عليه يدرس لم ولكنه بريوت، قرب العصفورية بيمارستان
وتدقيقه لذكائه موافًقا اجتهاده وكان ل، حصَّ ما جميع أستاذ دون بنفسه ل يحصِّ بأن
واالطالع، الدرس إال له همَّ وال املدى واسعة االستفادة يف رغبته وكانت ملطامعه مالئًما
وغيَّب أيًضا نفسه عىل الحقوق ودرس جيًدا «الفرائض» تعلم اللغات يف تعمقه ومع

األول. نابليون قوانني) (مجموعة كود أشهر بستة
بنحو ١٨٨٦ سنة مطبوًعا ونرشه عنها انفصلت التي واملمالك مكدونيا تاريخ وألَّف
نرشه الجمهورية الحكومة تاليش إىل رومية بناء من الرومانيني وتاريخ صفحة، مائتي
سالطني بتاريخ منه الثاني الجزء وخصَّ ذاتها، السنة يف صفحًة وثالثني مائتني بزهاء
«ثمرات جريدة وناظر معارصيه، عادات يف انتقادية رسالًة وكتب يطبعه، ولم رومية
١٨٨٧ عام «الصفا» مجلة يف وحرر الربهان، سديدة الحجة قوية مناظرًة الفنون»
الرومانية الدولة تاريخ تأليفه من قسًما فيها ونرش غرزوزي جرجي مديرها عهد عىل
عدا الفلسفة تاريخ ملخترص وتعريبه الرومانيني، تاريخ من الثالث الجزء وهو الرشقية
إسكندر يديرها كان إذ «التقدم»؛ جريدة تحرير بعدها وتوىل العديدة، واملقاالت النبذ
غزارة عن ويشفُّ رفيًعا محالٍّ يُحلُّها ما فيها «رأينا بقولها: الصفا مجلة فقرظتها طاسو

اطالعه.» وسعة املحرر فضل
مطبوعة ونرشها سو» «أوجان تأليف التائه» «اليهودي رواية الفرنسية عن وعرب
اللغات لكثرة العالم يف مشهورة الرواية وهذه بمجلَدين، صفحة وأربعمائة ألف من بأكثر
أحسن ذلك ومع مهمة، بأشغال محاط وهو زائدة برسعٍة عربها إليها ترجمت التي
ونظمها راسني الشاعر عن حرفيٍّا عرَّبها «عثليا» رواية ومثلها األصل، فيه ووافق تعريبها
وعرَّب تُمثَّل، أو تُطبع أن دون أحرقها مجهول ولسبٍب يوًما، وعرشين واحد يف شعًرا
يف طالعها رواية رابع هذه ولعل الرابع»، هنري و«حداثة «العرب» رواية اإلنكليزية عن

السطور. هذه كاتب حداثته
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يف الحربية ووزارة الحديد سكة يف شأنه وكان الوالية بداية محكمٍة يف عضًوا وتعنيَّ
الثبات عليه ويستحيل الحكومة من متمكنًا الفساد رأى وإذ والنزاهة، األمانة مثال مرص
واستقالل الظلم أثقال تحت ترزح تكاد مبادئه ووجد ومداجاة تزلُّف دون منصبه يف
وفضل املستبدين، عداء عانى أن بعد مستقيًال الوظيفة هجر للرضر؛ معرًضا وجدانه

الرساي. يف الظهور عىل البيت يف االنزواء
جريدة يف فحرر اإلسكندرية إىل سافر حتى طويًال استقالته بعد يمكث ولم
حسن بأسلوٍب سنوات بضع وأصدرها ١٨٩٨ سنة «الرقيب» جريدة وأنشأ «البصري»
إىل وذهب سابًقا «الصفا» مدير الغرزوزي جرجي رشيكه لعهدة تركها ثم حر، ومبدأٍ

حياته. بقية فيها واستقرَّ بريوت إىل ورجع فمرسيليا اآلستانة
ليوظِّفه السودان حاكم باشا ونجت تلميذه دعاه اإلسكندرية يف وجوده أثناء ويف
عزم أن وبعد املشهور، السوداني الحر بسبب يرَض فلم به، تليق وظيفًة حكومته يف
«املتمولة روايات عرَّب وقد عزمه، عن عدل والقانون» «الحضارة يف ألَّفه كتاب طبع عىل
باريز» و«حصار كاترين» و«امللكة رنيه» و«وقائع نافار» دي هنري و«خليلة الحسناء»
«الرقيب» يف األخريتنَي إال ونرشها الرويس» و«العاشق الشيطان» و«حبائل النور» و«ملكة
بكلمة وذيلها طراد أسعد ديوان من النبذة طبع والحظ حدة، عىل كتبًا كلها وطبعها

فيه.

األخري الرجوع

توعكت أن إىل واالطالع للدرس تفرًغا الناس عن فيه واعتزل بيته رجوعه بعد والزم
يف ودفن ١٩١١ سنة نيسان ٢٢ يف دنياه من فانتقل الضعف، عليه واستوىل صحته
حنيكاتي إلياس رثاه وقد فضله، عارفو فيه شيَّعه حافل بمأتٍم ديمرتيوس القديس مقربة

األبيات: بهذه الروم مطرانخانة كاتب

واآلداب ال��س��ك��ون ه��ذا ق��ب��ل ال��ك��ت��اب س��ك��وت��ك م��ن ج��زع��ت
واألص��ح��اب ال��خ��الن ورث��اك س��خ��ي��ٍن ب��دم��ع ال��وف��ا وب��ك��اك
االح��ت��ج��اب م��ث��ل��ك ت��واله إذ ظ��ه��وًرا «ال��رق��ي��ب» ب��ع��دك ي��ش��أ ل��م
خ��ط��اب م��ن��ك ف��ي��ه ي��ب��َق ل��م ح��ي��ن ص��م��ٌت «ال��ت��ق��دم» ذل��ك وع��رى
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األع��راب ش��ج��وه��ا ف��رط وش��ك��ت ح��زنً��ا ال��ص��ح��اف��ة م��دم��ع وج��رى
ج��واب ال ن��دا ال ال��ح��س ف��اق��د ف��ي��ه��ا رأي��ن��اك س��اع��ة ل��ه��ا ي��ا
ك��ت��اب ال ت��ه��زه ي��راع ال م��ن��ا س��م��ع��ك ي��ع��ي��ه خ��ط��اب ال
ال��ص��واب ف��ي��ه ض��اع ق��د خ��ط��ب ه��و ع��ي��ٍد ي��وم ف��ي ده��اك خ��ط��بً��ا إن
واك��ت��ئ��اب وح��ش��ة ال��ن��اس وع��را غ��م��وٍم غ��ي��وُم ش��م��س��ه وغ��ش��ت
ال��ك��ت��اب ت��ج��لُّ��ه��ا أي��اٍد م��ن ف��ي��ه��ا ل��ك ك��م اآلداب ف��ق��ي��د أي
األل��ب��اب رح��ي��ق��ه��ا م��ن ث��م��ل��ت ال��م��ع��ان��ي س��ائ��غ��ات وت��آل��ي��ف
ص��ع��اب ن��ج��ي��ب ي��ا ت��ث��ن��ي��ك ل��ي��س ال��م��ج��ل��ي ك��ن��ت ال��ع��ل��وم ط��راد ف��ي
ت��ه��اب ال ال��س��وا راي��ة ن��اش��ًرا أب��يٍّ��ا ح��رٍّا ال��دس��ت��ور ق��ب��ل ك��ن��ت
وش��ب��اب غ��نً��ى م��ل��وءه��ا ح��رة ب��ن��ف��ٍس ال��ب��الد ن��ف��ع ف��ي ج��اه��ًدا
وال��ث��واب ال��س��م��ا ف��ي األج��ر ف��ل��ك ف��ي��ه��ا ث��واب��ك ت��ن��ل ل��م ف��إذا
ال��س��ح��اب ال��ك��ري��م رم��س��ك وس��ق��ى ص��ب��ًرا ال��غ��رَّ آل��ك ال��ل��ه أل��ه��م

أو نكتة من مجلسه يخلو ال مستقيًما صادًقا الشمائل حرَّ النفس أبيَّ نجيب وكان
وفرة ومع غزيرة، وآدابًا واسعة معارَف رأسه وعى ولطفه، أُنسه عشريه يملُّ وال مباحثة
تؤيد براهني حني كل يف ولديه عربيٍّا، محًضا إنشاؤه ظل األعجمية باللغات اشتغاله
بني بذلك الوحيد ولعلَّه عنها وعرَّب األملانية اللغة يف تعمق عربي صحايفٍّ أول وهو رأيه،
نكتفي فيه رغبته عدم مع الشعر من عديدة ومقاطيُع قصائد وله العرب، لغة صحافيي
سليم تأليف الفراق» «ألم لرواية تقريظ ذلك فمن شعره، عىل للداللة منها بعٍض بذكر

:١٨٨٨ سنة تمثلت عندما املجيدين وشعرائها بريوت كتَّاب أحد جدي

ال��ش��ه��ي��رة ال��ع��ص��ور ف��ي ال��ع��ل��م ب��ه��ج��ة أذك��رت��ن��ا رواي��ة س��ح��رت��ن��ا
وس��ري��رة س��ي��رة ط��اب ح��دث ج��دي اب��ن ي��راع��ة ن��س��ج��ت��ه��ا
ك��ب��ي��رة ون��ف��س ج��ودة ع��ن ش��فَّ ل��ط��ي��ف م��ع��نً��ى ك��ل ال��ل��ف��ظ أودع
وال��ب��ص��ي��رة ال��ذك��ا ن��ور ع��ل��ي��ه��ا ال��ع��ل��م ع��ك��س ق��ل��ب��ه م��رآة ف��ه��ي

إليه: املشار سليم رثاء يف قوله ومن

ص��ب��ي��ا ك��ان م��ن��ذ ال��ش��ع��ر ن��ظ��م ع��رب��ي ش��اع��ر ب��ال��ط��ب��ع أن��ت
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:١٨٩٨ سنة مرص خزان يف وقوله

ال��س��ك��ان ب��ه ت��ح��ي��ا خ��ص��ب م��ن��ه ف��ي��ج��ري م��ع��ي��نً��ا ي��ج��ري م��ص��ر ن��ي��ل
ال��خ��زان ذا ال��ن��ض��ار ول��ح��ف��ظ ن��ض��ار ل��ل��ب��الد ال��ن��ي��ل إن��م��ا

إليه: املشار طراد إسحاق لرضيح تاريخ شعره ومن

وال��ج��اه ب��اإلح��س��ان ال��م��ج��د م��ع��ال��م ف��ي ت��ألأل ش��ي��ًخ��ا ب��ك��وا ط��راد ب��ن��و
وأش��ب��اه ب��أم��ث��ال ي��ق��اس ال م��ا وه��م��ت��ه ك��أي��وب ال��ب��الي��ا ق��اس��ى
ه��ي إال ب��ل��واه ف��ي ي��ع��زي��ه أالَّ ودي��دن��ه ال��ت��ق��وى ج��س��م��ه أن��ح��ل��ت ق��د
ل��ل��ه إس��ح��اق ي��ا ن��ف��س��ك ض��ح��ي��ت ع��ج��ل ع��ل��ى أرخ ل��ه ق��ال وال��ل��ه

١٨٨٧

باز نقوال جرجي
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شقري شاكر

القاهرة يف «الكنانة» مجلة ومنشئ بريوت يف الفكاهة» «ديوان مجلة روايات مرتجم
السورية». العلمية «الجمعية أعضاء وأحد

∗∗∗

«الشويفات» يف ١٨٥٠ سنة ُولد شقري، صالح بن محفوظ بن مغامس بن شاكر هو
الروم مدرسة إىل انتقل ثم ناصيف، أبي يوسف عىل العلم مبادئ فيها ودرس بلبنان
معرفة فأحكم عربييل، يوسف الدكتور بإدارة وكانت الغرب» «سوق يف األرثوذكس
قنصلية قنشليار شقري أسرب األساتذة عىل اليونانية من وشيئًا والفرنسية العربية اللغتنَي
هذا، ليومنا لبنان إدارة مجلس أعضاء أحد الخوري مالك وإلياس بريوت، يف حاًال إنكلرتا
جاء منها خروجه وبعد تعاىل، رحمته إىل ١٩١٣ شباط ٨ يف انتقل الذي عطية وشاهني
فيه برع حتى القريض فن عنه فأخذ اليازجي ناصيف الشيخ عىل يرتدد وصار بريوت

الكالم. سيأتي كما
بإدارة إليه وعهد الالذقية مطران دوماني مالتيوس السيد انتدبه ١٨٦٧ عام ويف
مدرسة يف أستاذًا فتعنيَّ بريوت إىل عاد ثم واحدة، سنًة هناك فأقام األرثوذكسية املدرسة
سنة ويف النابغني، التالمذة من كثري يده عىل فتخرج الوطنية» و«املدرسة األقمار» «ثالثة
وملا أركانها. أهم من فكان السورية» العلمية «الجمعية أعضاء سلك يف انتظم ١٨٦٨
شاكر فيها اشتغل املعارف» «دائرة تأليف ١٨٧٥ سنة وأنجاله البستاني بطرس بارش
من كثريًا صفحاتها عىل ونرش املفيدة الفصول لها فأنشأ متوالية، سنني عرش مدة شقري
يف يحرر نفسه الوقت يف وكان اإلفرنجية، األنسكلوبيديات من يرتجمها كان التي املواد
يف ذلك مثل وله توقيعه، من خاٍل وأكثرها باسمه ع ُموقَّ بعضها مقاالت «الجنان» مجلة

أخرى. صحٍف
عىل ينرش كان ما لرتجمة الفكاهة» «ديوان مجلة إدارة انتدبته ١٨٨٦ سنة ويف
يخدم بريوت يف وبقي سنني، ثالث الحال هذه عىل فلبث الفرنجية الروايات من صفحاتها
شدة بسبب االرتزاق سبيل وجهه يف ضاق حتى والصحافة والتأليف بالتعليم املعارف
عاصمة إىل ١٨٩٥ سنة فسافر العثمانية؛ السلطنة يف املطبوعات حرية عىل التضييق
من كثريًا أودعها التي «الكنانة» سماها شهرية نصف مجلًة أنشأ حيث النيل وادي
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الشعر وفنون اللغوية واالنتقادات األدبية والقصص التمثيلية والروايات العلمية املقاالت
مرص هواء ألن عطلها؛ منها أعداد عرشة صدور وبعد الجليلة، املباحث من ذلك وغري
العلة عليه اشتدت حيث رأسه مسقط إىل فعاد بها، العناية قليل كان التي بصحته أرضَّ

.١٨٩٦ سنة األول ترشين شهر يف ومات
التاسع القرن أواخر يف السوريني األقالم حملة نوابغ من شقري شاكر ويحسب
مؤلفاٍت وترك وعلومهم، وتواريخهم وأحوالهم العرب لغة معرفة يف حجًة كان فإنه عرش،
غصن «لسان كتاب منها: نذكر بالكتابة وتفنُّنه املعارف يف باعه بطول تشهد كثرية
وكتاب اإلنشاء»، صناعة يف العرب «أساليب وكتاب العرصية، العربية انتقاد يف لبنان»
معجم تأليف وبارش األشعار»، «منتخبات وكتاب األشعار»، نظم يف األفكار «مصباح
الزمان» أدوار يف اإلنسان «أطوار وله بإتمامه، األجل له يفسح لم العربية اللغة يف
«آثار وترجم حكمية، مقاصَد عىل تنطوي أدبية فكاهيٌة جديٌة هزليٌة مقاالٌت وهي
طبعه، وكرر املعري» العالء أبي «ديوان بطبع وُعني فولني، الفرنيس للكاتب األمم»
الثالثني، عن عددها ينقص ال قصصية ومنها تمثيلية منها كثرية رواياٍت وعرَّب وألَّف
تمثيلية وهي املهتدية» «العيلة ورواية أدبية، تاريخيٌة وهي الظالم» «أرسار وأشهرها
الحقيقية» «الشجاعة ومنها األقمار، الثالثة مدرسة يف ١٨٧٢ عام مثلت البنات لتهذيب
و«االبن الخرساء» و«الصبية والنرسين» و«الورد وابنه» و«اللحام الحرش» و«كنيسة
الثمينة» و«البيضة الصغرية» و«أنيسة املضطهدة» و«الزوجة الصياد» و«الولد الويف»
الرشيد» و«الولد الخلوص» و«جزاء الحبيس» و«الغالم املسكوبية» و«اليتيمة و«الكنار»
والفتاة التقية «الفتاة ثم ورشيد» و«فريد الوالدين» إكرام و«فضل الصغري» و«األمري

وغريها. الرضتني» «ذي ورواية املظلوم» و«اليتيم الشقية»
والبيان، املعاني يف أرجوزة ١٨٧٠ سنة فنظم صبائه أول يف الشعر فن وتعاطى
ومن املذكورة، باألرجوزة وألحقها موجًزا رشًحا ورشحها بديعية نظم ١٨٧٢ وسنة
إلسماعيل تربيًكا سنة عرشين ابن وهو نظمها التي «الهالل» قصيدة النفيس شعره
من صدر كل يف التزم وقد النمسا، إمرباطور إليه أهداه ع مرصَّ بوساٍم مرص خديو باشا
ووزع ،١٨٧٠ لسنة مسيحيٍّا تاريًخا عجز كل ويف ١٢٨٧ لسنة هجريٍّا تاريًخا أبياتها
أربعة تواريخ: عرشة يتضمنان بيتان منها يرتكب ُجمعت إذا حروًفا األبيات أوائل عىل
العجزين، من ثم الصدرين ومن منهما بيت كل من املهملة الحروف من وذلك هجرية
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العجزين من ثم الصدرين ومن بيت كل من املعجمة الحروف من وذلك مسيحية وستة
األول البيت بحروف املصدرة األبيات جعل وقد لصدر، عجز من ثم لعجز صدر من ثم

فهما: البيتان أما مديًحا، الثاني البيت بحروف املصدرة واألبيات نسيبًا

ره��ج إدراك��ه ف��ف��ي ذراه ب��ان��ي ال��ـ راف��ع��ه أن��ت م��ج��ًدا ب��ال��ل��ه أدرك��ت
ت��ب��ت��ه��ج م��ص��ر أك��د م��ن��ه رف��ده ـ��ٍل ن��س��ـ أك��رم ال��س��ع��د ب��أوج ت��ع��ل��و ف��دم��ت

فيها جاريًا الطرفني املحبوك الشعر من أي «املحبوكات»؛ نظم القصيدة هذه وبعد
منها قصيدة كل قصيدة وعرشون تسع وهي ارتقياته، يف الحيل الصفي طريقة عىل
به ينتهي الذي بالحرف منها البيت يبتدئ الهجاء، حروف عدد عىل بيتًا وعرشون تسعة
عبد السلطان مدح يف اإلبريز «الذهب وسماها الياء، إىل الهمزة من الحروف ترتيب عىل
يسبق لم إذ التاريخ صناعة يف املبتكَرين البيتنَي بهذين القصائد هذه صدر وقد العزيز»

مثلهما: إىل أحد

م��ث��ل ع��د ال��ن��ج��ح، ب��ن��ش��ر ص��دق، ع��ص��ر ف��ي ش��رًف��ا ج��ن��ى ش��ك��ر، ج��ال ف��ي ال��س��ن��ا، ب��ش��ر
ع��دل ث��م ت��م، أج��ر ألج��م��ل، ت��س��ع��ى ن��دى ل��ن��ش��ر م��رت��ٍد، م��رج��اة، ق��م��ت ق��د

هجريٍّا تاريًخا وثمانني خمسة ويتضمنان حرًفا وثمانني خمسة من مركبان وهما
عرش ثالثة إىل بالنقط مقسومان البيتنَي أن ترى اآلتية: بالطريقة تستخرج ١٢٨٨ لسنة
كل مع جمع إذا األول من فيحصل تاريخ، سواه مما آخر مع منهما قسم فكل قسًما
تاريًخا، عرش أحد بعده مما واحد كل مع الثاني ومن تاريًخا، عرش اثنا بعده مما واحد
عرش الثاني إىل تنتهي حتى وهكذا تواريخ، عرشة بعده مما واحد كل مع الثالث ومن
يف ثاء كل تجمع ثم تاريًخا، وسبعون ثمانية ذلك كل من فيحصل األخري مع فتجمعه
والكاف (بالصورة) باء وكل جيم كل وتجمع تاريخ، فيحصل عني وكل ألف وكل البيتني
فيهما راء كل وتجمع تاريخ، فيحصل شطر أول يف شني كل مع فيهما نون وكل الوحيدة
تاريَخني، مجموع فيحصل األخري البيت وداالت العجزين وميمات الباقيتنَي والشيننَي
تاريخ، فيحصل الثاني الشطر يف دال وكل منه وميمني الثالث الشطر يف تاء كل وتجمع
وألف وجيم تاء وكل فيه قاف وكل الثالث الشطر يف الباقية وامليم فيهما الم كل وتجمع
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صاد وكل فيهما ياء وكل سني وكل فاء كل وتجمع تاريخ، فيحصل الرابع الشطر يف
ويكون تاريخ، فيحصل صدره يف وجيم راء كل مع األول البيت يف وياء وحاء وقاف
تكرار وال واحد حرف إهمال بدون املذكور النسق عىل األحرف جمع تواريخ مجموع
االتفاقات من وهذا تاريًخا، وثمانون خمسة الجميع ومجموع تواريخ، سبعة حرف

الغريبة.
مع ريحان بن مبارك «سرية عنوانها ١٨٦٩ سنة صنفها رواية شقري ولشاكر
خيفاء6 وأبياتًا معجمة5 أبياتًا وضمنها علمية، أدبيٌة غراميٌة وهي الحان» بنت محبوبته
ناصيف الشيخ أبيات بها عارض العاطل8 عاطل من ثالثة وأبياتًا رقطاء7 وأبياتًا

وهي: الشعر فن يف النوع هذا ابتكر الذي اليازجي

ط��رد ح��ل ه��ل ح��ول��ه ول��ح��رٍّ ح��د ل��ل��ص��د ل��ه ه��ل وص��ل ح��ل��و
ود وط��د ل��ه ه��ل وص��دود ده��ره ح��ر ل��ل��ص��د ص��دره
رد ل��ل��ه��ول وه��ل ه��ول ل��ه م در ط��ل ل��ح��ص��ور ول��وص��ل

أول من األلفاظ بنفس تقرأ ثم طرًدا تقرأ التي األبيات هذه املربع الجناس من وله
أمامك: ترى كما يليها ما وهكذا األول، فيتألف بيت كل من كلمة

ه��ي��ام��ي ف��زاد ح��ب��ي��ب��ي رأي��ت
أم��ام��ي اش��ت��ي��اق��ي ج��ف��ان��ي ح��ب��ي��ب��ي
غ��رام��ي وه��اج اش��ت��ي��اق��ي ف��زاد
م��رام��ي غ��رام��ي أم��ام��ي ه��ي��ام��ي

منقطة. حروفها كل 5

معجمة. وكلمة مهملة كلمة منها التي 6
معجم. وحرف مهمل منها حرف التي 7

ذلك، شاكل وما والسني العني دون والصاد كالدال مسماه وال اسمه يف نقطة ال الذي هو العاطل عاطل 8

يسع فال والواو، والهاء والالم والطاء والصاد والراء والدال الحاء وهي: حروف ثمانية إال ذلك من وليس
كثريًا. كالًما منها يركب أن املتكلم
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عىل ففاق فيها برز التي الكتابية واألساليب الشعرية الفنون من ذلك غري وله
من مختارات عرب عندما التالية األشعار نظم وقد واملؤلفني، املنشئني نوابغ من كثريين

الفنتني: حكايات

وال��ط��ل��ب ال��ن��ف��ع ك��ث��ي��ر ف��ن ب��ك��ل زم��ن م��ن إف��رن��ج ي��ا ال��ش��رق أت��ح��ف��ت��م
ال��ح��ق��ب س��ال��ف ف��ي غ��ام��ًض��ا ب��ق��ي م��م��ا وم��خ��ب��رة وآداب ع��ل��م ب��ي��ن م��ا
ت��ع��ب ب��ال ف��اس��ت��ف��دن��اه��ا آث��ارك��م اش��ت��ه��رت ال��م��ش��رق ف��ي آث��ارن��ا ب��ع��د م��ن
األدب ع��ن ال��ه��زل��ي ب��رق��ع��ه��ا ي��ش��فُّ ح��ك��ٍم م��ن الف��ن��ت��ي��ن ج��اء م��ا ذاك م��ن
ال��ع��رب��ي ال��ش��اع��ر ع��ن��ه ي��ق��ص��ر ف��ال ش��اع��رك��م ال��ف��ن ذا ف��ي أب��دع ك��ان إن

فأحرز املوسيقى فن أصول أحكم فإنه أيًضا الجميلة الفنون ببعض مولًعا وكان
ولو تكلف، بال ارتجاًال الشعر ينظم الخاطر رسيع الذكاء شديد وكان وافًرا، نصيبًا منه
بعضها أن عىل ضخَمني، مجلَدين من نحًوا لبلغت مخصوص ديواٍن يف أشعاره جمعت
شقري فارس أخوه رثاه وقد مطبوع، غري أكثرها يزل ولم والكتب املجالت يف منشور

أبيات: بعض منها نورد عصماء بقصيدٍة

م��ن��دم��ل غ��ي��ر ب��ل��ي��ًغ��ا ج��رًح��ا ب��ه ج��رح��ت أًخ��ا ع��ل��ي��ه ل��ه��ف��ي
ح��ل��ل دج��ى ك��اس��ي��ة واألرض أس��ى ع��ل��ي��ه ك��اس��ف��ة ف��ال��ش��م��س
ش��ل��ل ف��ي ال��ن��ب��ل زن��د وال��زن��د دام��ي��ة ال��ف��ض��ل ع��ي��ن وال��ع��ي��ن
وال��ع��م��ل ال��ع��ل��م اب��ن ع��ل��ى ح��زنً��ا ل��ي��ل��ه��ا ن��ب��راس ع��ل��ى أس��ًف��ا
ع��ج��ل ع��ل��ى م��ن��ه واس��ت��ح��ك��م��ت غ��ادرًة األق��دار ب��ه ع��ب��ث��ت
األج��ل ف��س��ح��ة واس��ت��م��ه��ل��ت��ه م��ق��اص��ده اس��ت��وف��ى أن��ه ول��و
األَُول ج��ل��ة م��ن ع��ل��م��ه ف��ي ب��ش��ر ي��أت��ه ل��م ب��م��ا ألت��ى
األس��ل م��ن أم��ض��ى ب��ب��راع��ٍة ظ��ف��ًرا ال��ه��دى م��ي��دان خ��اض ك��م
خ��ل��ل وم��ن ن��درت غ��ل��ط��ٍة م��ن خ��ل��ص��ت ال��ت��ي ال��ت��آل��ي��ف وض��ع
ال��رس��ل ه��دى ت��رس��ل��ه��ا ي��ح��ك��ي غ��رر ك��ل��ه��ا رس��ائ��ل ول��ه
ال��م��ث��ل م��ذه��ب ن��اٍد ك��ل ف��ي ذه��ب��ت ال��ت��ي ال��م��ق��االت ول��ه
م��ن��ت��ح��ل غ��ي��ر ب��دي��ًع��ا س��ه��ًال ي��رس��ل��ه ال��ن��ث��ر م��ث��ل ف��ال��ش��ع��ر
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م��رت��ج��ل غ��ي��ر ي��خ��ط��ئ وس��واه م��رت��ج��ل وه��و ف��ي��ه ف��ي��ص��ي��ب
ج��م��ل ع��ل��ى م��رص��ع��ًة ج��م��ًال ي��رص��ف��ه ال��ش��ع��ر م��ث��ل وال��ن��ث��ر
م��ن��ت��ق��ل خ��ي��ر إل��ي��ه ع��ن��ا م��ن��ت��ق��ًال ل��ل��ه ش��اك��ًرا ي��ا
ال��وج��ل ظ��ل��م��ة ف��ي غ��ادرت��ن��ي وق��د ب��األم��ان رب��ك أغ��ن��اك
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الثالث الباب

العثامنية البلدان سائر الصحفيف أخبار
بريوت مدينة عن خارًجا

(١٨٧٠–١٨٩٢)

ومجالتها القسطنطينية جرائد األول: الفصل

السالم

بن جربائيل لصاحبها ١٨٧٩ تموز ٢٣ يف ظهرت أدبية سياسيٍة أسبوعيٍة لجريدٍة اسم
من قشيبة حلًة وألبسها السيال قلمه لنفثات العنان فيها فأطلق الحلبي، دالل هللا عبد
التونيس باشا الدين خري األعظم الصدر من بإيعاز أنشأها وقد العسال، يراعه نسيج
اإلصالح، طرق يف أفكاره صفحاتها عىل ويذيع السياسية آراءه بها ينرش كان الذي
العدد ظهور وبعد إليه، املشار األعظم الصدر حال لسان أنها وعرفت أمرها فاشتهر
لركاكة األفكار عنها فانرصفت خالص هللا عبد يُسمى لرجل الدالل تركها منها الثامن
الفقرة نورد املثال سبيل وعىل فانقرضت. املدد عنها باشا الدين خري وقطع عباراتها
بالحرف وهي باشا إسماعيل الخديو عن األوىل للسنة ١١ العدد يف نرشت التي اآلتية

الواحد:

نابويل يف مقيًما الشتا هذا يف يبقى باشا إسماعيل كان إن تحقق ما اآلن لحد
يسكن ال السعادة دار إىل جاء وإذا آخر، ملكاٍن أو السعادة دار إىل يأتي أو
املرصية، بالحكومة مختصة صارت مدة منذ ألنها «أمريكان»؛ يف التي داره
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يلزم ما مع معاًشا واملأمورين الخدمة من فيها مقيمني للذين عينت إنها حتى
يشرتي أن له يقتيض عليه فبناءً لرية، آالف ثمان لها تعمريات مصاريف ألجل
يف الكائنية باشا سعيد دار أو كبرية ألنها الخليج؛ يف هي التي باشا رفعت دار
أشياء مشحونًا بابوًرا مرص من له أرسل أنه سمعنا ولقد ويعمرها، «الببك»

مريضة. تزل لم الثالثة حريمه وأن الخيل من رأًسا ومايتي

الفنون مدرسة

ملنشئها ١٣٠٠ه صفر ١٨٨٢م/١٥ األول كانون ٢٥ يف ظهرت فنية ٍعلميٍة مجلة عنوان
املعارف تنشيط غايتها مفيدة مقاالٍت وتنرش مرتني الشهر يف تصدر فكانت وهبي، حميد
العثمانية املعارف وزارة يف كبريًا نصريًا القت وقد أنواعها، اختالف عىل الفنون وترويج
يف املجلة هذه واحتجبت الرعية، بني العلم لشأن تعزيًزا شتى بنسٍخ فيها اشرتكت التي

عمرها. من الثانية السنة

االعتدال

امتيازها لصاحب ١٣٠٠ه شوال ١٨٨٣م/٢٦ آب ٢٩ يف برزت سياسية أسبوعيٌة جريدٌة
للسلطان الثاني والكاتب العايل الباب يف العربية اللغة ترجمان قدري أحمد ومحررها

مؤرًخا: البيتنَي بهذين حينئٍذ اآلستانة نزيل العرب أدباء أحد فقرَّظها الحميد، عبد

س��دي��د ق��وٍل ب��ك��ل أت��ان��ا إذ ال��ج��دي��د االع��ت��دال ن��ش��ر س��رَّن��ا
ال��ح��م��ي��د س��ع��ي االع��ت��دال ي��ش��ك��ر أرْخ ل��راج��ي��ه ع��ن��وان��ه ق��ال

هجرية ١٣٠٠ سنة

أثقال قضت التي «الجوائب» نجم أفول لدى الجريدة هذه ظهور وافق وقد
أحمد فأراد املرصي، القطر إىل والسفر صحيفته بإهمال صاحبها عىل الشيخوخة
بالعلم الصحافيني بني املعىلَّ القدح نال الذي الشدياق فارس بأحمد يقتدي أن قدري
الصحف سائر عىل املطلقة السيادة حينئٍذ جريدته وأحرزت واملال والسياسة والجاه
صاحب خدم كما «االعتدال» منشئ يخدم لم التوفيق ولكن بأرسه، العالم يف العربية
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وتعطلت سنني خمس «االعتدال»، جريدة وعاشت حياته، أدوار جميع يف «الجوائب»
معتدلة ولهجتها صحيحة عبارتها كانت اإلجمال ويف ووفاته، صاحبها مرض بسبب
الكتَّاب أقالم فيه تتبارى ميدانًا وكانت صدق، بكل والخارجية الداخلية األنباء تذيع
الفاروقي العمري باشا عزت كأحمد واالجتماعية واألدبية والعلمية الشعرية باملباحث
وغريهم الرافعي الحميد عبد والشيخ السالوي يحيى النرص وأبي األحدب إبراهيم والشيخ
يف سيما ال كثرية مدًدا الطويراني باشا حسني حسن فيها حرر وقد الجهابذة، أعالم من

نشأتها. عهد أول

وجريدة مجلة اإلنسان:

٢٨ بتاريخ ظهرت أخالقية أدبيٌة زراعيٌة صناعيٌة فنيٌة علميٌة دينيٌة مجلٌة هي اإلنسان
الطويراني، باشا حسني حسن امتيازها لصاحب ١٣٠١ه شعبان ١٨٨٤م/غرة آيار
باملقاالت وطافحة بليغة بعبارٍة مكتوبة صفحة ٢٤ يف مرة األسبوَعني يف تصدر فكانت
منشئها بقلم الدهري» «النرس كتاب صفحاتها عىل ونرشت منها، الدينية سيما ال الطويلة
ألسباب واحتجبت عدًدا ١٩ منها صدر بعدما اآلخر جماد ١٥ إىل عاشت وقد الفاضل،
جريدٍة بشكل أسبوعية الظهور إىل عادت ١٣٠٣ الثاني جماد ٥ ويف األيام، استدعتها
من صاحبها أوتيه بما العرص ألبناء ناصحة الحجم متوسطة صفحات ثماني من مؤلفة
يف اإللهامي «التهذيب ثم الحسن» «مقامات منشوراتها أهم ومن العرفان، وروح الحكمة
نواحي يف صاحبها عطلها وقد ذلك. وغري الجريدة منشئ بقلم اإلسالمي» الدين خدمة
كثرية صحًفا أصدر وهناك فيه، ليسكن املرصي القطر إىل سافر عندما ١٨٩٠ سنة

حاله. ترجمة ويف أماكنها يف ذكرها عىل سنأتي

العلم كوكب

١٨٨٥م/ الثاني كانون ١٣ يف صدرت صفحًة ٣٢ ذات الحجم صغرية أسبوعيٌة مجلٌة
وقد اللبناني، صوايا نادر بن نجيب ومحررها امتيازها لصاحب ١٣٠٢ه صفر ٢٣
«العلم»، أي الثانية اللفظة فيه داخلة «كوكب» بشكل اسمها من األوىل اللفظة ُرسمت
وكانت األمريكيني، للمرسلني البريوتية املنري» الصبح «كوكب جريدة من مستمد فكٌر وهو
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التعقيد، من خالية املنال قريبة بعبارٍة املعارف وكافة والصنائع والفنون العلوم يف تبحث
العربي القسم عن يقل ال مستقالٍّ تركيٍّا قسًما منشئها لها جعل قد للفائدة وتعميًما

مباحثه. وجودة صفحاته بعدد
كل يف حقوقهن عىل وتُحافظ النساء عن تُدافع كانت أنها املجلة هذه مميزات ومن
العربية املجلة أنها ونظن األبكار» أفكار يف األفكار «أبكار عنوان تحت أجزائها من جزء
اطلعنا وقد ، مستقالٍّ بابًا لها وخصصت النسائية للمباحث سواها قبل تصدت التي األوىل
باهلل املستكفي بنت «الوالدة نظمتهما اللذين املشهوَرين البيتنَي عىل الثالث جزئها يف
اسمها معرفة إىل نتوفق لم التي ه» «م. البليغة الشاعرة حفيدتها فشطرتهما العبايس»

قالت:

ال��ق��دود رم��اح ص��ال��ت م��ا ب��ع��د م��ن ال��ح��ش��ا ف��ي ت��ج��رح��ن��ا ل��ح��اظ��ك��م
ال��خ��دود ف��ي ي��ج��رح��ك��م ول��ح��ظ��ن��ا ره��ب��ة ي��خ��ش��اك��م��و ف��َق��ل��بُ��ن��ا
ال��ح��دود وراع��وا ال��رف��ق واس��ت��ع��م��ل��وا ب��ذا ذا ف��اج��ع��ل��وا ب��ج��رٍح ج��رٌح
ال��ص��دود ج��رح أوج��ب ال��ذي ف��م��ا ال��ه��وى ث��أر ي��ط��ل��ب ج��م��ي��ع��ن��ا

السالم

هجرية/١٨٨٥ ١٣٠٢) سنة الصائغي صالح الحاج أنشأها أسبوعية سياسيٌة صحيفٌة
توىل وقد بتعطيلها، صاحبها عىل قضت مالية ألسباٍب قصريًا وقتًا فعاشت مسيحية)،
«اإلنسان» جريدة منشئ الطويراني باشا حسني حسن املذكورة املدة يف تحريرها
كرامة بطرس املعلم الشاعر نجل كرامة بك إبراهيم ظهورها أرخ وقد الذكر، السابقة

البيتنَي: بهذين الحميص

ل��دي��ك��ُم ال��وف��اء أه��ل ي��ا ط��اب ق��د ون��ش��ره��ا ال��س��الم ص��ح��ي��ف��ت��ن��ا نُ��ش��رت
ع��ل��ي��ك��م ال��س��الم ح��وادث��ه ي��ت��ل��و م��ؤرخ ال��ص��ح��ي��ح ب��ال��خ��ب��ر ض��نَّ إن

١٣٠٢

من بدًال دالل جربائيل لخاله الجريدة هذه بنسبته حميص بك قسطاكي أخطأ وقد
إذا أعاله املنشور البيت تاريخ من ذلك يتضح ذكرها، مرَّ التي األوىل «السالم» جريدة

452



بريوت مدينة عن خارًجا العثمانية البلدان سائر يف الصحف أخبار

يف الحالل «السحر كتاب (راجع والتنبيه، التنويه فاقتىض األبجدية حروفه أرقام جمعت
.(٢٢ صفحة الدالل» شعر

الحقائق

النرص ألبي ١٣٠٢ه األول ربيع ١٨٨٥م/غرة األول كانون ٨ يف ظهرت أسبوعية مجلٌة
والدنيوية الدينية واملطالب واألدبية العلمية املباحث عىل تشتمل وكانت السالوي، يحيى
والتمدن وأحكامها والحكم وأقسامها كالحكمة مجراها جرى وما العقليات سيما
الخاصة والنصائح العامة واملواعظ الصناعية واملنتخبات العمومية واآلداب وملحقاته
والتعريفات الحدود من ذلك بجميع يتعلق ما منشئها إليها وأضاف املفيدة، والفنون
كانت قديمة واملعتقدات واملشارب املذاهب اختالف عىل واملصطلحات املوضوعات بحسب
أرباب مع األفكار تبادل نرشها من األول الغرض وكان أجنبية، أو وطنية حديثة أو

األمة. أفراد بني الصنائع وتنشيط املعارف تعميم إىل يئول فيما العثمانية الصحف
فإنه زمانه، كتاب وأبلغ عرصه شعراء أكرب من السالوي يحيى النرص أبو ويحسب
مقصورٌة منها والشعر، التاريخ يف سيما ال الباع بطول له تشهد نفيسة آثاًرا خلف
خالصٍة عىل اشتملت عثمان» آل سالطني تاريخ يف الجمان «عقد عنوان تحت غراء
تشطرٍي عىل له وقفنا وقد الثاني، محمود إىل خان عثمان السلطان من شعرية تاريخية
أحمد السيد مدح يف الواسطي مبارك بن منصور املظفر أبو نظمها التي للقصيدة بديع

ومطلعها: الكبري الرفاعي

ال��ك��ب��رى وال��ح��ض��رة ال��ق��ع��س��اء ال��س��اح��ة إل��ى أس��رى م��ن ف��س��ب��ح��ان ل��ي��ًال ن��اق��ت��ي َس��َرت
ال��خ��ض��را ج��ب��ه��ة دون��ه ب��اٍب أري��ك��ة ع��ل��ى م��ث��ق��ل��ة ال��س��ي��ر ح��م��ول وح��ط��ت

قائًال: إليه املشار السالوي شطرها بيتًا ٢١ تبلغ وهي

اإلس��را ل��ي��ل��ة ف��ي ال��ق��رب س��ر ن��ال ب��م��ن أس��رى م��ن ف��س��ب��ح��ان ل��ي��ًال ن��اق��ت��ي س��رت
ال��ك��ب��رى وال��ح��ض��رة ال��ق��ع��س��اء ال��س��اح��ة إل��ى ت��ق��اع��س��ت ال��م��ط��اي��ا ع��ن��ه��ا خ��طٍّ��ا وم��دت
ال��ع��ذرا ت��ل��ت��م��س ال��ق��وم رح��ال م��ح��ط ع��ل��ى م��ث��ق��ل��ة ال��س��ي��ر ح��م��ول وح��ط��ت
ال��خ��ض��را ج��ب��ه��ة دون��ه ب��اب أري��ك��ة إل��ى ب��ه��ا األراك وادي م��ن ت��ق��ل��ص��ت
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الحقائق

١٨٨٨ الثاني ترشين ٢٨ يف ظهرت والعلوم السياسة يف تبحث أسبوعية سياسيٌة جريدٌة
يف والسعي وامللة الدولة خدمة وغرضها أدهم، بك إبراهيم ومحررها امتيازها لصاحب
صارت ثم العالم، أنحاء يف املسلمني مصالح عن الدفاع وحسن اإلسالمية الوحدة جمع
عنها كتبت وقد سنني، وخمس نيًفا وعاشت مناصفًة والرتكية العربية باللغتنَي تُنرش
الحجم كبرية العبارة طلية «جريدة الواحد: بالحرف نصه ما باإلسكندرية األهرام جريدة
أحسنه، يشء كل من والحوادث األخبار وأفانني السياسة أنواع كل حوت الحرف جميلة
به وصفتها ما أيًضا وإليك بديع.»، وأسلوٍب فصيحة بعبارٍة أرصنه معنًى كل ومن
ترشين ٢٣ بتاريخ الصادر ٩٨٤ عددها يف اليسوعيني لآلباء البريوتية «البشري» جريدة

قالت: ١٨٨٩ الثاني

لصاحب اآلستانة يف املطبوعة الوحيدة العربية السياسية الجريدة هي الحقائق
محمودة خطًة فيها اتخذ الذي أدهم أفندي إبراهيم البارع ومحررها امتيازها
واعتدال السلمي بمنهاجها اإلسالمية الجريدة هذه وتمتاز … بالقبول حظيت

… مرشبها

الحقوق

امتيازها لصاحب والرتكية العربية باللغتنَي ١٨٩٠ تموز ١٣ يف صدرت شهرية مجلٌة
رسام بك إلياس ومديرها والطب الحقوق شهادتَي عىل الحائز مطر بك إلياس الدكتور
والتجارية العادية الحقوق عن تبحث وهي القسطنطينية، يف الدعاوى وكالء مشاهري من
حكمة وعن الدول، وحقوق والجزائية املدنية املحاكمات وأصول املحاكم وتشكيالت
فكانت إلخ، املهمة والقرارات واملحاكمات الطبيعية والحقوق الحقوق وتاريخ الحقوق
املسائل من راق ما وإذاعة املشاكل من غمض ما حل تتحرى غرض، كل عن منزهًة
ومقرراتها املحاكم أعمال تنتقد كانت ألنها مرات؛ ثالث الحكومة وعطلتها والفوائد،

اإلصالح. وجوه لها وتبني
عىل استمرا إذا بالسوء الفاضَلني صاحبَيها العدلية الدوائر رؤساء تهدد وأخريًا
الحكام جانب بمراعاة عليهما تقيض الذاتية مصالحهما كانت وملا االنتقادية، خطتهما
املجلة نرش وتوقيف الصحافة هجر عىل مكرهني اضطرا الحميد عبد السلطان عهد يف
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إىل ينتمي رسام بك إلياس ومحررها العاقبة. رش من حذًرا الثالثة للمرة تعطيلها بعد
املذكورة املدينة أبواه هاجر النهرين، بني بالد يف املوصل عائالت أقدم من كريمة أرسٍة
فيها بعضهم يزل ولم أورفا إىل عائلته رحلت ثم الوجود، نور أبرص وهناك حلب، إىل
فيها فسكن القسطنطينية مدينة رسام بك إلياس جاء حني وبعد الحارض. الزمان إىل
صفاته ومحاسن معامالته بصدق والعام الخاص لدى اشتهر وقد األشغال، وتعاطى
استحقاق، بكل نالها التي الرشف وأوسمة الرتب بعض عىل حائز وهو مبادئه، واستقامة
نفلح فلم الكتاب هذا يف نثبتهما حتى ورسمه حياته بسرية يتحفنا أن منه طلبنا وقد
ترجمة له أفرزنا فقد مطر إلياس زميله أما الشهرة، لحب وكراهته اتضاعه لشدة

الثاني. الجزء من الرابع الباب يف مخصوصة

ومجالتها دمشق جرائد أخبار الثاني: الفصل

دمشق

امتيازها لصاحب والرتكية العربية باللغتنَي ١٨٧٨ عام ظهرت سياسية أسبوعيٌة جريدٌة
كاتبًا صار حتى الدولة مناصب أعظم إىل ذلك بعد ترقى الذي العابد باشا عزت أحمد
املخابرات لقلم رئيًسا «دمشق» جريدة تأسيس لدى وكان الحميد، عبد للسلطان ثانيًا
الذي الشهري املؤرخ باشا جودت واليها عهد عىل سوريا حكومة يف والعربية الرتكية
العرب مآثر إىل فيها أشار كثرية فصوًال صفحاتها عىل نرش وقد إنشائها، عىل حرضه
قصريًا زمانًا احتجبت شهور بخمسة انتشارها وبعد وفضائلهم، وعلومهم ومفاخرها
أسعد رافقه ١٨٧٩ سنة باشا مدحت إىل الوالية منصب أسند وملا شخصية، لشواغل
قرص عىل سعاوي عيل مع بهجومه أفندي أسعد واشتهر الفتاة، تركيا أبطال أحد أفندي
عمه من بدًال الخالفة سيف وتقليده الحبس من الخامس مراد السلطان إلنقاذ «جراغان»
الجريدة نرش باستئناف عزت أحمد إىل باشا مدحت فأوعز املخلوع، العزيز عبد السلطان
الرتكي قسمها بكتابة أفندي أسعد إىل وعهد املذكورة، للسنة آب ٩ يف ظهورها أعيد التي
أسعد اشرتك سوريا من باشا مدحت سفر وبعد العثمانية، اللغة قواعد يف قدمه لرسوخ
دمشق، يف التبغ لرزي مديًرا صار ثم املحاماة فن تعاطي يف لويس جربان مع أفندي

هناك. ومات الغرب بطرابلس فزان إىل أيامه آخر يف نفي وقد
ذاك إذ كان الذي عنحوري بك سليم كتابته فتوىل الجريدة من العربي القسم أما
ألركان تعزيًزا والعمرانية السياسية املقاالت فيها فنرش الوالية مركز مقاوالت محرر
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صاحب إىل دمشق قايض هللا نور املال ابن بك عارف أحمد انضم ذلك أثناء ويف الدستور،
أديب يد إىل سنة بعد تحريرها انتقل ثم الصحيفة، هذه إدارة يف مًعا فاشرتكا االمتياز
يتقلب باشا عزت أحمد أخذ وملا السنتني. نحو أنشآها اللذين واصف ومصطفى نظمي
التي الجريدة مصلحة إهمال إىل اضطر رأسه مسقط عن خارًجا السلطنة مأموريات يف

.١٨٨٧ سنة يف عهدها آخر إىل انتظام بال تصدر صارت

األخالق مرآة

عنحوري، وحنا سليم لصاحبيها ١٨٨٦ الثاني كانون غرة يف ظهرت شهرية نصف مجلة
صفحًة ٢٤ يف جزء وكل جزءًا ٢٤ السنة آخر يف منه يتألف كتاب بشكل تنرش فكانت

البيتنَي: بهذين ها استهالَّ وقد الحكومة، طرف من امتياز بدون صغرية

وال��م��غ��ارب ال��م��ش��ارق ص��ور ب��ه��ا وان��ظ��ْر ل��ل��م��رآة ص��اح أس��رْع أال
ال��ع��ج��ائ��ب م��رآة ت��ل��ك ق��ل إذن ش��يء ك��ل ي��ظ��ه��ر ال��م��رآة ف��ف��ي

«أحدهما املقال: فاتحة يف صاحباها رصح كما قسَمني عىل املجلة هذه وكانت
يخوض والثاني والعلم، الفكاهة بناصيتي وتأخذ واألدب الغرام طريف تتجاذب روايات
بشذرة ظفر وأينما كنََزها، بدرة فاز فحيثما وتراب، ركاز كل يف ويبحث عباب كل
الحكومة عليها حجزت منها األول العدد صدور أثر وعىل والدين.»، السياسة خال أحرزها
املقاالت يف القرآن يتحدى أنه بحجة بك سليم صاحبيها أحد عىل قدمت لوشاية استبداًدا
انجلت التي املرافعة وبعد تحريره، به املختص وهو منها األول القسم يف ينرشها التي
امتياًزا بك سليم نال ثم الحكام، مظالم من حذًرا نرشها اطراد عن أرضبا التربئة عن
وايل باشا ناشد يد عىل األخالق» «مرآة باسم ومجلة «االتحاد» باسم مطبعة بتأسيس
استئناف دون حالت الوقت ذلك يف املطبوعات عىل واملراقبة التضييق شدة ولكن سوريا،

اآلن. إىل مطوية فبقيت املجلة؛ إصدار
فإنه السوريني، الشبان نوابغ من عنحوري حنا بن روفائيل بن حنا رشيكه وكان
دمشق يف التمثيل بفن واشتغل بريوت يف البطريركية املدرسة يف وتخرج ١٨٦٤ سنة ولد
١٨٨٧ سنة فكاك مالنيوس املطران خاله مع سافر ثم الزمان، من مدًة مرزا جورج مع
القديس مدرسة يف العربية اآلداب ويعلم الطب يدرس أخذ وهناك فباريس، روما إىل
بارًعا وكان سنة، وعرشين ست عن ١٨٩٠ آذار ١٣ يف فجأة مات أن إىل الذهب فم يوحنا
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و«املشكاة» و«الشام» «دمشق» صحف ومحرر األخالق» «مرآة مجلة منشئ عنحوري؛ بك سليم
العديدة املقاالت وكاتب القاهرة يف «الشتاء» ومجلة الرشق» «مرآة جريدة ومؤسس دمشق يف

العربية. الجرائد أشهر يف

يف له عضًوا اآلسيوي» العلمي «املجمع انتخبه وقد كتابها، بلغاء ومن العربية اللغة يف
ذلك وغري املحبني» «شقاء ورواية الهوان» رشك «الهوى رواية املطبوعات من وله باريس،
بعض ونسخ للمطالعة باريس يف الكربى املكتبة عىل كثريًا يرتدد وكان األدبية، اآلثار من

ومآثره. لرتجمته وحاٍو برسمه مصدر كراس نُرش وفاته وبعد القديمة، املخطوطات

حلب جرائد الثالث: الفصل

الشهباء

عطار هاشم امتيازها لصاحب ١٨٧٧ آيار ١٠ يف ظهرت املباحث عامة أسبوعية صحيفة
أنطون بن وميخائيل الكواكبي الرحمن عبد إليه انضم ثم العزيزية، املطبعة يف وطبعت
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بني الشهرية الحرب إعالن أثر عىل ظهورها وصادف إصدارها، يف مًعا واشرتكوا صقال
الداخلية الحوادث سائر مع الحرب هذه أنباء تنرش فكانت والروسية العثمانية الدولتني
أُعيد ثم حلب وايل باشا كامل بأمر تعطلت منها الثاني العدد ظهور وبعد والخارجية،
يف صدرت التي الحلبية «االعتدال» جريدة مقدمة يف أخبارها من يشء ورد وقد نرشها،

نصه: وهاك الكواكبي الرحمن عبد ملنشئها ١٨٧٩ تموز ٢٥

وجعلتها بأمانة خدمتها وقفت التي الشهباء جريدة إصدار كان ذلك عىل وبناء
دولتلو السابق الوايل اضطهاد أصيبت أنها غري العموم، من القبول حسن تحوز
تحت وقوعها أسباب لبسط حاجة نرى وال مرات، ثالث فعطَّلها باشا كامل
املشار الوايل حرضة إن بالقول نكتفي أننا عىل … أمره لشهرة التعدي هذا
صد يف جهده مقاومته سبب عن اإلنسانية محكمة يف سئل إذا يجيب ماذا إليه
له هل وأدبيٍّا، ماديٍّا وإرضارهم به القائمني ومعارضة الخريي املرشوع هذا
عداوة من فطرته يف ما إال ليس السبب بأن الحق الحكم عنه يدفع جواب من
املطبعة عىل بالحجز أوًال أمر الثالث التعطيل يف باشا كامل ألن … الحرية؟
يف االبتدائية املحكمة أعالم اعرتاف يشأ لم ثم الضابطة، مراقبة تحت ووضعها
الرباءة، عىل االستئنافية املحكمة بتصديق أيًضا بعد يعمل لم أنه كما براءتها
فإنه باشا مظهر دولتلو حرضة أما ا، جدٍّ غريبة بصورٍة تعطيلها يف استبدَّ بل
باملساعدة والوعد والتشويق التنشيط عواطف لها يبذل زال ال ترشيفه منذ
دولته وإجراءات أعمال يف وجدت إن بأنها مرصًحا الحرية وامتالك والحماية
… ذكره من متحاشية غري يراها أن يرسه التنديد أو التنبيه يقتيض ما نفسه
هذه تغتنم أن عن املوانع بعض عاقها «الشهباء» كون أخريًا ساءنا قد لكن

«االعتدال». ذلك يف مقامها فقامت الفرصة

االعتدال

ابن الرحمن عبد السيد ملنشئها ١٨٧٩ تموز ٢٥ يف ظهرت سياسية أسبوعية صحيفة
مطبوًعا نصفها وكان ذكرها، املار «الشهباء» جريدة من بدًال الكواكبي أحمد الشيخ
حلب والية سكان بني لفوائدها تعميًما الرتكية باللغة اآلخر ونصفها العربي باللسان
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ومباحثها وغرضها وعبارتها خطتها أما سواه، عىل الرتكي العنرص فيهم يغلب الذين
الواحد: بالحرف نصه وهذا االفتتاحية املقالة يف ورد مما كله فيتضح

قبُل من نفسها عىل أخذت وقد حيثية، كل من الشهباء هي االعتدال أن عىل
اإلجراءات حسنات نرش من األهلية الجرائد وظائف بكامل القيام بعُد ومن
ونرش األمر أويل مساعي إىل البالد احتياجات وعرض املأمورين سيئات وإعالن
علمية أبحاٍث من املعارف دائرة وتوسيع األخالق تهذيب يقتضيه ما كل
يكون أن عىل بإخالص مة مصمَّ االعتدال كون عىل وبناءً وغريها. وسياسية
عليه ونُبِّهت ما تقصريٌ وقع إذا أنه تعلن مقاصدها جميع يف معتدًال مسلكها
تحوز أن للجرائد يكون ما أرشف ألن املنبِّهني؛ أفضال متشكرة إلصالحه تبادر

العموم. من والوالء القبول حسن عىل

بحرية املشهور صاحبها ألن حياتها؛ مطلع يف الجريدة هذه حياة رساج وانطفأ
وإرشاداته الشائقة بكتاباته الخلل مواضع عىل الحكومة يُنبِّه كان الوطن وحب الضمري
من الدولة حرمت وهكذا «االعتدال»؛ توقيف إىل اضطر الحكومة ضايقته فلما الصائبة،
سعى التي اإلسالمية للجامعة نزاع بال الحي املمثل الكواكبي وكان اإلصالحية. نرشياته
بتاريخ البريوتية العام» «الرأي جريدة كتبته ما وإليك األفغاني، الدين جمال إيجادها يف

قالت: ١٩١٢ الثاني كانون ١١

ونري، دقيق نظٍر صاحب الخطابة يف لسانه ذالقة مع كان فقد الكواكبي أما
يف مطوًَّال رشًحا فرشحها اإلسالمي املؤتمر عقد يف األفغاني فكرة أخذ وقد
أعمال الكتاب هذا ن وضمَّ القرى»، أم جمعية «سجل باسم صدر الذي كتابه
اإلسالمي العالم حالة الحسن بأسلوبه ووصف عقده، يمكن لم الذي املؤتمر
العالم هو الكواكبي لها. الالزم الدواء ذكر مع انتباه بكل أمراضه وشخص
الوعيد فيه يؤثر لم الذي املفكر وهو اإلسالمية للجمعية دعا الذي النظري
اآلستانة إىل بمجيئه الحميد عبد إىل امليل أظهر قد األفغاني كان وإذا والتهديد،
ألَّف حتى الحميد لعبد األلدَّ العدو دائًما ظل الكواكبي فإن فيها، مات حتى

حكومته. عىل تشنيًعا — االستعباد ومصارع االستبداد طبائع — كتابه
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لبنان جبل جرائد الرابع: الفصل

الجعبة

يف أصدرها (الجالتني) الهالم عىل مطبوعة الحجم صغرية هزلية أسبوعية لجريدة اسم
شيئًا تتضمن وهي بلبنان، «درعون» قرية يف الخازن نوفل الشيخ ١٨٧٣ سنة نواحي
الخازنيون واملشائخ خصوًصا بها هو اشتهر التي واللطائف والحكم النوادر من كثريًا
القرن يف لبنان أبطال أشهر كرم بك يوسف حوادث عىل أيًضا تحتوي وكانت عموًما،
الجبل عىل ف مترصِّ أول باشا داود وبني بينه جرت التي الحروب أخبار مع عرش التاسع
أعداٍد صدور بعد منشئها عطلها وقد مطالعتها إىل يتهافتون الذوق أهل فكان املذكور،

منها. قليلة

عرش. التاسع القرن يف لبنان جبل أبطال وأشهر والقلم السيف صاحب كرم؛ بك يوسف

حصن بن نوفل بن حصن بن نوفل بن حصن بن قانصوة أبيه من نوفل الشيخ ولد
نوفل الشيخ جده وكان الخازن، رسكيس بن إبراهيم بن خازن بن نادر بن فياض بن
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دير يف ١٧٣٦ سنة التأم الذي اللبناني املجمع وكاتب بريوت يف فرنسا قنصل حصن بن
الكاثوليك، للرسيان الرشفة دير يف العلوم مبادئ «الجعبة» صاحب تلقى وقد اللويزة،
وتوىل اللبنانيني، املرسلني جمعية منشئ الحبيب يوحنا املطران عن الفقه علم أخذ ثم
زاول القضاء ترك أن وبعد واالستقامة، النزاهة مثال فكان لبنان محاكم يف مدًة القضاء
عىل بريوت يف ١٩٠٥ الثاني ترشين أواخر يف وفاته وحلَّت أيامه، آخر إىل املحاماة فن
صالة وتوىل بإكرام ُدفن حيث درعون يف رأسه مسقط إىل فنقل الرسطان، مرض أثر
وكان الطوائف، سائر ومطارنة وأحبارها املارونية الطائفة بطريرك روحه عن الجنازة
يف فتُشكر تُذكر آثار وألجداده تكلف، بال الشعر ينظم الرسيرة طيب األعمال مشكور
البابوية والرباءات السلطانية الفرامني من ذلك يتضح كما لبنان جبل نصارى سبيل
الكونت لدى بأرسها محفوظة وهي فرنسا، ملوك من لهم املمنوحة الرشف وامتيازات
منظوماته ومن مراًرا، وشاهدناها بدرعون منزله يف نوفل الشيخ شقيق خازن دي حصن
نيسان ٢١ بتاريخ غريًقا مات الذي طرازي دي أنطون الكونت بها رثى قصيدة األنيقة

وهي: بريوت مينا يف ١٩٠٠

أص��وب ال��ت��ص��بُّ��ر إص��اب��ت��ه ول��دن م��ه��رب م��ن��ه ل��ي��س ح��ك��م ال��م��وت
ويُ��ك��ت��ب ي��ق��ال م��ا وأب��ل��غ ح��ك��ًم��ا ح��ده ف��ي ص��ادق ك��الم ه��ذا
وي��ن��دب ال��ف��ق��ي��د ي��ب��ك��ي ل��م��ن ع��ذًرا رزؤه ت��ف��اق��م خ��ط��ٍب ف��ي ل��ك��نَّ
ي��ع��ذب ال ص��اب��ه ص��ب��ر ف��ال��ص��ب��ر ب��ال��ف��ت��ى أول��ى ال��ص��ب��ر ت��ق��ول م��ن ي��ا
وت��ق��رب ب��ه ل��ق��ا ال��ح��ي��اة ذي ف��ي أرت��ج��ي ال م��ن ب��ع��د اص��ط��ب��اري ك��ي��ف
ف��ت��ل��ه��ب ال��ص��دور ع��ل��ى ت��ه��ل دي��م��ا ال��ع��ل��ى اب��ن ال��ع��ي��ون س��ك��ب إذا ف��اع��ذر
ال��م��غ��رب ي��ب��ك��ي ال��ش��رَق وف��ي��ه ح��رج ف��ال ط��رازي ب��ن أن��ط��ون أب��ِك إن
ي��ط��ل��ب ف��ق��ي��ٍر ع��ن ��ا ك��فٍّ ي��ط��ِو ل��م ً وم��ل��ج��أ ال��م��س��ت��غ��ي��ث غ��وث ك��ان م��ن
ت��س��ك��ب دم��وع ن��ف��ًع��ا تُ��ج��ِده ل��م ذوى ق��د رط��ي��ب غ��ص��ن ع��ل��ى أس��ف��ي
ي��ت��ق��ل��ب ف��وق��ه أم��س��ى وال��م��وج م��ن��ون��ه ب��س��ه��م ��ام س��هَّ ف��رم��اه
ال��ك��وك��ب ال��ت��راب ف��ي أم��س��ى وال��ي��وم ك��وك��بً��ا ال��ث��ري��ا ب��رج ف��ي ك��ان ق��د
ي��ن��ح��ب وح��ي��ٌد واب��ٌن وأش��ق��ٌة ل��ه وال��دة ت��ب��ك��ي��ه ب��ل أب��ك��ي��ه
ال��م��ط��ل��ب ي��ع��ز ف��ال ع��ل��ي��ه ج��زًع��ا ب��ك��اءه ال��ج��م��اد م��ن ط��ل��ب��ت وإذا
ال��غ��ي��ه��ب ف��ط��ال ل��غ��ي��ب��ت��ه غ��اب��ت ال��ض��ح��ى رأد ف��ي ال��ش��م��س أن خ��ل��ُت ك��م
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تُ��ض��رب وال��ت��رائ��ب األض��ال��ع ف��وق ظ��ل��ه��ا أث��ق��ل ك��ان م��ا س��اع��ًة ي��ا
ال��م��ن��ك��ب ي��ح��ت��م��ل��ه��ا ل��م ال��ق��ض��ا ص��رف ع��ل��ى ن��زل��ت إذا ُج��لَّ��ى ن��ك��ب��ة ه��ي
م��ع��ذَّب وه��و ال��م��ل��ه��وف وب��ن��ج��دة وال��ت��ق��ى ب��ال��ش��ه��ام��ة ت��ف��رد م��ن ي��ا
أرح��ب م��ن��ه وه��و رح��ب ف��ال��ب��ح��ر ص��دره ال��م��ك��ارم درر ح��وى م��ن ي��ا
أط��ي��ب م��ن��ه وه��و ع��رًف��ا وال��ن��دَّ ل��ط��اف��ًة وال��ن��س��ي��م ت��س��اوى م��ن ي��ا
ت��س��ل��ب ذل��ك ب��ع��د ح��ي��اة ه��ال ق��ل��وب��ن��ا ك��ل ف��س��ل��ب��ت غ��ادرت��ن��ا
وت��ع��ذب ذاك ب��ع��د ت��ح��ل��و ه��ي��ه��ات م��رارًة ب��ال��م��ص��اب أم��س��ى ف��ال��ع��ي��ش
ي��ن��دب م��م��ات��ك ف��ي ص��ح��ب��ك واآلن ب��اس��ًم��ا ح��ي��ات��ك ف��ي ص��ح��ب��ك ك��ان ق��د
وت��ح��س��ب ت��ع��دُّ ال خ��ط��وب ف��ي��ه واح��د خ��ط��ب ل��ي��س خ��ط��ب��ك غ��رو ال
وي��ع��ط��ب ب��ال��ق��ل��وب ي��ف��ت��ك ج��اء ق��د أح��ك��ام��ه ف��ي ج��ار ل��ده��ر ت��بٍّ��ا
ال��م��ش��رب ف��ب��ئ��س ص��رًف��ا ال��ردى ك��أس ف��أذاق��ه ام��رئ خ��ي��ر ع��ل��ى وس��ط��ا
ت��ل��ه��ب ق��ل��ب ن��ار ب��رد رب ي��ا م��ص��اب��ه أل��ي��م ف��ي ال��ـ��ت��أس��ي ض��اق
ن��ت��ع��ذب ل��م��وت��ه ال��دم��وع غ��رق��ى وك��ل��ن��ا ال��ب��ح��ار ف��ي غ��ري��ًق��ا ف��ث��وى
ي��س��ك��ب ع��ي��ن��ي دم��ع ض��ري��ح��ك وع��ل��ى ت��ح��ي��ًة إل��ي��ك م��ن��ي راح��ًال ي��ا
م��ه��رب م��ن��ه ل��ي��س ح��ت��ٌم ال��م��وت ق��ائ��ًال ل��ل��م��ه��ي��م��ن أم��ري س��ل��م��ت

لبنان

غرة بتاريخ «بعبدا» يف أنشئت أدبية تجاريٍة علميٍة سياسيٍة أسبوعيٍة لصحيفٍة عنوان
لبنان جبل إدارة مجلس أعضاء أحد األسود بك إبراهيم لصاحبها ١٨٩١ األول ترشين
فرضا اللذين أفندي كوبليان وصهره باشا واصا بعناية مشمولة فكانت العهد، لذاك
فراجت الجريدة؛ يف يشرتكوا أن الحكومة ومأموري املصالح وأصحاب األعيان كل عىل
نعوم عطَّلها الثانية سنتها ويف كثرية. أرباًحا ملنشئها وجلبت كبريًا رواًجا بمساعيهما
وكانت نرشها أعيد ثم عدًدا. ٨٦ منها صدر قد وكان الجبل عىل الخامس املترصف باشا
بكثري وقامت الرسمية، واألوامر القضائية اإلعالنات تنرش اللبنانية الحكومة حال لسان
صاحبها فنال اليونانية العثمانية الحرب أثناء يف اكتتاب منها الخريية، االكتتابات من
ألجلها بك إبراهيم أحرز وقد الحجازية السكة اكتتاب ومنها املخصوصة، املدالية ألجله
«املجيدي الوسامني مع الثانية» «الرتبة الدولة منحته ذلك وفوق املذكورة، السكة مدالية

الرابع». و«العثماني الثالث»
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نقالة كمدرسة فيه كانت بحيث الجبل يف نُرشت سياسية جريدٍة أول تعد وهي
األحيان بعض يف كانت أنها املعلوم ومن املحلية، للناشئة عظيمة فائدتها كانت ولذلك
املختلفني األخصام من يخلو ال الذي امتيازها صاحب عن دفاًعا ويؤلم يكلم ما تنرش
الدين أن لعلمها ورجاله الدين خصوصية بصورٍة خدمت وقد واملرشب، املبدأ يف معه
نقلت ١٩٠٨ سنة العثماني االنقالب وبعد النفوس،1 صالح يف املؤثرة الغرائز من غريزة
ويساعده بقلمه يكتبها االمتياز صاحب وكان فيها، تطبع وصارت بريوت إىل إدارتها
البستاني، وسعيد زوين، جرجس املعلم منهم: نذكر الذين األقالم حملة بعض ذلك يف
عيىس وإسكندر الخوري، ميخائيل وعيىس حنيكاتي، وإلياس طراد، جرجس وإلياس
أما الضاهر. نقوال وإلياس الرشتوني، الخوري ومحبوب املشعالني، ونجيب املعلوف،

الشامي. بك وميشال سليمان، بك وإبراهيم األسود، قيرص فكانوا: مدراؤها
وتحريرها بإدارتها الخازن شاهني الشيخ استقل ١٩١٣ الثاني كانون ٩ ويف
االمتياز صاحب مع عقدها رشكة بموجب وذلك فيها، واملشرتكني وكالئها ومخابرة
الحقوق دائرة يف كعضو بوظيفته والقيام الخاصة أشغاله إىل الثاني من انرصاًفا
أعمدتها ويزين الجريدة شأن تعزيز عىل يعمل شاهني الشيخ فأخذ الجبل، يف االستئنافية
تجسمت الذي الصحايف فهو غرو وال لبناني، كل يقرأها بأن الجديرة الفصول بنرش
عىل تشهد الحرة، واملبادئ القومية الحياة لخدمة قلمه وأعدَّ كتاباته يف الوطنية الشهامة
ذلك كل تفصيل عىل وسنأتي واملرصية السورية الصحف أشهر يف البليغة مقاالته ذلك

تعاىل. هللا شاء إن حينه يف

العرب جزيرة وشبه أفريقيا شمال يف العثمانية الصحف أخبار الخامس: الفصل

الغرب طرابلس

١٨٧١ عام العثمانية الحكومة أصدرتها صفحات أربع ذات رسمية أسبوعيٌة جريدٌة هي
والرتكية العربية اللغتني يف فنرشتها العزيز، عبد السلطان بأمر الغرب طرابلس مدينة يف
ركيكة الصحيفة هذه وكانت أفريقيا. شمال يف االسم بهذا املعروفة بالوالية وخصصتها
والوقائع األوامر نرش عىل وتقترص الوالية مطبعة يف تُطبع الحروف سقيمة العبارة

.٢٢ سنة ،١٠٨٠ عدد «لبنان» جريدة 1
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اغتصب وملا العثمانية. السلطنة يف الرسمية الصحف كسائر والتوجيهات واإلعالنات
قنابل أطلقوا أمالكهم إىل ضمه وأعلنوا ١٩١١ أيلول ٢٩ يف القطر هذا اإليطاليون
ومن الخراب؛ من نصيبها املطبعة فنالت روها، ودمَّ الغرب طرابلس مدينة عىل مدافعهم
بإنشاء القائمون وكان سنة، وأربعني إحدى عاشت ما بعد الجريدة تعطلت الحني ذلك

أسمائهم. عىل الوقوف لنا يتيرس لم الذين املحلية الحكومة مأموري بعض فصولها

صنعا

يف اليمن والية قاعدة «صنعا» مدينة يف ١٨٧٧ عام ظهرت رسمية أسبوعيٌة جريدٌة
وخدمة أفكاره لنرش الثاني الحميد عبد السلطان بإنشائها أمر وقد العرب، جزيرة شبه
العربية باللغتني الوالية مطبعة يف تطبع فكانت النائية، األصقاع تلك يف حكومته مصالح
بحرٍف صغرية صفحاٍت ثماني يف تصدر صارت ثم كبرية صفحات أربع يف والرتكية
اإلنشاء صناعة يف كتَّابها باع قرص عىل تدل ركيكة فكانت عبارتها أما إتقانًا، وأكثر جيل
اليوم حتى تصدر الصحيفة هذه تزل ولم األخرية، السنني يف قليًال شيئًا تحسنت ثم
الوالية تلك يف ظهرت التي والوحيدة األوىل وهي الكالم، سبق كما املعلومة أوقاتها يف
التمدن لقبول واالستعداد والحضارة العلم من يشء عىل ليسوا سكانها ألن الواسعة؛
اليمن إىل ترسل كانت التي العثمانية الحكومة عىل ذلك يف اللوم أكثر ويرجع العرصي،
السكان لغة ويجهلون الشعب مصالح ويهملون الذاتية منافعهم إىل ينرصفون عماًال
كالشيخ البالد تلك وزعماء الحكومة بني الفتن كثرت ولذلك مرشبًا، معهم ويختلفون

أمرهم. اشتهر الذين العرب أمراء من وغريهما يحيى واإلمام اإلدرييس
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يف ١٨٥٩ تموز غرة بتاريخ ُولد حداد، غنطوس بن جرجس بن غنطوس هو
الربوتستانتية مدرستها يف العلوم مبادئ فتلقى لبنان، بجبل الشوف قرى إحدى «عبيه»
السيد فقصد الرهبانية العيشة إىل نفسه نزعت ثم األمريكيني، املرسلني بإدارة كانت التي
تالمذة سلك يف االنتظام منه طالبًا األرثوذكس الروم عىل ولبنان بريوت مطران غفرئيل
شاهني املعلم فيها أستاذه وكان ١٨٧٢ سنة آيار ١٠ يف فدخلها الكهنوتية، مدرسته
الصالحة السرية يف وقدوًة الذكاء يف آية وكان أقرانه عىل السبق قصب فحاز عطية،
٢٤ يف الخاص كاتبه وجعله إليه املشار مطرانه فأحبه الحسنة، الصفات من ذلك وغري
١٨٧٧ األول كانون ١٩ ويف عمره، من عرشة السادسة يف وهو ١٨٧٥ سنة األول كانون
درجة إىل رقاه ١٨٧٩ سنة آب ٢٩ ويف النورية، سيدة دير يف الرهباني باإلسكيم اتشح
وإدارة اإلنجييل» «البوق كتاب طبع به وأناط غريغوريوس، وسماه اإلنجييل الشماس
جبل يف األرثوذكسية واملدارس الكنائس مساعدة غايتها التي الرسول» بولس «جمعية
ولبنان، بريوت وهما أبرشيتنَي إىل األبرشية قسمة بعد الجمعية هذه ألغيت وقد لبنان،
توىل «الهدية» جريدة ١٨٨٣ عام األرثوذكيس» املسيحي التعليم «جمعية أنشأت وملا

الزمان. من طويلة مدًة وتحريرها إدارتها الرتجمة صاحب
آيار ٦ يف فاقتبل الشام طرابلس مطرانية لكريس عليه االنتخاب وقع ١٨٩٠ وسنة
الذي جراسيموس األنطاكي البطريرك يد من الكهنوت رتبة نال ثم الكهنوتية، الدرجة
الرتجمة صاحب فساس فيها، ومات البطريركية األورشيليمية السدة إىل ذلك بعد انتقل
محبته عىل الرعية قلوب أجمعت حتى والنشاط الغرية بكمال األسقفي الكريس هذا
صفرونيوس املطران سلفه عهد يف الشقاق من طرأ قد كان ما بحكمته أزال ألنه وإجالله؛
العداء وانقلب القطيع انقياد الرعية له فانقادت الجميع، قلوب يف األلفة وألقى نجار
من فيها أنشأه بما جليلة آثاًرا األبرشية هذه يف له خلد وقد سالًما، والخصام محبًة
«كفتني» مدرسة وأشهرها بفضله، تنطق التي الخريية والجمعيات والكنائس املدارس
يف العلم رجال من بكثري الوطن وأتحفت ١٨٩٧ إىل ١٨٩٣ سنة من عاشت التي
انتدبه املذكور منصبه خدمة يف مستمر جهاد من عاًما عرش ستة وبعد الحارض. العرص
الثاني، مالتيوس للسيد خلًفا استحقاق بكل عليهم بطريرًكا األنطاكي الكريس أحبار
الكنيسة يف عظيم باحتفاٍل تنصيبه جرى ١٩٠٦ آب ٢٦ يف الواقع األحد يوم وصباح
بعد املنصب هذا توىل الذي الثاني الوطني البطريرك وهو بدمشق، الكربى املريمية
سلوسرتس جلوس عهد من أي (١٧٢٤–١٨٩٩)؛ سنة ١٧٥ مدة عليه اليونان استيالء
بطاركة استياء ذلك أوجب وقد الثاني، مالتيوس وجلوس سبرييدون خلع إىل القربيص
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روسيا. يف املالكة القيرصية األرسة مؤسس رومانوف؛ ميخائيل

كما الرشعي بانتخابه االعرتاف فأبوا وأورشليم، واإلسكندرية القسطنطينية يف اليونان
أن يلبثوا لم ولكنهم يوناني، غري أصٍل من ألنهما إليه؛ املشار بسلفه االعرتاف رفضوا
فأرسل السامية، وفضائله الرشيفة مناقبه عىل وأثنوا معهم الرشكة برسائل له بعثوا
مجراه وجرى ١٩٠٩ آب ١٤ يف مؤرًخا كتابًا املعنى بهذا القسطنطيني البطريرك له
بحكمة الخالف انفضَّ وهكذا ذاتها، السنة من أيلول ٢٩ بتاريخ األورشليمي البطريرك
الفضل جزيل من أوتيه بما األرثوذكسية األنطاكية السدة زين الذي الرتجمة صاحب

املدارك. وسمو
أعمال وبارش الجد ساعد عن شمر حتى الرئاسة مقاليد إليه تُلقى كادت وما
وترقية املدارس شأن تعزيز إىل الخاصة عنايته ه وجَّ وقد الكالل، تعرف ال بهمٍة وظيفته
جعلها التي «النعمة» مجلة وأنشأ الشهرية، البلمند» «دير مدرسة سيما ال املعارف
ينرشون الذين الكتبة أفاضل من لجماعة إدارتها وسلم األرثوذكسية، امللة حال لسان
إىل حني من يزينها وهو وطائفية، ودينية وعلمية وتاريخية أدبية آثاًرا صفحاتها عىل
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يف البطريركية الدار جدد أنه أيًضا مآثره ومن املفيدة. واملباحث الراعوية باملناشري حني
من أحباًرا الفارغة الكرايس عىل ورسم األوقاف حال وحسن طرز، أحسن عىل دمشق
لسلطته التابعة األبرشيات الفتقاد خرج ١٩١١ سنة أواسط ويف والعلم. الفضل ذوي

الرعوية. الزيارة هذه تتميم مباًرشا يزال وال الروحية
الدينية الحفالت ليرتأس رسمية دعوًة الثاني نقوال روسيا قيرص دعاه ذلك أثناء ويف
عاصمة بطرسربج يف ١٩١٣ اليويل) الحساب عىل شباط ٢١) آذار ٦ بتاريخ تقام التي
العرش عىل وجلوسها «رومانوف» أرسة نشأة من سنة ثالثمائة ملرور تذكاًرا اململكة

فيه: جاء منشوًرا حينئٍذ الثاني نقوال وأصدر القيرصي،

الروس قيارصة العظام أسالفنا بني القديمة التاريخية للعالقات بالنظر إنه
غبطة بدعوة القيرصي أمرنا أصدرنا قد الرشقيني أنطاكية بطاركة وبني
مرور بمناسبة الدينية الحفالت ليرتأس غريغوريوس السيد أنطاكية بطريرك
.١٩١٣ شباط ٢١ يف ستبتدئ التي املالكة رومانوف أرستنا عىل سنة ثالثمائة

ممثل مع الروحاني الرويس املجمع أعضاء اجتمع اإلمرباطوري األمر هذا صدر فلما
يأتي: ما وقرروا القيرص جاللة

املطارنة أن اإللهية األرسار بخدمة االحتفاالت يف اليوم حتى الجارية العادة إن (١)
يف اشرتكوا إذا التيجان جميعهم يلبسون واألرشمندريتية واألساقفة األساقفة ورؤساء
فال وجوده مدة الرشقية العادة ستُتَّبع األنطاكي البطريرك لغبطة إكراًما ولكن الخدمة،
الستقبال أودسا إىل املقدس املجمع قبل خاصمن وفٌد يذهب (٢) غبطته. غري التاج يلبس
وكذلك بطرسربج، حتى ومرافقته الدينية وبالرتاتيل الكهنوتية بالحلل رسميٍّا غبطته
يجري (٣) الدينية. الطقوس حسب الستقباله والكهنة األساقفة يخرج محطة كل يف
الكريس أرخدياكون غبطته عربة أمام ويركب عظيم باحتفاٍل بطرسربج يف استقباله
مثال عىل القيرص لجاللة غبطته مقابلة تجري (٤) البطريركية. عكاز حامًال البطريركي
غبطة أن أي القسطنطينية، وبطاركة البوزنطيني القيارصة بني املقابلة تجري كانت ما
ينزل (٥) الرسمية. بزته يف القيرص وجاللة امللكي) (الوشاح املنتية يلبس البطريرك
عرٍش عىل الدينية االحتفاالت وقت ويجلس العظيم نفسكي» «القديس دير يف غبطته
لغبطته. تخصصت ا جدٍّ ثمينة ذهبية بطريركية بدلة موسكو إىل أرسلت وقد ذهبي،
من نفسكي إسكندر القديس وسام غبطته صدر عىل يعلق القيرصية املقابلة عند (٦)

األوىل. الدرجة
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بالتذكار الرابع غريغوريوس البطريرك فيها احتفل التي الكربى؛ قزان» «سيدة كنيسة رسم
القيرصية. لألرسة الثالث املئوي

بالقسطنطينية مروره ولدى القيرص دعوة الرابع غريغوريوس البطريرك فلبى
السفر استأنف ثم املرصع، العثماني الوسام أهداه الذي الخامس محمد السلطان قابل
أودسا، إىل وحاشيته الروسية الحكومة له أعدتها كانت مخصوصة سفينٍة عىل أودسا إىل
مقدمتهم ويف الخلق من بألوف املوقف غصَّ حيث الروس عاصمة إىل انتهى آذار ٥ ويف
وسيادة املدينة ومحافظ القيرص ونائب املجمع مفوضات ورؤساء اإلكلريوس علية ممثلو
ترنيمة — رأسه عن جميعه حرس وقد — الشعب أنشد ل ترجَّ ما وعند فالديمري، املطران

عديدة». أعوام «إىل
عليها عربة عربته تتقدم نفسكي إسكندر القديس كنيسة إىل حافل بموكب توجه ثم
واألرخديا اإلكلريوس عليها العربات من قطار ويتلوها القيرص، ونائب فالديمري املطران
التي الفاخرة غبطته عربة ثم الصليب، حامل واألرشمندريت غبطته عكاز وبيده كون
أثرها ويف الخيل، جياد من أربعة يجرها لركوبه اإلمرباطوري القرص من خاصة أُرسلت
تقرع الكنائس أجراس وكانت حاشيته، رجال عربات وبعدها القيرص لدن من ياوران
مرتلني الكنسية بالحلل والرهبان الكهنة الدير باب عند استقبله وقد بقدومه، احتفاًال

والصلبان. الشموع وحاملني
كاتدرائية إىل دخل ثم ليُقبِّله، الصليب له وقدم األساقفة رئيس بغبطته رحب وهناك
وأرسته القيرص لجاللة الدعاء وبعد القيرص، ونائب بطرسربج مطران جانبه وإىل الدير
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بأعضاء اجتمع حيث الهيكل إىل دخل والرؤساء واألساقفة األساقفة رؤساء وشكر
الشمعة تتقدمهم الدير رهبان وأمامه بطرسربج مطران مقر إىل ذهب ذلك وبعد املجمع،
باألملاس ع مرصَّ وهو بطرسربج مطران إىل الثالث اإلسكندر أهداه الذي الذهبي والصليب

والياقوت.
حيث وبولص بطرس القديَسني كنيسة إىل ذهب الظهر بعد الثالثة الساعة ويف
من وكثري ووالدته وبناته القيرص بحضور الصالة حفلة وترأس «رومانوف» أرسة مدافن
عىل للسالم وفد حيث القيرص نائب منزل إىل توجه الصالة نهاية وبعد واألمريات، األمراء
مجلس وأعضاء األساقفة ورؤساء واألورشليمي القسطنطيني البطريرَكني ممثًال غبطته

الروس. أعيان وكبار األعيان
رنَّ التي العيد حفلة الكربى1 قزان» «سيدة كنيسة يف جرت التابع اليوم صباح ويف
غبطته ركب الظهر بعد الساعة ونصف الثالثة الساعة ويف املعمور، أقايص إىل صداها
ألكسندروس املطران سيادة جانبه وإىل اإلمرباطوري القرص عربات من فخيمة عربًة
عىل توما كون األرخديا ركب وقد غفرئيل، واألرشمندريت أنطونيوس واألرشمندريت
يلبس أن روسيا يف الجارية العادة من ألن املنتيات؛ ومعه الصليب وبيده ثانية عربٍة
القرص إىل توجهوا وقد الرسمية. بالصفة القيرص مقابلة عند املنتيات اإلكلريوس علية
األمراء أثنائها يف يقبل كان فسيح بهٍو يف دقائق عرش بضع نحو واستووا اإلمرباطوري

عليهم. للسالم املالكة األرسة من واألمريات

مدينة من الرابع يوحنا القيرص نقلها التي مريم العذراء بصورة تيمنًا قزان» «سيدة الكنيسة لهذه يقال 1
العساكر إن حتى الشعب جميع من محرتمة الصورة هذه وكانت قديًما، روسيا عاصمة موسكو إىل قزان
الروس عاصمة األكرب بطرس أنشأ وملا الترت، مع محارباتهم يف طالئعهم يف يحملونها كانوا الروسيني
بطرس القديس كنيسة تشبه فخيمة كنيسًة لها فابتنى قزان» «سيدة صورة إليها نقل باسمه الجديدة
ألن الروسية؛ اململكة ومفاخر القيارصة، عرش بأمجاد مقرونًا تاريخها صار الحني ذلك ومن رومة، يف
اإلمرباطورية العائلة أعضاء وجميع إليها، رجوعهم وبعد العاصمة من أسفارهم قبل يزورونها القيارصة
الشعب بجماهري دائًما ة غاصَّ الخارجية ساحتها أن يؤثر ومما الدينية. فروضهم أكثر فيها يقضون
حينئٍذ وكانت ١٩٠٥ عام جرت التي العظيمة والحوادث الشهرية االجتماعات مركز وهي املدارس، وأبناء
السنني ويف سيوًال، الدماء فيها وجرت الحمراء الرايات مبانيها فوق فارتفعت األهلية، للثورة مرسًحا
العاصمة سكان ليستطيع الباسقة باألشجار وغرستها غناء حدائق بطرسربج بلدية فيها أنشأت األخرية

فيها. يتنزهوا أن
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روسيا. قيرص الثاني نقوال

ألكسندروس املطران وسيادة غبطته ودعا الياوران رئيس أقبل وأخريًا
فيها استوى التي الردهة نحو وتقدموا املنتيات فلبسوا للمقابلة، واألرشمندريتني
ألكسندروس، والسيد غبطته فدخل اثنني من أكثر عليها يدخل أالَّ العادة ومن القيرص.
وبعض األربع وبناته القيرص ووالدة العهد وويل والقيرصة القيرص جاللة الردهة يف وكان
العذراء، صورة أعاله ويف عرشه إىل جالًسا القيرص وكان اإلمرباطورية، األرسة أفراد
التفت ثم االستيهال» «بواجب ترتيلتها وتال أمامها وانحنى إليها نظره البطريرك فرفع
وانحنى الرأس كاشف واستقبله عرشه عن القيرص فنزل بإكرام، عليه وسلم القيرص إىل
رأس فقبل القيرص وأما كتفه، يف الروسية العادة حسب وقبله البطريرك فباركه أمامه،

واقفني. االثنان وبقي اليمنى يده ثم أوًال البطريرك
جانب إىل مقعد عىل يجلس أن كلفه جوابه وسمع الوصول بسالمة هنأه أن وبعد
قال أن إىل مختلفة مواضيَع يف معه الحديث وتابع عرشه إىل القيرص صعد ثم العرش،
برك أعرف وإني أراك، أن كثريًا وتمنيت إيلَّ املجيء إىل عزمك عن زمان منذ «سمعت له:

ألجيل.» وتصيل العيل هلل تتوسل أن فأرجوك وطهارتك
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وحسب قلبك مثل الرب فليعطك ولكن موالي يا خاطئ رجل «إنني البطريرك: فقال
املتضمن الجواب هذا القيرص سمع فلما األبد.»، إىل عرشك ويؤيد آمالك كل ويتمم إيمانك
له البطريرك قدم ثم أخرى، مرة البطريرك يمني وقبل وتخشع ُرسَّ النبي داود كالم
ذخرية مع وأيقونة ثمني وإنجيٍل املقدس واملريون املكرم الصليب خشبة من وهي الهدايا
القيرص له فشكر إلخ. حريرية وأقمشٍة ومن وبخور وبلسم املعمدان يوحنا بقايا من

املقابلة. هذه شاكًرا لدنه من وانرصف باحرتام البطريرك ودعه ثم هديته
السيد ترجمه العبارة وجيز العربية باللغة خطابًا البطريرك تال املقابلة أثناء ويف
صدره ويف غزال رق من درج عىل مطبوًعا الخطاب وكان الروسية، إىل ألكسندروس
سلم ثم القيرص، إىل قدمه تالوته من انتهى إذا حتى وبولس بطرس القديَسني صورة
الجميع فكان الحضور سائر وعىل العهد وويل القيرصة عىل وسيادته غبطته من كل
نفسكي» إسكندر «القديس وسام البطريرك صدر عىل القيرص علق وقد أيديهما، يقبلون

الالطية. عىل ليوضع باملاس مرصًعا ذهبيٍّا صليبًا وأهداه األوىل طبقته
الكاتدرائية الكنيسة يف البطريرك قام اليوبيلية االحتفاالت أيام آخر وهو آذار ٩ ويف
دعا أنه كما العربية، باللغة الرشيف اإلنجيل قرأ أنه يُذكر ومما اإللهي، القداس بخدمة
امللكي القرص يف كربى مأدبٍة إىل حاشيته مع ُدعي النهار ذلك ويف نفسها، باللغة للقيرص
والفضة الذهب من فكانت األواني أما مائدة، ١٨ إىل جلسوا شخص ٢٥٠٠ حرضها
عن ووالدته يمينه عن والقيرصة املائدة رأس إىل القيرص جلس وقد الثمني، والصيني
القيرص إزاء األول املركز يف البطريرك وجلس والوزراء، املالكة األرسة أفراد ثم يساره
رقعٍة عىل مكتوبة الطعام الئحة وكانت الكهنوت، أرباب وسائر حاشيته به تحيط
أنخاب: ثالثة املائدة عىل رشب وقد عرش، السادس الجيل من وقائدان نرس عليها مرسوم
والثالث املالكة، واألرسة العهد ويل نخب والثاني ووالدته، وقرينته القيرص نخب األول
واملوسيقى نخب كل بعد القلعة من تطلق املدافع وكانت الدين، ورجال البطريرك نخب

األلحان. بأطيب اآلذان تُشنِّف اإلمرباطورية
مثيل لها يسبق لم حفاوًة فلقي الشهرية معاهدها أكثر زار روسيا يف إقامته أثناء ويف
تلك يزور أن هللا ألهمه وقد الشعب، أفراد حتى القيرصي العرش من الطبقات جميع عند
جلسات من حرضجلسًة وعندما الوطنية، أعيادها وأعظم التاريخية أيامها أمجد يف البالد
أمامه وليُحمل الستقباله؛ املجمع أخرجه الذي املرصع الصليب إليه أُهدي املقدس املجمع
ما خالصة هذه املذكور. املجمع إىل القيرص والد من تقدمة وهو الدينية، الحفالت يف
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التي العظيمة االحتفاالت من الروس عاصمة يف األرثوذكيس األنطاكي للبطريرك جرى
مظهًرا صاحبها يزال ال الرتجمة هذه كتابة وعند جيل. بعد جيًال ذكرها التاريخ يخلد

الغابرة. القرون يف أسالفه البطاركة ألحد مثلها يسبق لم التي السامية للتكريمات
يتقد للسالم، محب الذيل، طاهر الصوت، رخيم الصورة، جميل الرتجمة وصاحب
ببالغة، ونظًما نثًرا فيها يكتب التي العربية اللغة يف ضليع وهو رعيته، صالح عىل غريًة
علم سيما ال والتاريخ، والرياضيات والجرب واملنطق الفقه علم خاص بنوٍع أحكم وقد
اليوناني باللسان معرفة وله بريوت، يف األسري يوسف الشيخ عىل تلقاه الذي الفرائض
بيتان نظمه ومن حداثته، منذ الشعر وقال والروسية، الرتكية باللغتني اإلملام وبعض
وهما: ١٨٩٥ عام وبفاتحة امليالد بعيد تهنئة نفاع رشيد الشيخ إىل طرابلس من أرسلهما

ال��ج��دي��د وال��ع��ام ب��ال��ع��ي��د ه��ن��ا ب��ال��رش��ي��د ��ى ت��س��مَّ ق��د ل��م��ول��ى
ع��ي��د ب��ع��د ع��ي��د وب��اإلس��ع��اد ع��ام واف��اك م��ا ب��ال��خ��ي��ر ف��ُدْم

الثالث إسكندر وفاة بمناسبة ألقاه الذي التأبني خالل يف قالهما بيتان ذلك ومن
الروس: قيرص

ب��ال��دم��ع يُ��ح��َرق ال��ت��رب ف��ك��اد س��خ��ي��ن وك��ل��ه ال��س��خ��ي ال��دم��ع ق��ب��ره س��ق��ى
ال��ص��ن��ع أج��م��ل ال��م��دى ط��ول ب��ي��ن��ه��م ل��ه خ��الئ��ٍق دع��اء م��ث��واه وب��رَّد

باز: نقوال جرجي ملؤلفه الحارضة» املدنية «آفات كتاب بها قرظ أبيات نظمه ومن

ب��م��ج��از ف��ات��ن��ا م��ا وم��الف��يً��ا آف��ات��ن��ا م��ب��ي��نً��ا ال��ك��ت��اب ورد
ب��از ن��ق��وال ج��رج��ي وم��ع��ال��ًج��ا وم��ش��رًح��ا ش��ارًح��ا ط��ب��ي��بً��ا ف��اس��ل��م
س��ي��ج��ازي ال��ذي رض��ى ت��ن��ال أخ��رى ال��ـ وف��ي ال��دن��ي��ا ف��ي ب��ال��ت��وف��ي��ق زل��ت ال

مرسة جراسيموس املطران عند زائًرا بريوت يف وجوده وافق ١٩١٢ عام غرة ويف
مطلعها: يف جاء ارتجاليًة أبياتًا به وكتب البطريرك فتناوله ذهبيٍّا، قلًما املطران فأهداه

ش��ك��ران��ي ت��ذك��ار ح��ق��ارت��ن��ا إل��ى ب��ل��ط��ف��ك��ُم ال��م��ه��دى ب��ال��ق��ل��م ك��ت��ب��ت
م��ط��ران خ��ي��ر ي��ا ب��ل وال��ن��ب��ل ل��ل��ف��ض��ل ع��ل��ًم��ا راف��ًع��ا ي��ا ي��ح��ف��ظ��ك��م ال��ل��ه
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العابد باشا عزت أحمد

«دمشق»، جريدة ومنشئ الحميد عبد للسلطان الثاني الكاتب
سابًقا. الرسمية «سورية» جريدة يف املحررين وأحد

∗∗∗

نشأته

القادر عبد ابن آغا عمر ابن باشا) هولو باسم (املشهور الهول أبي الدين محيي ابن هو
عربية عشرية إىل ينتمي املشارفة، أمراء من العابد قانص األمري ابن آغا محمد ابن آغا
إىل تنتسب وهي وتدمر، الزور بني الشام بادية يف الخيام وتسكن «املوايل» بقبيلة تُعرف
كتابه يف الصيادي الهدى أبو الشيخ ذكر كما القرشية الحجازية وائل» بن «بكر قبيلة

الشام». يف القرشية البطون أشهر يف البسام «الروض املسمى
مبادئ وقرأ دمشق يف ميالدية هجرية/١٨٥٥ ١٨٧٢ سنة باشا عزت أحمد ُولد
والشيخ اإلسنوي، الرحمن عبد كالشيخ العرص ذلك جهابذة أشهر عىل حداثته يف العلوم
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وأصول الحنفي والفقه والنحو الرصف عنهم فأخذ عابدين؛ أحمد والشيخ الشطي، أحمد
يف واإلنكليزية والفرنسية الرتكية اللغات مبادئ وتعلم الرياضيات، من وقسًما الحديث
املدرسة إىل انتقل ثم أبيه، بيت يف مخصوصني أساتذٍة وعىل اللعازريني اآلباء مدرسة
الشيخ عىل العالية العربية العلوم وأخذ الفرنسية اللغة بها فأتقن بريوت يف البطريركية

والبيان. واملعاني والبديع كاملنطق اليازجي ناصيف
العهد، لذلك العثمانية الحكومة وظائف يف املتقدمني من باشا هولو والده وكان
أنه مع األلوية بعض عىل مترصًفا يكون أن إىل وتوصل بك» «بيلر رتبة أحرز فإنه
كان ملا سوريا والية بمركز وظيفة يف الرتجمة صاحب أنجاله لبكر فسعى األصل، عربي
املدرسة يزايل عزت أحمد كاد وما املناصب. ألرفع واالستعداد الذكاء من فيه يتوسمه
يف صار حتى رويًدا رويًدا يرتقى أخذ حيث الرتكية، املخابرات قلم يف كويتبًا تعنيَّ حتى
الحكومة إليه عهدت وقد أيًضا، العربية املخابرات ولقلم القلم لذلك رئيًسا ١٨٧٣ سنة
فنون يف لرباعته الرسمية «سورية» جريدة يف والرتكي العربي القسَمني تحرير وقتئٍذ
١٨٧٨ عام باسمه وأصدر الصحافة، بطريق املعارف خدمة إىل نفسه به فنزعت اإلنشاء،
كثرية فصوًال صفحاتها عىل نرش وقد والوطن، الدولة عن بها دافع التي «دمشق» جريدة
ربًحا كله ذلك من يبغي ال وفضائلهم وعلومهم ومفاخرهم العرب مآثر إىل فيها أشار
خارًجا الوظائف لبعض وتعني أشغاله تكاثرت حتى شتى أعواًما ذلك عىل ولبث ماديٍّا،

الجريدة. فرتك دمشق مدينة عن
التاريخ من أعوام ثالثة وبعد سوريا، والية إدارة ملجلس كاتبًا تعني ١٨٧٦ سنة ويف
سوريا واليتي يف املحاكم جميع عىل ا عامٍّ مسيطًرا ثم الحقوق ملحكمة رئيًسا صار املذكور
رستم أن القوانني ومعرفة املحاكم ضبط يف اقتداره يثبت ومما القدس. ولواء وبريوت
لبنان؛ جبل محاكم شئون إلصالح ويستدعيانه عليه يعتمدان كانا باشا وواصا باشا
له فقدموا والشعراء والتجار واألرشاف العلماء من لفيف وقام البالد يف شهرته فذاعت
ضفتي وجعلوا عليه، الثناء آيات من ونثًرا نظًما منهم كلٌّ خطَّه ما تتضمن مجموعة
ويف الكريمة. بالحجارة مرصًعا ظاهرها عىل اسمه ونقشوا اإلبريز الذهب من املجموعة
الحكومة أرسلته وحينئٍذ قبولها عن فاعتذر قونية والية يف وظيفته ملثل تعني ١٨٨٤ سنة

سالنيك. والية ملحاكم ا عامٍّ مفتًشا
ملحكمتها رئيًسا ثم العاصمة يف البدائية الجزاء ملحكمة رئيًسا صار سنة وبعد
التجارة محاكم عىل ا عامٍّ رئيًسا أقيم حتى ذلك عىل شهران يمِض لم أنه غري االستئنافية،
معضالت من كثري يف اقتداًرا أظهر ذلك خالل ويف أعوام، ستة مدة واملختلطة األهلية
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عضًوا صار ١٨٩١ سنة ويف العدالة. ميزان ونصب الباطل بكشف األجانب مع الدعاوى
الحميد عبد السلطان انتدبه ١٨٩٥ عام ويف الدولة، شورى مجلس يف التنظيمات لدائرة
رئيًسا وسماه املالية اللجان جميع عضويات إليه عهد ثم له، وقرينًا كاتبًا فجعله الثاني
السلطان بعناية مشموًال عزت أحمد فكان العثمانية؛ الدولة إىل املهاجرين لجنة عىل
وغريهم املسلمني العرب أبناء أحد يحرزه لم ما املنزلة وعلو املجد من وأحرز الخاصة

تأسيسها. منذ األتراك دولة يف العهد هذا قبل
االنقالب طرأ حتى وسلطانه دولته يخدم سنة عرشة ثالث األخرية وظيفته يف ولبث
حينئٍذ فخرج ومعلوم، مشهور هو مما جرى ما وجرى ١٩٠٨ تموز ٢٣ يف العثماني
السياسة عواصف فيه تتالعب أخذت الذي وطنه مودًعا أجنبية سفينٍة عىل العاصمة من
مخصوًصا مركًزا يتخذ ولم أوًال لندن إىل فذهب جهة، كل من الجسيمة املصائب وتنتابه
بحسب وإنكلرتا وفرنسا وسويرسا كمرص آخر إىل بلد من يتنقل هو بل فيه، لإلقامة
صحته ألحوال مراعاًة األشغال باعتزال عليه أشاروا األطباء ألن السنة؛ فصول اختالف

السياسية. العوامل عليها أثرت التي

العلمية آثاره

وأحكم واإلنكليزية والفرنسية والرتكية العربية اللغات تعلم املرتجم إن القول سبق
يتمكن لم التي والحديثة القديمة األلسنة من بغريها إملام أيًضا وله وكتابًة، تكلًُّما أصولها
نقل فإنه ذلك ومع السياسة، بطريق الدولة خدمة إىل النرصافه كافيًا درًسا درسها من
األول واملجلد باشا فهمي حسن ملؤلِّفه الدول» «حقوق كتاب العربية إىل الرتكية اللغة من
يف الرشعية «األحكام كتاب وترجم التاريخ، فلسفة عىل الحتوائه باشا» جودت «تاريخ من
ذكرها، املار «دمشق» جريدة وأنشأ الرتكي، إىل العربي اللسان من الشخصية» األحوال
املدينة يف وشيد الزمان، من مدًة والعربي الرتكي قسميها يف «سورية» جريدة وحرر
املستقبل. يف ونجاحها بقاءها تضمن أوقاًفا لها وأنشأ األطفال من ملائتني مدرسة املنورة

الوطنية آثاره

االقتصاد طريق لزم فإنه العربية؛ واألمة الوطن جانب يف بالذكر جديرة أعماٌل للمرتجم
املقام كان وملا األجنبية. األموال استقراض عن تستغني العثمانية السلطنة كادت حتى
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ذلك فمن للقراء، ونبسطه بالقليل منها نجتزئ النافعة مساعيه كل نرش دون يضيق
فزان بني برقيٍّا خطٍّا لتنشئ عثمانية لرية ألف ١٣٠ طلبت كانت التلغراف نظارة أن
املذكور الخط إنشاء عاتقه عىل فأخذ املبلغ هذا استكثر مراجعته ولدى الغرب، وطرابلس
إليه، املشار املبلغ نصف من بأقل الغرب طرابلس إىل بنغازي من يمتد آخر خطٍّ مع
الغرب طرابلس يف «بنغازي» وبني أزمري والية أعمال من مش» «كله بني أحدث ثم
شمال يف أمالكها وبني بينها املخابرة حرية العثمانية للدولة ل فسهَّ سلك، بال برقيٍّا خطٍّا
من أنقذها العمل وبهذا واحدة، مرًة لرية آالف عرشة من أكثر الخزينة يكلف ولم أفريقيا
عدا ما لرية ألف ثمانني سنة كل يف الدولة من تقبض كانت التي «أسرتن» رشكة استبداد
تلغرافيٍّا خطٍّا مد ثم السلطنة، لخزينة األرباح هذه فعادت الرسمية؛ غري املخابرات أجور
بأكثر تربع ألنه لرية؛ آالف خمسة من أكثر الدولة يكلف ولم املنورة واملدينة دمشق بني
أهل به تربع مما اآلخر بالبعض واستعان الخاصة، أحراشه أخشاب من الخط أعمدة

دمشق. يف الخري
للمخابرات مستقل خطٍّ بمد رخصًة الهندية التلغرافية الرشكة طلبت الحني ذلك ويف
صاحب أريحية فأبت عليه، السيطرة حق مع األقىص والرشق أوروبا بني التلغرافية
من تخلًُّصا الخزينة نفقة عىل املذكور الخط مدَّ نفسه إىل وعهد الطلب هذا إجابة الرتجمة
آالف ستة من بأكثر الخزينة يكلف ولم شهر من أقل يف العمل فأنجز أجنبية، سيطرٍة
ألف وثالثني بمائة الخط هذا عمل احتياج قدرت كانت التلغراف نظارة أن مع لرية،
السلطان لدى القسطنطينية يف العظمى بريطانيا سفري أوقونور تمثل إتمامه وعند لرية،

أكالفه. وقلة العمل مدة قرص ومستغربًا شاكًرا الحميد عبد
األوبئة جراثيم تتخلَّله بمجرى تأتيها املنورة املدينة إىل الواردة املياه كانت وملا
السكان من الكثريين بأرواح ذهب طاملا الذي الخلل لهذا ا حدٍّ يضع أن أراد القتالة
قساطَل بها وابتاع لرية آالف خمسة من نحًوا فيه جمع حبيٍّا اكتتابًا فافتتح والحجاج،
مياه لحرص بها بعث ثم الصحي، الطراز عىل وأنابيب رافعة بخاريًة وآالٍت حديدية
مجاريها يف تُلقى التي األقذار من ساملة املنورة املدينة إىل وجرها القساطل يف الينابيع
اضطر حتى بالعمل يرشع كاد وما السموم، تلك من خاليًا قراًحا ماءً الناس ليستقيها
يف ملقاًة وفروعها البخارية واآلالت القساطل تزل ولم الشغل فتوقف الوطن يفارق أن

الحجازية. السكة محطات وسائر حيفا محطة
عرش ثمانية تتجاوز ال مدة املهاجرين لجنة رئاسة توىل أنه الوطنية مآثره ومن
مهاجر ألف خمسني من نحًوا فيها وأسكن قرية وأربعني نيًفا خاللها يف فأنشأ شهًرا،
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مستشًفى املنورة املدينة يف الخاص ماله من شيد ثم وحلب، سوريا واليتي يف أكثرهم
املباني لهذه وجعل األطفال، من ملائتني ومدرسة عائلًة لخمسني ورباًطا مريًضا لخمسني
أن اآلن بنا اتصل ما وعىل بالقاهرة، الرشعية املحكمة ويف اآلستانة يف مسجلة أوقاًفا

له. ُوضعت ما لغري الحكومة استعملتها املذكورة املباني

الحجازية الحديدية السكة

الحج إىل ذهابهم يف باملسلمني تلمُّ التي األتعاب يستعظم سنه حداثة منذ املرتجم وكان
نقل ويف السبيل هذا يف السلطنة تبذلها التي الطائلة األموال يستهجن وكان منه، وإيابهم
لسيربيا، الحديدية السكة بإنشاء روسيا حكومة فعلته ما يتتبع فأخذ ومهماتها، الجنود
بأيدي الحجارية الحديدية السكة إنشاء وجوب السلطان عىل عرض أبحاثه أتم أن وبعد
يلحق وما عليه هي ما عىل الحالة بقاء عن تتولد التي األخطار له أوضح ثم العساكر،
الخطري املرشوع بهذا القيام عاتقه عىل وأخذ واالقتصادية، السياسية األرضار من بالدولة
فاستحسن اآلن، حتى ونفًعا أهميًة يضاهيه آخر مرشوٌع العثمانية الدولة يف يقم لم الذي
آلة وال واحد دانٌق يده يف يكن لم بينا العمل بمبارشة له وأذن كاتبه رأي السلطان
الشعوب عىل مقرتًحا االكتتاب لوائح باشا عزت أحمد فافتتح إليه، يستند مورد وال
جميعهم فلبَّى املساعدة، يف يشرتكوا أن وعلمائها وأغنيائها وأمرائها وملوكها اإلسالمية
نحًوا مجموعها بلغ التي الوافرة باألموال وتربعوا ومغاربها األرض مشارق من نداءه
وخمسمائة ألف طوله خطٍّا املبلغ بهذا فأنشأ جنيه، مليون ونصف ماليني ثالثة من
اإلتيان العقل يتصور ال وجيزة بمدة املنورة فاملدينة دمشق إىل حيفا من يمتد كيلومرت
به أتى ملا قدره حق الرتجمة صاحب وقدروا بذلك االختصاصيون تحدث وقد بمثلها،
املسلمني خدم أنه يف ريب وال املنشودة. البغية أدرك حتى الشماء بهمته املدهش من
بتقريب والراحة االقتصاد وسائل لهم سهل بحيث عظيمة خدمًة الجليل املرشوع بهذا
املنورة: املدينة من خطَّني يمد أن يؤمل وكان األتعاب، وتوفري النفقات وتقليل املسافات
من إتمامهما أكالف تكون وأن البرصة، إىل واآلخر اليمن وصنعاء وجدة مكة إىل أحدهما
أبت ولكن الغاية، لهذه السلطنة أحدثتها التي الطفيفة الرسوم ومن الحجاز خط ريع
خط تم وملا الرياح، أدراج اآلمال تلك فذهبت وطنه من للخروج يضطر أن إال الظروف
العثمانية، البالد يف أثر له حينذاك يكن ولم الكهربائي النور إليها أدخل املنورة» «املدينة
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من واحًدا دانًقا سبيله يف يرصف ولم البحري الجيش ضباط إىل بإنشائه عهد وقد
السلطنة. خزينة

الرشف وأوسمة الرتب

من عرشة الخامسة السنة يف كان منذ املراتب مدارج يف يرتقى الرتجمة صاحب أخذ
الذكاء فيه توسم الذي سوريا وايل باشا راشد عهد يف الرابعة الرتبة أوًال فأحرز عمره،
عام السلطان منحه حتى املرة بعد مرًة اإلنعامات عليه تتواىل صارت ثم والنجابة،
للتربيك لديه املتمثلني بني كان عندما األول» املجيدي «الوسام مع «باال» رتبة ١٨٩٤
الخطوط إنشاء عىل له مكافأة املرصع» العثماني «الوسام نال ثم األضحى، عيد يف
خطوط إتمامه عند املرصع» املجيدي «الوسام عىل وحاز الغرب، طرابلس يف الربقية
أبرز ملا املرصع» «االفتخار بوسام عليه وأنعم املنورة، فاملدينة ودمشق فأوروبا الكويت
الدولة وزراء بعض طلب ١٩٠٠ سنة ويف املهاجرين. إلسكان القرى بعمار الرسعة من
أوجد وسائل واتخذ باشا عزت أحمد فاعرتضهم الديون، من جانب ألداء قرض عقد
ملساعيه تقديًرا الوزارة رتبة إىل السلطان اه فرقَّ قرض، بغري الديون تلك يفي ما بها
بوسام عليه أنعم معان إىل الحجازية الحديدية السكة انتهت وملا الجليل، العمل هذا يف
املداليات جميع عىل أيًضا حائز وهو والفضية، الذهبية املداليتني مع املرصع» «االمتياز
األجنبية الدول إليه أهدتها التي الوسامات سائر أما استثناء. بال العثمانية االفتخارية
بالحجارة مرصع منها وكثري رسمه، من ظاهر هو كما طبقة أعىل من وجميعها فعديدة

عددها. لوفرة بعضها من رسمه خال وقد الكريمة

صفاته

للضيف، اإلكرام شديد األخالق، حسن القامة، معتدل املعارشة، لطيف إقدام، رجل هو
كثريًا نفع الثاني الحميد عبد السلطان لدى مجده أوج يف كان وعندما جنسه. لبني محبٌّ
من لكل فسعى خائبًا، منهم أحًدا ردَّ وما الحكومة يف الوظائف طالب العرب أبناء من
فاكتسب ولياقته؛ كفاءته بحسب أعىل منصب إىل ترقيته أو بوظيفة تعيينه يف إليه لجأ
عليه وتواردت وامللل، النحل اختالف عىل مواطنيه بمحبة وفاز والعام الخاص ثناء بذلك
صار السياسية الحياة اعتزاله وبعد وقاصيها. البالد داني من والبلغاء الشعراء مدائح
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بأمالكه والعناية األمم أحوال ودرس الصحف مطالعة يف أوقاته من كبريًا جانبًا يقيض
ألنه العظيمة؛ األمور يف عليه يعول فيه ثقة للسلطان وكان ومرص. سوريا يف الواسعة
قضائيٍّا الحكومة مناهج أهم يف االطالع واسع الحافظة قوي الهمة عايل وزيًرا فيه رأى
العربي الوزير هذا بشئون يتعلق ما سائر يف الكالم بسط نود وكنا وماليٍّا. وسياسيٍّا
يف ١٩٠٨ سنة املشهور االنقالب قبل الحديث التاريخ صحائف يف شهرًة أحرز الذي
من الدولة هذه خروج بعد عليه أو له الحكم للمستقبل نرتك ولكن العثمانية، السلطنة

خطيب. كل قول جهينة فتقطع الحارضة السياسة إليه أوصلتها الذي الحرج املأزق
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الكواكبي الرحمن عبد

حلب. يف و«اعتدال» «الشهباء» جريدتَي ومنشئ «فرات» جريدة محرر

∗∗∗

األخرى، بدون إحداهما تكون فال تتصاحبا؛ أن يغلب صديقتان والشهرة العظمة
أهل بني فرتى عظمة، بال والشهرة شهرة بال العظمة فتكون تفرتقان ما كثريًا ولكنهما
بعيد إىل صوته يدوِّي كالطبل رأيتهم غورهم وسربت لقيتهم إذا من الواسعة الشهرة
يف محامدهم نرش إىل امليل من عليه طبعوا بما الشهرة تلك نالوا إنما وإنهم فارغ، وجوفه
السعي أسباب أوعر ويتحدون املال ينفقون وقد بها، ويتحدثوا الناس ليقرأها الصحف
منها حبة له تكون أو غريه محامد فينتحل له محمدة ال من بينهم وترى السبيل، هذا يف
األهل يف به وطاف حمله كتاب أو نرشة أو صحيفة يف عنه ذلك نرش فإذا قبة، فيجعلها
هذه يف وخصوًصا اإلعجاب آيات من يلقى بما ويتلذذ عليهم بقراءته يرتنَّم واألصدقاء
إطراءً إال الناس من يسمع ال إذ غروًرا؛ املغرور فيها يزداد التي املجاملة بالد — البالد
الحديث. آداب من ذلك ويعدون — والتعنيف التقريع إىل تدعو حاله كانت ولو وإعجابًا
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توافرت رجال من ظهرانينا بني فكم شهريٌ، عظيٍم كل وال عظيٌم شهرٍي كل فما
من مواهبهم تظهر وقد العظام، باألمور ألتوا األسباب رافقتها ولو العظمة رشوط فيهم
أسماءهم يعرف ال الشهرة عن لرغبتهم ولكنهم العمل، دائرة ضاقت وإن أعمالهم خالل

بأفضالهم. وتحدثوا أخبارهم مريدوهم أذاع سوء أصابهم فإذا القليلون إال
يف وأقام ١٣١٦ه سنة مرص جاء فقد الحلبي الكواكبي الرحمن عبد القبيل هذا ومن
األصدقاء إال عرفه وال أحد بذكره يسمع لم مادته وغزارة علمة سعة ومع العاصمة، قلب
تطأ ال ولكنهم وفضًال، علًما منزلته بعض إدراك عن يقرصون أناس وهناك واألخصاء،
أو أقالمهم نفثات من فيها ينرشونه بما أخبارهم الصحف تتناقل حتى مرص أقدامهم
رغبًة نرشها إىل يعمدون وإنما — شهية الثمار تلك تكون ال وقد — قرائحهم ثمار
الوطن خدمة إىل منرصًفا كان همه ولكن أولئك، من يكن لم فالكواكبي الشهرة، يف
العمر معظم قىض أن بعد والصحافة والتلقني بالتأليف فيه الصحيحة املبادئ ونرش
األغراض ذوي وشايات من صعابًا أموًرا وقاىس حلب، يف العثمانية الحكومة خدمة يف
فمىض األجل فعاجله كتبه، بعض ونرش مرص فجاء مبادئه لغرس تصلح تربة يلَق فلم
سبيلها يف استُهلك وقد األفغاني، الدين جمال بأماني شبيهة وهي أمانيه معه ومضت

قبله. من ذاك استُهلك كما

ترجمته

شهرٌة ولهم قرون أربعة منذ أجدادهم إليها هاجر حلب يف قديمة أرسٌة الكواكبي آل
أمراء أحد الصفوي إبراهيم إىل بأنسابهم يرجعون واآلستانة، حلب يف رفيع ومقام واسعة
جماعٌة منهم ونبغ حلب، يف الكواكبية» «املدرسة منها مشهورة آثاٌر ولهم العظام أردبيل
١٢٦٥ سنة حلب يف ُولد الذي الرحمن عبد ومنهم اإلدارة ورجال العلماء من كبرية
الكبري. األموي الجامع مدريس أحد الكواكبي أحمد الشيخ وأبوه ميالدية هجرية/١٨٤٩
يف الرشعية العلوم ودرس األهلية املدارس بعض يف العلم مبادئ الرحمن عبد تلقى
الرياضية العلوم عىل ووقف الفارسية، وبعض والرتكية العربية وأتقن الكواكبية، املدرسة
فاشتغل القلم صناعة إىل حداثته من مياًال وكان الحديثة. العلوم من وغريها والطبيعية
السابعة يف وهو الحكومة باسم حلب يف تصدر كانت التي «فرات» جريدة تحرير يف
هاشم مع بالرشكة ١٨٧٧ آيار ١٠ يف وأنشأ سنوات، خمس حررها عمره، من والعرشين
سماها جريدة ١٨٧٩ تموز ٢٥ يف لنفسه أصدر ثم «الشهباء»، سماها جريدة عطار
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مناصَب عدة يف فتقلَّب الحكومة بخدمة واشتغل والرتكية. العربية باللغتني «االعتدال»
وصغريها؛ كبريها منها واحدة كل يف فضله يذكرون النقد وأهل وحقوقية، وإدارية علمية
القول وحرية اإلصالح حب وكان الكبائر، يف يظهر كما الصغائر يف يظهر الرجل اقتدار ألن
به فوشوا العليا املناصب أرباب لبعض ذلك يُرْق فلم أعماله، من عمل كل يف بادينَي والفكر
فغادر همته علو من شيئًا ذلك يقلل فلم أمالكه، من جردوه ثم حبسه الحكومة فتعمدت
منها خرج ثم مرص فجاء هللا، بالد وطلب هجرية ١٣١٦ سنة محرم شهر أوائل يف الوطن
مرص. إىل رجع ثم وغربيها آسيا رشق شطوط وأكثر والحبشة زنجبار فطاف سائًحا

ويندر إليها أحد يسبقه لم رحلة رحل أنه ثماره لضياع ونأسف له يُذكر ومما
متون عىل فأقام العرب جزيرة أواسط يف أوغل أنه وذلك غريه، أحد يستطيعها أن
من استطلعه ما ندري وال اليمن، يف الدهناء صحراء فقطع يوًما وثالثني نيًفا الجمال
متخلفاته، جملة يف محفوًظا ذلك يكون أن فعىس االجتماعية؛ الفوائد أو التاريخية اآلثار
ينتظره أجله وكان مرص، إىل وعاد أيًضا إفريقيا فرشقي الهند إىل الرحلة هذه من وتحول

.١٩٠٣ سنة فمات فيها
يشء، كل يف معتدًال اللسان فصيح األناة طويل الصدر واسع الكواكبي كان
جريدة يف وجاء الضعفاء»، «أبا الحلبيون سماه حتى الضعفاء عىل عطوًفا وكان
لرؤية نهاره معظم فيه يرصف للمحاماة مكتب بلده يف له كان أنه املرصي» «الرائد
املظلومني عن ليدافعوا أصحابه من يأمنهم من املحاكم إىل ويبعث الناس، مصالح

واملستضعفني.
عىل العثمانية املمالك وتاريخ العموم عىل املرشق تاريخ يف االطالع واسع وكان
االستبداد «طباع كتاب إال منها ينرش لم كتبًا وألف العمران، علم يف ولع وله الخصوص
الشيخ معه راجعه الذي القرى» «أم وكتاب بابه، يف فريد وهو االستعباد» ومصارع
فقد نرصتها سبيل يف واالستهالك بحقوقها واملطالبة باإلسالمية تمسكه ومع عبده، محمد
ألنه السواء؛ عىل واليهودي واملسلم املسيحي بمجلسه يستأنس التعصب عن بعيًدا كان
وغريهما واألفغاني الكواكبي ترجمة يقرأ ومن رابطة، كل فوق الوطن رابطة يرى كان
نرصة يف بفضلهم يعرتف بهم املحيطة واألحوال أعمالهم ويدرس النهضة هذه رجال من
«تراجم كتاب من األول الجزء عن الرتجمة هذه نقلنا وقد والحرية. الحق وتأييد الحقيقة

قليًال. فيها وترصفنا زيدان بك لجرجي عرش» التاسع القرن يف الرشق مشاهري
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الطويراني باشا حسني حسن

و«زمان» و«أرتقا» و«االعتدال» «السالم» جرائد ومحرر «اإلنسان» مجلة مؤسس
«النيل» جريدة ومنشئ «املهندس» مجلة ومحرر القسطنطينية يف

القاهرة يف و«املعارف» و«الزراعة» «الشمس» ومجالت
∗∗∗

ابن بك مسيح ابن بك محمود ابن بك سهراب حسن ابن بك عارف حسني ابن هو
ذي ٦ بتاريخ مولده كان بعيد، عهٍد منذ مقدونيا يف األتراك أمراء أحد الكبري باشا عيل
به نزعت حداثته ومنذ القاهرة، مدينة يف ميالدية هجرية/١٨٥٠ ١٢٦٦ سنة من القعدة
والرتكية العربية اللغتنَي أصول وأحكم وافًرا، نصيبًا منها فنال العلوم تحصيل إىل نفسه
مراٍت وطاف عرصه، يف املعدودين الكتبة أعظم من صار حتى ونثًرا شعًرا فيهما فربز

بقوله: نفسه عن أعرب وقد أوروبا ورشق وأفريقيا آسيا يف كثرية

وت��ع��رَّب وت��ت��رَّك وغ��رَّب ال��ن��س��ر ش��رَّق
وت��ق��رَّب وت��ن��اءى وت��درَّب ف��ت��ح��رَّى
م��ج��رَّب ن��ص��اح ف��ه��و وأط��رب أط��رى ول��ئ��ن
أع��رب أع��ج��َم إن وه��و أغ��رب أع��رَب إن وه��و

من الشهرية صحفها يف يحرر وأخذ القسطنطينية سكن ١٨٨٠ عام نواحي ويف
٢٨ يف وأنشأ وغريها، و«زمان» و«أرتقا» و«االعتدال» «السالم» وهي: وتركية عربية
ثم أعوام، خمسة فعاشت جريدة إىل ذلك بعد حوَّلها التي «اإلنسان» مجلة ١٨٨٤ آيار
«الزراعة» ومجلة «الشمس» ومجلة «النيل» جريدة أصدر حيث املرصي القطر إىل سافر
ذكرها سيأتي التي الصحف من وغريها «املهندس» مجلة يف وكتب «املعارف» ومجلة
يف ١٨٩٧م/١٣١٥ه حزيران شهر أواخر يف وفاته وحلَّت الكتاب، هذا من آخر جزءٍ يف
األبيات: هذه منها نورد بقصيدة يكن بك الدين ويل الكبري الشاعر فرثاه القسطنطينية

ال��ح��را ت��أك��ل ألرض��ك دأب ع��ج��ب ال��ورى ف��ي ش��أن��ك أف��روق
ال��ده��را ط��وى ف��ق��د ان��دب��وه ق��ل��ت ح��س��نً��ا ال��ردى ط��وى ال��ن��ع��اة ق��ال
ال��ن��ش��را ط��وى ح��ت��ى ب��ع��ده��ا م��ا وط��وى ب��ع��ده ال��ط��ب��ي��ع��ة وط��وى
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مطابًقا فجاء له) (غفر فقال لوفاته تاريًخا أصدقائه أحد ارتجل دفنه أثناء ويف
املزاج، حادَّ الطباع، حر الرتجمة صاحب وكان الجمل. بحساب (١٣١٥) نفسها للسنة
وال متمول لكبرٍي يتزلَّف ال املعارف شأن وإعالء اإلسالمي الدين بخدمة عمره قىض
أوسمة وبعض مريان» «مري رتبة منحه بأن ذلك عىل السلطان كافأه وقد لعدو، يرضخ
بما البريوتية «املفيد» جريدة صاحب العرييس الغني عبد وصفها فقد هيئته أما االفتخار،
العينني، غائر املنظر، قبيح الخلق، دميم كان تراه، أن من خري باملعيدي «تسمع يأتي:
عرج، رجله ويف عوج حنكه يف قيل األطراف، مرتاخي الجسم نحيف الوجه، مستطيل

«… الحياة طيب قلبه تضاعيف وبني الوفاة، سيماء وجهه أسارير عىل تبدو
«حجة وهي: مطبوع، غري اآلخر البعض وبقي بعضها ُطبع كثرية كتبًا وألَّف
األيد»، يف و«األعد اإلمام»، وجوب يف الكالم و«خالصة اإلسالم»، أهل محجة يف الكرام
يف العام و«النصيح الخليل»، فن يف الخليل و«إرشاد الكالم»، علم يف اإلسالم و«حجة
الدخان»، و«أحكام التصوير»، و«أحكام اإلسالم»، يف و«الخالفة اإلسالم»، عالم لوازم
األخالف و«معراج األرشاف»، حقوق يف و«اإلنصاف املسائل»، بعض لحل السائل و«إجابة
املساعي»، و«حسن و«التوحيد»، الجنان»، بأرواح الجنان و«ارتياح األسالف»، ملنهاج
و«الحق اإلخوان»، آثار يف األعيان و«تحفة اإلسالمي»، الدين خدمة يف اإللهامي و«التهذيب
تستخدم التي الكتابية اإلشارات موضوع عىل يشتمل اإلشارات» و«خط الفضيلة»، روح
يف الحسنية املبادئ و«رشح الصوتية، واألحوال الحروف عىل الزائدة املفاهيم بيان يف
اإليمان أهل و«دليل األحمدية»، الطريقة يف الندية و«الروضة الدينية»، الحكمة أصول
يف الدنيا الحياة و«زهرة السودانية»، و«الرحلة الحسنية» و«الرحلة القرآن»، صحة عىل
وجوب يف الجماعة و«عصمة األمر»، مستقبل يف الشعر و«داللة والرؤيا»، األموات شعر
و«شمس العذاب»، و«سوط الرشقي»، و«السيار القدر»، و«رس و«الحديث» الطاعة»،
و«صبابة النبوة»، إثبات يف القاطع و«السيف الحكم»، و«درس املنطق»، سماء يف املرشق
يف القلم و«صولة الخليقة»، ترتيب يف الحقيقة و«مطية الشقيق»، كئوس يف الرحيق
اإلسالم»، وارتقاء انحطاط أسباب يف وااللتئام و«الصدع مجلدات، ستة يف الحكم» دولة
يشتمل الدهري» النرس رسائل يف الزهري و«النرش األخالق»، ومنظومة األخالق و«فاسقة
العام و«اإلخاء و«الوطن»، وسواها، وسياسية فلسفية أفكاٌر تحتها خيالية مواضيَع عىل
اليانوس» و«رسائل الرشق»، و«ظهري املهدي» «ضالل ورسالة اإلسالم»، أهل شعوب بني
فيها ضاحك» ابن الباكي حبيبه مع تارك ابن «الوارث وقصة فلسفية، أدبيٌة وهي
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السري يف الفكر و«مصابيح األنبياء»، نسب يف األتقياء «هدية ورسالة سياسية، مضامنُي
و«مقامات اآلداب»، جنات يف األحباب و«منارة وحكمها»، السياسة و«أحكام والنظر»،
تباًعا «النيل» جريدة يف نرشها سياسية مقاالٌت وهي الحسن» و«منشآت الحسن»،
«الزجل»، يف ورسالة الرمل»، رس يف و«الشكل «املستوجزات»، بعنوان استبدلها ثم
مرص و«أدوار مرص»، انقالب يف الدهر و«يوم االنقالب»، و«فهرست القدر»، و«مدهشات
و«التفسري العثماني»، «التاريخ وهي: يتممها ولم الكتب بعض تأليف وبارش واملرصيني»،
شعرية دواويَن جملة وترك الخريي»، و«التوفيق أوروبا»، يف املستقبل و«عوامل القرآني»،
الراح»، و«ندوة األماني»، و«طوالع القلم»، و«شطحات جزأين، يف الحياة» «ثمرات وهي:

العقائد». جواهر و«منظومة البديع»، و«منظومة الثمرات»، و«لواحق
كوكل و«جان األرشار»، محجة عىل األبرار «حجة فهي: الرتكية اللغة يف تآليفه أما
أفكار»، و«سيار برشئ»، و«أوملش و«رازدرون»، بيغمربي»، تاريخ و«خالصة صحبتي»،
ديوانان أيًضا وله إسالم»، مدنيت و«خالصة و«يادكار»، خيال»، و«قاموس و«شجاعت»،

حسني». «ديوان وثانيهما شباب» «كلشن أولهما الرتكي: الشعر يف
عىل ا ردٍّ قاله ما ذلك فمن شعره، نفثات من يشء برسد الصحايف هذا سرية ونختتم
وهذا اليازجي إبراهيم الشيخ بقلم األوانس» الغيد مجلس «دع مطلعها التي القصيدة

الرد: أول

ال��دس��ائ��س ع��اق��ب��ة ف��ال��ذل ال��وس��اوس خ��ائ��ن��ة ع��ن��ك دع
داح��س وس��ب��ق ال��ب��س��وس ح��رب ج��ن��ت ف��ك��م ال��ك��الم واخ��ش
آن��س ك��ل ت��وح��ش ده��ي��اء ب��ش��نِّ��ه��ا ت��ري��د م��اذا

قوله: نظمه ما أطيب ومن

وي��ع��ش��ق ال��زم��ان ف��ي ي��ؤم��ل م��م��ا ون��ع��ي��م��ه��ا وط��ي��ب��ه��ا ال��ح��ي��اة إن
م��ش��رق ل��غ��ي��رك م��غ��رب��ه��ا ك��ال��ش��م��س غ��ي��رن��ا ب��داي��ة ف��ي��ه غ��اي��ات��ن��ا

الحماس: يف وقال

خ��دم��ي م��ن ال��ده��ر وأه��ل ع��ب��دي ف��ال��ده��ر وال��ق��ل��م وال��ق��رط��اس ل��ل��س��ي��ف خ��ل��ق��ت
ك��ل��م��ي ال��ع��دا رغ��م ع��ل��ى ت��رد وال م��ح��م��دٍة ن��ي��ل ع��ن ه��م��م��ي ت��ن��ث��ن��ي ال
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ق��دم��ي ال��ع��ال ه��ام ف��اع��ت��ل��ت وب��ذخ��ت ش��ائ��ب��ٍة ك��ل ع��ن ش��ي��م��ي ت��ن��زه��ت
دم��ي ال��ف��خ��ار ي��وم ي��ا ُه��نِّ��ئ��ت وق��ل��ت ب��ه ض��ن��ن��ُت إذ ال��م��ح��ي��ا م��اء ح��ف��ظ��ُت
ه��م��م��ي ل��ه ه��ش��ت ل��م��ا ح��ظ��ي ن��ث��ار ل��ؤل��ؤه ك��ان ال��ث��ري��ا ع��ق��د أن ل��و
ح��ك��م��ي س��ب��ى أو ف��وادي اس��ت��م��ال ل��م��ا ض��ح��ى ب��ش��م��س ي��س��ع��ى ال��س��م��ا ب��در أن أو
ال��ع��ل��م ج��ي��رة م��ن ب��ي ال��ع��ه��د أب��ع��د م��ا ه��وى ل��ديَّ ت��ذك��ر ال ال��ش��وق أخ��ا دع��ن��ي

الحكم: يف وقال

ص��دي��ق ل��ي ف��الن أو ص��دي��ق إن��ي ت��ق��ل ال
ط��ري��ق ف��ي ك��رف��ي��ق وه��ذا أن��ت إن��م��ا
ض��ي��ق وق��ت واف��ت��راق ات��س��اع ف��ي ف��اج��ت��م��اع

أيًضا: وقال

ف��رش��ه األم��ر غ��ام��ض م��ن ال��ث��رى وت��ح��ت ع��رش��ه ال��س��م��وات ف��وق وال��ذي أم��ا
ب��ط��ش��ه ال��ج��أش ذا ال��ج��ب��ار أدرك وم��ن ف��ض��ل��ه وال��ب��ر ال��ج��ان��ي ع��م��م وم��ن
ن��ع��ش��ه ورج��اله ي��دري وال وم��ي��ت ح��ال��م أض��غ��اث ال��ك��ون ف��ي ال��ذي ل��ك��ل
وح��ش��ه ن��ح��وي ح��ام أو ال��ف��ال أل��ف��ت ل��ي��ت��ن��ي ك��ن��ت وإذ أخ��ل��ق ل��م ل��ي��ت ف��ي��ا
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مطر إلياسبك الدكتور

القسطنطينية. يف «الحقوق» مجلة منشئ

∗∗∗

الرعب عدا ويتًما ثكًال لها يرثى بحالة وهم ١٨٦٠ سنة بريوت إىل حاصبيا منكوبو جاء
فلجئوا وصادروهم الثوار نهبهم أن بعد شملهم وشتتت املذبحة بعثرتهم وقد والتعب،
خرسوا، ما أضعاف عليهم عوَّضت العناية ولكن وجماهري، مفردًة عائالٍت بريوت إىل
بني غريهم وجمع بالثروة واشتهر اآلخر البعض وأثرى بالعلم وامتاز بعضهم فتعلم
أصحاب أحد نمر فارس الدكتور وماًال علًما املستفيدين بمقدمة وكان مًعا، األمَرين
الرتكية «الحقوق» مجلة منشئ مطر بك إلياس والدكتور مرص يف و«املقطم» «املقتطف»

القسطنطينية. يف العربية
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تاجًرا مطر إلياس بن ديب أبوه وكان ١٨٥٧ سنة حاصبيا يف إلياس ُولد وقد
دوماني يوحنا بنت خاتون أمه وكانت مكانًة، أهمها ومن عدًدا أرسها أكثر وأرسته فيها
حاصبيا مذبحة حدثت فلما والفضل، بالوجاهة معروفًة وعائلتها القمر دير من لبنانيًة
«املختارة» طريق عن بريوت وجاءوا الربوع تلك وعائلته مطر ديب هجر ١٨٦٠ سنة
الدكتور الطبيبان منهم ونشأ هنا، واستقروا الدروز زعماء أحد جنبالط بك سعيد بحماية

وفيليب. ملحم والصيدليان إبراهيم والدكتور إلياس
األرثوذكس الروم طائفة مدرسة يف والفرنسية العربية اللغتني مبادئ إلياس ى فتلقَّ
«لبنان» جريدة محرر حبالني بك إلياس مديرها عهد عىل األقمار» «ثالثة الكربى
عىل العرب لغة فيها وأتقن الكاثوليك للروم البطريركية» «املدرسة دخل ثم الرسمية،
وبرع الشهري، العالمة اليازجي ناصيف والشيخ «األهرام» جريدة مؤسس تقال بك سليم
«الكلية إىل منها انتقل سنوات خمس الزمها أن وبعد بالرتكية، وألمَّ الفرنسيس بلغة
هذا يمارس وكان فالصيدلة، والنبات الكيميا درس حيث لألمريكان اإلنجيلية» السورية
وكان فيليب، أخيهما بعهدة اليوم إىل الباقية «النحلة» صيدلية يف ملحم أخيه عند الفن
عىل عالوًة الكيميا ليعلمه نمر فارس للدكتور راتبًا ويدفعها شغله أجرة منه يأخذ
املطالعة يف الرغبة شديد وكان لسوريا، تاريًخا ذلك بأثناء وألف املفروضة، الدروس
يف اختىل ما وكثريًا الرياضة، استوجبته ما إال باللهو فتوته من ساعًة يرصف فلم والدرس
وأشبعها برش كأنها فيها وخطب املساند وأوقف كمنرب الخزانة يف الفرش وارتقى غرفة
بني امتاز وقد عمره، من عرشة الثالثة دون وهو وانتقاًدا تأنيبًا أو وإرشاًدا نصًحا
إىل سافر الشمس نور أبرص مذ عرش الثامن العام بلغ وملا واالجتهاد، بالذكاء أترابه
االمتحان أدى وبعدما رسمية، شهادًة وينال بالصيدلة امتحانًا ليؤدي القسطنطينية
فأجازت سوريا» «تاريخ كتابه بطبع رخصًة املعارف وزارة من طلب الشهادة ونال
علية فاطمة الرتكية الكاتبة والد املشهور العالم باشا جودت وزيرها وقابل بطبعه، له
عيل ابنه تعليم إىل فدعاه باستعداده، وأعجب الفتى بجرأة الوزير فُرسَّ قصيدة؛ له وقدم
سنوات عرش زهاء مكرًما معزًَّزا عنده فأقام بيته، يف معه واملعيشة ومعارشته بك سداد
بعد صار الذي علمائها أحد بك ممدوح عىل وأتقنها األتراك لغة خاللها يف جيًدا درس
األستاذ هذا باشا جودت اختار وقد الدستور. إعالن إىل فيها وبقي للداخلية وزيًرا ذلك
فدرسه السلطاني املكتب يف الطب بدرس عليه أشار ثم ألهليته، منه احرتاًما ابنه ملعلم
ونزيل لولده عشريًا وأبقاه املعارف وزارة يف مالزًما وعينه رسميٍّا، الطبية الشهادة ونال

قرصه.
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ترك وملا دمشق، لبلدية طبيبًا وتعنيَّ إلياس معه جاء للشام واليًا جودت تعنيَّ وإذ
وعيَّنته العالية للمدارس مفتًشا املعارف وزارة فوظفته العاصمة إىل وإياه عاد الوالية
فيه يدرس دخل الحقوق مكتب أنشئ وحاملا املدارس، لهذه طبيبًا الطبي املكتب نظارة
نال صفٍّ أول من وهو الوظيفتني، يف بقائه مع ونظاماتهم ورشائعهم الناس حقوق
باملحاماة واشتغل املدارس طبابة ترك الشهادة هذه نيله بعد أنه إال املكتب هذا شهادة
عضوية إىل منها وانتقل (بريا) أوغيل بك يف التجارة محكمة يف عضًوا وانتظم مدة،
حفظ أستاذ من نفروا الطبي املكتب تالميذ أن حينئٍذ واتفق فالجزاء، الحقوق محكمتَي
عضًوا وبقي لهم أستاذًا مطر الدكتور فتعني يوافقهم، لم وهذا بغريه واستُبدل الصحة
بدت وإذ ا، حادٍّ تصفيًقا منه درس ألول وصفقوا كثريًا به وا فُرسُّ الجزاء، محكمة يف
عينوه ذلك وفوق الشاهاني امللكي املكتب يف أيًضا له أستاذًا عيَّنوه العلم بهذا مقدرته
رسمية عالية مكاتب ثالثة أستاذ كان وهكذا الحقوق؛ مكتب يف الجزائية املواد لتدريس
عىل أُحيل أن إىل سنة عرشين نحو مًعا وظائف أربع رواتب يأخذ وظل واحد. وقت يف

يشفى. حاملا إليها بالرجوع له الحق حفظ مع اعرتاه لداء ١٩٠٩ سنة التقاعد
وثالثني اثنني وألَّف واألدب بالعلم كثريًا اعتنى قد وظائفه وتعدد أشغاله وفرة ومع
األحكام»، مجلة «ورشح سوريا» «تاريخ بلغتنا منها والرتكية العربية يف كلها طبعها كتابًا
بك إلياس املحامي مع باالشرتاك والرتكية العربية اللغتنَي يف «الحقوق» مجلة وأنشأ
املعارف وزارة قررت الصحة» حفظ «علم يف كتاب وله سنوات، خمس وأصدرها رسام

العالية. املكاتب يف تدريسه
العثماني الوساَمني ونال أول صنف األوىل بلغ أن إىل الرسمية بالرتب تدرج وقد
التأليف و«دائرة العثمانية» الطبية «الجمعية يف عضًوا وكان بك، بلقب واكتفى واملجيدي
وفضِّ املسائل بعض درس يف عليه تعتمد الدولة وكانت املعارف، نظارة يف والرتجمة»
ربح وقد وافرة ثروًة جمع وبحكمته مأمورياته، يف واجباته عن زاد مما املشاكل؛ بعض
ابنتنَي وولد يونانية آنسًة وتزوج لرية، آالف خمسة نحو فقط وتآليفه الطب تدريسه من
ا وملمٍّ وكتابة، تكلًُّما كلها يحسنها والفرنسية والرتكية العربية يف ضليًعا وكان وصبيَّني،

اليونان. بلغة التكلم ومتقنًا باإلنكليزية،
والخمسني؛ الثانية يف وهو به داءً الزالل يشكو ١٩٠٩ عام أواخر يف بريوت إىل عاد
١٩١٠ سنة آذار شهر من والعرشين الرابع ويف األطباء. مهارة وال الهواء تغيري أفاده فما
تكريًما الجند من بفرقة وعزَّزته رسميٍّا الحكومة فيه اشرتكت حافل مأتٌم له فجرى تويف
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جراسيموس املطران وابنه ديمرتيوس القديس كنيسة يف عليه الصالة أُقيمت وقد للفقيد،
القامة، قصري وكان والَديه، رفات إىل ا منضمٍّ بطينا إلياس النبي مقربة يف ودفن مرسة،

العينني. أسود اللون، أبيض الجسم، ممتلئ

باز نقوال جرجي
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دالل جربائيل

ومراسل القسطنطينية يف و«السالم» باريس يف «الصدى» جريدة منشئ
األحوال». و«مرآة و«األهرام» و«الجنان» «الجوائب» صحف

ي��ع��ان��د أب��ت��غ��ي��ه ف��ي��م��ا وده��ري ع��ن��ك��ُم دي��اري ش��ط��ت ق��د أح��ب��اي
م��ت��ب��اع��د ق��رب��ه ف��ي غ��ي��رك��م وم��ن ب��ع��اده ف��ي م��ن��ك��ُم ق��ري��ب ف��ؤادي

∗∗∗

عنوانه كتيب يف الجليل الصحايف هذا ترجمة ١٩٠٣ سنة حميص بك قسطاكي نرش
تناسب زيادات بعض وأضفنا يأتي ما منها فاقتطفنا ل» الدالَّ شعر يف الحالل «السحر

املقام:
العز يف حلب بيوتات أعرق من كريم بيت سليل وهو ١٨٣٦ نيسان ٢ يف ُولد
النبالء ومثابة الفضالء منتدى ذاك إذ ومجلسه دالل هللا عبد أبيه بيت يف فنشأ والجاه،
وفقد وسواهما. الطرابليس هللا ونرص مراش هللا كفتح وشعراؤه الوقت أدباء يقصده
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النساء، فاضالت من وهي برتبيته مادلينا شقيقتُه فاعتنت صغريًا أباه الرتجمة صاحب
بقوله: دالل هللا عبد لرضيح تاريًخا كرامة بطرس املعلم نظم وقد

م��غ��م��وًرا ال��ق��دوس ال��م��ل��ك ب��رح��م��ة ف��غ��دا ال��ت��ق��ي دالل اب��ن ث��واه ل��ح��د
وم��ش��ك��وًرا م��ب��روًرا ال��م��ن��ي��ة الق��ى وق��د ال��ص��الح ن��ه��ج ع��ل��ى ال��ح��ي��اة ق��ض��ى
م��س��روًرا ال��ل��ه ع��ب��د ال��خ��ل��د ج��ن��ة ن��ْل ن��ؤرخ��ه إذ غ��ف��ور رب ن��اداه

١٨٤٧ سنة

بلبنان طورا عني مدرسة إىل أخته أرسلته العربية القواعد مبادئ درس أكمل وملا
سنني واإليطالية الفرنسية درس قد وكأنه حلب إىل عاد ثم شهور، ستة إال فيها يلبث فلم
بنفسه العلوم يطالع فيها فأقام الحفظ، وملكة الذهن توقد من أوتيه ملا وذلك طواًال،
إال يده يف نفيس كتاٌب يقع فلم الكتب اقتناء إىل ومال الرتكي، اللسان أصول ويدرس
يتذكر فكان يقرؤه كان ما جلَّ يحفظ وكان العرب، علوم من وافًرا حظٍّا فأصاب اشرتاه
ديوان يحفظ وكان سنة، بثالثني ذلك قبل واحدة مرًة قرأه كان ما عمره من الخمسني يف
واملعلقات خلدون ابن مقدمة من وكثريًا الحريري ومقامات الصفي شعر وأكثر املتنبي
أكثر يف مشاركة له وكانت القرآن، من كبريًا وقسًما العرب أشعار من وطائفة السبع
بفن عارًفا بالغناء الولوع شديد وكان منه، شيئًا فأصاب الرسم فن ودرس العلوم
كاملة، غري العام التاريخ يف رسالة وله والتاريخ، الجغرافية علمي من متمكنًا املوسيقى
العلوم يتتبع وكان والطب، والفلسفة الرياضية العلوم من حسنة حصًة يحرز وكان
فال وفنون علوم بخزانة أشبه صدره فكان واالخرتاعات، واالكتشافات العرصية والفنون
كثريًا بل جواب، أحسن ويجيب إال سياسية أو فلكية مسألٍة أو اخرتاع أو علم عن يُسأل

اإلجادة. غاية فيجيد الفن ذلك أئمة من كأنه والتعليل الرشح يف يأخذ كان ما
التصور رسيع األول، الطراز من متفننًا وشاعًرا فصيًحا لسنًا الحديث طيب وكان
عىل الغالب وكان أحيانًا، املزاح إىل يميل االنتقاد صحيح الروح خفيف الشمائل لطيف
عمره من العرشين نحو يف كان ملا الفكر. وحرية الوفاء وكثرة الرسيرة سالمة طباعه
حصته عىل ليستويل إليها فسافر كبرية، ثروًة وترك عقب بال القسطنطينية يف عم له مات
قصرية بمدٍة رجوعه أثر وعىل شهور، خمسة بعد وطنه إىل عاد ثم املذكورة الرتكة من
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ويف والصيانة، الذكاء بني جامعًة الرشق بنات بل الشهباء بنات أجمل من فتاًة تزوج
من نظم األثناء تلك ويف التالية، السنة إىل فيها فلبث القسطنطينية إىل عاد ١٨٦٨ سنة

باشا: جودت بها يمدح قصيدة من كقوله كثريًا شيئًا واملقطعات القصائد

خ��ص��ال��ه ب��ع��ض وال��ح��ل��م خ��الل��ه ـ��ض ب��ع��ـ وال��ف��ض��ل ص��ف��ات��ه ب��ع��ض ال��ع��ل��م
إق��ب��ال��ه م��ن وال��ي��م��ن ق��رن��ائ��ه م��ن وال��س��ع��د أس��م��ائ��ه م��ن وال��ج��ود

قصد مدٍة وبعد الشهرية، مدنها أكثر وزارا أوروبا إىل معه قرينته استصحب ثم
األرشاف من أصحابه أحد نفس يف كانت حاجة لقضاء الربتغال بالد الرتجمة صاحب
امللك أجاب امللك بمقابلة ترشف فلما الدولة، تلك ملك من التماسها يف إليه توسل كان
وأحب بإسبانيا طريقه يف ومرَّ جزيًال، ماًال ذلك من جربائيل وربح مأموله وبلَّغه سؤله
الحضارة، واتساع امللك ضخامة من هناك لهم كان وما األندلس يف العرب آثار يتفقد أن
شبابها، عىل مأسوًفا فماتت عضال بمرٍض قرينته أصيبت حيث مرسيليا إىل عاد ثم

بقوله: مؤثًرا رثاءً فرثاها

ال��ج��ل��م��ِد ق��ل��ب ي��ص��دع إظ��ه��اره��ا ت��ج��ل��دي ي��ك��ت��م��ه��ا ح��ال��ة ل��ي
وي��دي ل��س��ان��ي ال��ه��م وق��ي��د ب��األس��ى ج��ن��ان��ي ال��غ��م ش��رد ق��د
��دي ُح��سَّ م��ن��ه ت��ض��ح��ك وظ��اه��ر أح��ب��ت��ي ل��ه ت��ب��ك��ي ف��ب��اط��ن
ال��وب��د ف��ي أرى ع��دت ال��ذرى ب��ع��د ال��ورى وف��ي ال��ك��رى ن��ف��ى ج��رى وم��ا
ت��ن��ه��دي ت��س��ه��دي ت��ج��ل��دي ول��وع��ت��ي وف��ك��رت��ي م��ح��ن��ت��ي م��ن
م��ق��ع��دي وال��ق��ض��اء م��ق��ي��م��ي ج��د ال��ـ ف��ت��رى ال��خ��م��ول ت��أب��ى وه��م��ت��ي
ك��م��دي وا ح��زن��ي وا ح��س��رت��ى وا وال��غ��ن��ى وال��ب��الد ش��ب��اب��ي ع��ل��ى

إىل ومنها باريس إىل سار املصاب هذا بعد املذكورة املدينة يف اإلقامة يطق لم وملا
باريس يف التسيار عصا فألقى رجع ثم بلجيكا، إىل ومنها األوسط املغرب يف الجزائر بالد
كانت التي العربية «الصدى» جريدة لتحرير املعارف وزير ١٨٧٧ سنة انتدبه وهناك
الذين العربية الحكومات سفراء بني يرتجم وكان الفرنسية، الحكومة بأمر فيها تصدر
من وغريهم فرنسا وزراء وبني وزنجبار وتونس مراكش كوزراء باريس يقصدون كانوا
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اتخذ فإنه تونس باي وزير باشا الدين خري نذكر الوزراء أولئك وبني العاصمة. أرشاف
من سياسية عديدٍة رساالٍت ترجمة وكلفه رسه أمني وجعله له نديًما الرتجمة صاحب
بالعربية، الوزير يكتبها كان التي الرسائل بعض وتهذيب الفرنيس إىل العربي اللسان
إىل معه استصحبه إنه حتى يوًما عنه يستغني يكن فلم بينهما املودة عرى توثقت وقد
املمالك سائر من السياسة رجال أكثر عام كل صيف يف يذهب كان حيثما فييش حمامات
به مدح الذي املوشح أشعاره غرر ومن االستحمام. برباقع متسرتين املهمات يف للمذاكرة

ومطلعه: باشا الدين خري

م��ي��م��ون ط��ال��ع ال��س��ع��ي��د ال��ي��وم ب��ذا ال��ح��ظ س��اع��د
م��ض��م��ون ص��ف��وه ع��ي��د أب��ه��ج ال��ل��ق��ا ع��ود ف��غ��دا

�ار �ت� ب� �ا �ارًم� ص� ال��غ��م��ام ع��ن��ق ع��ل��ى ال��ب��رق ج��رد
�ار �ث� �ال� ب� �ذًا آخ� ال��ظ��الم ج��ي��ش ف��ي ي��ف��ت��ك ف��ان��ب��رى
�ار ث� �ٍب رك� �ر إث� ال��م��س��ت��ه��ام ك��ق��ل��ب خ��ف��ًق��ا وه��ف��ا

جربائيل إىل كتب العظمى الصدارة ملنصب ١٨٧٩ سنة باشا الدين خري انتدب وملا
ويميل مائدته عىل يأكل وكان األعظم الصدر األمر هذا فلبَّى القسطنطينية، إىل يستدعيه
خري وكان «السالم» جريدة إنشاء إليه املشار الصدر وكلفه مفاكهته، درر سمعه عىل
ألغيت ثم السلطنة، إصالح طرق يف وأفكاره السياسية آراءه بها ينرش باشا الدين
العثمانية. الدولة رجال أعاظم لدى بعيدة شهرًة نال قد الرتجمة صاحب وكان الجريدة
من الدالل عىل الرسائل وردت الصدارة منصب من باشا الدين خري استقالة وبعد
يف أول أستاذًا يكون أن إليه بها يطلب النمسا عاصمة فينا يف امللكي املكتب رئيس
يف رسالًة لتالمذته وألَّف سنتني، لبث حيثما ١٨٨٢ سنة إليها فرحل املذكور، املكتب
من الطالبني عىل منالها تقرب العربية اللغة قواعد يف ثانية ورسالة وأحكامها، الهمزة
اآلستانة يف «الجوائب» كصحيفة العرص ذلك جرائد أهم أسفاره يف يراسل وكان الفرنج.
األثناء تلك ويف لندن، يف األحوال» و«مرآة اإلسكندرية يف و«األهرام» بريوت يف و«الجنان»
فنظم حسن موالي سلطانها يمدح أن مراكش وزير املفضل موىس السيد عليه اقرتح
إيران شاه الدين نارص باريس واىف وملا القبول، حسن حازت القصائد غرر من قصيدة
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قصيدًة فنظم جاللته، يمدح أن دالل جربائيل إىل خان يعقوب حينذاك سفريه طلب
مطلعها: شائقة

ال��غ��ض��ن��ف��ر وال��ل��ي��ث ال��ب��ط��ش ذو ال��م��ظ��ف��ر ال��م��ل��ك أي��ه��ا ي��ا
ح��ي��در م��ق��ام ق��ام ال��م��ل��ك ف��ي ال��ذي ال��دي��ن ن��اص��ر ي��ا

عرش سبعة نحو عنها رحيله طال أن بعد حلب إىل عاد ١٨٨٤ سنة صيف ويف
لآلداب، مجلًسا منزله يف فأقام األعناق، لرؤيته وارشأبت اآلفاق، شهرته طبقت وقد عاًما
بعض أن غري الزمان، قديم منذ الشهباء مثله تر لم األلباب، ذوي شتيت فيه جمع
صفاء فعكروا كبريًا، علوٍّا عنه الصحايف هذا يعلو وفعًال زوًرا قوًال عليه افرتوا الحساد
ينشد حالة ولسان عنه فرحل به؛ تعلقه شدة مع وطنه يف اإلقامة نفسه وسئمت أيامه

الشاعر: مع

ال��ب��در يُ��ف��ت��ق��د ال��ظ��ل��م��اء ال��ل��ي��ل��ة وف��ي ج��ده��م ج��دَّ إذا ق��وم��ي س��ي��ذك��رن��ي

التي األكدار من شيئًا أنساه ما به علمائها حفاوة من فلقي بريوت مدينة وأمَّ
منيف صديقه عىل ضيًفا وحلَّ القسطنطينية قصد ثم بحلب، إقامته أيام آخر يف صادفها
املعارف مجلس خزانة أمني بوظيفة وعيَّنه الشهباء إىل أعاده الذي املعارف وزير باشا
يف اإلعدادي املكتب يف الفرنسية للغة أول أستاذ منصب إليه وأضاف واليتها، مركز يف
ووجاهتك بفضلك يليق ما دون هذا «إن الوزير: هذا حينئٍذ له وقال املذكورة، املدينة

الفضل.» أهل صدور يرشح ما بعده فستنال هللا قدر ولكن
قصيدة وطبع بتأليف اتهم أن إىل أمانة بكل املنصب ذلك بخدمة الدالل فقام
الحميدي، العهد يف املستبدين الحكام عيون يف ترق لم التي املشهورة والهيكل» «العرش
الرابع صبح يف املنية فاجأته حتى سنتنَي مدة السجن يف وأُلقي منصبه من فُعزل
وخدمة األسفار يف قضاها عاًما وخمسني ستة عن ١٨٩٩ األول كانون من والعرشين
الحرسات، وتردد العربات ذرف بني دفن ثم منزله إىل ونقلوه وأصحابه آله فتقاطر العلم،

رضيحه: عىل لتُنقش األبيات هذه حميص بك قسطاكي نظم وقد

ال��خ��اف��ق��ي��ن ي��ن��ي��ر ك��ان ب��ع��دم��ا ال��ن��ه��ى ب��در ث��وى ال��ي��وم ه��ن��ا ه��ا
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ال��ل��ج��ي��ن ن��ظ��ام ال��ق��ط��ر ف��ي��ل��س��وف ال��ح��ج��ا ب��ح��ر أل��ح��دوا ق��د ه��ن��ا ه��ا
ال��ف��رق��َدي��ن م��ث��ل ض��اء ق��د ف��ض��ل��ه ال��ذي دالل ج��ب��رائ��ي��ل ذاك
ع��ي��ن ب��ع��د م��ن أث��ًرا وان��دب��وه ال��ث��رى ه��ذا ال��ث��م��وا ال��ف��ض��ل أُول��ي ي��ا
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املعلوف عيىسإسكندر

«املهذب» وصحيفة «الرشقية» جريدة ومنشئ «اآلثار» مجلة مؤسس
وصحيفة «النعمة» ومجلة بعبدا يف «لبنان» جريدة ومحرر زحلة يف
أكثر يف املواضيع املختلفة املقاالت ونارش دمشق يف الجديد» «العرص

وأمريكا. ومرص سوريا يف عربية ومجلة جريدًة ثالثني من

ن��ف��س��ي س��ر وف��ع��ال��ي ج��س��م��ي س��ر رس��م��ي إن
رم��س��ي ذك��ر وب��رس��م��ي ح��ال��ي وص��ف ب��ف��ع��ال��ي

∗∗∗

ُولد املعلوف، هاشم أبي شبيل بن عيىس بن إبراهيم الخوري ابن إسكندر بن عيىس هو
مدرسة يف العلوم مبادئ فتلقى ١٨٦٩ سنة نيسان ١١ يف اللبنانية عقاب» «كفر قرية يف
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اإلنجيلية العالية الشوير مدرسة دخل مسيحية ١٨٨٤ سنة أواخر ويف اإلنجيلية، قريته
وتخرج اإلسكتلندي كرسلو وليم الدكتور رئيسها عىل والعلوم اإلنكليزية ودرس لبنان يف
اآلباء مدرسة يف درس ثم نفسه، عىل ودرس أرسته يف لداٍع املدرسة ترك ثم بالعربية،
ُعنيِّ ١٨٩٠ سنة األول كانون ٥ ويف الكتب، واقتناء باملطالعة وولع قريته يف اليسوعيني
بعبدا يف أيًضا إلدارتها وكاتبًا األسود إبراهيم نسيبه أنشأها التي «لبنان» لجريدة محرًرا
والصناعة الزراعة يف سيما وال وأدبية عمرانية مقاالٍت فيها وكتب ملطبوعاتها، ومصحًحا
يف النصريية» «البصائر كتاب تصحيح وتوىل العربية، واألوضاع واالقتصاد والتجارة
إال الكتاب هذا من يتم ولم قديمة، نسخٍة عىل باملقابلة صفا جرجس بمشاركة املنطق
ظهر أن بعد لبنان مترصف باشا نعوم عهد أول يف والجريدة املطبعة لقفل نصفه نحو

عدًدا. ٨٦ الجريدة من
لبنان يف السمر «لطائف كتاب فوضع التصنيف يف واشتغل رأسه مسقط إىل فعاد
وخرافاتهم سكانه وعادات وحكوماته لبنان شئون يف يبحث وهو عرش» التاسع والقرن
أرسة تاريخ يف القطوف» «دواني كتابه بوضع بدأ وكذلك مخطوًطا، يزال وال إلخ، وآدابهم
اإلعراب» يف «اإلغراب كتاب ووضع ذلك، بعد طبعه الذي وهو الرشقية واألرس املعلوف
واإلنكليزية العالية والعلوم العربية آداب لتدريس ُطلب ١٨٩٣ وسنة مخطوًطا، يزال وال
بضع فيها فدرَّس الشام، طرابلس مدينة قرب لبنان يف األرثوذكسية كفتني» «مدرسة يف
تمثيلية روايات ثالث فيها ونظم والشعراء، والكتبة األدباء من كثري عليه وتخرج سنوات
لولده إبراهيم و«ذبح املعروف» و«جزاء ألكسيس» لولده األكرب بطرس «مقتل هي:
التي «الكتابة» مثل: مؤلفات بعض املدرسة تلك يف ووضع مخطوطة، وهي إسحاق»
يف القريحة و«شحذ أيًضا، املطبوعة والعرص» «الشعر ورسالة األول، الجزء منها طبع
األشعار ومنتخبات الشعرية والفنون والشاعر الشعر يف وهو الفصيحة» البليغة املقطعات
وهي والكاتب» للمعرِّب املكاتب و«تحفة صفحة، ١٦٠٠ يف يقع جديد أسلوٍب عىل مرتبة
تعلمها لتسهيل العربية العلوم تقسيم وهي و«املشجرات» واملعربات، اللغوية األوضاع يف
تحرير إىل عاد ثم تُطبع، لم الثالثة الكتب وهذه الفرنجية، «السينوبتيك» طريقة عىل
باشا إبراهيم كريمة عفيفة السيدة تزوج ذاك وإذ نرشها، استئناف بعد «لبنان» جريدة
الرشقية» «الكلية يف العليا الحلقات لتدريس مستقدًما زحلة وجاء زحلة، من معلوف
عرشة بضع واإلنكليزية والرياضيات العربية آداب فيها فدرس ١٨٩٨ عام ذاك إذ املنشأة
يف األرثوذكسية املدارس إلدارة ١٩٠٨ سنة فيها انتدب واحدة سنًة غادرها أنه عىل سنة،
اآلن. إىل مدرًسا فيها يزال وال التالية السنة يف إليها الرشقية» «الكلية فاستقدمته دمشق،
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رتبها التي البطريركية «النعمة» مجلة ثم الجديد» «العرص جريدة حرر دمشق يف كان وملا
[التوطئة يف إليه أرشنا الذي الصحافة» «تاريخ منها والعلمية، التاريخية مقاالتها وأنشأ

والصحافيني]. والكتَّاب امللوك مشاهري أقوال من الصحافة تعريف الثاني: الفصل –
«املهذب» جريدة ١٩٠١ سنة األول ترشين أول يف أنشأ الرشقية» «الكلية يف كان وملا
وهي مدة تحريرها وتوىل امتيازها نيل ثم (الجالتني) الهالم عىل فطبعها البيان لطلبة
أيًضا الهالم عىل «الرشقية» جريدة ١٩٠٩ سنة وأنشأ كفوري، بولس الخوري بيد اآلن
العلمية» النهضة «جمعية املدرسة تلك يف أنشأ قد ١٩٠٣ سنة آذار ٦ يف وكان لتالميذه،

األدبية. واملباحث الخطابة عىل للتمرين اآلن إىل وهي وترأسها،
والصحافيني األدباء من وهم الجديدة ولبنان زحلة ناشئة معظم يده عىل تخرج ولقد
متحف وهي الشهرية، «اآلثار» مجلة أنشأ ١٩١١ سنة تموز شهر ويف واملهجر، الوطن يف
فخر األمري صورة فيها نرش ما أول وكان ومرص، والعراق سوريا يف الكتاب كبار ألقالم
«الخالدي» تاريخ أهمها نادرة مخطوطاٍت عن املطولة وترجمته املعني الثاني الدين
أهم يف وقصائد كثرية مقاالٌت له ونرشت ونحوهما، الغزي للنجم الكواكب» و«ذيل
واملرشق والهالل واملقتطف والضياء كالبيان واملهجر ومرص سورية يف والجرائد املجالت
الرشق وفتاة والحقيقة والنور والصفاء واإلنسانية والطبيب واملقتبس والرئيس والشمس
الحال ولسان والنعمة الربية وكوكب والحسناء واالقتصاد والكوثر والزهور والسمري
واألفكار والربازيل واأليام وحمص والربق الجديد والعرص واملحبة واملنار ولبنان واألحوال
وبعضها وأشباهها، واملهذب الفتاة وزحلة والطرائف املرصي والرائد والشهاب واملحيط

مقاالته. لقاء ا خاصٍّ راتبًا له يدفع
عادات» مجموع األخالق و«خطاب زحلة» «تاريخ مؤلفاته من مؤخًرا نرشه ومما
أدباء يف الدرر و«مغاوص البيان» «أرسار منها مخطوًطا يزال ال ومما واملدرسة»، و«األم
و«قطوف مجلدات بضعة يف الرشقية» األرس يف املروية و«األخبار عرش» التاسع القرن
اللغة تاريخ يف األدبية و«الطرف مجلًدا عرش بضعة يف الجرائد» رياض من الفوائد
آالف عرشة من أكثر وفيه األفكار» «بنات سماه الذي وديوانه و«العرصيات»، العربية»

الجرائد: يف قوله مثل الحديثة املواضيع يف بيت

ال��ج��رائ��د ن��س��ي��م ريَّ��اه ف��ن��اش��ر ال��ف��وائ��د ري��اض م��ن ط��ي��ب ف��اح إذا
م��ج��اه��د ل��ش��ه��ٍم ال��ُج��لَّ��ى ال��غ��اي��ة ه��ي م��واط��ن ل��رف��ع األول��ى ال��ع��ل��ة ه��ي
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ع��ائ��د ب��أف��ض��ل آدابً��ا تُ��ع��زِّز م��واط��نً��ا ��ي تُ��رقِّ أخ��الًق��ا تُ��ه��ذِّب
ال��ج��الم��د ف��وق ال��ن��ق��ش ب��ق��اء س��ي��ب��ق��ى م��س��طَّ��ر ف��ي��ه��ا ال��ي��وم��ي ف��ت��اري��خ��ن��ا
ل��راص��د ك��ق��ط��ب ي��ب��دو ال��ه��دى م��ن��ار إن��ه��ا ال��ص��ح��اف��ة آث��ار ال��ل��ه رع��ى
ال��م��ط��ارد ك��ال��ج��واد ط��رٍس ب��م��ي��دان ي��راع��ه��م ت��ج��ارى ل��ك��ت��اٍب وس��ق��ي��ا
ص��ال��د غ��ي��ر زن��ده زك��يٍّ ب��ذه��ٍن دم��اغ��ه��م م��اء ال��ق��رط��اس ع��ل��ى أس��ال��وا
ج��اح��د دون م��ن ال��ن��ح��ري��ر ف��ل��ل��ك��ات��ب ل��ف��اض��ل ي��وًم��ا ال��ي��وب��ي��ل ص��ن��ع إذا
األواب��د ق��ي��د ال��س��ي��ال ف��ل��ل��ق��ل��م ه��م��ٍة ت��ذك��ار ال��ت��م��ث��ال ن��ص��ب وإن

قوله: العلمي شعره ومن

ت��ع��رج��ا اس��ت��ق��م��ت م��ه��م��ا ص��اح��ب م��ن م��رت��ج��ى ح��ي��ات��ي ف��ي أؤم��ل م��اذا
أع��وج��ا إال ي��س��ي��ر ول��ي��س م��اء ف��ك��أن��ه ط��ب��ع��ه ف��ي ل��م��ا ع��ج��ب��ي

قوله: حكمه ومن

ال��ه��م��م ب��ع��ض ت��ع��ط��ي��ه ع��ن��دم��ا ال��ورى ف��ي ت��ق��ت��ن��ي��ه ش��يء ك��ل
ت��غ��ن��م ف��اب��ذل ال��ب��ع��ض ي��ع��ط��ي ـ��ك��ل ال��ـ أع��ط��ي��ت��ه إذا ال��ع��ل��م إن��م��ا

وقوله:

ال��وخ��ي��م ال��ذم��ي��م ال��ش��ر ث��م��ر م��ن ال��ك��ب��ري��ا ج��ن��ت ق��د م��ا ع��ن��ك دع
ال��رج��ي��م ال��ش��رور ش��ي��ط��ان ح��ق��ل ف��ي ن��م��ت ق��د زه��رة ف��ال��ك��ب��ري��اء

اإلنكليز: شعراء كبري شكسبري حكمة عاقًدا قوله تعريبه ومن

رداه ال��م��رء ي��ورد داء ال��خ��م��رة ن��رى ك��م
نُ��ه��اه م��ن��ه س��ارق ل��ص ف��ي��ه ف��ي إن��ه��ا

إفرنيس: لشاعر معربًا وقال

ال��م��س��رْة ي��ول��ي ول��د ف��ي��ه ل��ي��س ب��ي��تً��ا إن
زه��رْة دون وج��ن��ان ف��ي��ه ط��ي��ر ال ق��ف��ص
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مضمنٍّا ١٨٩٧ سنة اليازجية «البيان» مجلة يؤرخ قوله الشعرية تواريخه ومن
الخلوف: القاسم أبي قول من التاريخ شطر

األم��ث��ال م��وارد ال��ب��ي��ان ض��رب ع��ل��م��ه ب��واف��ر م��ن م��ج��ل��ة ه��ذي
اآلم��ال م��ح��ط��ة ال��ي��ازج��ي ـ��ن اب��ـ م��ق��ام��ه ال��رف��ي��ع ال��ع��ص��ر م��ة ع��الَّ
م��ع��ال��ي أوج إب��راه��ي��م ن��ال ق��د ب��م��ص��ره األم��ي��ر ع��ب��اس ع��ه��د ف��ي
األش��ك��ال غ��ي��اه��ب ال��ب��ي��ان ف��ل��ق م��ح��ا وق��د ج��لَّ ب��ال��ت��اري��خ وال��ع��ص��ر

شعراء قصائد أشهر من الكثرية واملعربات العرصية القصائد من ذلك غري إىل
قيرص نسيبه قال كما منه أكثر فإنه التاريخي، الشعر سيما وال اختالفهم عىل الفرنج

مدحه: يف قصيدة من املعلوف بك

ُم��ن��بَ��ِث��ِق خ��ي��ر َس��ن��اه ق��دًم��ا وك��ان م��ن��ب��ث��ًق��ا ال��ت��اري��خ َس��ن��ا م��ن��ه ج��ع��ل��َت

واملطاَلعة الكتابة عىل الجَلد كثري والذهن، املزاج حادُّ فإنه ومزاياه أخالقه أما
كأنه بصحته متمتع وهو الدائم العقيل العمل يف سنة ثالثني نحو رصف وقد يملُّ. يكاد ال
حبُّ قلبه يدخل وال ضغينة، عىل ضلوعه تنحني ال القلب طيب وهو الشباب. مقتبل يف
التاريخ، يف َولوع العواقب، يف فكريٌ ع. ترسُّ وال تردد غري عىل آرائه يف متساهٌل انتقام،
متى الكالم يرتجل خطيب، شاعٌر كاتٌب الحافظة، جيد الرشقية. األَُرس تاريخ سيما وال
من كثري بينها األفراد، عند توجد قلَّما مهمة مكتبًة اقتنى تحبُّس. وال لكنة بال أراد
مخطوطات من كثري ولَديه واألدبية. التاريخية واألوراق والرسائل القديمة املخطوطات
الرشقية» «الكلية يف يدرس وهو قلمه. نسج أنها يراها من يُصدِّق يكاد ال وتعاليقه يده
يف ويكتب بيده، ويديرها «اآلثار» مجلة ويُنشئ العليا، لحلقاتها يوم كلَّ ساعات خمس
عن فضًال مباحثه، يف توسًعا املقاالت ويعرِّب الكتب ويستنسخ وغريها. «النعمة» مجلة

وجَلده. اجتهاده عىل يدلُّ مما املتواصل، الرشقية» «األَُرس تاريخ بكتاب اشتغاله
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أيوب توما القس

سنة. ٢٥ مدة حلب من البريوتية «البشري» جريدة مراسل أيوب؛ توما القس
∗∗∗

مدينة يف ١٨٦١ سنة آذار شهر أوائل يف ولد أيوب، جرجس بن توما بن باسيل هو
األنطاكي الرسيان بطريرك الخامس جرجس أغناطيوس السيد اختاره ترعرع وملا حلب،
والعربية الرسيانية اللغات فيها فقرأ بلبنان الرشفة مدرسة إىل وأرسله الرفاق بني من
اللغة يُدرِّس كان وهناك ببريوت، اليسوعيني اآلباء مدرسة إىل عنها رحل ثم اإليطالية،
ثم والفلسفة. واملنطق والخطابة والبيان واليونانية والالتينية الفرنسوية ويدرس العربية
البيعية الطقوس يف وتخرَّج واألدبي، النظري الالهوت فيها فقرأ الرشفة مدرسة إىل عاد
درجة إىل ثم الدياقونية الدرجة إىل إليه املشار البطريرك فيها اه فرقَّ حلب، إىل جاء أن إىل

أبيه. اسم عىل توما باسم ه وجالَّ ،١٨٨٥ سنة شباط ٢ يف وذلك الكهنوت؛
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وتربيتها الشبيبة تهذيب إىل واجتهاده همه معظم رصف الكهنوتية نشأته أول ومنذ
أهمِّ يف والتعليم العلم خدمة يف سنة ٢٧ أنفق وقد غفلتها. من فيها اآلداب وإيقاظ
كان من والسعيدة عليه الحصول يف تتنافس املدارس وكانت العلمية. الشهباء معاهد
آداب لَشتات ا ضامٍّ البالغة، أرسار أعمق عىل واقًفا ًقا مدقِّ لُغويٍّا كان ألنه أستاذًا؛ فيها
الطلبة أفهام من مجانيها وإدناء الدروس مسالك وعورة بتسهيل ُعرف وقد العرب.
َمن دون فما سنًة وأربعني خمس ابن َمن الشهباء أدباء بني يُرى يكاد وال عاصت. مهما
أبناء إليه يختلف عكاظ سوق ببيته وكأنك ِفيه. جواهِر من ويلتقط عليه شيئًا يقرأ لم
من به عهد بما يستقبلهم وكان ِشعرهم. وقصائد نثرهم مقاالت عليه ليعرضوا األدب

واإليناس. والبشاشة املحيا طالقة
البحث إىل يميل من الشهباء شبان من فيه ضمَّ األدب» «نادي سماه ناديًا أسس وقد
املالهي عن العلوم ودرس الخطب بإلقاء يشغلهم وكان وأرسارها. العرب بالغة عن
أصبح حتى املفيدة الكتب جمع يف األكرب ه همُّ كان وقد لآلداب. الشائنة واملالعب املحرَّمة
ومستعري. ُمطالع لكل األبواب مفتوحة وكانت صنف، كل من جمعت عامرة مكتبٌة عنده

والكفر. العهر كتب من سواها بقراءتهم الفساد من الشبيبة آداب يقي كان وبذلك
الحمية استفزت ١٩٠٩ سنة وهي للكهنوت، والعرشين الخامسة السنة بلغ وملا
لجميع وطني كعيٍد كان شائًقا يوبيًال له فأقاموا الشبان تالمذته الجميل ومعرفة واملحبة
الخريية ودعواتهم وقصائدهم وخطبهم بتقادمهم املهنئون فيه عليه أقبل الشهباء، سكان

فضله. قدر وتقديرهم به تعلقهم عىل بذلك وبرهنوا
طويل مرٌض اعرتاه حتى واملنابر والدروس واملحابر الطروس بني حياته قىض هكذا
الخميس يوم عرص هللا رحمة به واستأثرت متجلًدا، صابًرا العذاب مر منه قاىس املدة
التهيب غاية يف الجمعة يوم صباح بجنازته وسري ١٩١١ األول ترشين ٥ يف الواقع
مدارسها وتالمذة الطوائف كهنة ولفيف الرسيان مطران نعشه تقدم وقد واالحرتام،
قياًما الشجية بأنغامها تعزف الكاثوليك الروم مدرسة موسيقى وكانت واإلناث، للذكور
ا؛ عامٍّ شديًدا عليه األسف وكان طويلة، سنني فيها التدريس توىل ألنه الفقيد؛ بجميل
املشاكل معضالت حل يف يُرجع العربية اللغة يف وحجة إماًما بموته فقدت الشهباء ألن
«البشري» لجريدة حلب من مراسل بصفة كامل قرٍن ربع مدة الصحافة وخدم رأيه، إىل
مجلة صفحات عىل ونرش األدبية، واملقاالت الصادقة باألخبار يتحفها فكان البريوتية

مفيدة. نبذًا الصحف من وغريها «املرشق»
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يتضمن بطرس» «شبكة كتاب يأتي: ما عىل منها نقترص كثرية علميًة آثاًرا وخلف
عنوانه رقيق شعر ديوان وله خطه، قيد تزال ال زاجرة موعظًة وخمسني مائة نحو
وكتاب القربان» ملتناويل السلوان «موارد وكتاب صفحة، مائة نحو يف الصبا» «عرف
يف والترصف الرتجمة يف الطويل الباع له وكان الوردية»، عبادة يف األمنية «تحقيق
األصل، رائحة من شيئًا القارئ منها يشتمُّ ال عربية قوالَب يف فيفرغها الفرنجية العبارات
يف الفرنسيسيني اآلباء مطبعة يف املطبوعة الدياميس» «بيعة أو «فابيوال» رواية ذلك من
اإلنكليزي األصل عىل ذلك بعد راجعها وقد وسمن، نقوال الكردينال بقلم وهي أورشليم
بيعة أو «خالدة» أيًضا: بقلمه املرتجمة الروايات ومن وطالوة، رونًقا حسنها إىل وأضاف
وموته، املسيح السيد حياة عن رشقية تقاليد مجموع أو الجلجلة» و«شهيد قرطجنة،
الرابع، القرن أوائل ماجريات أو «الكفارة» ورواية أين»، إىل رواية يف العني «قرة ومنها
ستني نحو وله ومرص، بابل يف األوىل األعرص أحوال حكاية يحوي الطوقان» «غد ورواية
يف أكثرها تمثيل جرى وقد بقلمه مرتجم وبعضها تأليفه من بعضها تمثيلية روايًة
يهذب واحد حني يف فكان الرب، سبيل يف ريعها وأنفق الخريية الجمعيات أو املدارس
األمثال جمع ثم املادية، بأرباحها البؤساء كرس ويجرب السنية بالحكم الجمهور أخالق
غري وله حلب»، أمثال يف «املنتخب بعنوان وطبعها وطنه يف القوم ألسنة عىل الجارية
الحسن ذكره تخلد التي الجليلة واآلثار األدبية واملطارحات والفكاهات الرسائل من ذلك

عرصه. علماء بني
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مراش مريانا

السيارة. الصحف يف كتبت عربية سيدٍة أول
∗∗∗

فمريانا جريدة، أو مجلة يف مقالة أنشأت سورية سيدٍة أول برتجمة الباب هذا نختتم
فحري نعلم، ما عىل العربية الصحف يف أفكارها نرشت التي األوىل الكاتبة هي مراش
إحدى ألنها سيما؛ ال بها، الصحافيات سري يسبق وأن سريتها يدوِّن أن الصحافة بتاريخ
ووردة الرتك وردة تذكرنا وكلما عرش، التاسع القرن يف بواكريهن ومن شاعراتنا شهريات

مراش. مريانا تذكرنا اليازجي
والَدين أحضان يف وترعرعت ١٨٤٨ سنة آب شهر يف حلب يف مريانا ُولدت
وتحسن اإلنشاء تجيد عاملة أديبًة فنشأت العلم، ثمار وتتغذى األدب لبان ترضع كريَمني
باملطالعة ُعني فاضًال رجًال مراش بطرس بن هللا نرص بن هللا فتح أبوها وكان الشعر،
عديدة كتابات وله عليها وتمرن الكتابة يف ورغب نفيسة مكتبًة وجمع الكتب، واقتناء
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حلب مطران نسيبة أنطاكي آل من عاقلة ذكيًة أمها وكانت تُطبع، لم املواضيع مختلفة
وأخواها الصفات، وجليل بالوجاهة معروفتان األرستني وكلتا أنطاكي ديمرتيوس يومئٍذ
مجيًدا، ومنشئًا متفننًا شاعًرا األول كان األدب؛ عالم يف مشهوران هللا وعبد فرنسيس
آثاره ومن فيها، دروسه لينهي باريز وقصد إنكليزي طبيٍب عىل وطنه يف الطب درس
و«رحلة الحسناء» و«مرآة األحوال» و«مشهد الحق» «غابة ونظًما: نثًرا املطبوعة األدبية
املتعوب» وراحة املكروب و«تعزية والرشيعة» هللا وجود يف الطبيعة و«شهادة باريز»
الثاني وكان امليمونية»؛ الرموز يف الفنية و«الكنوز الطبيعية» املبادئ يف الصفية و«املرآة
الرتبية يف رسالة مؤلفاته ومن التجارة، يتعاطى وفرنسا إنكلرتا يف عاش لوذعيٍّا كاتبًا
من ذلك وغري اليازجي؛ إبراهيم للشيخ «البيان» مجلة يف نرشها التدقيق من حدَّها بالغة

والعلمية. الصحافية اآلثار
أشغال اقتضت وإذا واملعرفة، الذكاء مهاد عىل الكريم البيت هذا يف مريانا فرتبت
والدتها قامت أوروبا إىل والسفر بيته عن التغيب حداثتها أثناء يف يكثر أن والدها
أن الفتاة من وكان األيام، تلك أمهات من كثريات من يرجى يكن لم حسنًا قياًما برتبيتها
اإلنجيلية املدرسة إىل ذلك بعد وانتقلت عمرها، من الخامسة يف املارونية املدرسة دخلت
والحساب العربية اللغة مبادئ فيهما فدرست وورتبات أدي الدكتوران أنشأها التي
العروض، ثم والنحو الرصف يعلمها أبوها أخذ عرشة الخامسة ويف العلوم، وبعض
فن ودرست املعلمني، بعض عىل بعُد فيما أحسنتها التي الفرنسيس لغة بعض وعلمها

أستاذ. دون جيًدا وأتقنته املوسيقى
ينظرون التي العني بغري إليها الناس فنظر أترابها عىل وامتازت حلب يف فتفرَّدت
غضبان، حبيب لها زوًجا منهم فرضيت يدها طلب عىل الشبان وتهافت غريها، إىل بها
مقالة وأول صباها يف والشعر بالكتابة بدأت وأسما. وليٍّا جربائيل وابنتني: ولًدا وُرزقا
لعامها عرش الخامس الجزء يف «الجنان» مجلة يف نرشتها الجنان» «شامة لها رأيناها

قديم: لشاعٍر البيتنَي بهذين وصدَّرتها ١٨٧٠ سنة األول

ت��ط��ع��م ال��غ��م��ض ب��ع��دن��ا ل��ي وق��ول��ت��ه ه��ج��ع��ٍة ب��ع��د ال��زائ��ري ال��خ��ي��ال ب��ن��ف��س��ي
ال��ُم��س��لِّ��م ع��ل��ي��ن��ا ح��ف��ٍص أب��و ل��ق��ل��ت ع��ن��ده وال��ج��ب��ن ال��ب��خ��ل ف��ل��وال س��الم

إىل قومها ودعت بالنساء، والبخل الجبن صفتي قومه باستحسان وعارضته
عادات هذه بمقاالتها وانتقدت والجرأة، االقتحام بني مميزة والشجاعة بالحرص بدلهما
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للجنان التايل العام يف كتبت ثم باألدب، والتحيلِّ بالعلم التزيُّن عىل تهن وحضَّ معارصاتها
اإلنشاء تحسني عىل وتُحرض الكتَّاب انحطاط حال فيها تشكو القلم» «جنون مقالة
فيها، بهن وترغِّ الكتابة يف الرشوع إىل جنسها بنات وتدعو بها، والتفنُّن املواضيع وترقية
سنة السابع املجلد يف نرشتها الرتبية وموضوعها «الربيع» املجلة هذه يف مقاالتها ومن
الحال كلسان الجرائد صفحات عىل مقاالت بعض ونرشت غرر، فوائد وكلها ١٨٧٦

وغريه.
مختلفة أنغاٍم عىل أغاني وعدة والرثاء واملدح الغزل يف عديدة قصائَد ونظمت
فكر» «بنت بعنوان املعارف نظارة من رسمية برخصٍة نرشته صغريًا ديوانًا منها جمعت
الحميد عبد السلطان بشعرها هنَّأت وقد هنا، األدبية املطبعة يف ١٨٩٣ سنة مطبوًعا
توفيق ومدحت بقصيدة، أمه وهنَّأت جلوسه أعياد أحد يف وعايدته سلطانًا صار عندما
فيها، روسيا قنصل وأيوانوف حلب، وايل باشا وأمني باشا وجميل مرص، خديو األول

السلطان: ألم قولها ذلك من صديقاتها، من وكثريًا فرنسيس أخاها وَرثَت

ل��ألم��م ال��م��ل��ك زم��ام ي��رع��ى ص��ار ق��د ن��ائ��ب��ٍة خ��وف ص��ب��اه رع��ي��ت ك��م��ا

مرص: خديو مدح يف يأتي ما منظوماتها ومن

ج��م��ان م��ن ع��ق��وًدا ف��ح��ك��ت زه��ت ث��غ��وٍر ع��ن ت��ب��س��م ال��روض زه��ور
دان ل��ك��ل ال��ح��ي��اة م��اء ب��ه رش��ًف��ا األرواح ي��ب��ه��ج ن��داه��ا
وال��م��غ��ان��ي ال��م��ع��اه��د ت��ع��ط��رت رب��اه��ا ع��ل��ى ال��ن��س��ي��م ه��بَّ إذا
ال��ح��س��ان ق��ام��ات األغ��ص��ان م��ن أران��ا روٍض م��ن ال��ل��ه رع��اه
ال��م��ع��ان��ي أرب��اب ع��ق��ول س��ل��ب��ن ع��ج��بً��ا وم��ل��ن س��ف��رن إن وح��وًرا
ال��م��ث��ان��ي م��ن أرقَّ ب��أل��ح��ان ت��ش��دو األن��س ط��ي��ور ق��ام��ت وق��د
ال��ج��ن��ان ش��ب��ه ف��ي األب��ص��ار ل��دى ت��راءت ق��د ب��ش��ٍر ج��ن��ات ه��ن��ا

حلب: وايل باشا جميل مدح يف ومنها

وج��م��ي��ال ت��ع��ط��ًف��ا ال��م��ح��ب أول��ى ج��م��ي��ال س��واه أف��دي ال أف��دي��ه
ال��ت��م��ث��ي��ال ت��م��ث��ال��ه ل��ذا ف��أب��ى ل��ح��س��ن��ه ال��ج��م��ال دول ع��ن��ت ب��در
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م��ث��وال ال��ن��ج��وم زه��ر ل��ه ت��ج��ث��و ك��م��ال��ه ع��رش ف��وق ت��ج��ل��ى ف��إذا
وص��وال إل��ي��ه ال��ج��وزا ت��ب��ل��غ ال س��ن��ائ��ه ح��ج��اب ف��ي ت��وارى وإذا
ب��دي��ال ال��ش��م��وس ع��ن ص��ار أن��وار وال��ـ ف��ب��اإلش��راق م��ح��اس��ن��ه ك��م��ل��ت

روسيا: قنصل أيوانوف مدح يف ومنها

ال��ظ��ل��م��اء م��ن ل��ي��ال��ي��ه��ا ف��ج��ل��ت ب��ال��ش��ه��ب��اء ال��س��ع��د ش��م��وس ب��زغ��ت
س��م��اء ب��ب��در ت��زري ك��ع��روس��ٍة ف��ان��ج��ل��ت ع��ن��ه��ا ال��ض��ي��م غ��ي��وم ق��ش��ع��ت
وص��ف��اء م��س��رٍة ذي��ل وت��ج��ر ب��ال��ه��ن��ا ت��م��رح ال��س��ك��ان ب��ه��ا وغ��دت
ب��ال��ص��ه��ب��اء ال��ن��ش��وان ك��ت��م��اي��ل ب��ه��ا م��ائ��س��ًة ال��غ��ادات ت��ت��م��اي��ل
ال��غ��ن��اء ك��ال��روض��ة ودالل��ه��ا ب��ج��م��ال��ه��ا زه��ت غ��ان��ي��ٍة ك��ل م��ن
ب��ه��اء ب��دي��ع ف��ي ال��ث��ري��ا م��رأى ل��ه ب��در ف��وق��ه ك��غ��ص��ٍن م��اس��ت
ف��ن��ائ��ي س��ه��ام ب��ه��ا ت��رن ق��وًس��ا أوت��رت ق��د م��ق��رون��ة ب��ح��واج��ب
ال��م��اء ب��ع��ذب ل��ه ال��ش��ف��اء ك��ان ل��ح��اظ��ه��ا ب��ن��ب��ل ص��بٍّ��ا ك��ل��م��ت إن
األح��ي��اء م��ن م��ع��دوًدا ف��ي��ع��ود روح��ه ذاه��ب إل��ي��ه ت��ردَّ ح��ت��ى

نظمها: من أبيات بعض مشطرًة أيًضا وقالت

ال��م��رض��ا ي��ؤن��ف��وا ل��م ب��ه ص��رع��ى ي��م��س��ون رض��ا ال��غ��رام ب��أح��ك��ام ل��ل��ع��اش��ق��ي��ن
م��ع��ت��رض��ا ل��ل��ج��ه��ل ف��ت��ى ي��ا ت��ك��ن ف��ال ل��ه��م ال��ع��اذل��ي��ن ل��ع��ذل ي��س��م��ع��ون ال
ع��رض��ا ال��ه��وى ظ��ن��وا وق��د ال��ذم��ام ذاك ن��ق��ض��وا وإن ألح��ب��اب��ي ال��ف��داء روح��ي
ن��ق��ض��ا م��ا ل��ل��ع��ه��د ال��ذي ال��وف��ي ع��ه��د ت��رك��وا إذ ال��ح��ب ف��ي ع��دل��وا وم��ا ج��اروا
ف��رض��ا ق��د ال��م��وت أن ي��زع��م وك��ان ف��ت��ل��وا ال��ذي ال��ص��بِّ س��ي��رة واس��ت��م��ع ق��ف
ال��غ��رض��ا ي��ب��ل��غ ل��م ح��ب��ه��م ف��ي ف��م��ات ب��ه ي��ب��اِل ل��م ل��ح��ٍظ س��ه��م أص��اب��ه
ع��وض��ا وال م��ن��ه��م ب��دًال اب��ت��غ��ى ف��م��ا ف��ام��ت��ن��ع��وا ال��وص��ل ف��رام ف��ح��ب رأى
ف��ق��ض��ى ن��ي��ل��ه ف��أع��ي��ا ص��ب��ًرا ف��س��ام ع��س��ى ب��ان��ت��ظ��ار م��ن��ه ال��ق��ل��ب ت��ق��ط��ع

بالبرتول: محرتقة توفيت صبيًة ترثي وقالت

ت��س��ب��ي ك��م ف��ل��ل��ه أع��ط��اف ��ة وِرقَّ م��ح��اس��ن ب��دي��ع م��ع ن��ف��س ع��ف��اف��ة
ال��س��ل��ب إل��ى ي��ش��ي��ر إي��ج��اب ال��ل��ح��ظ ف��ف��ي ذات��ه��ا ح��د ف��ي ض��دي��ن ج��م��ع��ت ل��ق��د
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ذلك: عليها اقرتح وقد وقالت

ال��ق��رب ع��ل��ى أك��ون ه��ل ع��ي��ن��ي ن��ور ف��ي��ا ص��ب��اب��ًة ق��ل��ب��ي ه��ام ال��م��ع��ان��ي ب��ذك��ر
ب��ال��ق��ل��ب ح��لَّ م��ا ل��ألب��ص��ار ف��ت��ن��ق��ل ي��ن��ج��ل��ي ل��ل��ع��ي��ن م��رآك م��ن ال��ش��م��س ع��س��ى

أيًضا: ولها

ال��ص��ن��دي��د ي��م��دح رأي وب��ح��س��ن وي��س��ود ب��ال��ح��ج��ا ي��س��م��و ال��ع��ق��ل ذو
ش��ه��ود وال��ع��داة ال��م��ع��ام��ع خ��اض ال��وغ��ى ي��وم م��ن ال��م��ق��دام ال��ف��ت��ى إن
وج��دود ل��ه آب��اء ب��ال��ج��د وزان��ه ال��ف��خ��ار ن��ال م��ن وال��ن��دب

قولها: الحكمية منظوماتها ومن

ال��م��ن��ى غ��اي��ات ف��ي��ن��ال ال��ورى ك��ل ع��ل��ى ي��س��م��و ل��ه ع��ق��ل ال��ف��ت��ى ش��رف
ال��م��ق��ت��ن��ى ن��ع��م ب��ال��ل��ط��ف م��ت��س��رب��ل م��س��وٍد ف��خ��ر ال��خ��ل��ق ح��س��ن وك��ذاك
ال��ث��ن��ا ي��ك��ت��س��ب واآلداب ب��ال��ف��ض��ل أف��ع��ال��ه ل��ه ش��ه��دت إن وال��م��رء
ال��ع��ن��ا ب��ه ح��ل ال��ظ��ب��ي ص��ي��د رام م��ن ن��ال��ه��ا ال��ك��رام��ة ط��ل��ب م��ن ك��ل م��ا
ف��ن��ا ب��ال ال��ف��اض��ل��ي��ن ذك��ر ل��ك��نَّ م��ال��ه م��ع ذك��ره ي��ذه��ب ال��م��ال ذو

فرنسيس: أخاها ترثي وقالت

ال��ش��ج��ر ذُرى م��ن ص��ب��اه��ا غ��ص��ن وم��ال ذب��ل��ت ق��د األزه��ار أع��ي��ن أرى ل��ي م��ا
ك��در ف��ي وال��ج��و أن��ٍة ف��ي وال��م��اء ك��رب وف��ي م��ك��م��وًدا ال��روض أرى ل��ي م��ا
ال��غ��ي��ر ل��وع��ة وت��ش��ك��و خ��لٍّ ف��راق ن��ادب��ة وه��ي ت��ن��ع��ى ال��ُوْرق أرى ل��ي م��ا
ال��ع��ف��ر ع��ل��ى م��ط��روًح��ا ال��ي��وم ذا ون��اب أج��م��ع��ه��ا األح��ي��اء س��اب��ق ل��ق��د ن��ع��م
ال��ف��ك��ر م��ن ش��م��س ف��ي ال��ك��ل ر ون��وَّ أدٍب وف��ي ع��ل��م ف��ي ال��ن��اس ��ه ف��قَّ م��ن
ال��ن��ظ��ر ع��ن غ��اب��ت وإن ش��م��س وال��ش��م��س ل��ه خ��ب��وَّ ال ض��وءًا ال��ف��ض��ل م��ن أب��دى
ال��دُّرر م��ن م��ن��ظ��وم ك��ل ح��وى وق��د ل��ه ق��رار ال ع��ل��م ب��ح��ر وإن��ه
ال��ح��ف��ر أض��ي��ق ف��ي م��طَّ��رًح��ا ص��ار ق��د ش��ه��رت��ه األق��ط��اَر ج��اب��ت ال��ذي ه��ذا
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ب��ص��ر وال س��م��ع ب��ال م��ل��ًق��ى إل��ي��ه ن��ظ��رت ح��ي��ن��م��ا ب��ك��ت��ه ص��خ��ر خ��ن��س��اء
ال��ب��ش��ر م��ف��رد ي��ا ع��ودة م��ن ع��اد ه��ل أس��ف��ى وا ت��رث��ي��ه ال��ن��ه��ى أه��ل أق��الم
ك��ال��م��ط��ر س��ال ب��دم��ع ع��ي��ون��ي ج��ادت ن��ظ��ري ع��ن ال��ي��وم ه��ذا ش��خ��ص��ك غ��اب م��ذ
ب��ال��ق��در ال��ف��ض��ل أص��اب س��ه��ًم��ا راش ق��د ل��ه ذم��ام ال خ��ئ��ون ل��ده��ٍر ف��ي��ا
وال��ع��ص��ر ب��األج��ي��ال ت��ف��رَّد ن��دبً��ا ي��ا ل��ن��دب��ك ي��ك��ف��ي ال ي��ع��ق��وب ف��ح��زن
ال��ع��م��ر م��دى غ��مٍّ ف��ي ال��ق��ل��ب واص��ل م��ذ غ��اي��ت��ه ن��ال ق��ل��ب ح��زن م��ن وي��اله
م��ص��ط��ب��ري ق��ل ف��ؤادي ي��س��لِّ��ي ذا م��ن م��س��ك��ن��ه��ا ض��اق ن��ف��س��ي ال��ح��زن ل��ج��ة ف��ي

جعلت وقد مغناها، وجمال صوتها وبحسن روحها وخفة بلطفها مريانا واشتهرت
أوروبا إىل مرة سافرت واألدب. العلم مضامري يف معهم تجول الفضل ألهل ناديًا بيتها
عادت ثم كثريًا، منهم فاستفادت قرب عن وعاداتهم األوروبيني أخالق عىل واطلعت
اليوم وهي الصحيحة، واألخالق الحديث التمدن روح جنسها بنات بني تبث وطنها إىل
بقصيدة دالل جربائيل مرة وصفها وقد لها، يُرثى وحالتها بيتها تالزم حلب يف مريضة
بيت من إليه أرسلها قصيدة عىل حميص بك قسطاكي أخته ابن بريوت من بها جاوب

منها: قال حلب يف مريانا

ال��وق��ائ��ع ت��ل��ك ب��ع��د م��ن ف��ي��ه��ا غ��ب أر وال س��واك��م أش��ت��ه��ي وال
وال��ب��دائ��ع وال��ذك��ا وال��ح��س��ن ـ��ص��وت ال��ـ ذات ال��ل��ط��ف ال��ف��ري��دة ق��رب غ��ي��ر
ال��م��س��ام��ع ي��س��ر ذك��ره��ا ال��ت��ي ن��ا م��ري��ا وال��ف��ض��ائ��ل ال��ف��ض��ل رب��ة
ال��ب��راق��ع وس��دل ال��ح��ل��ى س��واه��ا ن زا إذا ال��ك��م��ال زان��ه��ا وال��ت��ي

باز نقوال جرجي
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األول الباب

الصحفالعربية كل أخبار عىل يشتمل
الثانية احلقبة يف أوروبا يف

١٨٧٠–١٨٩٢

اإلجمال بوجه األوروبية الصحافة أحوال وصف األول: الفصل

ارتقاء بعد سيما ال الحقبة هذه يف محرتم شأٌن أوروبا يف العربية للصحافة كان
بثَّ بمظامله املشهور السلطان هذا فإن العثمانية، الدولة عرش إىل الثاني الحميد عبد
بأوروبا فالذوا مآربه، لتنفيذ صماء آلًة يجعلها أن وأراد األحرار، الصحافيني عىل العيون
الكبري، الطاغية هذا رش من حياتهم عىل آمنني ليكونوا لواءها؛ رافعة العدالة حيث
باإلخالص املحبوب وطنهم ويخدموا الظلم دولة ليحاربوا جرائدهم ونرشوا هناك فعاشوا
لذلك وإثباتًا الحضارة، أوج إىل االرتقاء سبيل الرشقية للبالد قلمهم بحرية ويمهدوا
عىل البغدادية العرب» «لغة مجلة صاحب الكرميل ماري أنستاس األخ نرشها فقرة نورد
تتضح ومنها بغداد» يف «الصحافة عنوانها مقالة يف اللبنانية «املرسة» مجلة صفحات

وهي: االستبداد عهد يف العثمانية الصحافة حالة

غاية منحطًة االستبداد عهد يف العثمانية الدولة بالد يف الصحافة كانت
عن عبارًة الصحايف كان بل ل، التسفُّ من دركٍة أبعد إىل هاويًة االنحطاط
وُفلج قلبه ونُزع رجاله، وُقيدت يداه وُغلت عيناه، وُعصبت فمه، كمَّ قد رجل
ألنه الظاهرة؛ الصورة إال البرشية من له يبق لم حتى له حراك ال دماغه،
ملنفعة عامل مفكٌر حرٌّ رجٌل أنه عىل يدل ما قلمه من أو منه يصدر كان ما
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الفجار، الظلمة من قوم بيد عجماء آلٌة أنه عىل يدل ما كل بل جنسه، أبناء
لهذه هللا قيَّض حتى السنني من عقود ثالثة عىل ينيف ما الحالة هذه وبقيت
أبناء أيدي عىل رضبوا شماء علياءَ همٍة ذوي أناًسا الحقوق املهضومة األمة
حرية فأُعلنت الدستور، صباح ثغر للحال ورائهم من فافرتَّ واالستبداد، الجور
اإلخاء، بنور الحق جبني وألأل والشكر، الحمد بآالء األلسنة وتفتقت املطبوعات،

العموم. خري به ما إىل األمور وانقلبت

وم��ف��ت��رق ت��ج��م��ي��ع ب��ي��ن م��ا ال��خ��ل��ق ف��ي ي��دب��ره��ا رب ل��ه��ا األم��ور إن
ب��ال��ورق ال��ي��ب��س ب��ع��د ال��غ��ص��ن وي��ك��ت��س��ي أزف��ت��ه ب��ع��د ي��وًم��ا ال��ض��ي��ق ي��ف��رج ق��د

لذاك املرصيني أو العثمانيني األدباء زهرة أوروبا يف العرب صحافيي معظم وكان
املعارف حلبة يف املربزين أو العالية املدارس يف املتخرجني املسيحيني من وأكثرهم العهد،
وجربائيل مراش هللا وعبد حسون هللا وزرق غانم وخليل صابونجي لويس كالدكتور
ومنصور الخوري بك ونعمان عورا وميخائيل إسحاق وأديب باخوس ويوسف دالل
محمد والشيخ األفغاني الدين جمال السيد فأشهرهم املسلمون أما وسواهم، جاماتي
املعروف صنوع يعقوب الشيخ اإلرسائيليني من ونذكر املويلحي، وإبراهيم املرصي عبده

نظارة. بأبي
لعبت بل ومغاربها، األرض مشارق جابت التي العديدة الجرائد ينرشون فأخذوا
السياسية األحوال عن تتكلم الصحف تلك وكانت عموًما، الرشق سياسة يف ا مهمٍّ دوًرا
جور من حذًرا خفية بطريقٍة تركيا يف واملشرتكني القراء إىل وترسل محاباة بال
وإيطاليا، وفرنسا إنكلرتا يف ظهورها انحرص وقد الحميد، عبد وجواسيس املأمورين
بلغة تُنرش وكانت مالطا جزيرة يف صدرت وصحيفة قربص جزيرة يف صحيفتان ومنها
وغريهما، اإليطالية واللغة العامية العربية اللغة من مزيج وهي الجزيرة هذه سكان
الحروف برتتيب هناك العارفني العمال لقلة الحجر عىل غالبًا تُطبع الصحف تلك وكانت
لبيان فواحدًة واحدًة الجرائد هذه عن نتكلم التابعة الفصول ويف العهد. ذاك يف العربية
وثالثني اثنتني مجموعها وبلغ أصحابها، وغرض غايتها عن النقاب وكشف مقصدها
وواحدة بفرنسا «أنجه» يف وواحدة باريز يف عرشة وثماني لندن يف ثماٍن منها صحيفًة،
مالطا جزيرة يف وواحدة رسدينيا جزيرة أعمال من «غلياري» يف وواحدة نابويل يف

قربص. يف واثنتان
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ومجالتها لندن مدينة جرائد الثاني: الفصل

سام آل

كان الذي حسون هللا رزق لصاحبها ١٨٧٢ عام برزت سياسية أسبوعيٍة لجريدٍة اسم
من بالقرب «وندسورث» قرية يف بيته يف املكبس عىل ويطبعها بنفسه حروفها يرتب
بها ق تفوَّ التي املختلفة الخطوط بأنواع وحفرها الحروف تلك هو اخرتع وقد لندن،
الجريدة هذه إصدار يف قصده وكان سام»، «آل بمطبعة املعروفة مطبعته بها وجهز
يف التقبيح وثانيًا املايل، االقتصاد أوًال وهما: األمور أهم من عنده كانا أمَرين عىل مبنيٍّا
الرشقيني يشوق أخذ ولذلك الخرقاء؛ السياسة أيدي بها تتالعب كانت التي األتراك دولة
نرشة من يصدر ولم القسطنطينية، عىل االستيالء لها يتمنى كان التي روسيا محبة إىل
قدًحا ويقدح الهجو يف الفرزدق يُقلد كان منشئها ألن قليلة؛ أعداٍد سوى سام» «آل

ودولتهم. باألتراك مريًعا

األحوال مرآة

هللا رزق لصاحبها ١٨٧٦ األول ترشين ١٩ يف ظهرت أخالقية سياسيٌة أسبوعيٌة جريدٌة
اإلنشاء وبالغة الظرف يف آيًة فكانت تركيا، يف السائد الخلل إلظهار نرشها الذي حسون
حسون هللا رزق «وكان إليه، املشار صاحبها بخط الحجر عىل وُطبعت الكتابة، وجودة
إىل لندن سكن إىل ألجأه ما وذلك تركيا، إصالح يف األحرار مع يسعى السياسة رجال من
األول ينشئ أن عىل صابونجي لويس الدكتور وبني بينه االتفاق جرى وقد حياته.»1 آخر
فصولها الثاني ويحرر اإلنكليزية، الصحف عن األخبار أهم لها ويرتجم األدبية مقاالتها
أشغاله، لوفرة منها أعداد بعض ظهور بعد زميله عن افرتق الصابونجي لكن السياسية،
مراش هللا فتح بن هللا عبد يسمى وطنه من أديب برجٍل الجريدة مؤسس حينئٍذ فاستعان
السياسية املقاالت إنشاء فتوىل بمانشسرت، التجاري طرازي» هللا «فتح محل يف كاتبًا كان
الجميل بخطه وينسخ موادها سائر يكتب حسون هللا رزق وكان الجريدة صدر يف فقط
مراش هللا عبد تركها ثم الحجر، عىل الطبع إىل لينقل مستحَرض ورٍق عىل فصولها كل

اليسوعي. شيخو لويس األب بقلم عرش» التاسع القرن يف العربية «اآلداب كتاب 1
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عند املراش كتابات بعض يغري كان الذي حسون وبني بينه طرأ لخالف الثاني عامها يف
كانت التي النسخ عدد إن حتى األقطار كل يف األحوال» «مرآة واشتهرت الجريدة. نسخ
تعطيلها سبب أما فتأمل. بالضاد؛ الناطقني قلة عىل ٤٥٠ بلغ وحدها لندن يف منها تُباع

نصه: وهذا واملرصية» الرشقية املسألتنَي «حل مجلته مقدمة يف حسون ذكره فقد

ونرضتهم بهجتهم وزاد األحوال مرآة يف املشرتكني السادة أيام هللا ضاعف
بكتابة القيام عن ضعف هللا وقاكم صدني إحسان. كل ويل إنه ومنِّه بكرمه
أضعاف عالوة تقتضيه ملا الطباعة بحروف تصديرها وامتنع … األحوال مرآة

نفقتها. ربع املرآة دخل يواِز ولم الليتغرافية، النفقة

النحلة

مرة ١٨٧٧ نيسان شهر من ٢ بتاريخ ظهرت الطبع متقنة الحجم كبرية مصورٌة مجلٌة
األبيات: بهذه صدرها الذي صابونجي لويس الفاضل الدكتور ملنشئها األسبوَعني يف

واج��ت��ه��اد ن��ج��اح ع��ن رق��اٍد ف��ي ل��ك��م م��ا ه��ب��وا األوط��ان ب��ن��ي ي��ا
ال��م��واد ت��ج��ن��ي ن��ح��ل��ًة وان��ت��خ��ب��ن��ا أرض��ك��م ف��ي ج��ن��ًة غ��رس��ن��ا ق��د
أراد م��ا م��ن��ه��ا ن��ال أت��اه��ا م��ن ل��ل��ورى ش��ف��اء ف��ي��ه ش��ه��ده��ا
يُ��س��ت��ف��اد ش��ه��د ال��ن��ح��ل ق��ف��ي��ر م��ن روض��ه��ا ف��ي آداب��ن��ا وازده��ت
ال��س��داد ف��ي��ه��ا واس��ت��وى ج��ه��ل م��ال ب��ع��دم��ا ف��ي��ه��ا ال��ع��ل��م ن��ور ض��اء
ال��ج��م��اد ح��ت��ى دوى ق��د ص��داه م��ن ص��وت��ه��ا ع��ال��ي اآلف��اق ف��ي رن
ال��ب��الد وص��ف ش��أن��ه��ا م��واد م��ن ل��ك��م ي��ح��ل��و م��ا ال��ي��ع��س��وب ي��ج��ت��ن��ي
ل��ل��ع��ب��اد رش��ًدا ال��رح��م��ن خ��ص��ه م��ص��ح��ف ح��ت��ى ال��ي��ع��س��وب أك��رم
ال��رش��اد زه��ر ت��ج��ت��ن��ي ج��ن��ان��ي م��ن ل��ل��ن��ه��ى رش��اًدا م��ن��ه��ا اط��ل��ب��وا
وغ��اد ص��اٍد ورده��ا م��ن ي��س��ت��ق��ي ل��ذٍة ف��ي ن��زه��ٍة ف��ي ح��ك��م��ة

ونقش االسم بهذا املعروفة البريوتية مجلته أنقاض عىل أسسها التي املجلة وهي
العلم شهد العقل تهدي البهية التصاوير رأت األدبية «النحلة العبارة: هذه غالفها عىل
العربية يف ثم العربية اللغة يف أوًال نرشها وقد الطبيعي.» بالنور حقائقه يف يتبرص وهو
أرقى من «النحلة» وتعد ألسباب. وعطَّلها الرابع عامها بلغت حتى مًعا واإلنكليزية
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إنكلرتا؛ يف و«الخالفة» العربي» «االتحاد وجريدتَي «النحلة» صاحب صابونجي؛ لويس الدكتور
إيران. شاه الدين نارص قابل عندما رسمه

ذلك يف سيما ال عباراتها، وسهولة رسومها وإتقان مواضيعها بتعدد وأحسنها املجالت
ال أجزاءها طالع من وكل الطفولة، عهد يف العلمية مجالتنا فيه كانت الذي العهد
السوار إحاطة العلوم أنواع بجميع أحاط الذي مة العالَّ صاحبها بفضل اإلقرار من يتمالك
العاملني، يف واشتهرت الخافَقني جابت التي قلمه بنفثات العربية الصحافة وزيَّن باملعصم،
القديمة العلوم أبواب من بابًا ترتك لم أنها املجلة هذه منزلة سمو عىل برهانًا وحسبنا
واألدب والجغرافية والتاريخ العتيقة اآلثار وهي: مضماره يف وجالت طرقته إال والحديثة
والكيميا والطبيعيات والطب والرياضيات والفلك والفلسفة واملعادن والنبات واللغة
وغريها، العقلية واالخرتاعات العرصية واالكتشافات والتجارة والصناعة والزراعة واآلالت
معرفته إىل يتشوق مما وحوادثها الدنيا أخبار من وجلَّ جدَّ ما كل إليها وأضاف
فاسدها، من صحيحها وانتقاد سمينها، من غثها بسرب التحري بعد بالضاد الناطقون
الدولة ظل يف أنشأها التي مجلته سبيل يف جزيًال تعبًا صابونجي لويس الدكتور وعانى
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وربوع السالم وربيع الحرية رياض يف إال يُجنى ال املعارف زهر «بأن لعلمه اإلنكليزية
األول. العدد فاتحة يف قال كما األمان.»

خديو باشا إسماعيل نذكر: مجلته لنرش صابونجي الدكتور عضدوا الذين وبني
«سالر والسري رمبور، نواب خان عيل وأحمد زنجبار، سلطان برغش والسيد مرص،
البغدادي، الزهري باشا وقاسم األعظم، ووزيره آباد حيدر حاكم «النظام» ويص جنك»
«موىس والسري «شافتسربي» واللورد وستمنسرت» «أف والدوق باجر، جرجس والدكتور
الرجال. أعاظم من وغريهم ماكينن» «ويليام والسري ساسون» «داود ومسرت منتيفيوري»
كما الثناء من تستحقه بما النحلة مجلة الكربى اإلنكليزية الجرائد أمهات قرظت وقد
املطبوعة «النحلة» جريدة من األول والعدد عثمانلو» «حر كتاب صفحات عىل مسطر هو

بقوله: أبيال قيرص قرظها وممن القاهرة، يف ١٨٩٥ عام

ف��ض��ل أف��ض��ال��ه��م خ��ي��ر م��ن وط��ن ع��ل��ى ل��ه��م األل��ى ال��ك��رام ال��ق��وم ح��ب��ذا أال
ال��ن��ح��ل ج��ن��ت ال��ذي ط��اب ك��م��ا ي��ط��ي��ب م��ؤب��ًدا ي��زال ال ث��ن��اء ع��ل��ي��ه��م
ت��غ��ل��و وأث��م��ان��ه ي��خ��ل��و ن��ح��ل��ٍة ج��ن��ى ل��ن��ا أف��ك��اره��م روض م��ن ب��م��ن ف��أك��رم
ال��ع��ق��ل ب��ه ي��ل��ذ م��ا ش��يء وأع��ذب ف��وائ��د ح��وت��ه م��م��ا ل��ن��ا ت��ط��ي��ب

األبيات: بهذه طراد إسحاق بن جرجس أيًضا قرظها وقد

م��ظ��ل��م ه��و م��ا ال��ت��اري��خ ع��ن وج��ل��ت ج��ن��ت ق��د ف��نٍّ ك��ل م��ن ن��ح��ل��ة ه��ي
وال��م��وس��م ق��ط��اف��ه آن ح��ان ق��د ش��ه��ده��ا واج��ن��وا األوط��ان ب��ن��ي ه��ب��وا
وت��ب��س��م ت��زه��و األوط��ان وص��ف��ه ف��ي م��اج��د ج��ل��ي��ٌل ص��ح��ائ��ف��ه��ا ��ى وشَّ

واملرصية الرشقية املسألتنَي حل

الذي حسون هللا رزق مؤسسها بعناية العربي اللسان يف ظهرت شعرية مجلٍة أول هي
خصوًصا مرص سياسة يف البحث تتضمن وكانت الشهر، يف مرتني ١٨٧٩ عام نرشها
من أكثر أجزائها صفحات مجموع فبلغ السنة نحو عاشت وقد عموًما، األدنى والرشق
يسهل حتى جدٍّا ا جدٍّ رقيق قرطاس عىل الثمن بقطع تطبع وكانت صفحة، ثالثمائة
من مصادرتها تصري وال الربيد كرسائل مختومة ظروف ضمن املشرتكني إىل إرسالها
حق يف الفظيع بالهجو مشحونٍة قصائَد عىل تحتوي كانت املجلة ألن العثمانية؛ الدولة
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الروسية الجيوش من انكرس الذي الغازي باشا مختار سيما ال العثمانية الحكومة رجال
نرشها التي الصحف كسائر الحجر عىل ومطبوعة منشئها بيد مكتوبة وكانت القرص. يف
قطار يف ليًال املنية فاجأته إذ بوفاته؛ ١٨٨٠ عام وتعطلت اإلنكليز، عاصمة يف حسون
إىل لندن يف املقيمني السوريني أصحابه أحد بيت من سائًرا كان بينما الحديدية السكة
شقَّ الغد ويف وندسورث، قرية يف Alpha Terrace ترس» «ألفا بشارع كانت التي داره
فحكموا شحمية، كثيفٍة بموادَّ محفوًفا قلبه فوجدوا موته سبب ليعلموا صدره األطباء
إىل بقي ألنه الليلة؛ تلك يف عليه استوىل الذي االضطراب شدة من القلب بسكتة موته عىل
ويطعن األتراك عىل غيًظا ويشتد ويزبد يرغو العرب أبناء من أصحابه مع الليل نصف

ومطلعها: باشا مختار الغازي بها هجا التي قصيدته أنشدهم وقد فيهم،

ب��اش��ا م��ح��ت��ار وه��و ال��ي��وم أص��ب��ح غ��ازي م��خ��ت��ار ب��أن أت��اك��م ه��ل
ب��اش��ا ب��ل��ح��ي��ة ُق��ص��ع��ت ك��ة م��ف��رو ق��م��ل��ٍة أو ال��ب��رغ��وث م��ث��ل ب��ات

الخالفة

صاحبها بيد مخطوطة صفحاٍت أربع يف ١٨٨١ الثاني كانون يف أنشئت سياسية صحيفٌة
واستقالل «حرية شعارها فجعل أيًضا، الحجر عىل ومطبوعة صابونجي لويس الدكتور
وقد اْلِحَساِب﴾، يُع َرسِ هللاَ إِنَّ اْليَْوَم ُظْلَم ﴿َال اآلية بهذه افتتحها ثم وإقبال»، ونجاح
الجريدة هذه لنرش جنيه آالف عرشة قدره مال برأس إنكلرتا يف املتمولني بعض تربع
الدولة أمراض تشخيص يف لهجًة وأشد لسانًا وأنطق جرأًة منها أكثر قط نشاهد لم التي
تُرتجم ذاته الوقت يف وكانت ووزرائه، السلطان عن الجارحة الحقائق ونرش العثمانية
ومن اإلسالمية، األقطار جميع يف لفوائدها تعميًما والهندية والفارسية الرتكية اللغات إىل
آل يف «الخالفة ثم واملسلمون» الخالفة «مسألة هي: الذكر تستحق التي مقاالتها أهم
األسايس» والقانون «الخالفة ومنها األبطال» أيها االستقالل عىل «حي وكذلك عثمان»
إىل منها نسخ ببعض بعث لندن يف تركيا سفري باشا موزوروس عليها اطلع فلما إلخ،
خوًفا فؤاده وارتعش لذلك السلطان فاضطرب عليها، ليقف الثاني الحميد عبد السلطان
ويطمعه ويالطفه الجريدة منشئ يقنع بأن السفري إىل أمًرا أرسل ثم العاقبة سوء من
الدكتور فأبى الشأن، بهذا مليٍّا وكلمه إليه باشا موزوروس فاستدعاه إلبطالها؛ باملال
كانوا املسلمني أمراء ألن الجريدة؛ إصدار عىل ا مرصٍّ السفري إلرادة يذعن أن صابونجي
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«االتحاد بجريدة منشئها أبدلها عندما «الخالفة» احتجبت وقد السبيل، هذا يف يعضدونه
وصفها. سيأتي التي العربي»

الغرية

هندي رجٌل ١٨٨١ شباط ١٠ يف أصدرها صفحتنَي ذات شهرية نصف سياسية نرشٌة
موزوروس إليه فأوعز لالستعطاء، العثمانية السفارة عىل يرتدَّد كان الرسول عبد يسمى
عبد وكان إليها، املشار «الخالفة» جريدة مقاالت لدحض باملال ه وأمدَّ بإنشائها باشا
أكل قد الجسم نحيف واحدة عنٍي ذا والبصرية البرص قارص املعارف قليل الرسول
أعداد تسعة سوى منها يصدر لم بحيث قصريًا جريدته عمر وكان وجهه، الجدري
«الغرية» أن العثماني السفري شاهد فلما دقيق، بحرٍف ومطبوعة ركيكة بعبارٍة مكتوبة
النرشة وتوقفت الرسول عبد عن النقدي املدد قطع ألجله أُنشئت الذي بالقصد تفي ال

الظهور. عن

العربي االتحاد

كان أيام صابونجي لويس الدكتور ١٨٨١ عام يف أصدرها أسبوعية سياسيٌة صحيفٌة
اتحاد نرشها من القصد وكان باشا، عرابي عهد يف مرص بسياسة ومشتغًال مرتبًطا
ملا ولكن العربية، البالد جميع يف األتراك عىل واحدة عصبًة وتأليفهم بالضاد الناطقني
بعد الجريدة إصدار أهمل كلمتهم باتحاد أمل وال العرب َعْظم دقَّ قد الفساد أن شاهد
من ذكرها املار «الخالفة» جريدة بهيئة شبيهة هيئتها وكانت منها، الثالث العدد ظهور

املختلفة. املواضيع واختيار االنتقاد وشدة اإلنشاء وبالغة والطبع الحجم جهة

النحلة

صابونجي، لويس الدكتور لصاحبها ١٨٨٤ نيسان ٢٦ بتاريخ صدرت أسبوعية جريدٌة
الرشقية، والهند والسودان املرصي بالقطر العظمى بريطانيا سياسة يف البحث غرضها
سمينة عجلٌة «مرص القائل: (٥ ،٤٦) النبي أرميا سفر يف الواردة اآلية هي وشعارها
تحت مطبوًعا ورد الجريدة هذه من األوىل األعداد ويف الشمال.» من الخراب يأتيها
خرضاء، وشجرٌة غرباء، تربٌة «مرص نصه: وهذا الخطاب بن عمر الخليفة قول عنوانها
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ميمون نهٌر وسطها يخط أعفر، ورمٌل أغرب، جبٌل يكنفها عرش، وعرضها شهر، طولها
الروحات.» مبارك الغدوات،

الشغل بطيئي الحروف ومرتبو الوجود نادرة إنكلرتا يف العربية املطابع كانت وملا
املطبعة عىل مطبوعًة منشئها يد بخط مكتوبة النحلة إصدار اقتىض اللغة هذه لجهلهم
يف لويس الدكتور لزم وقد فأسبوًعا، أسبوًعا الحوادث تتبع يتيرس حتى الحجرية
النيابي املجلس رجال خطب وتعريب اإلنكليزية الجرائد عن النقل حدود مباحثه أكثر
فيه يربم أن للقارئ األمر ترك بل الرجال، بأعمال تنديد أو تعرض بدون الربيطاني
من لدين التعصب عىل الناس لحثِّ يكرتث ال كتاباته كل يف وكان شاء، كما الحكم
السياسية الحوادث جوهر ذكر عىل اقترص لكنه األحزاب، من لحزب التشيع أو األديان
بها دافع جليلة مقاالٌت «النحلة» ولصاحب قاطبًة. والرشقيني خاصًة املرصيني تهم التي
عظيم جانٍب عىل رسالتان وأخصها اإلنكليز، سياسة مقبًِّحا النيل وادي أبناء حقوق عن
واللورد إنكلرتا وزراء رئيس غالدستون إىل ١٨٨٤ آب ١١ يف بهما بعث األهمية من
كاتم إىل أوعز إليه املرفوعة الرسالة أهمية غالدستون رأى وإذ خارجيتها، وزير غرنفيل
يف للتدقيق مرص يف العادة الخارق اإلنكليزي املعتمد نورثربوك اللورد إىل بإرسالها رسه
لذاك الرشق سياسة يف كبريًا دوًرا لعبت املعتربة الجريدة هذه فإن وبالجملة مضمونها.

عظيمني. وشهرًة إقباًال ونالت العهد

باريسوجرائدها مجالت أخبار الثالث: الفصل

الصدى

جعلتها وقد فرنسا، حكومة بأمر ١٨٧٧ عام أنشئت أسبوعية سياسيٍة لصحيفٍة عنوان هو
واالقتصادية والتجارية السياسية ملصالحها ترويًجا حالها لسان الفرنسية الجمهورية
فصولها بتحرير وعهدت األدنى، الرشق يف سيما ال بالضاد سكانها ينطق التي البالد يف
باريس، يف املعارف وزارة ترجمان الحلبي دالل هللا عبد بن جربائيل الشهري الكاتب إىل
الوزارة بإيعاز يُراد ما بل يريد، ما فيها يكتب يكن لم لكنه قيام خري املهمة بهذه فقام
القسطنطينية إىل سافر منشئها ألن عمرها؛ من الثاني العام يف تعطلت وقد إليها. املشار
عاصمة يف «السالم» جريدة إلنشاء التونيس باشا الدين خري األعظم الصدر من بدعوة

عثمان. آل
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نظارة أبي جرائد

أسبوعية هزليٌة جريدٌة نظارة بأبي املعروف سانوا) (جمس صنوع يعقوب للشيخ
من لنفيه سببًا فكانت النيل، وادي يف ١٨٧٧ عام نرشها زرقاء» نظارة «أبو عنوانها
لم النفي أن غري اللهجة، شديدة كانت سياسته ألن باشا؛ إسماعيل الخديو بأمر مرص
إىل فلجأ بالده، مصالح لخدمة همته ضاعف بل مبادئه من شيئًا يغري ولم فيه يؤثر
إسماعيل عىل الكرَّة فيها أعاد التي زرقاء» نظارة أبي «رحلة جريدة أصدر حيث باريس
عدًدا ثالثون منها صدر جد، وباطنها هزل ظاهرها عظيمة بجرأٍة أعماله منتقًدا باشا
بما أنصارها يتلقاها فكان التابعة، للسنة آذار ١٣ يف وآخرها ١٨٧٨ آب ٧ يف أولها
يف واإلقبال اللذة من يُوصف ال بما مطالعتها عىل ويتهافتون االعتبار من تستحقه
اللطيفة والنوادر الظريفة املحاورات تتناول مباحثها وكانت وغربًا، رشًقا واألرياف املدن
يف منها يطبع وكان املرصية، العامية باللغة مكتوبة السديدة واملقاالت املفيدة واملواعظ
ألف ١٥ األوقات بعض يف بلغ حتى ذلك من أكثر بل نسخة، آالف ستة أسبوع كل

الحارض. الزمان إىل ظهرت التي العربية الصحف يف ا جدٍّ نادر العدد وهذا نسخة،
«أبو وهو مرص يف به ُعرفت الذي األول اسمها للجريدة ١٨٧٩ آذار ٢١ يف أعاد ثم
اضطر أنه غري والفرنسية، العربية اللغتنَي يف بالرسوم مزينة ونرشها زرقاء» نظارة
تصل من إعنات يف اشتدت املرصية الحكومة ألن جديدة؛ بأسماءٍ مراًرا استبدالها إىل
مختلفة أخرى صحٍف ست سنني أربع مدة يف أنشأ ولذلك النيل، وادي يف الجريدة إليهم
حزيران ٤ يف صفارة» «أبو ثم ،١٨٧٩ أيلول ١٦ يف املرصية» «النظارات وهي: األسماء
«أبو ثم ،١٨٨١ شباط ٥ يف «الحاوي» ثم ،١٨٨٠ تموز ١٧ يف زمارة» «أبو ثم ،١٨٨٠
من وغريها ١٨٨٣ أيلول ٢٩ يف املرصي» «الوطني ثم ،١٨٨١ نيسان ٨ يف نظارة»
أنشأ ١٨٨٦ سنة ويف الصحافة. تاريخ من الثالثة الحقبة يف ذكرها سريد التي الصحف

وغربية. رشقية لغات بثماني إجبسيان» «البافار أو املرصية» «الثرثارة جريدة
النيل بوادي اإلنكليزي االحتالل يف جرائده صفحات عىل يطعن صنوع يعقوب وكان
للمطبوعات الحرية أُطلقت فلما للمرصيني»، «مرص صوته بأعىل املناداة من يخىش وال
نظارة» «أبي جريدة إصدار فاستأنف جرائده، عىل تشديدها الحكومة أبطلت املرصية
والثالثني الرابع عامها بلغت حتى القلوب» صفاء يف الشعوب «سعادة شعارها جاعًال
األول كانون ٣١ يف الصحافة فودع برصه، وضعف منشئها مرض بداعي وتعطلت
وكانت االستبداد، عرص يف لواءها رفع من أول وكان مرص، يف الحرية خدم بعدما ١٩١٠
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جريدتَي يف الرنانة والقصائد اإلصالحية املقاالت ونارش حلب شعراء شيخ خياط؛ بك هللا فتح
السيارة. الصحف من وغريهما و«تركيا» نظارة» «أبي

الرنانة والقصائد الفكاهية والفصول السياسية املقاالت من كثريًا تنرش نظارة أبي جرائد
بك هللا وفتح عبده محمد والشيخ األفغاني الدين جمال كالسيد الكتبة مشاهري بقلم
أخبارها ونختتم وسواهم. اللقاني وإبراهيم سمري وأحمد نديم هللا عبد والسيد خياط
تربيًكا العرص هذا يف حلب شعراء شيخ خياط بك هللا فتح نظمهما نفيستنَي بقصيدتنَي

وهما: الصحافية لحياته ١٩٠٥ عام يف الخمسيني اليوبيل ببلوغه صنوع ليعقوب

اليوبيل تهاليل

ال��ع��ج��ب آي��ة ي��ا ب��ل ال��ك��ون ب��ه��ج��ة ي��ا ل��م��ط��ل��ب ال��ن��ع��م��ى ج��ن��ة ي��ا ب��اري��س
ال��ش��ه��ب ال��س��ي��ارة ع��ل��ى ف��خ��ًرا ف��ت��ي��ه��ي م��ف��اخ��رة ب��اه��ت ق��د ال��ع��واص��م ب��ك
األدب دول��ة ع��زت ب��ه ال��ذي س��ن��وا ش��اع��رن��ا ي��وب��ي��ل ب��س��ن��ى واس��ت��ب��ش��ري
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وال��ح��س��ب ال��ع��ز ص��ن��و ال��ده��ر ي��ت��ي��م��ة ط��ال��ع��ه ال��م��ي��م��ون ال��س��ي��د ه��و ه��ذا
ال��ن��ج��ب ال��س��ادة ف��ي ل��ه ن��ظ��ي��ًرا ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت وال أذن��ي س��م��ع��ت م��ا ت��ال��ل��ه
ل��م��ص��ط��ح��ب ذخ��ًرا ل��م��ق��ت��ط��ٍف زه��ًرا ل��م��غ��ت��رٍف ب��ح��ًرا ت��ج��د ح��م��اة ي��م��م
ي��خ��ب ول��م ال��دن��ي��ا ف��ي ي��ع��ادي��ه ف��م��ن ب��ه ال��ع��دو ي��ش��ق��ى ال��ذي ال��ص��دي��ق ن��ع��م
ال��ك��رب ك��اش��ف ��ى يُ��س��مَّ أن ��ه ف��ح��قُّ ه��م��ت��ه ل��ل��ص��ح��ب ن��ف��س��ت ك��رب��ٍة ك��م
وال��خ��ط��ب ب��ال��ص��ح��ف ب��ل ب��ال��ص��ف��ائ��ح ال زح��زح��ه��ا األوط��ان ع��ن خ��ط��وٍب وك��م
ل��ه��ب ف��ي ال��م��وج ألم��س��ى ال��خ��ض��م م��وَج ل��م��س��ت ل��و ال��زن��د َوْري م��ث��ل ه��م��ٍة ذو
ف��أب أب ع��ن ب��ال��ت��وال��ي م��ورَّثً��ا ك��رًم��ا ال��ورى ف��ي ت��س��ام��ى م��ج��ٍد أث��ي��ل
ب��ال��ذن��ب ال��رأس ي��ق��اس وك��ي��ف ك��ال ب��ه ال��ل��ح��اق رام ب��م��ن ن��ق��س��ه ف��ال
ال��ض��رب م��ن ض��ربً��ا ش��م��ائ��ل��ه ح��اك��ت ف��ض��ائ��ل��ه ف��اح��ت ف��واض��ل��ه ع��م��ت
ال��ذه��ب ح��ل��ي��ة ال ح��ل��ي��ت��ه وال��ح��ل��م ش��ي��م��ت��ه وال��ح��زم زي��ن��ت��ه ف��ال��ع��ل��م
ب��ال��ك��ذب ت��غ��ت��ر وال ه��ذا ع��ن��ك دع ي��م��اث��ل��ه أن ج��ه��ًال ي��ح��اول م��ن ي��ا
وال��ق��ض��ب ال��ع��ض��ب ص��ق��ي��ل ب��ي��ن ش��ت��ان ن��ح��س��ب��ه��ا ال��س��ي��ف ك��ح��د ال��ِع��ص��يُّ ل��ي��س
ال��ط��رب ال��ش��ارب ك��م��ي��ل ع��ج��بً��ا ت��م��ي��ل وغ��دت ب��ه ع��زت ق��د ال��ص��ح��اف��ة إن
وال��ك��ت��ب ال��ص��ح��ف ب��ط��ون ب��ذاك ض��اق��ت ف��ل��ق��د آث��اره ع��ن ش��ئ��ت إذا وس��ل
ال��ع��رب م��ة ع��الَّ ي��ا ال��ع��ص��ر ب��وس��وي ي��ا ق��ائ��ل��ة وه��ي ف��رن��س��ا أش��ارت ل��ه
ال��ع��ذب��ي ال��ج��ه��ب��ذ ل��ه��ذا ط��وًع��ا أق��رَّ م��ن��ط��ق��ه أذن��اه س��م��ع��ت ل��و ف��ذاك
أرب م��ن ع��ز م��ا ال��ف��ت��ى ب��س��ن��وا ح��ازت ع��ام��رة ب��ال��ع��ل��م ب��م��م��ل��ك��ٍة أك��رم
ال��ذه��ب��ي ي��وب��ي��ل��ه ف��ي ن��ال��ت��ه وال��ع��ز درر ت��اري��خ��ه س��ن��ى م��ن زان��ه��ا إذ

١٩٠٥

الصادح املادح تفاؤل

األن��ف��اس ن��ف��ائ��س ث��ن��اك وت��ل��ت األط��راس ع��رائ��س ع��الك ح��ج��ت
ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ف��ض��ل ذك��ر ت��خ��ل��ي��د وف��ري��ض��ًة م��روءًة ال��ك��رام ورأى
األع��راس م��واس��م ب��خ��ي��ر يُ��زري م��وس��ًم��ا ��ب ال��م��ذهَّ ال��ع��ي��د ل��ك ج��ع��ل��وا
وال��ق��رط��اس ال��ش��ع��ر م��ل��ك س��م��وك أن��ص��ف��وا ل��و م��ل��ك��ه��م ش��اع��ر س��م��وك
م��راس ص��ع��ب ف��ي��ه ت��ب��ال��ي ال ف��ة ال��ص��ح��ا ف��ن ف��ي ال��ق��رن ن��ص��ف أن��ف��ق��ت
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اآلس��ي ال��ط��ب��ي��ب ل��ه غ��دوت إال م��ف��س��د خ��ل��ق ال��خ��ل��ق ب��ي��ن اع��ت��لَّ م��ا
األدن��اس م��ن م��ج��اري��ه ط��ه��رت م��ش��رًع��ا ع��ل��م��ك ع��ذب م��ن ال��ورى ورد
ال��ك��اس ُح��م��يَّ��ا م��ع��ن��ى أن��س��اه��ُم ص��اف��يً��ا ط��ه��وًرا م��اءً وس��ق��ي��ت��ه��م
ال��راس��ي ال��رس��ي��س وال��ح��ل��م آداب ب��ال��ـ واألع��ج��ام األع��راب ل��ك ش��ه��دت
ك��راس��ي ال��ع��ل��وم أن��دي��ة وب��ص��در م��رف��وع��ة م��ن��ازل ال��ق��ل��وب ف��ي ل��ك
ب��ن��اس ل��س��ت ل��ل��ف��ض��ل ل��ك��ن��ن��ي ق��اص��ر م��دي��ح��ك ع��ن إن��ي م��والي
األغ��الس ف��ي ال��دع��وات وأك��رر ه��اج��ًدا ال��ل��ي��ال��ي ف��ي ب��ح��ف��ظ��ك أدع��و
ك��اس وارت��ق��ائ��ك م��ج��دك وب��ب��رد أن��س��ه ب��ه��ج��ة أن��ت ع��ي��ًدا ي��ه��ن��اك
ل��ب��اس ب��خ��ي��ر ع��اف��ي��ٍة ن��س��ج م��ن م��ت��زم��ًال ع��ي��ش��ٍة أرغ��د وح��ي��ي��ت
األل��م��اس��ي ع��ي��دك ت��ش��اه��د ح��ت��ى س��م��ت أرخ رف��ع��ًة تُ��ح��رز وب��ق��ي��ت

وجريدة مجلة مرصالقاهرة:

٢٤ بتاريخ ظهرت إخاء» — مساواة — «حرية شعارها شهرية سياسيٍة ملجلٍة عنوان هو
أنقاض عىل أسسها وقد إسحاق، بك أديب ملنشئها صفحة ١٦ يف ١٨٧٩ األول كانون
العربية، البالد عىل بالنفع يعود ما لنرش النيل وادي يف تصدر كانت التي «مرص» جريدة
بتغري الصحيفة تغريت وال الرسم بتغري الحقيقة تغريت «ما العبارة: بهذه وصدَّرها
عدد أول يف إسحاق أديب بها رصح فقد خطتها أما مرص.» خادمة مرص هي بل االسم،

قال: صحيفته من برز

عن واملدافعة الحق ونرصة الباطل مقاومة أروم وإنما االنتقام أقصد ال أني عىل
ملتزًما األمور حقائق أكشف أن فمسلكي: ورجاله، الفضل وعن وآله الرشق
الحرية مبادئ أجلو وأن والتلميح، التعريض عن متجافيًا الترصيح جانب
ومقاصد الحوادث عواقب من البحث يظهره ما أبني وأن النقد، ذوي وآراء
«أويل اصطالًحا نسميهم الذين اللصوص معايب أوضح وأن والعقد، الحل أهل
الذين الظلمة ومفاسد األمة»، «أمناء وهًما ندعوهم الذين الخونة ومثالب األمر»،
إىل بالنسبة الرشقي اإلنسان واجبات أعني وأن النظام»، «والة جهًال نُلقبهم
ومقصدي: الحقوق. من الواجبات تلك يقابل وما بالده وإىل قومه وإىل نفسه
عن الغشاوة وأرفع العربي، الدم فضالة وأهيج الرشقية الحمية بقية أثري أن
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ا حقٍّ لهم أن قومي ليعلم العارفني، قلوب يف الغرية وأحيي الساذجني أعني
وينبذوا الخسف خطة من وليخرجوا فيطلبوه، منهوبًا وماًال فيلتمسوه مسلوبًا
وبيًال، عذابًا الخائنني ويذيقوا قليًال ثمنًا بحقوقهم يشرتي مولٍس كل عنهم
مجاهدة يف وليستميتوا حقوقهم، جنب يف والنفائس األنفس وليستصغروا
فيه يطمعون بما األجانب من وآلهم وأوطانهم وأموالهم أبدانهم يبيعون الذين
شهيد، فهو ماله دون ُقتل ومن شهيد، فهو دمه دون ُقتل فمن املقام، رفعة من
سعيد. فهو الشهداء أولئك بعد عاش ومن شهيد، فهو أهله دون قتل ومن

إليها دفعه ما املزاج حدة آثار من وحاويًة البالغة يف متناهية فصوًال فيها كتب وقد
عليه فحمل املرصية الوزارة رئيس باشا رياض بسياسة ندد ما وكثريًا الشباب، نزق
جريدٍة إىل املجلة حول ثم شديدة، حمالٍت النيل وادي يف األوروبية الدول سياسة وعىل
فزايل الصدر بعلة أديب أُصيب العمر من األول الحول بلوغها قبل ولكنها أسبوعية
بخط ومكتوبة الحجر عىل مطبوعة تصدر الصحيفة هذه وكانت وطنه، إىل عائًدا باريس
ما وإليك الكتابة. وجودة باألدب املشهور الحلبي مراش هللا عبد بخط أو منشئها يد
قال: (٣ سنة ،١٠ (عدد لندن يف النحلة مجلة يف صابونجي لويس الدكتور عنها كتبه

قد القاهرة» «مرص اسمها سياسية حرٍة جريدٍة من العارش العدد إلينا ورد
الزاهرة، باريس بحارضة إسحاق أفندي أديب اللبيب الفاضل صديقنا أنشأها
يستفاض غراء مقاالٍت حوت قد املباني فصيحة املعاني بديعة نرشٌة وهي
يستفز بارعة بنبذاٍت عمدها تزيني يف هللا أعزَّه منشئها الفكرة عمل وقد فيها،
الغفول ِسنَة من واالنتباه الخمول سقطة من النهوض إىل الرشقيني همة بها
الزمان ورصف التقاعد عن واالعتياض العربية، النخوة بحبال واالعتصام
مصالح عن والذبِّ املتفرقة كلمتهم وإجماع قلوبهم بتجريع سًدى الثمني
عىل النحلة عمد يف البديعة مقاالته من شذرة إثبات تحرينا وقد أوطانهم.

يفرق. أن يود من بها ه ويتفقَّ املرشق، أبناء بها ليتفكَّه األنموذج سبيل

الحقوق

يف أسسها الوطن» حامية مقدمة الحرة «الجريدة شعارها أسبوعية حرٍة لجريدٍة اسم
سلكت وقد الرشق، حقوق عن للدفاع عورا جرجس بن ميخائيل ١٨٨٠ سنة نيسان ١٦
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مصالح خدمة يف تام وإخالٍص طاهر وجداٍن عىل تدل التي كتاباتها كل يف االعتدال نهج
مرتَّبة املباحث كثرية العبارة بليغة املبدأ قويمة الصحيفة هذه وكانت العربية، البالد
غالفاٍت ضمن يرسلها وكان الحجر، عىل يطبعها ثم الجميل بخطه منشئها يكتبها املواد
فكان مأمونة، بطريقٍة إليهم تصل حتى العثمانية السلطنة يف املشرتكني إىل مختومة
الصحافية املقدرة من بصاحبها معهود هو ملا أنبائها، مطالعة عىل يتهافتون القراء
السنة نحو عاشت وبعدما القضائية، الشئون يف سيما ال املعارف وغزارة القريحة وذكاء
بعض يف الصحافة خدم حيث النيل وادي إىل عورا ميخائيل لسفر الظهور عن احتجبت

الكتاب. هذا من الثالث الجزء يف ذكرها سيأتي التي واملجالت الجرائد

الرجاء – األنباء – االتحاد

انتقاًما ١٨٨٠ سنة املويلحي بك إبراهيم أنشأها سياسية أسبوعيٌة جريدٌة هي االتحاد
تعطلت حتى الوجود لعالم تظهر كادت فما رجالها، ملساوئ وبيانًا العثمانية الدولة من
وكانت «الرجاء»، تسمى ثالثة بصحيفٍة ثم «األنباء»2 عنوانها بنرشة صاحبها وأبدلها
قليل؛ بزمٍن صدورها بعد الجرائد هذه توقفت وقد واحد، وتر عىل قاطبًة ترضب
تركيا سفري سعى ولهذا عطَّلها، ناله فإذا النفس يف لغرض ينرشها كان منشئها ألن
جريدة صاحب فؤاد أحمد كتب وقد ففعلت، بالدها من طرده يف فرنسا حكومة لدى
من بينها جريدة «وكل قال: وجرائده املويلحي إبراهيم يصف القاهرة يف «الصاعقة»
واملسجد الحرام املسجد بني ما الفكر يف البُعد ومن الروافض، بني ما الرأي اختالف

األقىص.»3

البصري

١٨٨١ نيسان ٢١ يف أنشئت والغرب الرشق وقائع عىل تشتمل حرة أسبوعيٌة جريدٌة
والحكمة واالقتصاد واألدب السياسة شئون تتناول مباحثها وكانت غانم، خليل لصاحبها

«األنباء» جريدة أن القاهرة يف (٥ سنة ،١١٨ (عدد زكي محمود لصاحبها «الكوكب» جريدة يف ورد 2

باريس. يف صدرت أنها رويا فقد املعلوف إسكندر وعيىس زيدان جرجي أما نابويل، يف ظهرت
السابقة. الحاشية يف املذكورة «الكوكب» جريدة عن نقًال 3
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الصمدانية بالعزة مستغيثًا منشئها استهلها وقد بالضاد، الناطقني ملنفعة حسن بأسلوٍب
بقوله:

ي��ع��ت��م��د م��واله ع��ل��ى ع��ب��ٌد ف��از ق��د ال��ص��م��د أي��ه��ا اع��ت��م��ادي ك��ل ع��ل��ي��ك

باريس. يف «البصري» جريدة مؤسيس أحد دباس؛ هللا فضل

شهريٍّا راتبًا عني ألنه لها؛ عضد أكرب العهد لذاك فرنسا وزارة رئيس غمبتا وكان
صدر وقد املذكورة، الجريدة بنفقات القيام ألجل دولته خزينة من فرنك ٢٠٠٠ قدره
انتقل الذي البريوتي دباس خليل بن هللا فضل ورشيكه مؤسسها بقلم األوالن عدداها
دباس هللا فضل وكان اإلسكندرية، يف ١٩١٢ سنة األول ترشين ١٢ يف مواله رحمة إىل
ثم تونس، باي باشا الصادق محمد من «االفتخار» وسام نال وقد بريوت أذكياء من
غلياري، يف «املستقّل» جريدة صاحب اللبناني باخوس يوسف «البصري» لتحرير ُدعي
خلفه ثم به، أصيب داءٍ من للعافية انتجاًعا وطنه إىل عاد حتى كاملًة سنة فيها فكتب
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بعدما طنجة يف ١٩١٠ آب ١٥ بتاريخ تُويف الذي اللبناني الخوري نعمان التحرير يف
بإنشاء فرنسا وقصدت مراكش، قنصلية آخرها كان مهمة وظائَف فرنسا إليه عهدت
إلعالن السبل وتمهيد التونسية اإلمارة يف مصالحها عن والدفاع نفوذها تأييد «البصري»
الحرة؛ الجريدة هذه خطة من مستاءً الثاني الحميد عبد وكان البالد. تلك عىل حمايتها
وجوه لهم وتبني تركيا رجال من الخائنني أيدي عىل حديد من بعًصا ترضب كانت ألنها
جريدة إلغاء فرنسا من مراًرا إليه املشار السلطان طلب ولذلك السلطنة؛ لخري اإلصالح
حل حتى الرياح أدراج ذهبت مساعيه لكن املتوالية، انتقاداتها من للنجاة «البصري»
سنتها أواخر إىل عاشت التي الجريدة عن الراتب فقطع غمبتا، بالوزير املحتوم القضاء

الثانية.

املرشق كوكب

املار «البصري» جريدة احتجاب بعد ١٨٨٣ عام فرنيس رجٌل أنشأها سياسية صحيفٌة
مراش هللا فتح بن هللا عبد ويحررها Charles Blot مطبعة يف تنرش وكانت ذكرها،
حاًال التجارية املطبعة صاحب الدمشقي مكر جرجي حروفها ترتيب توىل وقد الحلبي،
جريدة مثال عىل شهريٍّا راتبًا لجريدته ينال أن يف مراًرا منشئها فسعى بريوت، يف
التابعة؛ السنة يف تعطيلها إىل اضطر ولذلك يفلح، فلم الفرنسية الحكومة من «البصري»
تتناول املرشق» «كوكب مباحث وكانت نفقاتها، لسد كافية غري كانت وارداتها ألن

أفريقيا. وشمال األدنى الرشق سيما وال عموًما الكون حوادث

الوثقى العروة

Le Lien Indissoluble لها انفصام ال

١٣٠١ه األوىل جمادى ١٨٨٤م/١٥ آذار ١٣ يف أنشئت أسبوعية أدبيٌة سياسيٌة جريدٌة
محمد الشيخ ومحررها األفغاني الحسيني الدين جمال محمد السيد سياستها ملدير
النهضة ألساس األول الحجر تعدُّ املباحث كثرية العبارة بليغة وهي املرصي، عبده
بالسيطرة وتنديًدا لإلسالم تعزيًزا الرنانة املقاالت من تنرشه كانت بما الحديثة اإلسالمية
يف آخرها عدًدا عرش ثمانية الجريدة هذه من صدر وقد ومرص، الهند يف اإلنكليزية
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مؤسسيها. وأحد الوثقى» «العروة جريدة عىل البيضاء اليد صاحب املنشاوي؛ باشا أحمد

حكومة صادرتها حيث نرشها يف االستمرار دون املوانع فحالت ١٨٨٤ األول ترشين ١٦
حال لسان وكانت نفوذ. فيها لها التي البالد وسائر الهند إىل دخولها ومنعت إنكلرتا
األول توفيق الخديو عهد أوائل يف اإلسكندرية مدينة يف تأسست االسم بهذا جمعية
شيئًا صفحاتها عىل نرش املويلحي بك إبراهيم إن ويقال اإلسالمية، الجامعة إىل للدعوة

قلمه. نفثات من
وتمكني اإلسالمية الشعوب بني العمومية الصالت تقوية سريها جميع يف راعت
إىل تميل ال التي القويمة والسياسات بينها املشرتكة املنافع وتأييد أفرادها، يف األلفة
مرص خديو باشا إسماعيل بنفقة تطبع فكانت الرشقيني، بحقوق واإلجحاف الحيف
عىل ساعدوا الذين مقدمة ويف وأعيانهم، وأغنيائهم والهند العرب أمراء من وغريه سابًقا
الكبري واملثري الشهرية املربات صاحب املنشاوي باشا أحمد باملال وأمدُّوها انتشارها
مقابل بدون مجانًا يطلبها من ولكل الجهات جميع إىل ترسل وكانت النيل، وادي يف
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السنة يف فرنكات خمسة للربيد أجرًة عينت وقد والفقري، والغني والحقري األمري ليتداولها
بريوت يف املطبوع الوثقى» «العروة كتاب يف عنها ورد ما وإليك نفسه، به تسمح ملن

الواحد: بالحرف

واتساع احتمالها عىل «إنكلرتا» الحرية أُمِّ حرية تقَو لم التي الجريدة تلك
فمنعتها تطرًفا، وأكثرها حرية الجرائد أكثر وسعت أنها حني يف لها صدرها
التي البالد سائر عن بمنعها األوامر واستصدرت والسودان ومرص الهند من
التي الجريدة تلك النفوذ، ذاك لها يكون أن إىل تطمح أو نفوذ فيها لها
تخرق اجة وهَّ كانت نورها أشعة ألن البالد؛ تلك من منعها إنكلرتا يكِف لم
ملحوها الوسائل فاستعملت القلوب، أعماق إىل وتدخل األغشية وتنفذ الحجب
الجريدة تلك االعتساف، ظلمات يبدد كان الذي نورها وإطفاء الوجود عالم من
بني من الناهضون يزل لم والتي اإلطالق عىل الحارضة الجرائد أم تعد التي

أثرها. عىل النهوض إىل دعوتهم يف يسريون الرشق

الشمس

قويطة سليم ملديرها ١٨٨٥ شباط ٢٢ يف ظهرت أدبية سياسيٌة أسبوعيٌة جريدٌة
من مؤلَّفة الجريدة وهذه اإلرسائيليني، تونس أبناء من وهما ساسون الياهو ومحررها
بحرٍف يطبع فكان اآلخر النصف أما عربي، بحرٍف نصفها يطبع كان صفحات أربع
الحروف، بصورة سوى األول النصف عبارة عن بيشء تختلف ال عربية وعبارة عرباني
نرش وغرضها بالضاد، الناطقني لسان يف برزت وشكلها نوعها من جريدة أول وهي
الفرنسية الحماية إعالن بعد الوطني شعبها مصالح عن والدفاع التونسية اململكة حوادث
اإلنشاء، يف البالغة مسحة من وخالية ركيكة عبارتها لكن متقنًا طبعها فكان عليها،
الصادر التاسع عددها يف واألفغان» «الروسيا بعنوان وردت فقرة املثال سبيل عىل وإليك

وهي: ١٨٨٥ نيسان ٢٦ يف

من كالٍّ وإن حال، أصعب يف وصارت اآلن عظمت قد األفغانية املسألة إن
الناس أقلقت وقد للظهور، قريبًا الحرب وإن األخرى لجهة متعصب الطرفني
أملانيا دولة إن األسبوع: هذا يف أيًضا قيل إنما سامعيها، وكدَّرت الخربية، هذه
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ولكن بينهما األحوال تصلح أن األمل من وإن الدولتنَي، بني للمواسطة مستعدة
بالعملية. يشء يظهر ولم فقط قوًال

باريس عن خارًجا فرنسا يف العربية الصحف أخبار الرابع: الفصل

الشهرة

بهيئة ١٨٨٨ سنة آب غرة بتاريخ صدرت مصورة تجاريٌة علميٌة أدبيٌة سياسيٌة جريدٌة
ومحررها الرشقية» اللغات «مطبعة صاحب بوردين املسيو ملنشئها الحجم كبرية مجلٍة
مزينة فرنسا يف Angers أنجه بمدينة شهرية نصف تصدر فكانت جاماتي، منصور
القسطنطيني بالحرف صقيل ورٍق عىل الطبع متقنة األسلوب حسنة وهي بديعة، برسوٍم
التي فصولها أهم ومن الصحيحة، واألخبار املفيدة والروايات الجليلة باملباحث وطافحة
رواياتها أحسن ومن غانم، خليل بقلم السيايس» االقتصاد «فن املخصوص الذكر تستحق
الرسوم ومن ذلك. وغري اللبناني البستاني راشد بن سعيد تأليف الخدر» «ذات رواية
وعيل فرنسا جمهورية رئيس وكرنو الثاني الحميد عبد السلطان صورة فيها نرشت التي
وبريسة تونس ومدينة الجزائر مدينة منظر ومنها مرص، خديو األول وتوفيق تونس باي
من كانت «الشهرة» أن القول وخالصة قرطاجنة، وموانئ وقفصة إيفل وبرج القديمة
أربعة صدور بعد عمرها من األول الحول نهاية يف واحتجبت العهد ذاك جرائد أرقى

منها. عدًدا وعرشين
وتلقى بلبنان طورا» «عني قرية يف ١٨٤٦ سنة جاماتي حبيب بن منصور ُولد
أحكم إذ العالية شهادتها فنال اللعازريني، املرسلني بإدارة الشهرية مدرستها يف العلوم
املذكورة، املدرسة تالمذة من النابغني مقدمة يف جعلته كثرية وفنوٍن شتى لغاٍت معرفة
سافر ثم عرامون، قرية يف املحبة» «مدرسة يف الزمان من مدة التدريس توىل ذلك وبعد
يف الطبية العيني» «قرص مدرسة إىل البكر أخيه يوسف مع دخل حيث النيل وادي إىل
«مدرسة يف للرتجمة أستاذًا وتعني دروسه إتمام قبل منها فخرج إسماعيل، الخديو عهد
يف «الشهرة» جريدة وأصدر فرنسا إىل سافر ١٨٨٧ عام ويف القاهرة، يف املهندسخانة»
وأخذ فرنسية بفتاٍة فيها واقرتن باريس إىل انتقل ثم واحًدا، عاًما فعاشت أنجه مدينة

العربية. اللغة وتعليم الكتب بيع مهنة يتعاطى
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إيطاليا يف العربية الجرائد أخبار الخامس: الفصل

الخالفة

مدينة يف والرتكية العربية باللغتني ١٨٧٩ عام صدرت دينية سياسيٌة أسبوعيٌة صحيفٌة
خلعه بعد باشا إلسماعيل كاتب بصفة سافر ملا املويلحي بك إبراهيم نرشها وقد نابويل،
بالسلطان والتنديد الخليع ملواله إخالصه إظهار بذلك فأراد املرصية، الخديوية رسير من
وكان إليه. املشار الخديو تنزيل عىل األوروبية الدول وافق الذي الثاني الحميد عبد
أصٍل من يتسلسل املسلمني عند الخالفة مقام أن جريدته صفحات عىل يذيع املويلحي
مرص خديو إن يقول: وكان األتراك، سالطني عثمان آل إىل حق بال انتقل وأنه عربي،
الزمان. سالف يف للخلفاء مقرٍّا كانت مرص ألن الدينية؛ الكرامة بهذه سواه من أوىل هو
األمة بني الفكر هذا امتداد من وخاف لذلك الثاني الحميد عبد السلطان فاضطرب
إىل فأوعز العثمانية، السلطنة سكان من األكرب القسم منها يتألف التي اإلسالمية العربية
أن قبل الفعالة الوسائل بكل املذكورة الجريدة تعطيل يف يسعى أن باريس يف سفريه
يف حينئٍذ موجوًدا كان صابونجي لويس الدكتور أن واتفق املسلمني، بني خربها ينترش
املقصودة الغاية لبلوغ وسيلة أفضل بأن العثماني السفري عىل فأشار الفرنسيس عاصمة
عن املويلحي إبراهيم توقف وهكذا نصيحته؛ السفري فتبع باملال، املويلحي إغراء هي

منها. والثاني األول العددين صدور بعد جريدته نرش استئناف

املستقل

أرسة لصولجان اآلن الخاضعة البالد جميع بضم وحدتها كيان عىل إيطاليا أمنت بعدما
االستعمار، بطريق جزيرتها شبه عن خارًجا التوسع إىل أنظارها طمحت املالكة «سافوا»
تزاحمها أخذت فرنسا أن غري عليها، حمايتها وتنرش تونس يف نفوذها تعزز أن وأحبَّت
من لها عما فضًال الغرب جزائر يف مركزها عىل حرًصا الثمينة البقعة هذه امتالك عىل

التونسية. الحكومة عند الديون
إيطاليا عمدت الحارض العرص يف السياسة لرجال قويٍّا سالًحا الصحافة كانت وملا
كاتب عن التنقيب يتحرى أن بريوت يف قنصلها من فطلبت غايتها، لبلوغ استخدامه إىل
أعمال متويل بستلوسا كسبار فلبَّى املرشوع، بهذا للقيام املوافقة الرشوط فيه توافرت
اللبناني باخوس يوسف إليه واستدعى دولته طلب املذكورة املدينة يف إيطاليا قنصلية
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إىل بالسفر إليه وأوعز املارونية، الحكمة مدرسة يف العربية واآلداب الفلسفة أستاذ
وزارتها أمرته رومة إىل وصوله وعند والرتجمة، العربي التدريس صناعة ملعاطاة رومة
جريدة مدير إىل الرسمية باملحررات مزوًدا رسدينيا جزيرة إىل بالذهاب الخارجية
وبني باخوس يوسف بني العهد أبرم وهناك تونس، إىل به ذهب الذي رسدينيا» «مستقبل
إحداث عىل للقنصلية األول الرتجمان بستلوسا وجول إيطاليا قنصل ماتشو السنيور
وقرَّ خصوًصا، أفريقيا شمال وسكان عموًما العرب مصالح عن تدرأ عربية صحيفٍة
مركز يجعل وأن أفكارها، ترجمان وتكون إيطاليا حكومة بنفقة تُطبع أن عىل رأيهم
فصولها. كتابة باخوس يوسف ويتوىل رسدينيا جزيرة قاعدة «غلياري» مدينة يف إدارتها
وهي «املستقل» جريدة ١٨٨٠ آذار ٢٨ يف وأنشأ غلياري إىل باخوس يوسف فسافر
يف يساعدانه زين زين وطنه ابن مع حبيش أسعد الشيخ وكان أدبية، سياسيٌة أسبوعيٌة
العرب مجد عن اإلفصاح حد تخطَّت ما األوىل «املستقل» وأعداد الجريدة، حروف رصف
تطعن أخذت ثم الالحقة، العصور يف شأنهم انحطاط وعن السابقة القرون يف الباسق

تونس.4 يف إيطاليا نفوذ يتهدد نفوذها كان التي فرنسا حكومة يف
باخوس يوسف رصف اململكة هذه عىل حمايتها الفرنسية الحكومة نرشت فلما
من خاصة بدعوٍة «البصري» جريدة كتابة ليتوىل باريس إىل وذهب إيطاليا عن نظره
أرقى من وكان ١٨٨١ نيسان شهر نهاية إىل «املستقل» وعاش غانم، خليل صاحبها

األخبار. انتقاء وحسن األفكار وحرية املعاني وسمو اإلنشاء بالغة يف عرصه صحف

املتوسط البحر يف الربيطانية الجزائر صحف أخبار السادس: الفصل

مالطا

البحر يف مالطا جزيرة قاعدة La Valetta الفالتا مدينة يف ظهرت سياسية جريدٌة
١٨٩٢ سنة قبل تعطلت ثم املالطية باللغة تصدر فكانت منشئها، اسم نعلم وال املتوسط
املالطية واللغة ،(١ سنة ،١ (عدد املرصية «الهالل» مجلة يف زيدان جرجي روى كما

le Temps وجريدة Voltaire جريدة أعداد يف باخوس يوسف عن وسواها األخبار هذه تفاصيل راجع 4

.١٨٨١ األول كانون شهر يف بباريس الصادرتنَي
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وحروف منها، اإليطالية سيما إفرنجية بألفاٍظ مخلوطة عامية عربية ألفاٍظ من تتألف
املثال:5 سبيل عىل ذلك من شيئًا وإليك األوروبية الحروف نفس هي اللغة هذه

Scuola di Taglio per Sarti & Sarte

Fi Strada Reale No. 32 Birchircara, infethet Scola gdida tat-tifsil
gbar-rglel u innisa. Dauc colla I'iridu jithallamu ifasslu fuk l'arti
tal geometria, jirricorri ghand ll prot, Vincenzo Grech, ippremiat
minn bosta Accademt ta Londra, Parigi u Torino Ghall’ arti li jip-
possiedi ta intagliatur. Hinijetlmit – 8 ta fill ghodu sat – 8 ta fill
ghaxia.

اإلفرنجية: بالحروف املكتوبة ألفاظها ترجمة مع العربية كتابتها وإليك

والخياطات للخياطني التفصيل مدرسة
جديدة مدرسٌة انفتحت مدينة) (اسم كركارا بري يف ٣٢ عدد امللكي الشارع يف
بحسب يفصلوا يتعلموا يريدوا اليل كل فإذا واإلناث، الرجال عىل للتفصيل
وباريز لندن محافل من الحائز غريك منصور املعلم عند يذهبوا الهندسة فن
الساعة إىل الغدا يف ٨ الساعة من ينوجد التفصيل، فن شهادة عىل وطورينو

العشا. يف ٨

زمان

نيكوزيا يف ١٨٧٨ سنة الرتكي باللسان األسبوعية السياسية الصحيفة هذه أنشئت
مهنة اتخذ أميٍّا تركيٍّا رجًال باشا درويش صاحبها وكان قربص، جزيرة عاصمة
الدولة آفات عن النقاب يكشف فأخذ الربيطانية، الراية ظل يف لالرتزاق سبيًال الصحافة
جريدته يف وأفسح األفكار، حرية من يوصف ال بما انحطاطها أسباب ويوضح العثمانية
ألف لذلك الثاني الحميد عبد السلطان فحسب فيها، آرائهم لنرش األقالم ألرباب مجاًال

.١٩٠٩ األول ترشين ٢٣ بتاريخ ١١٨١ عدد تيغنا» «مالطا أو Malta Taghna جريدة عن نقًال 5
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قدره سنويٍّا معاًشا له فرتب املال، بقوة إليه باشا درويش استمالة يف وسعى حساب
وقت من ينرش الجريدة هذه مؤسس وكان الخرقاء، لسياسته ترويًجا عثمانية لرية ٢٠٠
وقد بالضاد، الناطقون املسلمون عليها ليطلع عربيًة مقاالٍت صفحاتها عىل آخر إىل
جديرة فصوًال ١٨٩٦ سنة اللبناني الخوري صعب الشيخ ابن حبيب الشيخ فيها أنشأ
لصدور داعيًا ذلك فكان لرتكيا، الدستور إعادة طلب عىل العثمانيني فيها حثَّ بالذكر
حياة وانتهت الكتاب. هذا من الثالثة الحقبة يف ذلك سنروي كما بإعدامه السلطان إرادة
.١٩٠٨ سنة العثماني االنقالب حدوث لدى باشا درويش عن املدد بقطع «زمان» جريدة

الرشق ديك

ملنشئها قربص جزيرة قاعدة يف ١٨٨٩ عام ظهرت أسبوعية أدبيٍة سياسيٍة لجريدٍة اسم
جريدة تعطيل بعد املذكورة الجزيرة إىل لجأ األصل أرمني وهو رسافيان، علكسان

النيل. وادي عاصمة يف العهد هذا قبل ينرشها كان التي املشهورة «الزمان»
املمالك يف املهضومة وحقوقهم األرمن عن الدفاع إىل ترمي الرشق» «ديك وخطة
ونجاتهم األكراد تعديات من مصالحهم لحماية اإلنكليزية الدولَة تستنجد ثم العثمانية،
السبيل هذا يف صاحبها جاهد وقد العثمانيني. سلطان الثاني الحميد عبد مظالم من

ظهورها. عهد من سنتني بعد جريدته عطل أن إىل مستمرٍّا جهاًدا
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الثاني الباب

أوروبا الصحافينييف مشاهري تراجم
الثانية احلقبة يف

١٨٧٠–١٨٩٢

غانم خليل

العربية «البصري» جريدتي ومؤسس العثماني الدستور مواد منشئي أحد
و«الفرانس «الهالل» الفرنسيتني والصحيفتني الفرنسية، العربية الفتاة» و«تركيا

جريدة ومحرر سويرسا، يف «الكروزان» وجريدة باريز، يف إنرتناسيونال»
الصحف. من وغريها باريس يف و«تركيا» و«الفيغارو» و«الديبا» «مشورت»
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بن زيتون بن إبراهيم بن إلياس بن إبراهيم بن خليل بن إبراهيم بن خليل هو
اللحفدي سعادة املقدم ابن موىس ساللة من جرجس بن رسجيس بن إبراهيم بن خليل
نرص بن عبود بنت مريم وأمه عرش، الرابع القرن أوائل يف لبنان جبل يف اشتهر الذي

«شننعري». قرية من أيًضا األصل لبنانية وهي نرص، بن ضو بن نجم بن
عمره من عرشة الحادية بلغ وملا بريوت يف ١٨٤٦ الثاني ترشين ٨ بتاريخ ُولد
وكاتبًا مطبوًعا شاعًرا فيها وكان الفرنسية اللغة مضمار يف فجىل عينطورا، مدرسة دخل
اليازجي، ناصيف الشيخ عن العربية اللغة أخذ ثم بارًعا، ورياضيٍّا بليًغا وخطيبًا ضليًعا
من بلغ حتى اإلنكليزية اللغة أصول وأحكم الباحوط، إبراهيم املعلم عن الرتكية واللغة

بعيًدا. شأًوا األلسنة هذه
ويف التجارة، محكمة يف عضًوا بتعيينه ١٨٦٢ عام السياسية حياته بدأت وقد
بالرتبة له وأنهى للمترصفية ترجمانًا بريوت مترصف باشا إبراهيم عينه التابعة السنة
جعله سورية والية ١٨٦٥ سنة باشا راشد توىل وملا املعاش. بزيادة إنعاًما وزاده الثانية
إليه املشار الوايل مدة يف الضمري وحرية النفس بعزة الوظيفة هذه فخدم للوالية ترجمانًا
هذا لعهدة العظمى الصدارة أسندت وعندما باشا، وأسعد باشا صبحي الواليني ومدة
غاية إىل املنصب هذا يف فبقي الخارجية، للوزارة ترجمانًا وجعله معه استصحبه األخري
١٨٧٧ سنة ويف ترشيفاتها، ورئاسة العظمى الصدارة ترجمة تقلد فيها إذ ١٨٧٥؛ سنة

املبعوثان. مجلس يف عنهم نائبًا سوريا سكان انتخبه
الدول حكومات قانون باشا أغوب مع يطالع أن باشا مدحت إليه عهد وقد
العظيمان هذان فقام الدولة، لحالة وموافًقا مالئًما قانونًا منه ويؤلفا الدستورية
جلسات يف خليل وأظهر واألمة، للدولة بإخالص األسايس القانون بوضع وأغوب خليل
وثبات ضمري بحرية وأعلن الدولة، كيان عن ودافع النظامات من اختل ما املجلس ذاك
والنائب األمني املندوب واجبات مظهًرا الخفية والدسائس األجنبية الدول مطامع جأش

الطوال. اآلمال عليه يعلقون وبالد قوم عن
الحكومة عىل أزمري مبعوث أفندي أحمد مع املجلس يف شديدة حملًة حمل وقد
نفي يف املجلس ملناقشة تعرض الذي باشا فهمي حسني آراء وقاوم باشا، مدحت لنفيها
من غايتها العثمانية والدولة الوطن وأعداء الجاسوسية بلغت قد وكانت باشا، مدحت
إلرادة خليل فتعرض ه، بفضِّ فأمر املبعوثان مجلس بفضِّ الحميد عبد السلطان إقناع
املشهور خطابه خطب عندئٍذ فيه، املعارضني أول وكان املجلس ذاك بحل الحميد عبد
أن السلطان شاء ومنذ القانون، إىل وأسندها املنرب حرية «أيد املأثورة: آيته فيه ولفظ
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رسميٍّا، به إرادته وصدرت ومنحه عليه صدَّق عما الرجوع له يحق فال الدستور يمنح
لعبد خليل أفكار حرية الجاسوسية نقلت فلما فوقه.» ال الدستور تحت والسلطان
مقدمتهم ويف وبإعدامهم، األحرار املجلس أعضاء بعض عىل بالقبض أمره أصدر الحميد
إىل لاللتجاء مكرًها فاضطر بالدسيسة فأعلمه األمناء أحد العناية له هيأت الذي الخليل
ومنها مرسيليا، إىل التجارية بواخرها إحدى عىل أرسلته فللحال الفرنسوية، السفارة
لم تقلدها التي السامية املناصب كل مع لكونه الكيس؛ يف درهم من وليس باريس، يمم

االرتشاء. شائبة تشبه
باسم ودعاها عربية جريدًة أنشأ الوفاض خايل باريس إىل املرتجم وصول وبعد
حياتها؛ تُطْل لم جريدته أن غري مًعا، الرضوري املعاش ولكسب للوطن خدمة «البصري»
من كل الشديد بالعقاب وأنذرت بالدها إىل دخولها منعت العثمانية الحكومة إن حيث
هذه فاضطرته واألجنبي العثماني بالربيد دخولها عىل املراقبة شددت وقد عنده، ُوجدت
الجرائد يف والتحرير التأليف عىل بعدها انصبَّ وقد نرشها، عن العدول إىل املضايقة
السيايس» «االقتصاد كتاب فألف الطويل، املنفى ذلك يف الرمق به يسد ما ليكتسب
«تركيا»، جريدة نرشته املسيحيني للعثمانيني األجانب حماية فيه أنكر وكتيبًا بالعربية
كتاب وألَّف إيطاليا، واستقالل اإليطالية الثورة أثر عىل بالفرنسوية قصيدة ونظم
قصيدة وله املثال، نادر تأليف وهو بالفرنسية مجلَدين يف عثمان» آل سالطني «تاريخ
جرائد عدة أظهر وقد سوريا، يف كانا حينما نابوليون والربنس كلوتيلد للربنس قدمها
بالفرنسية الفتاة» «تركيا كجريدة والوطن للدولة خدمًة مجانية تقدمًة يقدمها كان
«مشورت» بجريدة يحرر وكان انرتناسيونال»، و«الفرنس بالفرنسية و«الهالل» والعربية
املقاالت من كثريًا وأنشأ بالعربية، املسيح» «حياة كتاب وله بك، رضا أحمد لصاحبها
الجرائد. من وغريهما و«الفيغارو» «الديبا» جريدة أعمدة بها تزدان كانت التي الشائقة
علمه وغزارة مداركه لسمو خاصة باريس ويف عامة أوروبا يف ذكره فطار
السياسة وأرباب العلماء خواطر محجة فأصبح لوطنه، إخالصه وشدة رأيه وأصالة
الدولة سفري هانوتو املسيو مثل من العالية املقامات وأصحاب الشماء النفوس وذوي
ومدحت الحرية، شهيد األفغاني الدين جمال الشهري والفيلسوف لندن، يف الفرنسوية
الوزارة رئيس وغمبتا عبده، محمد الشيخ والعالمة والعثمانية، اإلنسانية شهيد باشا
وآخاه أحبه وقد آرائه عىل يعتمد غمبتا وكان السياسة. أهل بني الصيت الذائع الفرنسوية
وهو السياسة؛ أحاديث يتجاذبان وهما العمومية باريس ساحات يف ذراعه يتأبط وكان
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الرجل إىل الناس ينظر كما واإلكرام االعتبار بناظرة إليه ينظروا أن الباريسيني دعا ما
جريدة سويرسة يف أنشأ ١٨٩٣ وسنة الشهري. والفيلسوف الخطري والسيايس العظيم
األسايس. القانون ألجل وجاهد وحاشيته السلطان عىل بها وحمل الفرنسية «الكروازان»
من الفرنسوية الجرائد يف يحرره كان بما الوطن سبيل يف طويل جهاٍد وبعد
وطنيته، وصدق ضمريه وحرية فضله األتراك عرف الرشقية املسائل يف السامية املقاالت
مقدمتهم ويف االستبداد من هربًا األوطان هجروا قد كبري جمهوٌر باريس إىل منهم فوافاه
النواب مجلس رئيس بك رضا وأحمد الحميد، عبد السلطان صهر داماد باشا محمود
صاحب أرسالن مجيد أمني واألمري إسحاق، بك وأديب الدين، صباح واألمري سابًقا،
جريدة صاحب رسكيس وسليم باريس، يف يطبعها كان التي النقاب» «كشف جريدة

حاليٍّا. رسكيس ومجلة سابًقا «املشري»
خليل فيهم فأثار األحرار الرجال من كثري ذكرهم تقدم من غري باريس يمم وقد
وبقي عليهم، َّسوه فرأ الفتاة» تركيا «جمعية لهم وألَّف الوطنية، النهضة روح غانم
مبادئهم الجرائد صفحات عىل ينرشون وأخذوا املمات، إىل املقدسة الجمعية لتلك رئيًسا
يف سفريه بواسطة إليه أهدى املرتجم جهاد الحميد عبد السلطان أدرك فلما الرشيفة،
الطبقة من الشفقة» «نيشان قرينته وإىل األول الصنف من العثماني» «النيشان باريس
الدستور طلب يف جهاده وكفَّ قبولها منه راجيًا عثمانية لرية ألف عرش خمسة مع األوىل
مدى وافر بمعاٍش باريس يف للدولة معتمًدا يكون أن عليه وعرض الحرية، نور ونرشه
النيشان قبول نفس بعزة رفض أنه بيد الهائلة، األرمنية الحوادث إثر ذلك وكان حياته
بنياشنَي امرأتي وصدر صدري أدنِّس أن أحب ال «إنني قائًال: الطائل واملبلغ والوظيفة
ُرسقت أو الرشوة من ُجمعت نقوًدا أقبل وال هللا، عباد دماء سفاكة أثيمٍة يٍد من مهداٍة
أرغب وال العثمانية، األمة شئون إصالح يف تُبذل أن حقها وكان الدولة مال بيت من
دولته مصلحة يف وال نفسه مصلحة يف ال عليه يُعتمد ال ملن معتمًدا أكون أن يف مطلًقا

وتبعته.»
والفرنسية العربية الجرائد يف ينرشها كان التي املقاالت ومن الجواب هذا فمن
الحميد عبد السلطان عليه أقام الحميدية السياسة سوء عن األرمنية الحوادث يف والرتكية
مجازاته، وطلب منه بريء هو بما عليه وتعدى اتهمه بكونه باريس محاكم يف دعوى
«مشورت» جريدة منشئ بك رضا أحمد رفيقه وعىل املرتجم عىل الدعوى فأقيمت
مثل من الشهريين املحامني عامة وهبَّ وقعدت، وقامت باريس الدعوى لهذه فاضطربت
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خليل ورفيق «مشورت» جريدة ومنشئ سابًقا العثماني النواب مجلس رئيس بك؛ رضا أحمد
واالستبداد. الظلم نري من العثمانية السلطنة إلنقاذ الجهاد يف غانم

عليهما، املدعى عن الدعوى هذه يف مجانًا للمحاماة أنفسهم وقدموا وخالفه «روشفور»
جريدة يف وماجرياتها بظروفها املحامني ومحاماة الدعوى هذه متفرعات طبع صار وقد
النفس تشتاق التي الكتب أهم من وهي خاص كتاٍب يف ُجمعت وقد املذكورة، «مشورت»

يشء. ال عن الدعوى هذه أسفرت وقد مطالعتها،
باريس يف شهرية أرسٍة من رينو ماري بالسيدة اقرتن ١٨٨٣ سنة حزيران غرة ويف
أوسمًة باريس يف ونال عمرها، من السابعة السنة يف افرتطها ابنة سوى منها يرزق ولم
الجمعية يف عامًال عضًوا وانتخب دونور» «اللجيون الرشف جوقة وسام منها عديدة
مقدرة الغربيون فيه وعرف السوري االسم شأن بذلك فأحيا باريس، يف الوطنية العلمية
ولم للجميع، املبادي محاسن ومرآة فضائل ومشكاة كمال قدوة كان وقد الرشقي، العقل
ميٍل ذا األديان جميع لرؤساء احرتامه مع وكان األديان، من لدين كلها حياته يتعرض

وإجاللهم. املارونية طائفته رؤساء إىل خاص
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االستبداد محاربًا الوطن عن بالدفاع املشكور وسعيه املربور جهاده واصل وقد
مبادئها بث يف متفانيًا الفتاة» «تركيا لجمعية أمينًا وخادًما الراقية النهضة ومحييًا
يف املعدودة أنفاسه أتمَّ وقد ضمري، براحة فوافاه ملالقاته ربه دعاه أن إىل الرشيفة
الحرية سبيل يف شهيًدا فذهب ١٩٠٣ سنة حزيران غرة يف باريس يف الغربة أرض
«مشورت» جريدة نرشتها فرنسوية مقالٌة قلمه نفثات آخر وكانت واإلنسانية، والوطن
لخاتمة كنبوءة فكانت وجدٍّ» عمل سنة «خاتمة عنوانها ١٩٠٣ سنة شباط أول يف
عظيًما تأثريًا َخْطبه وأثَّر جوانبه له اهتزت اإلنساني للعالم منعاه طار وملا ه. وجدِّ عمله
الفضل رجال نخبة مشهده وشهد األعظم، رئيسها لفقدها الفتاة» «تركيا جمعية عىل
الحكومة واشرتكت ورثوه، وأبَّنوه وبكوه فندبوه والفرنسويني العثمانيني من والحرية
صديًقا كان منذ الرشف» «جوقة لوسام حامًال كان ألنه جنازته؛ يف رسميٍّا الفرنسية
«مشورت» جريدة صاحب بك رضا أحمد الويف وخله الحميم صديقه أبَّنه وقد لغمبتا،
وصدق عواطفه رشف فيه أظهر نثًرا الفرنسوية باللغة تأبينًا النواب مجلس ورئيس
عربي شعر حلة وألبسه التأبني هذا غانم خطار يوسف فرتجم للفقيد، وإخائه والئه

الواحد: بالحرف الغانمية» «الرسائل عن ننقله

وق��ع ب��ه ف��ال��م��ص��اب ال��َم��واط��ن ب��س��م��ا الم��ٍع ب��دٍر ن��ور أط��ف��ئ ال��ي��وم
ال��ول��ع ب��ال��وط��ن أض��ن��اه وم��ج��اه��د ص��ادٍق ح��رٍّ ف��ؤاد ش��ه��اب وخ��ب��ا
ان��ص��دع ال��ق��ل��ب ل��ه��ا ص��اع��ق��ٍة ب��س��ق��وط وأس��رع��ت ال��ح��ادث��ات ف��اج��أت��ن��ا ق��د
ال��وج��ع ك��ان وم��ا ك��ن��ا وق��ب��ي��ل��ه األس��ى ت��ع��ل��م��ت م��ح��م��وٍد1 ي��وم ف��ي
ال��ب��دع ال��م��ن��ش��ي ال��غ��ان��م ال��خ��ل��ي��ل ب��ع��د ق��ل��وب��ن��ا ج��راح س��ال��ت ق��د واآلن
ال��ورع رج��ل ب��ل ال��ح��ر ال��ض��م��ي��ر رج��ل ب��ه ع��رف��وا ب��ع��ي��ن��ه ال��ك��م��ال رج��ل
ان��دل��ع األرض ع��ل��ى «ب��رك��ان» ك��ل��س��ان م��ح��رق م��ص��اٌب ب��ه ال��م��ص��اب إن
ج��م��ع ق��د ال��م��واط��ن أح��زاب ك��ل ب��ل م��ت��ف��رًدا ح��زب��ن��ا ف��ي��ه خ��ص م��ا
ارت��ف��ع ف��ال��ظ��ل��م ال��ن��واب م��ج��ل��س ف��ي رأس��ه م��س��ق��ط ب��ي��روت ع��ن غ��اب م��ذ

شهيًدا حياته اختتم الذي الفتاة» «تركيا حزب زعماء وأحد السلطان صهر الداماد باشا محمود هو 1

وجيزة. بمدٍة غانم خليل قبل الغربة أرض يف للحرية
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ي��ن��ت��زع ال خ��ال��ًدا وم��ج��ًدا ف��خ��ًرا ل��ه��ا ب��ن��س��ب��ت��ه س��وري��ا وأن��ال
ي��دع ل��م ج��ه��ًدا األه��ل��ي��ن إلراح��ة ث��اب��ت ع��زٍم وب��ج��د ب��ج��دارٍة
ن��ف��ع ف��ي��ه ص��ائ��ب رأٍي ك��ل ف��ي ن��ف��ع��ه ي��واص��ل ل��ب��اري��س وم��ض��ى
ال��ق��ط��ع أس��م��ى م��ح��رًرا راح إف��رن��ج وال��ـ واألت��راك األع��راب ب��ج��رائ��د
وس��ع ع��ل��م وع��ن وس��ع��ت خ��ب��رة ع��ن ن��ص��ائ��ح ال��ب��الد إلص��الح ف��ي��ه��ا
ش��رع ب��م��ا ال��ق��وي��م ال��ن��ه��ج س��وى غ��رض وال غ��ب��ن ش��اب��ه م��ا م��ش��روع��ه
ط��ب��ع ف��ي��ه��ا ال��ت��ي ال��م��ق��االت ت��ل��ك ل��ه ح��ف��ظ��وا ل��ق��د «م��ش��ورت» ق��راء
ارت��ف��ع ال��ش��أن ب��ه��ا ك��رم��ت ب��ع��واط��ف ك��ات��ٍب ج��دارة ع��رف��وا ل��ق��د م��ن��ه��ا
ال��م��ج��ت��م��ع وف��خ��ر ب��ه ال��ح��ي��اة ش��رف م��ب��ي��نً��ا ال��م��ق��ام ه��ذا ف��ي ك��ن��ت م��ا
م��ن��ع ل��ه ال��ش��دي��د ح��زن��ي ل��ك��ن��م��ا وواج��ٌب ع��ل��يَّ ف��رض أن��ه م��ع
س��ط��ع ت��اري��خ ب��س��ط ف��ي آت��ي��ك��ُم واألس��ى دم��وع��ي م��ن ال��ب��واك��ر ب��ع��د
ج��زع ع��ن ألص��رخ ه��ذي وق��ف��ت��ي ف��ي م��ج��رًدا ك��ان اآلن ق��ص��دي ل��ك��ن
اج��ت��م��ع ق��د ل��ل��وداع ح��زٍب ل��ل��س��ان ف��ق��ي��دن��ا ض��ري��ح ي��ا ت��رج��م��ان أن��ا
ان��ص��رع ف��ي��ه��ا ال��ت��ي ظ��ل��م��ت��ك ح��ج��ب��ت��ه أع��ظ��ًم��ا رئ��ي��ًس��ا ي��ب��ك��ي ��ف ب��ت��ل��هُّ
ال��م��رت��ج��ع ق��ب��ل ف��ق��دوه غ��رب��ٍة ف��ي ألق��ارٍب ب��األس��ى ف��روًض��ا ي��س��دي
ال��وج��ع ذق��ت م��رارًة أش��د وأن��ا ب��ه ت��رك��ي��ا» «ف��ت��اة ت��ذوق وج��ًع��ا
ات��ب��ع ف��ي��م��ا ث��اب��تً��ا وف��يٍّ��ا خ��الٍّ ب��غ��رب��ت��ي ال��خ��ل��ي��ل ش��خ��ص ي��ا ك��ن��َت ق��د
ص��ن��ع وب��م��ا ب��ه أذك��رك��م ح��ت��ى ب��ف��رص��ٍة ال��زم��ان س��م��ح ل��و أواه
ان��ق��ط��ع ع��ن��ه ف��م��ا ق��ط��ًع��ا ب��ح��ي��ات��ه وث��ب��ات��ه ل��ك��م ح��ب��ي��ه ف��رط ع��ن
ي��ن��دف��ع ال س��ه��م��ه ج��س��ي��ًم��ا خ��ط��بً��ا ب��ه أض��ح��ى خ��ط��ب��ن��ا ودي أه��ل ي��ا
وب��ال��س��م��ع ب��ال��ع��ي��ان ال��ح��ق��ي��ق��ة ه��ذي ب��ه��ا ي��ع��ل��م��ن��ا واف��ى أم��ث��ول��ة
ل��م��ع ف��ي��ن��ا س��ي��ف��ه��ا وه��اك��م ��ا ح��قٍّ ع��م��رن��ا ��ر تُ��ق��صِّ ال��م��ن��ف��ى ف��م��رارة
ي��دع ل��م س��وءٍ ل��ي��وم ال��وص��ول ق��ب��ل ب��ت��ض��اف��ٍر ل��ن��ص��رن��ا ف��ن��ل��س��رع��ن
ش��ف��ع وب��ه��ا م��واط��ن ب��ح��ب أف��ت��ى ع��ام��ٍل ب��ن��ه��ض��ة إب��ط��اءٍ دون م��ن
ادَّرع ب��ال��ح��ق واع��ت��ب��روه س��م��ع��وه األُول��ى ل��دى ي��م��وت ل��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة رج��ل
وض��ع ف��ي��م��ا ف��ك��رن��ا ف��ي ن��ه��ج��ن��ا ف��ي إذن ي��ح��ي��ا ب��ل غ��ان��م��ن��ا م��ات م��ا
ال��م��ج��ت��م��ع ث��ب��ات ي��وح��ي ل��ق��ل��وب��ن��ا إن��ه ال��ط��ه��ارة ك��ن��ه وف��ؤاده
ال��م��رت��ف��ع ال��ق��ري��ب وب��ال��ن��ص��ر ع��ظ��م��ت م��واط��ٍن ص��الح ف��ي��ه��ا وم��ح��رك
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واض��ط��ج��ع وال��زراع��ة ال��ح��راث��ة ت��ع��ب م��ن ال��ي��وم اس��ت��راح ق��د ال��ن��ش��ي��ط ه��ذا
زرع ل��م��ا ال��ح��اف��ظ��ي��ن ن��زال ال إذ ي��ض��ع ل��م ي��داه زرع��ت ف��م��ا ل��ك��ن
ول��ل��ب��ج��ع ل��ل��ن��س��ور ال��ف��ري��س��ة وي��رى ب��س��ت��ان��ه ف��ي ال��زرع ي��ج��فَّ ك��ي��ال
ف��زع ي��خ��ام��ره ل��ن ب��أم��ٍن ي��ح��ي��ا خ��ل��ن��ا ال��م��واط��ن ح��ض��ن ف��ي ف��ب��ذاك
رت��ع وط��ن ن��وره��ا ف��ي ح��ري��ٍة م��ن أه��داه ب��م��ا م��ع��ت��زٍّا وي��دوم
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املويلحي بك إبراهيم

باريس، يف و«الرجاء» و«األنباء» «االتحاد» وصحف نابويل يف «الخالفة» جريدة منشئ
العرص» «سوق جريدة ومحرر الرشق» و«مصباح األفكار» «نزهة جريدتَي ومؤسس
الوثقى» «العروة جريدة يف املقاالت بعض ونارش القاهرة، يف الصحف من وغريها

القسطنطينية. من شتى جرائَد ومراسل بباريس
∗∗∗

القرن أول يف االنقالب بعد بمرص ظهرت التي الكريمة البيوتات من ببيت نسبه يتصل
أفندي حبيب للمرحوم كاتبًا أمره أول يف املويلحي إبراهيم السيد جده وكان املايض،
يف املواهب ذوي من سواه ارتقى كما ارتقى ثم الكبري، باشا عيل محمد له املغفور «كخيا»
إذ الحديث؛ التمدن عرص إىل املماليك األمراء عرص من االنتقايل دورها يف مرص حال مثل
العقول فتسابقت والقواد، الوزراء من السيادة طالب حولها وحام الدول مطامع هددتها
بعضهم فارتقى فطرته، إليه وساقته إمكانه إليه بلغ بما كلٌّ ففاز األغراض واختلفت
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فكان غريها، أو الصناعة أو الزراعة أو بالتجارة آخرون وأثرى الحكم منصات إىل
ذلك أهل انغماس ومع االرتقاء. ذلك من كبري حظٌّ املرتجم جد املويلحي إبراهيم للسيد
الجهل لتسلط واملالهي باملالذِّ واشتغالهم املالية واملكاسب السياسية باملطامع االنقالب
والشعراء األدباء من مجلسه يخلو ال لألدب، محبٍّا كان إبراهيم فالسيد معظمهم عىل
البيت له حفظها جليلة خدًما واليته أوائل يف عيل ملحمد أدى وقد ويذاكرهم، يطارحهم

سرتى. كما ضيقه حال يف املرتجم بها فانتفع الخديوي
وكان وعز، وجاهة بيت يف ١٢٦٢ه/١٨٤٦م سنة أوائل يف الرتجمة صاحب ولد
ثروًة فجمع كبري تجاريٌّ بيٌت فيها وله مرص نسيج الحرير بصناعة مشهوًرا والده
مولًعا كان ولكنه والده، تجارة يف للعمل يتهيأ وهو ورغد سعة يف إبراهيم ونشأ طائلة،
سيجعل أنه لوالده وال له يخطر ولم جده، من ذلك وورث حداثته من والشعر باألدب
كهولته يف بها االشتغال إىل ساقته األقدار ولكن … الفقراء مهنة يومئٍذ وهي مهنته األدب

نوابغها. أعظم من فكان
يف واملرتجم ١٢٨٢ه سنة الوالد تُويف حتى سعيًدا آمنًا والده حجر يف إبراهيم ظل
حينًا العمل يف خطته عىل وجرى ثروته عىل وقبض أبيه تجارة فتوىل عمره، من العرشين
الناس تحدث وقد القطر هذا يف العهد حديثة البورصة مضاربات وكانت تقدًما، فازداد
بني بما يكتِف فلم للعىل بًا َطالَّ إبراهيم وكان بها، اإلثراء رسعة من وبهروا بمعجزاتها
يكسب وهو فضارب باملضاربة، الزيادة يطلب أن نفسه وحدثته الواسع الرزق من يديه
ما مع اآلن نشاهده ما نحو عىل التعويض فيطلب أخرى ويخرس باملزيد فيطمع تارًة
استنزفت حتى املضاربة يف يتدرج املرتجم زال فما الوخيمة، عواقبها من األكثرون يعلمه

بالديون. وأثقلته ثروته
ضاعت وال واألنفة، العز من عليه نشأ بما يذهب لم املال من يده فروغ أن عىل
نظر البيت هذا يف يومئٍذ الخديو باشا إسماعيل فنظر الخديوي، البيت لدى جده مآثر
ووسع الديون فوىف امللوك هبات فوهبه أغنى، أعطى إذا إسماعيل وكان االنعطاف
الثامنة يف وهو االستئناف مجلس يف عضًوا وعيَّنه الثانية بالرتبة عليه أنعم ثم التجارة،
مزاولة يف وأبقاه أيًضا الرتبة بتلك باشا السالم عبد أخيه عىل وأنعم عمره، من والعرشين
يف من لجميع أوامره أصدر لذلك وتأييًدا التجاري، املعهد ذلك عىل محافظًة التجارة
يدخل وأالَّ البيت، هذا صنع من املرصية األنسجة لبس عن يعدلن أن النساء من قصوره
إلرسالها منها كمية باصطناع وأمر األنسجة، هذه غري البسة سيدة السيدات ترشيفات يف

األيام. تلك يف فينا معرض إىل
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املرحوم إىل رئاسته أفضت حتى االستئناف بمجلس وظيفته يف املرتجم زال وما
الخديو عناية ولكن املرتجم، باستقالة انتهى شقاق بينهما فوقع يكن باشا حيدر
عىل واملنسوجات املشغوالت تمغة مصلحة بإعطائه فأمر له شاملة زالت ما إسماعيل
فيها كان التي املختلطة باشا نوبار وزارة سقوط ذلك أثناء يف واتفق االلتزام، سبيل
بإنشاء وهموا الوطنية، بالوزارة املعروفة باشا رشيف وزارة وخلفتها أجنبيان عضوان
ذلك يف لالشتغال املرتجم فانتدب الدستورية، الحكومة مبادئ لتأسيس الوطنية الالئحة
باشا راغب للمرحوم سكرتريًا بتعيينه األمر صدر ثم البكري، عيل السيد املرحوم مع

رأيه. وسداد نجابته من ظهر ملا إال الوظائف هذه يتولَّ ولم املالية ناظر
فاتفق واإلدارة، السياسة مشاغل بني فيه ينمو كان والشعر األدب إىل ميله أن عىل
نرش يف الكربى املآثر بمرصوصاحب األحكام مجلس أعضاء أحد باشا عارف املرحوم مع
وتسهيل النافعة الكتب نرش غرضها املعارف بجمعية عرفت جمعية تأسيس عىل الكتب
املطابع أقدم من وهي الكتب تلك لطبع ١٢٨٥ سنة باسمه مطبعًة هو وأنشأ اقتنائها،
املطبعة وخصوًصا أخرى مطابَع يف أيًضا كتبها تطبع كانت الجمعية أن عىل املرصية،
الكتب من كثريًا نرشت ألنها النهضة؛ هذه تاريخ يف كبري شأٌن الجمعية ولهذه الوهبية،
املمالك» و«سلوك الزمان» بديع و«رسائل الغابة» و«أسد العروس» «تاج ككتاب املهمة

والفقه. واألدب التاريخ كتب من وغريها باء» و«ألف
بك عثمان محمد مع اتحد مطبعته إلنشاء التالية السنة ففي الرتجمة صاحب أما
الجريدة إال يومئٍذ بمرص العربية الجرائد من يكن ولم عربية جريدٍة إلنشاء جالل
لم ولكنه األفكار» «نزهة سماها بجريدة رخصة فنال النيل، وادي وجريدة الرسمية
إن ذلك يف السبب عن ويقال إصدارها، دون العوائق حالت ثم عدَدين إال منها يُصِدر
الفتن عىل وتبعث األفكار تثري أنها من تخوُّفه باشا إلسماعيل أظهر باشا شاهني املرحوم
وقد وغريها، املعارف لجمعية الكتب بطبع تشتغل املطبعة وظلت بإلغائها، األمر فصدر

نفقته. عىل كتبًا فيها طبع
وإنشاء الحكومة يف وخدمة تجارة بني مختلفة أعماٍل يف تقلَّب قد املرتجم أن فرتى
مرامه كل ينل ولم العمر، من الثالثني دون وهو وغريها الكتب ونرش والجرائد املطابع
أن قبل عمله استثمار يف لحاجته ذلك يف السبب ولعل وذكائه، اقتداره مع منها واحد من
خدمة يف عنها يرغب ولم مثًال التجارة يف ثبت لو ألنه واحدة؛ خطٍة يف ثباته وعدم ينضج
إىل عنها يعدل ولم الخدمة يف ثبت لو أو التجارات، أوسع من تجارته لكانت الحكومة
لكانت اآلن إىل الصحافة يف ثبت ولو املناصب، أصحاب أكرب من لكان والطباعة الصحافة
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ال الذين واألذكياء حال، عىل يستقر يكن لم ولكنه وأهمها، الصحف أكرب من صحيفته
إىل الطلوع يريدون الرسيع النجاح يف الرغبة تقلبهم سبب يكون إنما عمل يف يثبتون
إىل وانتقلوا تركوه عمل يف النجاح قمة إىل الوصول استبطئوا فإذا واحدة، دفعًة األوج
عمٍل يف ثبتوا ولو بالهواء، القصور بناء يف العمر ضياع إىل األكثرين يف ذلك فيئول سواه

الزمان. معاكسات من الشكوى مئونة لكفاهم نوعه يكن مهما واحد
إسماعيل الخديو زال وما الجانب، مرعي كان ألنه ضيًما؛ يشُك لم املرتجم أن عىل
الخديو وأبعد ١٨٧٩ سنة الخديوية منصب يف التغيري حدث فلما له، خدمته صدق يذكر
سنوات بضع معيَّته يف وأقام فجاءه إليه املرتجم استقدم إيطاليا يف واستقر أوروبا إىل
ولم واألمراء، امللوك إىل الرسائل عنه يكتب العربي) (سكرتريه يده كاتب أثنائها يف كان
كجريدة جرائد عدة بأوروبا إقامته أثناء يف فأنشأ لنفسه العمل من ليمنعه ذلك يكن
مؤقت لغرٍض ينشئها كان لعله أو منهما واحدة يف يثبت ولم «األنباء» وجريدة «االتحاد»

عطلها. ناله فإذا
السلطان فأكرم الجرائد تلك إنشائه أثر عىل اآلستانة إىل ذهب ١٣٠٣ه سنة يف
فقدر الشهري؛ العالم باشا منيف يومئٍذ وناظرها املعارف، مجلس يف عضًوا وعيَّنه وفادته
يف أقام أن وبعد النظارة، شئون من كثري يف عليه وعول منه وقربه قدره حق الرجل
نضجت وقد بالكتابة االشتغال إىل وعاد مرص إىل عاد سنوات عرش نحو املنصب هذا
يف بنفسه اختربه ما مع إياها ممارسته لطول الصحافة ملكة واكتسب اإلنشائية، مواهبه
إىل أوًال فعمد األمور، مخبآت عىل واطالعه السياسة رجال كبار ومخالطته أسفاره أثناء
جمع ما أشهرها العمران وقواعد واألدب السياسة بني جامعة بمقاالٍت الجرائد مراسلة
يف يرتدد وهو األسبوعية الرشق» «مصباح جريدة أنشأ ثم هنالك»، «ما كتاب يف حدة عىل
حتى والرتب؛ العطايا من السلطانية بالنعم مشموًال منها ويعود اآلستانة إىل ذلك خالل
مخلًصا العربية الصحافة خدمة يف عامًال زال وما األول، الصنف من األوىل الرتبة بلغ
حتى واملنن باملنح يخصه وسموه العايل، الجناب بمرضاة التعلق شديد الخديوي للبيت

عمره. من الستني يف وهو ١٩٠٦ سنة يناير ٢٩ يف هللا توفاه
الرتجمة، هذه صدر يف رسمه ترى كما املالمح حسن الجسم ممتلئ القامة ربع كان
الصحايف اإلنشاء يف نابغة األسلوب حسن الخاطر رسيع النادرة لطيف الحديث حلو وكان
واملداعبة. النقد إىل ميل مع وأسلوبًا ومتانًة رشاقًة السياسة كتاب بني األوىل الطبقة ويف
ينُج «لم قيل حتى قريبًا وال صديًقا ذلك يف يراعي ال قرص أو لذع من نقده يخلو وال
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لتقلُّبه تابع وذلك خطته يف تقلُّبه عليه انتقدوا وقد يعرفه.» لم الذي إال قلمه قوارص من
من التنقل يف العمر قىض حتى أعماله يف تردده من قدمناه ملا معايشه أحوال سائر يف
نادرة كان ألنه مواهبه؛ من استثمارها يرجى كان التي الفائدة وضاعت آخر، إىل عمل
غوامضها، وكشف بخفاياها واإلحاطة األمور تفهم عىل واالقتدار الذهن وحدة الذكاء يف

كان. ما غري الرجل هذا من لكان واألعمال املبادئ يف الثبات رافقه فلو

زيدان جرجي
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هللامراش عبد

و«الحقوق» القاهرة» «مرص وصحف لندن يف األحوال» «مرآة جريدة محرر
«البيان» مجلتَي يف املفيدة املقاالت ونارش باريز يف املرشق» و«كوكب

الصحف. من ذلك وغري القاهرة؛ يف و«الضياء»
∗∗∗

الفضل يف عريقة أرسٍة من مراش، بطرس بن هللا نرص بن هللا فتح بن هللا عبد هو
شعراء كبري مراش فرنسيس أخو أنه شهرًة وكفاه واألدب، بالعلم معروفة والوجاهة
سوريا. يف الكاتبات النساء شهريات ومن العربية الشاعرة مراش مريانا وشقيق حلب،
حداثته يف ى فتلقَّ وغريه، والده عىل وتأدب بها ونشأ ١٨٣٩ سنة آيار ١٤ يف حلب يف ُولد
عنهم فأخذ الفرنسيسيني الرهبان مدرسة دخل ثم والحساب والخط العربية علوم مبادئ
وفنونها، أبوابها يف فتخرج التجارة أعمال إىل انرصف ذلك وبعد اإليطالية، اللغة أصول
لها ينشئ تجارية رشكة لعقد حلب تجار جلَّة من جماعة انتدبته فيها نجابته بدت وملا
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١٨٦٩ سنة إىل بها ولبث ١٨٦١ سنة إليها فسافر اإلنكليز، بالد من منشسرت يف محالٍّ
أرباب من معامليه بني محمود مقاٌم له فكان والدراية، األمانة من عليه كان بما واشتهر
من فاستشفَّ السويس خليج فتح تم السنة تلك ويف صالحة، ثروًة منها وأحرز التجارة
التي البضائع أن قدر ألنه حلب؛ تجارة عىل قاضية رضبًة سيكون أنه الفتح هذا وراء
ترسل أن بد ال العجم وبالد العراق نواحي إىل برٍّا القوافل فتحملها إليها ترسل كانت
العدول نوى أخرى وألسباٍب السبب ولهذا البرصة، ثم السويس طريق عن بحًرا ذلك بعد

أعمالها. وتصفية الرشكة حل يف ورشع بتًة التجارة عن
إىل انتقل ١٨٧٠ سنة واألملان الفرنسيس بني أوزارها الحرب وضعت أن وبعد
سنة حسون هللا رزق أنشأ وملا املعارف. وخدمة التجارة يتعاطى بها فأقام باريس
منشسرت إىل عاد ثم تحريرها، مراش هللا عبد توىل لندن يف األحوال» «مرآة جريدة ١٨٧٦
ذلك وبعد التجارية، وأعماله طرازي هللا فتح ألشغال كاتبًا ١٨٨٠ سنة إىل بها فلبث
إسحاق ألديب القاهرة» «مرص جريدة يف حرر حيث ثانية مرًة باريس فأتى فارقها
ثم الفرنسيس، رجال ألحد املرشق» «كوكب وصحيفة عورا مليخائيل «الحقوق» وجريدة
يف إليه هللا توفاه أن إىل فيها مقيًما يزل ولم عصاه، بها وألقى مرسيليا إىل وسافر زايلها

.١٩٠٠ الثاني كانون ١٧
وقد الحياة، أطوار من فيه تقلَّب وما الرجل هذا تاريخ من يُذكر ما مجمل هذا
الشئون بعيد إىل والتطالِّ املزاحمة قليل كان ألنه والدعة؛ السكينة عىل كلها أيامه عربت
الجلبة من باإلكثار العلية واملقامات الشهرة وابتغاء الحظوظ معالجة يف والتفاني
فلم كله الغنى وهو الرىض مبلغ به بلغ الدنيا من حظ عىل كان أنه عىل والحراك،
املطالعة إىل انرصف ولكنه الكسب، يعاني وال الدينار حشد عىل يحرص ذلك بعد يكن
كان فإنه أيًضا؛ بالتجارة اشتغاله مع قط عنه ينقطع لم ما وهو العلم يف والتوسع
وال وحديثها قديمها األسفار من فيها ما يتصفح وباريز لندن مكاتب إىل االختالف كثري
منها وانتسخ وآدابهم وتواريخهم العرب لغة من وافًرا حظٍّا فأدرك منها، الخطية سيما
يكوِّن ضخم مصنٌف وهو للثعالبي الدهر» «يتيمة كتاب منها نذكر عزيزة، كتٍب عدة
بنسخة عارضه ثم باريز، مكتبة من انتسخه كبرية صفحٍة وخمسمائة ألف من نحًوا
غلط من للصحة مباينًا وجده ما عىل ونبَّه النسختنَي بني الفرق مواضع إىل وأشار لندن
أن وبعد دمشق، يف املطبوعة بالنسخة عارضه ذلك وبعد بنفسه، استدركه مما النساخ
هوامشها عىل علق سطًرا وسطًرا صفحة صفحًة تتبعها وقد نسخته وبني بينها جمع
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أصحَّ النسختنَي هاتني من واحدة كل فكانت وغريها، والزيادات الفروق من وجده ما كل
الكتاب. هذا نسخ

انتسخها تآليفهم، ونوادر األقدمني آثار ُغرر من كلها أُخر ورسائل كتب وهناك
الرقعة نقي الخط مليح وكان وتصحيحها. مقابلتها يف والتدقيق العناية مع بخطه
شديد وهو الهندي القصب من بقلم أوًال يكتب وكان حلب، خطاطي كأكثر التأنُّق كثري
من خطه ترى ولذلك الحديد؛ بأقالم يكتب صار ثم يتغري، وال يتشعث يكاد ال الصالبة

واحًدا. آخره إىل الكتاب أول
األسلوب، واضح العبارة، سهل الرتسل، حسن اإلنشاء، أهل أكابر من هللا عبد وكان
املعاني، ووضوح البالغة عىل حريًصا النق، حسن والرتاكيب، األلفاظ باختيار بصريًا
وكان األدب. أهل من الخاصة وألفاظ العرب فصحاء قوالب من األوفر بالنصيب آخذًا
باٌع له وكان جميًعا، فيهن يكتب والطليانية والفرنسوية اإلنكليزية للغة متقنًا ذلك مع
من كثري يف مشارًكا املختلفة، والرشائع واألديان األخالق وعلم والفلسفة التاريخ يف طويل
بالسياسة بصريًا وكان الرياضية. الفنون وسائر والهيئة كالطبيعيات املعارصين علوم
باٍق هو ما منها شتى، ورسائُل مقاالت ذلك كل يف وله ودقائقها، أرسارها عىل مطلًعا
القطر ومجالت وجرائد وباريس لندن يف العربية الجرائد بعض يف نُرش ما ومنها بخطه
«البيان» مجلة يف تباًعا نرشها التي «الرتبية» مقالة منها له ُطبع ما وأشهر املرصي،
البالغة فنون من تضلُّعه مع فإنه النظم وأما وصفها. يف اإلطناب إىل حاجة فال اليازجية؛
قليل كان بالشعر؛ بيتهم اشتهار ومع واملولدين، العرب أشعار من يحفظ كان ما وكثرة
االنحطاط من العرص هذا يف الشعر إليه بلغ ما مع سيما وال له، واملعاناة فيه الرغبة

ورديئه. جيده بني املميِّزين قلة ومع والتفاهة
طلق اللون أبيض الجسم، معتدل القوام، ربعة كان فقد الشخصية صفاته وأما
جليل رجًال وكان املحارضة. لطيف الرواية، واسع املنطق، مهذب اللسان، فصيح املحيا،
العرب. وأريحية الفرنسيس ورقة اإلنكليز رزانة بني جمع قد الصفات، كامل القدر،
منزًَّها والخيالء الزهو عن بعيًدا الجناح وخفض الزهد من جانب أعظم عىل وكان
وإجماع واإلنشاء العلم يف قدمه ورسوخ فضله سعة مع إنه حتى والكرب، الدعوى عن
له، ُطبع وما كتبه ما أكثر يف اسمه ذكر من يتفادى كان كالمه استحسان عىل املطالعني
فضله تمام عنوان من جرم وال هذا آثاره، من يشء نرش يروم من عىل ذلك ويشرتط
تقرير أو فائدة نرش إال يكتبه فيما يتوخى يكن لم ألنه اإلنسانية؛ الكماالت يف وتناهيه
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رسالتان قلمه آثار من وتوجد اإلطراء. طلب عىل والتهالك الشهرة ابتغاء دون حقيقة
فيها عرَّب والثانية األرض» وتخطيط الهيئة «علم يف متفرقة فوائَد فيها جمع إحداهما

واآلداب». «األخالق يف دالرشفوكو الدوك خواطر
يف العرب مصطلحات من ألفاظ إحياء من تخلو ال فإنها «الهيئة» يف فصوله وأما
خزائن يف العهد هذا إىل الباقية األسفار بعض من إال األيام بأكثره ذهبت مما العلم هذا
عىل مطوَّل نقٌد أيًضا وله والتقييد، البحث يف وإمعانه اطالعه وفرة عىل دلَّ مما أوروبا؛
له يقال الفرنسيس علماء أكابر من واحد بقلم الذهب» «مروج لكتاب فرنسية ترجمٍة
القاهرة يف اليازجية «الضياء» مجلة نرشته الفائدة جزيل نقٌد وهو مينار، دي بربياي

.١٩٠٠ سنة
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نظارة أبو الشيخ

زمارة» و«أبو زرقاء» نظارة أبي و«رحلة زرقاء» نظارة «أبو اآلتية: الصحف منشئ
نظارة» و«أبو املرصية» و«النظارات املرصي» و«الوطني و«الحاوي» صفارة» و«أبو
ونارش وغريها، اإلسالمي» و«العالم و«املنصف» و«التودد» املرصية» و«الثرثارة

الفرنسية. الصحف أشهر يف الكثرية املقاالت
∗∗∗

نظارة أبي الشيخ اسم يجهل العرص هذا يف واألعاجم األعارب كتبة من أحًدا نظن ال
األرض مشارق من اللطيفة مقاالته صدى ورنَّ الخافَقني يف ذكره اشتهر الذي املرصي
وذاع السياسة، عالم يف شهرته علت الذي الكبري االنتقادي الكاتب فهو مغاربها، إىل
وعمًال قوًال يُدافع قرن نصف من أكثر منذ زال وما وعامتهم، الناس خاصة بني صيته
بالده مصلحة عن تُوصف ال وحماسة جأش بثبات يجاهد بل املحبوب، وطنه عن
بمكيال له نكيل أن ملآثره تخليًدا العدل باب من فنرى الغرباء، نري من واستقاللها

وترجمته: برسمه الكتاب هذا صفحات ونزين أعماله،
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أبوين من ١٨٣٩ شباط ٩ بتاريخ القاهرة يف ُولد صنوع2 رافائيل بن يعقوب هو
أي الويًا يكون أن استحق حتى التوراة تعاليم أظفاره نعومة منذ وأتقن إرسائيليَّني،
عقائد عىل هكذا ووقف والقرآن اإلنجيل درس ثم سبحانه، هللا وجود بعقيدة مؤمنًا
حفيد يكن باشا أحمد األمري لدى مستشاًرا أبوه وكان الالهوت. بوحدانية القائلة األديان
أرسله يعقوب نباهة األمري هذا شاهد وإذ الخديوية، العائلة رأس الكبري باشا عيل محمد
Livourne ليفورنو مدينة إىل الفتى فذهب العرصية، العلوم إلتقان أوروبا إىل نفقته عىل
الحول بالًغا سنني ثالث بعد منها عاد ثم فيها، وبرع العلوم تلقى حيث إيطاليا يف
كثريًا عليهما ف فتأسَّ إليه واملحسن أباه فقد ذلك أثناء ويف عمره، من عرش السادس
وأبناء الخديوية العائلة ألغصان اللغات يُدرِّس أخذ العهد ذاك ومن مرٍّا، بكاءً وبكاهما

واملراتب. املناصب أعىل إىل ارتقوا الذين تالمذته من كثري نبغ حتى األعيان
إسماعيل الخديو بمساعدة القاهرة يف عربي مرسٍح أول أنشأ ١٨٧٠ وسنة
فألف رواياته، تمثيل مراًرا وشهد عمله عىل ونشطه مرص» «موليري لقب منحه الذي
ومنها واحد بفصٍل منها وغرامية، هزلية روايًة وثالثني اثنتني حينئٍذ الرتجمة صاحب
أسس ثم النيل، ضفاف عىل الشيوخ آذان يف يرنُّ صداها يزل لم فصول، بخمسة
العلم» محبي «جمعية واألخرى التقدم» «محفل إحداهما علميتنَي جمعيتنَي ١٨٧٢ سنة
السياسية أحوالها يدرس مدًة بقي حيث أوروبا إىل سافر ١٨٧٤ وسنة رئاستهما، وتوىل
الغرية بنار وملتهبًا اإلفرنج بتقدم مشغوًفا وطنه إىل راجًعا قفل ثم شعوبها، وأخالق

املرصي. الشعب بني العرصية الحضارة روح لبثِّ
مفتي عبده محمد والشيخ املشهور، الفيلسوف األفغاني الدين جمال السيد وكان
اللغة من شيئًا عليه درسا وقد املحبة، بُعرى معه متحَدين سابًقا املرصية الديار
إسماعيل، الخديو أعمال النتقاد هزلية عربيٍة جريدٍة إنشاء عىل ثالثتهم فاتفق الفرنسية،
املذكوران، العاملان معه فيها ويحرر الرتجمة صاحب إدارتها يتوىل أن عىل رأيهم قرَّ ثم
فخرج بمسلكها، يليق للجريدة عنوان إيجاد يف يعقوب إىل الدين جمال السيد أوعز وقد
حوله عوا تجمَّ قد الحمري أصحاب بالفالحني فإذا يركبه، حمار عن باحثًا بيته إىل هذا
ورائه من بصوت وإذا منهم التخلص أحب زاحموه فلما حماره، يُرِكبه أن منهم كل وأراد
لعيونه وقايًة الزرقاء النظارات يستعمل وقتئٍذ وكان الزرقاء» النظارة أبا «يا يناديه

ومتواضع. محتشم معناها عربانية لفظٌة صنوع 2
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الزرقاء» النظارة «أبي عبارة واستحسن أذنَيه يف الصوت هذا فرنَّ الشمس، حرارة من
الدين جمال السيد إىل ساعته من فرجع الهزلية، للجريدة عنوانًا اتخاذها عىل وصمم
فضحك للجريدة، املذكور العنوان وباختياره الحمري أصحاب مع له جرى بما وأخربه
الصحيفة من ١٨٧٧ سنة األول العدد صدر وهكذا االسم. استحسن لكنه كالمه من
أقطار أربعة يف فانترشت بالضاد، الناطقني عند الهزلية الصحف أوىل تُعد التي املذكورة
«الشيخ اسم الحني ذاك من عليه أُطلق الذي لصاحبها مالزًما اسمها صار حتى املعمور
يف املرصيني عامة عند الدارج القلم استعمل من أول صنوع يعقوب وكان نظارة». أبي
األقطار جميع يف العامي بالقلم شتى صحًفا أنشئوا الذين الكتَّاب من كثري فتبعه الكتابة

وغربًا. رشًقا العربية
إسماعيل أصدر شديدة بلهجٍة مرص خديو أعمال تنتقد جريدته مقاالت كانت وملا
االنتقام متعمًدا الخديو وكان منها، عرش الخامس العدد ظهور بعد بإبطالها أمًرا باشا
قنصل إىل وأوعز سبيًال، ذلك إىل استطاع لو القتل حتى الوسائل بكل منشئها من
صاحب فتوجه املذكورة، بالدولة محتميًا كان ألنه املرصية؛ الديار من يطرده بأن إيطاليا
أمام بعربته الخديو فمر أوروبا، إىل لتقلَّه سفينة ركب ومنها اإلسكندرية إىل الرتجمة
«انظر له: وقال بعضهم فصاح يشعيونه، الناس من ألوًفا بعينه ورأى املينا رصيف
من منفيٍّا بعينه ويراك منك ليشتفي الحارة3 شيخ جاء كيف الزرقاء النظارة أبا يا
إسماعيل خلع الواقع ويف مرص.» من مثيل هو يُنفى سنة «بعد بقوله: فأجابهم بالده!»

املذكور. التاريخ من سنة بعد الخديوية رسير من
«رحلة بعنوان الجريدة إصدار استأنف وهناك باريس إىل الرتجمة صاحب فسافر
محرًما الجريدة يُصادر الخديو ولبث إسماعيل، سياسة فيها ُمقبًِّحا زرقاء» نظارة أبي
وطوًرا زمارة» «أبي باسم تارة اسمها تبديل إىل الشيخ اضطر حتى مطالعتها الناس عىل
«النظارات أو املرصي» «الوطني باسم وآنًا «الحاوي» باسم وحينًا صفارة» «أبي باسم
وجريدة «املنصف» وجريدة «التودد» مجلة أصدر ثم فائدتها. القراء تفوت لئال املرصية»
جريدة ١٨٨٦ سنة أصدر وقد أيًضا، وغريها نظارة» «أبي وجريدة اإلسالمي» «العالم
العالم يف جريدة أول وهي إجبسيان» «البافار أو املرصية» «الثرثارة سماها لغات بثماني

إسماعيل. الخديو عىل جريدته يف نظارة أبو أطلقه لقب هو الحارة شيخ 3
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جرائده كتابة عىل همته تقترص ولم نعلم. ما عىل اللغات من الكثري العدد بهذا صدرت
مثل من الكربى الفرنسية الجرائد يف الذيول الضافية املقاالت ينرش كان بل املذكورة،

وسواها. و«الفيغارو» و«املاتني» «التان»
السلطان ابن حسن السيد رئاسة تحت باريز معرض يف ألقى ١٩٠٠ أيلول ٢٢ ويف
الفرنسية، العاصمة جرائد صداها رددت مختلفة لغات بعرش خطبًة الهنزواني عمر
ساحة إىل املوسيقى جوق يتقدمه حافل بموكٍب السامعني أكفِّ عىل ُحمل ذلك وبعد
بالنشيَدين القوم ترنَّم ثم الرشقية، وللدول لفرنسا حارٍّا دعاءً دعا حيث إيفل» «برج
ليبني» كسفيل «كنرت يف ضيافته إىل العجم شاه دعاه السنة تلك ويف والخديوي، الفرنيس

ثمينًا. وخاتًما عاليًا وساًما وأهداه
ديفون مدينة يف الثاني عباس الخديو سمو نظارة أبو الشيخ زار ١٩٠١ وسنة
شيخنا لكن التامة، بالحرية ممتًعا النيل وادي إىل بالرجوع الخديو إليه فأوعز بفرنسا،
ذاتها السنة ويف اإلنكليزي. باالحتالل مقيًدا املرصي القطر زال ما الطلب: إجابة رفض
فتناول الهنزوان حاكم عمر السلطان Champigny شامبيني يف الواقع مصيفه يف زاره
١٩٠٢ وسنة واحد. رسٍم يف را تصوَّ ثم املحبة نخب االثنان وتبادل الظهر طعام عنده
بذلك أصحابه فاحتفل األوىل جريدته ظهور عىل عاًما وعرشين خمسة مرور وافق
وتونسيني وسوريني مرصيني من نفس مائة جمعت أنيقًة مأدبًة له وأقاموا شائًقا احتفاًال
لدخوله الخمسيني باليوبيل االحتفال جرى ١٩٠٥ وسنة وسواهم. وفرنسيس وجزائريني
يف الرشيفة الكرامة هذه نال عربي صحايفٍّ أول هو فكان والتدريس، التأليف سلك يف

حياته. حال
يكتب كان إنه بحيث وحديثة قديمة شتى بلغاٍت تامة معرفٌة الرتجمة ولصاحب
إملام مع واألملانية واإلنكليزية والفرنسية واإليطالية والعربية العربانية يف وشعًرا نثًرا
فإنه والرسم كاملوسيقى الجميلة الفنون بعض أتقن ثم وغريها. واليونانية باإلسبانية
جرائده يف نرشها التي التصاوير أكثر بقلمه ورسم واألمراء للملوك بديعًة ألحانًا ألَّف
لبلغت خطبه ُجمعت ولو عرصه آية الخطابة يف وكان احتجابها. حتى نشأتها منذ
املودة بعالئق مرتبًطا وكان حجته، وقوة لسانه بفصاحة الغربيون أعجب وقد املجلدات،
فضًال والهند، األقىص واملغرب وتونس والعراق وسوريا مرص يف زمانه علماء أكرب مع
وملربت سيمون وجول دودس كالجنرال الفرنسيس جهابذة لدى االعتبار من أحرزه عما
العرب، عند شائع هو كما املسجوع النثر طريقة الفرنسية اللغة يف وابتكر وسواهم.
بالعنوان املعروفة النبذة منها نذكر عديدة وخطبًا شتى مقاالٍت النوع هذا من فألَّف
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كتبها وقد واملباني، املعاني بليغة فإنها Constitution Ottomane et ses héros اآلتي
ذلك. غري كثرية مؤلفاٌت وله العثمانية، السلطنة يف الدستور بإعالن احتفاًال

عىل واإلفرنجية العربية الجرائد أجمعت املذكور الخمسيني يوبيله وبمناسبة
والعظماء والعلماء والشعراء األمراء من بكثرة اإلطراء رسائل عليه فتواردت تقريظه؛
صدره، زيَّنت التي الكثرية الرشف وسامات الحكومات رؤساء من ونال وغربًا، رشًقا
وإليك أضعافها، ألحرز اتضاعه ولوال عندهم، األدبية منزلته سمو عىل مصداًقا فجاءت

منها: البعض أسماء
محمد من الثالث» «النجوم وسام كردون: غران أو األوىل الدرجة ذات الوسامات
وسام زنجبار، سلطان برغش السيد من الدري» «الكوكب وسام القمور، جزائر سلطان

الهنزوان. سلطان عمر السيد من «الهنزوان»
رئيس من مارينو» «سام وسام أوفيسيه: غران أو الثانية الطبقة ذات الوسامات

إيطاليا. يف مارينو سان جمهورية
السلطان من العثماني» «الوسام قومندور: أو الثالثة الطبقة ذات الوسامات
من «إنج» ووسام إيران، شاه الدين نارص من واألسد» «الشمس وسام الحميد، عبد
حاكم من «أوبوك» ووسام تونس، باي الهادي محمد من «االفتخار» وسام سلطانها،

الوالية. هذه
السلطان من املجيدي» «الوسام أوفيسيه: أو الرابعة الطبقة ذات الوسامات
فرنسا، جمهورية رئيس من أكاديمي أو الفرنيس» العلمي «املحفل ووسام الحميد، عبد

الدولة. هذه ملك من «أنام» ووسام الكمبودج، دولة من «كمبودج» ووسام
ملك من الكاثوليكية» «إيزابال وسام كواليري: أو الخامسة الطبقة ذات الوسامات
الرشف وعالمات األوسمة من ذلك وغري بلجيكا؛ ملك الثاني ليوبلد من ووسام إسبانيا،

العلمية. واملحافل األدبية والجمعيات الحكومات من نالها التي
وعلمائهم وأمرائهم اإلسالم سالطني مع سيما ال إليهم املشار امللوك أكثر مع وله
بها أتحف وقد الحسنة، مآتيه عىل الثناء آيات تضمنت مكاتبات ومشاهريهم؛ وشعرائهم
ثمينة أدبية مجموعة وهي والتذكار، الهدية سبيل عىل التاريخ هذا مؤلف وفاته قبل
أو القديمة اآلثار لصيانة عادة يكرتثون ال الذين الرشقيني أحد عند نظريها وجود يندر

النفيسة.
«موليري لقب منها: نذكر وامللوك السالطني من مهمة ألقابًا نظارة أبو الشيخ ونال
من روايات بعض تمثيل حضوره أثر عىل مرص خديو باشا إسماعيل من مرص»
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يف الثاني الحميد عبد السلطان زار عندما ١٨٩١ سنة اإلسالم» «صديق ولقب قلمه،
ثم الفرنسية، الجمهورية رئيس كرنو إىل سالمه تبليغ السلطان فكلفه القسطنطينية،
جمهورية رئيس لوبه وبني إليه املشار السلطان بني الودية الواسطة ١٨٩٩ سنة كان
افتتاح عند فرنسا حكومة من الكبري» فرنسا «صديق لقب ١٩٠٠ سنة ونال فرنسا،
الرشق» «كوكب ولقب إيران، شاه من امللك» «شاعر لقب وأحرز العام، باريس معرض
ولقب مرص، خديو الثاني عباس من املخلص» «الوطني ولقب الهنزوان، سلطان من

الربازيل. إمرباطور بدرو» «دون من العامة» األخوية الرابطة «مقوي
لالشرتاك اآلستانة إىل سافر أيام بثالثة العثمانية السلطنة يف الدستور إعالن وبعد
الحني ذاك ومن باريس، إىل باإلكرام مشيًعا عاد ثم الوطنية، أفراحهم يف العثمانيني مع
األخري العدد أصدر ١٩١٠ األول كانون ٣١ ويف برصه، كفَّ حتى يضعف عينَيه نور أخذ
وادي حقوق عن ودفاعها سنة وثالثني أربًعا انتشارها بعد … نظارة» «أبي جريدة من
١٩١٢ أيلول ٣٠ يف هللا توفاه سنة وسبعني أربًعا قىض وبعدما يُوصف، ال بثباٍت النيل

والغرب. الرشق إىل نعيه خرب التلغرافية «روتر» رشكة فنقلت باريس يف
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عبده محمد الشيخ

القاهرة يف املرصية» «الوقائع جريدة محرر عبده؛ محمد الشيخ
باريس. يف الوثقى» و«العروة

∗∗∗

األوىل نشأته

بجده االرتقاء من ذلك يمنعه فلم فقريَين، أبَوين من نرص» «محلة صغرية قرية يف نشأ
الدهر أقطاب من وقطبًا الرشق يف علًما وأصبح اإلفتاء، منصب بلغ حتى واستعداده

اإلسالم. بقي ما ذكره ويبقى األيام، صفحات عىل اسمه سيُنقش
محمًدا، إال أوالده فيها أدخل وقد الفالحة يتعاطى وأبوه ١٢٥٨ه/١٨٤٢م، عام ُولد
حينًا، إليه تردد القرية، ُكتَّاب فأدخله الفقهاء من يجعله أن فأراد الذكاء؛ فيه توسم ألنه
«الجامع إىل نقله ثم سنوات ثالث فيه أقام طنطا، يف األحمدي» «الجامع إىل أرسله ثم
فساد إىل باألكثر ذلك ينسب وهو شيئًا. فيهما يستفد لم عاَمني فيه فقىض األزهر»
يف أسلوبًا لنفسه فاستنبط العلم ي تلقِّ من ا بدٍّ يَر ولم لنفسه انتبه ثم التعليم، طريقة
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منه فأحرز طلبه يف واستغرق العلم فاستلذ يقرؤه، ما م تفهُّ يف فكرته وأعمل املطالعة
الطريقة. بتلك إدراكه يستطاع ما عىل كبريًا جانبًا

األفغاني الدين جمال السيد ١٢٨٨ه/١٨٧١م سنة مرص عىل ورد أن واتفق
وتوىل عمره، من الثالثني أدرك وقد األزهر يف يزال ال الرتجمة وصاحب اإلسالم فيلسوف
من جماعة مع تالمذته سلك يف محمد فانخرط والفلسفة املنطق تعليم الدين جمال
نفخ الرجل كأن غبار لهم يشقُّ ال فخرجوا الدين، جمال عىل تخرجوا املرصيني نوابغ
فضًال منه فاقتبسوا النور، جاءهم وقد ظلمة يف هم وإذا أعينهم ففتحوا روحه من فيهم
حجب عقولهم عن تمزقت إذ هي؛ كما حالهم أرتهم حية روًحا والفلسفة العلم عن
وكان والدينية، والحكمية األدبية الفصول فأنشئوا الكتابة يف للعمل فنشطوا األوهام،
ُقيض فلما مباراته، عىل وأقدرهم طبعه إىل وأقربهم به الجميع ألصق الرتجمة صاحب
لكم تركت «قد خاصته: لبعض وداعه يوم قال الديار هذه من باإلبعاد الدين جمال عىل

عامًلا!» ملرص به وكفى عبده محمد الشيخ
وتحرير األمريية املدارس يف تدريس بني العلمية املناصب بعض يف محمد وتقلَّب
فحمله العرابية، الحوادث كانت حتى الرسمية الدوائر يف وكتابة املرصية» «الوقائع يف
وملا العاقبة، بسوء وينذرهم يفعلوا أالَّ لهم ينصح وهو معهم السري عىل أصحابها
يعلمون ال وهم الثورة بتيار الناس وسبق بالنابل الحابل اختلط العرابيني أمر استفحل
وحوكموا، عليهم ُقبض الذين جملة يف عبده محمد والشيخ مرص اإلنكليز فدخل مصريهم،
يف اإلقامة فاختار السابق، الخديوي باشا توفيق بعزل أفتى ألنه بالنفي؛ عليه فُحكم
فاغتنموا سنوات ست هناك فأقام وفضله، بعلمه وأعجبوا السوريون به فرحب سوريا

مدارسهم. بعض يف بالتدريس إليه وعهدوا بينهم إقامته
وكانا الدين جمال وصديقه بأستاذه فيها فالتقى باريس إىل سوريا من وانتقل
بالشيخ منوطة وكتابتها الوثقى» «العروة جريدة فأنشئوا هناك، اللقاء عىل تواعدا قد
الشيخ وتمكن طويًال، تعش لم ولكنها اإلسالمي العالم يف شديدة رنٌة لها فكانت محمد؛
الفرنساوية اللغة وقرأ الحديث التمدُّن أحوال عىل االطالع من بباريس إقامته أثناء يف
عنه العفو إصدار يف بعضهم سعى ثم فيها، املطالعة عىل قادًرا أصبح حتى نفسه عىل
يف مستشاًرا فُعنيِّ ومواهبه مناقبه وظهرت القضاء السابق الخديو ه فوالَّ مرص، إىل فعاد
املرصية للديار مفتيًا أخريًا وُعني األزهر، إدارة مجلس يف عضًوا وسمي االستئناف محكمة
ولم ١٩٠٥ تموز ١١ يف هللا توفاه حتى املنصب هذا يف زال وما ١٣١٧ه/١٨٩٩م، سنة

ذكره. بها يخلد آثاًرا خلف ولكنه اسمه، به يبقى ذكًرا يعقب
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وأعماله مناقبه

العارضة، قوي اللسان، فصيح النظر، حادَّ البنية، قوي اللون، أسمر القامة، ربع كان
ساعده وقد الحافظة؛ قوي الخاطر، رسيع الذهن، حارض العبارة، بليغ الفؤاد، د متوقِّ
واملنطقية والفلسفية والعقلية الدينية الكثرية العلوم من أحرزه ما إحراز عىل ذلك
شديد وكان أشهر، بضعة يف الكهولة حدود يف وهو الفرنساوية اللغة وتلقى والطبيعية،
فكاتبه اإلسالمي، العالم يف عنه ذلك وذاع ِملَّته شأن رفع عىل حريًصا وطنه عىل الغرية
طالبًا يرد ال وهو علمه من ويستفيدون يستفتونه املسكونة أقطار أربعة من املسلمون

واجب. يف يُقرص وال
عمٍل عىل يقدمون ال القوم كان فقد الوطنية؛ املرشوعات من إليه ُعهد بما ناهيك
«رشكة وألَّف اإلسالمية» الخريية «الجمعية فرأس فيه، استشاروه أو عليه َّسوه رأ إال كبري
إليه عهد ما وآخر مباحثه، يف القوانني شورى مجلس وشارك العربية» الكتب طبع
التأليف من فيه اشتغل عما فضًال ومحاموها، الرشيعة قضاة فيها يتخرج مدرسة تنظيم
العامة باملصالح اإلدارة أو القضاء يف الهامة األمور من فيه يستشار كان وما والتصنيف
وإحسان ومشورة، إفتاء بني والبعيد، للقريب فوائد كنز كان فقد وبالجملة والخاصة،
وتنشيط وتحريض واستنهاض ومناظرة، ومباحثة وخطابة، ووعظ ومداولة وكتابة،

ذلك. وغري

اإلسالم إصالح

أو العلمية أو الخريية أعماله من تقدم ما عىل تتوقف ال الحقيقية عظمته أن عىل
يقوم ال أفراد إال ملثله يتصدَّى ال الذي اإلصالحي بمرشوعه تقوم هي وإنما القضائية،
عىل بسطه أردنا ما وهذا قليلة، بضعٌة إال عمرها طال مهما الواحدة األمة يف منهم

العجالة: هذه يف الخصوص

الحقيقية العظمة

الذي الغرض أو فيه صاحبها يسعى الذي السبيل باختالف وأثًرا شكًال العظمة تختلف
من العظماء ومن الدين، أو العلم أو الحرب أو السياسة يف العظيم فمنهم إليه، يرمي
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أو ربعه أو الطريق نصف من الخارس بصفقة يرجع من ومنهم عمله إتمام إىل يوفق
ويغلب الواسعة الشهرة يف الرغبة ملجرد العظائم يأتون إنما العظماء أكثر أن عىل ُعرشه.
أو أهلهم أو أنفسهم يف أعمالهم ثمار تنحرص وهؤالء الحرب، رجال يف ذلك يكون أن
كبار سري يف ذلك اعترب اآلخرين، برض إال ألنفسهم نفًعا يستطيعون ال أنهم عىل أمتهم
أو الدماء من عظمتهم سبيل يف سفكوا فكم وغريهما، وبونابرت كاإلسكندر الفاتحني
إال فيهم مكثه يطل ولم أمتهم أو أنفسهم عىل عائًدا النفع وكان املحرمات، من ارتكبوا

قليًال!
أو العلمية األصول من األذهان به ينريون بما تقوم فعظمتهم العلم رجال وأما
غري أو والقوانني النظامات من يضعونه أو منها والوقاية األمراض أسباب من يكتشفونه
دًما، نرشه سبيل يف يسفكون وال والوضيع، الرفيع والبعيد، القريب يشمل ونفعهم ذلك،

املدنية. بنمو وينمو اإلنسان بقي ما باٍق وهو محرًما، يرتكبون وال
أوسع فتأثريهم واألحكام الرشائع واضعي من مجراهم جرى وَمن الدين رجال وأما
ونساءً رجاًال وأجناسهم طبقاتهم اختالف عىل البرش يتناول ألنه شموًال؛ وأعمُّ دائرًة
وعالئقهم وعاداتهم الناس وأخالق وآدابه االجتماع نظام يتوقف وعليهم وصغاًرا، كباًرا
يف من أو كاألنبياء الرشائع واضعو األوىل الفئة فئتان: الدين وعظماء ببعض. بعضهم
الذين املصلحون الثانية والفئة الطبيعة، وراء ما إىل أعمالهم ينسبون ممن معناهم
شكله، وتغري فسد قرون بضعة عليه مر إذا الدين ألن فساده؛ بعد الدين يصلحون
يقوم حتى شأنها وينحطُّ األمة فتفسد شئونه؛ يتولون الذين ملطامع تبًعا وضعه وانقلب
واإلصالح به، يفوز من قل شاقٌّ عمٌل األديان ووضع رونقه. إىل ويعيده يصلحه من
قديم، ديٍن إصالح من أيرس جديد ديٍن إدخال كان وربما عنه، مشقة يقل ال الديني
عىل إصالحها، يف كلفتهم مما أكثر الدماء من قيامها يف البرش تكلف لم املسيحية فالديانة
يف ذلك اعترب انتشاره، برسعة يعوضونه الدماء من نرشه يف الدين رجال يضيعه ما أن
وسعى طلبه فقد اإلصالح يف ذلك نحو ويقال قيامهما، يف واإلسالم النرصانية بني الفرق
أهل ألن «لوثري» غري كبري إصالٍح إىل منهم يتفق فلم النرصانية رجال من واحد غري فيه
األخرى، األسباب وتهيئة اإلصالح لقبول األذهان استعداد من بد وال نرصوه، السياسة
عهًدا وأقربهم عبثًا! سعيهم وذهب أمورهم عىل فُغلبوا بالسيف املصلحني من نهض فكم
يف وأراد املايض القرن أوائل يف أمره استفحل فقد نجد يف «الوهابية» مذهب صاحب منا
غلبته املرصية الجنود ألن غرضه؛ إىل ق يوفَّ فلم النرصانية، يف لوثري أراده ما نحو اإلسالم
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يف أرسخ ولكنه بطيء فعملهم والتعليم الحسنة باملوعظة املصلحون أما عزيمته، وفلَّت
منهم. واحد عبده محمد والشيخ — الحدثان كوارث عىل وأصرب األذهان

الدين وجمال هو

غيوًرا فشبَّ علومه وتعلم اإلسالم يف وُربِّي الضمري حر البصرية نريِّ املفتي الشيخ نشأ
االجتماع تاريخ ودرس التمدن هذا أهل من الراقية األمم علوم عىل اطلع ثم عليه،
واتفق كلمته، وتجمع شأنه ترفع نهضة إىل حاجة يف اإلسالم فرأى العمران، ونواميس
املرشقية، والحكمة واملنطق الفلسفة عنه فأخذ األفغاني الدين جمال بالسيد اجتماعه
الغاية يف فتوافقا شأنه، ورفع كلمته جمع يف راغبًا اإلسالم عىل غيوًرا الدين جمال وكان
فأراد السياسة طريق من ذلك يف سعى الدين جمال ألن الوسيلة؛ يف اختلفا ولكنهما
بذل وقد واحدة، إسالميٍة دولٍة ظل تحت العالم أقطار أربعة يف املسلمني شتات جمع
كسبًا، التمس وال زوجة يتخذ فلم أجله من العالم عن وانقطع جهده املسعى هذا يف
ال طبيعية عمرانيٍة ألسباٍب غرضه إىل ق يُوفَّ فلم الغاية تلك إىل السعي همه جعل وإنما
دخائل عىل واطلع مساعيه من كثري يف رفيقه عبده محمد الشيخ وكان لذكرها، محل
طريق من شأنهم ورفع املسلمني كلمة جمع أن فعلم حبوطه، أسباب وعرف أموره
منار رفع همه فجعل العلم، طريق من فيه فسعى إليه؛ الوصول يتيرس ال السياسة
الحديثة املدنية أسباب من وتقريبهم والتهذيب بالتعليم املسلمني كلمة وجمع اإلسالم
مما الدين بتنقية إال يتأتى ال ذلك ورأى العرص، هذا يف الراقية األمم مجاراة ليستطيعوا
أغراض واختالف الدول وتغالب العصور بتوايل عليه طرأت التي الشوائب من اعتَوره
بالعرض الناس تمسك إذ املتوسطة؛ القرون يف النرصانية أصاب كما وأئمتها أصحابها
األوهام ملغالبة الوحيد والسبيل الحقائق. ونبذوا األوهام يف واستغرقوا الجوهر، وتركوا
الرتجمة صاحب وعلم العهد. هذا يف إليه بلغ ما عىل الصحيح العلم هو إنما والخرافات
كافة اإلسالمي العالم يف أو بمرص العلم ومركز مرص اليوم اإلسالمية العلوم محور أن
ذلك؛ يف جهده فسعى اإلسالم؛ أصلح فقد «األزهر» أصلح إذا أنه فرأى األزهر»، «الجامع
عليه، العامة واستنرصوا قدمه، عىل القديم بقاء يفضلون املراتب أهل من أناس فاعرتضه
يهمه فلم والبدع. الضالل مهاوي إىل باملسلمني ذاهب املفتي أن أذهانهم يف وغرسوا
األزهر إصالح يف ينجح لم أنه عىل الزمان، قديم من أمثاله نسيب ذلك أن لعلمه قولهم
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بعد ولو النهضة هذه تأييد إىل األمة رجوع من بد وال األساس، وضع ولكنه قليًال، إال
تأسيسها. يف له الفضل فيكون حني

الدين إصالح يف رأيه يرون وخاصتهم املسلمني عقالء من األعظم الجانب أن عىل
سيما وال ذلك إىل اإلسالم بحاجة الشعور إىل منهم كثريون سبقه وربما ورجاله،
الترصيح عىل يجرسوا لم ولكنهم املرصية، الناشئة من العرصية بالعلوم املتخرجني
فلما الدين، من املروق إىل الناس ينسبهم لئال الخصوصية املجتمعات غري يف بأفكارهم
فحاجة وأقالمهم. بألسنتهم ونرصوه مريديه من وصاروا وافقوه برأيه عبده محمد جاهر
لوثري أن كما بها، جاهر من أول ولكنه إليها انتبه من أول هو ليس اإلصالح إىل اإلسالم
جاهد من أول ولكنه اإلصالح، إىل النرصانية لحاجة انتبه من أول ليس املسيحي املصلح
السياسة فكانت اإلسالم مصلح وأما بنرصته، السياسة لقيام بجهاده فاز وقد سبيلها يف
يف الرفيع ومنصبه األدبية وجسارته ضمريه حرية املجاهرة تلك عىل حمله وإنما ضده

اإلفتاء.

واملدنية اإلسالم

فئة فئتنَي: إىل املسلمون انقسم اإلصالح إىل اإلسالم بحاجة عبده محمد الشيخ رصح فلما
وإطالق القديمة القيود حل ترى وفئة املحافظني، حزب وهم قدمه عىل القديم بقاء ترى
االعتقادات من خالطه ما ونبذ الدين قواعد من الصحيح إىل والرجوع الفكر حرية
من جارحة وبكل وقلمه بلسانه مبادئها عن يناضل الفئة هذه زعيم وكان الدخيلة،
الدين تنقية األول رئيسيَّني: غرَضني إىل ترمي القبيل هذا من مساعيه وكانت جوارحه،
الحديث التمدن أهل من املسلمني تقريب والثاني عليه، طرأت التي الشوائب من اإلسالمي
اإلسالمية العصبية فأهل وسياسيٍّا، وتجاريٍّا وصناعيٍّا علميٍّا مدنيته ثمار من ليستفيدوا
ألن السياسية؛ بالجامعة املسلمني استقالل من يرجونه ملا مغايًرا التقريب هذا يرون
عصبية يضعف بهم االختالط وتسهيل مدنيتهم بأسباب الحديث التمدن أهل مجاراة
واحدة، دولٍة ظل يف جمعها فيستحيل عنارصه تشتيت عىل ويبعث زعمهم، عىل اإلسالم
يشأ فلم الحال؛ هذه يف مستحيًال السيايس االجتماع ذلك يرى كان املفتي الشيخ ولكن
تقرب فائدة يخرس وأن الدين جمال وصديقه أستاذه أضاعه كما سًدى وقته يضيع أن
بالربا املتعلقة فتاويه من نرشه بما ذلك يف فسعى التمدن؛ هذا أسباب من املسلمني
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أسباب ويسهل األخرى األمم من املسلمني يقرب مما ذلك ونحو القبعة ولبس واملوقوذة
التجارة.

الدين تنقية

أطلق أنه فيها سعيه فأساس عليه الطارئة الشوائب من اإلسالمي الدين تنقية وأما
التي القواعد من وضعوه أو القدماء قاله بما يتقيَّد ولم القرآن، تفسري يف الحرية لفكره
ما عىل القرآن ويفرس القيود هذه من نفسه يحل أن فرأى منها، يشء تبديل األئمة يُحرِّم
املبني الصحيح العلم لقواعد موافقة فيه وآراءه أقواله فيجعل العرص، هذا روح يُوافق
مطابقته مع اآلن إىل العلم هذا إليه بلغ ما عىل العمران ولنواميس واالختبار املشاهدة عىل
ثبوت بعد املقدس الكتاب تفسري يف النصارى فعل كما الدين وأصول العقل ألحكام
والقرآن فيه، بالسياسة الدين الرتباط اإلسالم يف مسلًكا أوعر وهو الجديد، العلم مذاهب
وغريه الفقه مرجع ألنه كربى؛ أهميًة تفسريه عىل فيعلِّقون عندهم والدنيا الدين أساس
األربعة األئمة بأقوال تقييده السنة أهل رأى ولذلك والسياسية، الرشعية األحكام من
تفسري عن العدول يف بأًسا يرون فال مفتوًحا االجتهاد باب باستبقاء الشيعة وخالفهم

املجتهدين. باألئمة عندهم يُعَرفون وهم مفرسيهم، يف يشرتطونها برشوط آخر إىل

التفسري

ترجع اآلن إىل اإلسالم من العصور باختالف تختلف أحوال القرآن تفسري عىل تواىل وقد
أعرص: أربعة إىل

ظهور عند كانوا فقد وأصحابه النبي أيام يف ينحرص وهو العرصالشفاهي: األول
وتراكيبها؛ بمفرداتها معانيها وأدركوا فهموها آية أو سورة عليهم تُليت كلما الدعوة
تسهل القرائن كانت أحوال يف قيلت أكثرها وألن بالغتهم، أساليب وعىل بلسانهم ألنها
مختًرصا التفسري وكان لهم، فيفرسه النبي سألوا منها يشء عليهم أشكل وإذا فهمها،

يومئٍذ. اإلسالمية الدولة لسذاجة بسيًطا
قد اإلسالمية الدولة وكانت حواليه أو التابعني عرص به ونريد العرصالتقليدي: ثانيًا
فإذا أميني أكثرهم وكان التفسري، يف التوسع إىل فاحتاجوا واالرتقاء النمو يف أخذت
اليهود سيما وال الكتاب، أهل من أسلم من عنها سألوا اآليات بعض تفسري أعجزهم
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املتناَقلة التقاليد من عندهم كان ما عىل وظلوا أسلموا قد وكانوا اليمن يف املقيمني
الرشعية. باألحكام له تعلَُّق ال مما كتابة أو شفاًها

الفلسفي بالقياس وضبطه التفسري تدوين به ونريد املنطقي: العرصالفلسفي ثالثًا
وفارس والعراق الشام يف القديم العلم بأهل املسلمون اختلط أن بعد املنطقي والحكم
واستخرجوا لسانهم إىل ذلك ونقلوا والهند اليونان وفلسفة القدماء علوم عىل واطلعوا
األلفاظ معاني وضبطوا اللسانية العلوم وضعوا قد العرب وكان الكالم، علم منه
وضبطوها صوها ومحَّ الناقد نظر السابقة التفاسري يف فنظروا التعبري، وأساليب
القديمة اليونانية الفلسفة تقتضيه بما املنطق قواعد عىل باالعتماد العقيل بالقياس

ذلك. قبل النصارى الهوتيو فعله ما نحو عىل
العلم عىل املبنية الجديدة الفلسفة عرص وهو فيه، نحن الذي العرصالعلمي: رابًعا
الفكر حرية بإطالق السابق العرص عن ويمتاز واالختبار، باملشاهدة الثابت الطبيعي
التمدن مجاري وأوقفت وأقالمهم أسالفنا ألسنة أغلَّت التي القديمة التقليد قيود من
فيفرس العرص هذا روح إىل التفسري ينقل أن أراد املفتي فالشيخ متطاولة. أجياًال
الطريق هذا يف فسار التقليد، قيود من اإلسالم ويحل العقل أحكام يطابق بما القرآن
«املنار» مجلة يف نُرشت التفسري يف كثرية خطبًا «األزهر» طلبة عىل فألقى بعيًدا شوًطا
أجله يف هللا مد ولو العقالء، نفوس يف حسن تأثريٌ لها وكان حدة عىل بعضها وطبع
قيل وقد البيتنَي هذين يردِّد حاله ولسان خائًفا آسًفا قىض ولكنه العمل، هذا ألتم

وهما: مرضه أثناء يف نظمها قصيدة من إنهما

ال��م��آت��م ع��ل��ي��ه اك��ت��ظ��ت أو أب��لَّ م��ح��م��د ي��ق��ال أن أب��ال��ي ول��س��ت
ال��ع��م��ائ��م ع��ل��ي��ه ت��ق��ض��ي أن أح��اذر ص��الح��ه أردت ق��د دي��نً��ا ول��ك��ن

األقالم، وأرباب العلم أهل من أكثرهم ومريديه تالمذته من جماعة خلَّف أنه عىل
وإذاعة بنرصته مجاهرة وأكثرهم العرص، هذا يف وشعرائهم املسلمني كتاب نخبة وفيهم

اإلسالمي. «املنار» صاحب رضا رشيد السيد رصيفنا آلرائه
األرواح، أو الدماء عىل منها خوف ال إصالحية نهضٍة زعيم عبده محمد والشيخ
يجدر عظيم رجٌل فهو الدماء، إهراق من تخلو ال إصالحها سبيل يف األمم نهضات وأكثر
وتنقيته الحارضة واملدنية اإلسالم بني التوفيق يف آثاره يقتفوا وأن يبكوه أن باملسلمني
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بما واسرتشد التقليد قيود من فكره أطلق ملن ميسور وذلك األزمان، بتوايل به ألمَّ مما
هذه تعدم أالَّ نرجو أننا عىل الصحيح، العلم إىل باإلسناد الصحيح العقل إليه يهديه

قدير. يشء كل عىل وهللا بها. والعمل لها االنتصار يف اإلمام يخلف من النهضة

زيدان جرجي
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األفغاني الدين جمال

باريس يف الوثقى» «العروة جريدة مؤسيس وأحد اإلسالم فيلسوف
بالقاهرة الرشق» «مرآة جرائد يف الشائقة املقاالت ونارش سياستها ومدير

باإلسكندرية. و«املحروسة» و«مرص»
دف��ي��ن أي م��ن��ه ��ن ت��ض��مَّ ج��دثً��ا ن��ازًال أم��س��ى ال��دي��ن ج��م��ال ه��ذا
ال��دي��ن ج��م��ال ال��دن��ي��ا ب��ه ف��ق��دت ام��رئ ع��ل��ى ال��ب��ك��اء ع��م ب��ه ق��در

∗∗∗

النسب عريقة أرسٍة إىل ينتمي صفرت السيد ابن الحسيني الدين جمال محمد السيد هو
نزع وإنما كابل، أعمال من «كنر» خطة يف األفغانية الدولة أرايض من قسًما تحكم كانت
آله وسائر صفرت السيد بنفي وأمر األفغان أمري خان محمد دوست أيديها من السيادة
اإلمام إىل ويرتقي الشهري، املحدث الرتمذي عيل بالسيد نسبه ويتصل كابل، مدينة إىل

طالب. أبي بن عيل بن الحسني
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هجرية/١٨٣٨ ١٢٥٤ سنة كنر لخطة التابعة آباد» «أسعد يف الدين جمال السيد ولد
استكمل حتى األساتذة أشهر عىل كابل يف والنقلية العقلية العلوم ى وتلقَّ مسيحية،
عىل الرياضية العلوم أتقن حيث الهند إىل سافر ثم عمره، من عرشة الثامنة يف دروسه
فوقف الحج فريضة ألداء الحجاز إىل ١٨٥٧ سنة يف ذهب ومنها األوروبية، الطريقة
سلك يف انتظم وطنه إىل عودته وبعد سياحته، يف بها مر التي األمم عادات من كثري عىل
سياسية ألموٍر ثم إليه، املشار األمري عهد عىل سنة عرشة إحدى مدة الحكومة خدمة
الحكومة نفقة عىل املرصي القطر إىل الهند طريق عن فارتحل بالده يفارق أن اضطر

تركيا. عاصمة إىل ومنه اإلنكليزية
العثمانية السلطنة رجال عيون يف عالية كرامًة أحرز اآلستانة يف إقامته أثناء ويف
عضًوا ُعنيِّ شهور ستة وبعد فضله، له فعرفوا األعظم الصدر باشا عايل أمني سيما ال
خالفه العلوم نطاق لتوسيع طرق إىل وأشار بنشاط وظيفته فخدم املعارف مجلس يف
ارتجل الشورى دار يف للخطابة األعظم الصدر كلفه وملا املذكور. املجلس يف زمالؤه فيها
فشغب املعنوية، الصناعات عداد يف النبوة أدمج أن حد إىل فيها غاىل الصنائع يف خطبًة
عن إبعاده إىل الصدر ألجأ بما النكري عليه «الوقت» جريدة وشددت العلم طلبة عليه
الحكومة له عينت حيث النيل وادي إىل متوجًها ١٨٧١ سنة آذار ٢٢ يف فزايلها تركيا،
العلم طلبة من كثري حوله التفَّ وهناك باشا. رياض بمساعي شهريٍّا راتبًا املرصية
والحكمة األعىل الكالم فنون املرصيني طبقات بني وأذاعوا عنه ونقلوا عليه قرءوا الذين
تالمذته دعاه ولذلك اإلسالمي، الفقه وأصول التصوف وعلم الفلكية الهيئة وعلم النظرية
«العروة كتاب يف عنه ورد ما وإليك عرصه. علماء سائر به وفاخروا الرشق بفيلسوف

ببريوت: املطبوع الوثقى»

األزهر إىل يذهب ولم اختتم، ما آخر إىل ابتدأ ما أول من بيته مدرسته وكانت
يوم يزوره كان ما وأغلب زائًرا إليه يذهب كان نعم واحًدا، يوًما وال مدرًسا
تالمذته وحمل العقول، قوائم عن األوهام عقل لحل عنايته ه وجَّ ثم الجمعة،
عىل فاشتغلوا والدينية والحكمية األدبية الفصول وإنشاء الكتابة يف العمل عىل

بسعيه. مرص يف الكتابة فن وتقدم وبرعوا، نظره

السواد «يلبس اآلتية: بالعبارة هاروت» «سحر ديوان يف عنحوري سليم وصفه وقد
امُلحيَّا طلق الكفِّ سمح النكتة مليح … اللسان ذرب الكالم طيل العلماء، بزي ويتزيَّا
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وقلما املر، ويحب الحلو يكره الشهوات، عن نفسه ويعظم النساء يجتنب السمت، وقور
يوم) كل (مرة الوجبة يأكل تفكًها، فيهما يتنقل والرواند الكينا خشب من جيوبه خلت
من فقليًال مسكًرا تعاطى وإذا والتبغ الشاي رشب من يكثر منفرًدا، إال يأكل وال
يكره األفغان»، تاريخ يف البيان «تتمة سوى املطبوعة التآليف من له وليس الكونياك،
اللقاني إبراهيم مثل من كاتب عىل ألقى مقالة إنشاء رام فإذا منها، ويتثاقل الكتابة
ال لفٍظ بقوالب املعايل مفرغ مسبوًكا وهلة أول من فيجيء ويصلحه، يراجعه قلَّما إلقاءً

تزيد.» وال عنها تنقص
متطرًفا كان أنه إال السياسية، الشئون يف واسع إملاٍم ذا الدين جمال السيد وكان
ويلقي والعلنية الرسية االجتماعات يعقد فأخذ متناهية، درجٍة إىل األفكار حرية يف
ربقة من والتنصل بحقوقهم املطالبة عىل شديدة بلهجٍة املرصيني ا حاضٍّ الرنانة الخطب
يف الكربى باملنشية املعروفة عيل» محمد «ساحة يف ١٨٧٩ سنة يوًما وقف وقد الظلم.
والعلماء الجيش وقواد املدينة محافظ من مسمع عىل املرصي الفالح وخاطب اإلسكندرية
به تسدُّ ما منها لتستنبت األرض قلب تشقُّ املسكني الفالح أيها «أنت قائًال: واألعيان
يأكلون الذين قلوب تشق ال ملاذا ظاملك؟ قلب تشق ال فلماذا العيال، بأود وتقوم الرمق

أتعابك؟» ثمرة
حياتهم يف يسمعوا لم ألنهم مندهشني؛ بعض إىل بعضهم ينظر السامعون وكان
بالده إىل ونفيه املحافظة دار يف بتوقيفه أمر الذي الخديو إىل به فوشوا الكالم، هذا مثل
وخادمه هو وأرسل حلقته، يف كان من عىل وقبض غلًسا فأُخذ ١٨٧٩ أيلول شهر يف
إيران قنصل النقادي السيد أتاه السفر وقبيل السويس، إىل مخفوَرين تراب» «أبو األمني
الهدية سبيل عىل املال من مقداًرا له وقدموا العجم تجار من نفر ومعه الثغر بذلك
يعدم ال الليث إن أحوج، إليه فأنتم املال «احفظوا لهم: وقال فرده الحسن القرض أو
آباد «حيدر بمدينة وأقام الهندية البالد ميمًما الباخرة إىل ونزل ذهب.»، حيثما فريسًة

الدكن».
يف اإلقامة إىل اإلنكليزية الحكومة كلَّفته بمرص العرابية الثورة رشارة قدحت وملا
فجاء شاء حيث إىل بالسفر له رخص ثم النيل، وادي يف األمن استتبَّ حتى كلكتا مدينة
املرصي عبده محمد الشيخ مع أنشأ وهناك سنني، وثالث نيًفا باريز يف وأقام أوروبا
الخالفة لواء تحت ودينيٍّا سياسيٍّا االتحاد إىل املسلمني لدعوة الوثقى» «العروة جريدة
الكالم سبق كما استمرارها، دون املوانع قامت ثم عدًدا عرش ثمانية منها فنرش اإلسالمية،
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األخري. مرضه يف وهو األفغاني الدين جمال

روسيا سياسة يف تبحث فصوًال باريس جرائد يف وكتب السابق. الباب يف أخبارها عن
يف فلسفية أبحاٌث له وجرت إنكلرتا، صحف منها كثريًا فنقلت ومرص وتركيا وإنكلرتا
املعارف، وغزارة الربهان بقوة له شهد الذي الفرنيس الكاتب رينان مع واإلسالم» «العلم
يف رأيه عىل ليطلعا سالسربي واللورد رششل اللورد من بإيعاز لندن إىل شخص ثم

السودان. يف وظهوره «املهدي»
لسان عىل الفرس شاه الدين نارص طهران إىل استقدمه فرنسا إىل رجوعه وبعد
البالد تلك أمراء لدى فنال للحربية، وزيًرا وجعله وفادته الشاه وأكرم إليها فسار الربق،
علمه، من لالستفادة منزله إىل يتسابقون صاروا حتى سامية منزلًة وعلمائها ورساتها
فاستأذنه منه الشاه ارتياب الدين جمال السيد فأدرك عليه، وتغريَّ ذلك من الشاه فخيش
فيها، والسياسة العلم أرباب بمشاهري واختلط روسيا إىل فسافر للهواء، تبديًال السفر يف
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والعثمانية واألفغانية الفارسية الدول أحوال يف تبحث طويلة فصوًال صحفها يف وكتب
جرجي رواه ما ننقل وهنا السياسة، عالم يف عظيم تأثريٌ لها كان واإلنكليزية، والروسية

قال: الرتجمة صاحب أخبار بقية عن زيدان بك
فالتقى إليها، الدين جمال فشخص ١٨٨٩ لسنة باريس معرض فتح ذاك إذ واتفق
فأجاب مرافقته، إىل الشاه فدعاه باريس من عائًدا بافاريا عاصمة مونيخ يف بالشاه
االجتماع إىل الناس عاد حتى طهران يصل يكد فلم فارس، إىل معيته يف وسار الدعوة
من كثريًا محت أوروبا يف سياحته كأن أمره من يرتاب ال والشاه بعلمه، واالنتفاع به
سن يف ويستشريه حكومته مهام من كثري قضاء يف ويوسطه منه يُقرِّبه فكان شكوكه،
إىل فأرسَّ األعظم الصدر وخصوًصا النفوذ أصحاب عىل ذلك فشق ونحوها، القوانني
فضًال البالد حال تُوافق ال فهي النفع من تخلو ال تكن وإن القوانني هذه أن الشاه
عىل ظهر حتى الشاه يف ذلك فأثر سواه، إىل الشاه نفوذ تحويل من إليه ستئول عما
عىل العظيم» عبد «شاه بلدة إىل املسري يف فاستأذنه باألمر الدين جمال فأحس وجهه،
يخطب وكان والوجهاء العلماء من غفري جمٌّ فتبعه له، فأذن طهران من كيلومرتًا ٢٠
يف شهرته ذاعت حتى أشهر ثمانية تمِض فلم حكومتهم، إصالح عىل ويستحثُّهم فيهم
فأنفذ ذلك عاقبة الدين نارص فخاف إيران، إصالح عىل عزمه وشاع الفرس بالد أقايص
فحملوه مريًضا، وكان الدين جمال عىل قبضوا فارس خمسمائة العظيم عبد شاه إىل
عىل ذلك فعظم العثمانية، اململكات حدود إىل فارًسا خمسون يخفره وساقوه فراشه من

حياته. عىل الشاه خاف حتى فثاروا إيران يف مريديه
لندرا إىل فشخص صحته، إليه عادت ريثما البرصة يف فمكث الدين جمال أما
وأنديتهم السياسية مجتمعاتهم إىل ودعوه باإلكرام وه فتلقَّ قبُل من اإلنكليز عرفوه وقد
يف وترصفه الشاه حال بيان يف معهم كالمه أكثر وكان حديثه، ويسمعوا لريوه العلمية
خلعه، يف السعي عىل اإلنكليزية الحكومة حث مع عهده يف حالها إليه آلت وما اململكة
الدولة سفري باشا رستم بواسطة الهمايوني املابني من كتاب عليه ورد ذلك يف هو وفيما
بالده، إلصالح وقتي شاغٍل يف ألنه فاعتذر اآلستانة، إىل يقدم أن ذاك إذ لندرا يف العلية
يترشف أن عىل تلغرافيٍّا الدعوة فأجاب وتحريض، ثناء وفيه آخر كتاٌب عليه فورد
اإلقامة فيها له فطابت ١٨٩٢ سنة اآلستانة فقدم يعود، ثم السلطان جاللة بمقابلة
فيها زال وما السياسة، ورجال العلماء وإكرام السلطانية الحرضة التفات من القاه ملا
وامتد ١٨٩٦ سنة أواخر فكه يف الرسطان داهمه حتى محرتًما وجيًها مكرًما ُمعزًَّزا
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«شيخلر مدفن يف ودفنه بجنازه واحتفل ١٨٩٧ سنة مارس ٩ يف هللا فتوفاه عنقه، إىل
طاش». «نشان قرب مزارلغي»

الشخصية صفاته

اللحظ، نافذ العينني، أسود البنية، ممتلئ ربعة الحجاز، أهل يشبه بما اللون أسمر كان
النظارات، يستخدم لم ولكنه عينَيه من الكتاب أدنى قرأ فإذا فيه، قرص مع النظر جذاب
الكاحلني عىل تنطبق سوداء ورساويالت بجبة الشعر مسرتسل العارضني خفيف وكان

اآلستانة. علماء زي عىل بيضاء صغريٍة وعمامٍة

طعامه

بما ذلك من يفوته عما ويعتاض النهار يف مرة إال يتناوله ال الطعام قليل قانتًا كان
عقلية؛ أعماًال يعمل ملن الزمة الطعام يف والعفة اليوم، يف مراًرا الشاي منقوع من يرشبه
ولعه ولشدة الجيد، اإلفرنجي السيكار من نوًعا يدخن وكان الفطنة، تذهب البطنة ألن
فيبتاعه ابتياعه يف خدمه من أحد إىل يركن يكن لم السيكار انتقاء يف وعنايته بالتدخني

بنفسه. هو

مسكنه

وفيه السلطان به عليه أنعم باآلستانة طاش» «نشان يف بقرص أيامه أواخر يف يقيم كان
مقداره رزًقا عليه وأجرى جوادان، يجرها العامر اإلصطبل من وعربة والرياش األثاث
يف النهار معظم يقيم األخري مرضه قبل فكان الشهر، يف عثمانية لريًة وسبعون خمس
بضواحي خانة» «كاغد متنزه يف النفس لرتويح العربة ركب األصيل كان فإذا منزله،

الضحى. إىل الغلس إال ينام ال القيام كثري وكان اآلستانة،

وخطابه مجلسه

الستقبالهم ينهض طبقاتهم، اختالف عىل بزائريه االحتفاء كثري املجلس، أديب كان
ظن إذا أكربهم زيارة من امتناعه عىل أصغرهم زيارة من يستنكف وال لوداعهم، ويخرج
واضحٍة بعباراٍت الفصحى اللغة إال يتكلم ال وبالغة عارضة ذا وكان تزلًُّفا. زيارته يف
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عاميٍّا السامع كان فإذا أوضح، بعبارٍة مراده بسط التباًسا سامعه من آنس وإذا جلية،
منه، أخطب الرشق يف يقم لم مصقًعا خطيبًا وكان العامة، بلغة مخاطبته إىل تنازل
كلٍّ مع فيبحث اليوم يف الناس من عرشات يخاطب قد كتوًما رزينًا املزاح قليل وكان
حتى املوضوع بذلك عهده آخر خروجه كان جليسه خرج فإذا يهمه، موضوع يف منهم

بشأنه. إليه هو يعود

أخالقه

وعظمة، أنَفة مع وديًعا الجانب، رقيق النفس، عفيف اللهجة، صادق الضمري، حر كان
عن راغبًا وكان الظفر. إىل الشجاع سري إليه فيسري القتل إىل يساق قد الجأش، ثابت
يخرج فال اإلقدام عىل حاثٍّا مقداًما وكان عوًزا، يخاف وال ماًال يذخر ال الدنيا حطام
يف السعي عىل منشط العىل عىل محرض نفسه يف قام وقد إال يديه بني من جليسه
ملا األسباب أكرب من كانت ولعلها املزاج حدة من يخلو ال فضله عىل كان ولكنه سبيلها،

الوشاية. عواقب من القاه

عقله

أرسار ويهتك الضمائر حجب يكشف يكاد املالحظة رسيع الذهن حاد فطنًا ذكيٍّا كان
فال جلسائه، عىل عجيب نفوٍذ ذا الحجة قوي العقلية املسائل يف النظر دقيق الرسائر،
ذاته بحد الربهان يكون ال وربما برهانه إىل بانقياد شعر إال موضوع يف أحد يباحثه
بعضها أو الفرنساوية اللغة تعلم إنه قيل حتى الذاكرة قوي ذلك مع وكان مقنًعا،
أشهر ثالثة من أقل يف كثريًا شيئًا مفرداتها من ويحفظ منها الرتجمة عىل يقدر وصار

يوَمني. هجائها حروف علَّمه من إال أستاذ بال

علومه

تاريخ وفلسفة القديمة الفلسفة وخصوًصا والنقلية العقلية العلوم يف االطالع واسع كان
والفارسية األفغانية اللغات يعرف وكان اإلسالم، أحوال وسائر اإلسالمي والتمدن اإلسالم
كثري وكان والروسية، اإلنكليزية باللغتني إملام مع جيًدا والفرنساوية والرتكية والعربية
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مطالعاته وأكثر طالعه، إال أخالقهم وفلسفة األمم آداب يف كتب كتاب يفته لم املطالعة
والفارسية. العربية اللغتنَي يف

وأعماله آماله

كانت الذي واملحور أعماله نحوه يصوب كان الذي الغرض أن أحواله مجمل من يؤخذ
يف العالم أقطار سائر يف املسلمني شتات وجمع اإلسالم كلمة توحيد آماله عليه تدور
جهده املسعى هذا يف بذل وقد العظمى، الخالفة ظل تحت إسالمية واحدة دولٍة حوزة
يتوفق لم ذلك مع ولكنه كسبًا، التمس وال زوجة يتخذ فلم أجله؛ من العالم عن وانقطع
ورسائل الدهريني مذهب نفي يف رسالة إال أفكاره بنات من يدون فقىضولم أراده، ما إىل
ومريديه أصدقائه نفوس يف بثَّ ولكنه ذكرها. تقدم قد مختلفة مواضيع يف متفرقة

بأعمالهم. ينتفع وسوف الرشق فانتفع أقالمهم وحدَّدت هممهم حركت حية روًحا
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عورا ميخائيل

«الحضارة» مجلة ومؤسس باريس يف «الحقوق» جريدة منشئ
«األهرام» جريدتَي ومراسل القاهرة يف «الزمان» صحيفة ومحرر «البيان» وجريدة

السيارة. الصحف من وغريهما و«املحروسة»
∗∗∗

أرسته

قديم من والخطاطون واملنشئون الُكتَّاب فيها يتسلسل التي السورية العائالت هي قليلٌة
«عورا» أرسة — نعلم ما عىل — الكرامة هذه استحقت عائلة وأقدم انقطاع، بال الزمان
الحكومة دواوين خدمة يف أو واألقالم املحابر بني الطوال السنني أفرادها قىض التي
عكا إىل منها انتقلت ثم أوًال صيدا مدينة يف نشأت فإنها املرصية، والخديوية العثمانية
أوائل يف عاش الذي األعىل جدها بميخائيل نسبها ويتصل الجزار. أحمد وإليها عهد يف
سوى التاريخ منها يحفظ ولم الزمان عليها طمس أخبارها أن غري عرش، السابع القرن
بعض نقله ما أو إليه املشار الجد أحفاد أحد (١٧٩٦–١٨٦٣) إبراهيم سليلها كتبه ما

بصدقهم. املوثوق الرواة
أنه إىل غريهم وذهب يوناني، أصٍل من أنه البعض روى فقد األرسة هذه منشأ أما
عهد يف ١١٧٣ سنة حاصبيا عىل حاكًما كان الذي «قنطورا» أو عورا بالكونت يتصل
صفحة لبنان» جبل يف األعيان «تاريخ كتاب يف الرجل هذا ذكر ورد وقد الصليبيني،

الواحد: بالحرف نصه وهذا اللبناني، الشدياق طنوس الشيخ ملؤلفه ٤٤-٤٥

وحصنوها حاصبيا وتوطنوا التيم وادي عىل استولت قد حينئٍذ اإلفرنج وكانت
يف بعشايرهم شهاب آل نزول بلغهم فلما الوفية، والعساكر الحربية باآلالت
من اإلمداد وطلب مقاتل ألف خمسني قايدهم قنطورا جمع األحمر الظهر
ألف عرش بخمسة فأمده يليها، وما الشقيف قلعة صاحب اإلفرنجي ذفاتر
األمري استلَّ الجيشان التقى فلما الشهابيني، لقتال بعساكره وزحف مقاتل
آالف ثالثة منهم وقتلوا فكرسوهم اإلفرنج عىل وغاروا قومه وتبعه سيفه منقذ
إىل وكتبوا بثيابهم فدفنوهم فارس ثالثماية الشهابيني عشاير من وقتل رجل،
قواد أحد فرصخ للقتال الجيشان زحف النهار طلع وملا يبرشونه، الدين نور
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منقذ األمري ابن نجم األمري إليه فربز أشجعكم!» إيلَّ «ليربز بالعربية اإلفرنج
حتى فتعانقا اآلخر عىل أحدهما يقدر فلم وتضاربا، بعضهما عىل وهجما
ورضبه اإلفرنجي خنجر نجم األمري فاستلَّ األرض، عىل جواديهما عن سقطا
من وقتل كثري، خلٌق منهم وقتل الحوالنية إىل اإلفرنج فانكرست فقتله، به
حاصبيا، إىل رجل بخمسماية قنطورا وانهزم رجل ستماية الشهابيني عشاير
نور إىل وأرسلوهم اإلفرنج من أسري خمسماية اليوم ذلك الشهابيون فأرس
الشهابيون قصد العارش اليوم ويف وجهادهم، شجاعتهم مادًحا فأجابهم الدين
القلعة يف قنطوًرا وبقي بالسيف فتملَّكوها ليًال حاصبيا إىل وتدرجوا اإلفرنج
بالسيف الشهابيون تملكها ثم أيام، عرشة محاًرصا الشجعان خاصته مع
فرس الدين، نور إىل رءوسهم منقذ األمري وأرسل وأصحابه قنطوًرا وقتلوا
أحد مع سنية خلعًة له وأرسل فتحها التي البالد تلك عىل أمريًا وواله بذلك
يطلب أرسل جرى ما الشقيف قلعة صاحب اإلفرنجي ذفاتر بلغ وملا خواصه،

الصلح.

فإنه ميخائيل بن حنا بن إبراهيم بن ميخائيل املعلم عورا آل من اشتهر من وأقدم
الجزار أحمد فأحبَّه والرتكية، والفارسية العربية اللغات يف بارًعا وكان ١٧٤٦ سنة يف ُولد
إىل فخدمها أفندييس» «ديوان بوظيفة وجعله مبادئه، واستقامة وأدبه لفضله عكا وايل

.١٧٧٦ شباط ٥ يف أجله نهاية
١٦ وعمره منصبه يف خلفه الذي (١٧٦٣–١٨٢٨) حنا أوالده ِبكر بعده من وقام
بشري األمري عىل الحرب بإعالن الجزار افتكر فلما جم، وأدٍب حسن خطٍّ ذا وكان سنة
أوعز املتاولة وبالد صفد بالد عىل استوىل كما لبنان جبل عىل واالستيالء الكبري الشهابي
رافقهم وقد املذكورة، الحملة يف العساكر رئيس باشا سليم بمرافقة عورا حنا املعلم إىل
اللبنانيني محاربة من فبدًال الصغري، باشا وسليم باشا وعيل باشا كسليمان القواد بعض
بالجزار للفتك منها خروجهم بعد عكا إىل الرجوع عىل قواده مع باشا سليم اتفق
شملهم، وبدد القلعة بعساكر فقابلهم باملؤامرة أحسَّ الجزار أن غري مظامله، من تخلًصا
وأعاده الجزار إليه استقدمه حتى فيها فأقام صور مدينة إىل حينئٍذ حنا املعلم وذهب
تناثر حتى رجليه عىل رضبًا وبتعذيبه ظلًما األيام أحد يف بحبسه أمر ثم وظيفته، إىل
وبقلع املحابيس بعض أنوف بقطع السجان إىل أمره أصدر ذلك وبعد ساقيه، من اللحم
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باالستياء الجزار فتظاهر أنفه، قطعوا أن حنا املعلم نصيب فكان اآلخر البعض عيون
إىل ثم لبنان جبل إىل هرب الذي حنا املعلم سبيل وأطلق بقتله، وأمر السجان فعل من
الذي واليها باشا سليمان مع عكا إىل عاد وفيها ١٨٠٤ سنة إىل هناك حنا فلبث دمشق،
املذكورة، األيالة وايل باشا هللا عبد عهد يف ١٨٢٨ سنة تويف ثم لديوانه، رئيًسا جعله
وروفائيل، وجربائيل وإبراهيم ميخائيل منهم اشتهر نجباء أبناء سبعة هللا رزقه وقد
هذه يف حياتهم وقضوا الكتابة يف فنبغوا اآلداب سنن عىل وتدريبهم برتبيتهم فاعتنى

الرشيفة. املهنة
ابنه جمعها التي سوريا» «تاريخ مواد وضع (١٧٩٤–١٨٦٨) ميخائيل فأكربهم
ترشين يف ُولد الذي جربائيل وثانيهم الكالم، سيأتي كما فيها وتوسع بعده من يوسف
انتقل ثم باشا، إبراهيم عهد عىل عكا يف املرصية الحكومة وخدم دمشق يف ١٨٠٤ الثاني
مركًزا املدينة هذه صارت عندما ١٨٤٠ سنة بريوت يف العثمانية الحكومة خدمة إىل
مآثره ومن نفسه. وعفة بآدابه عريًضا وجاًها رفيعة مكانًة فأحرز امللغاة، صيدا أليالة
عرش األربعة أخبار وكتب املرصي» باشا إبراهيم «وقائع مخصوص كراٍس يف جمع أنه
عىل فنقشوا ١٨٧١ سنة وتويف ميالدية، ١٨٦٠ سنة إىل صيدا أيالة حكموا الذين واليًا

الشعري: التاريخ هذا رضيحه

ت��س��ي��ل ال��م��ك��رم��ات ع��ي��ون ف��غ��دت ن��ح��ب��ه ع��ورا آل م��ن ق��ض��ى ش��ه��م
م��ش��غ��ول رب��ه خ��دم��ة وب��ص��دق م��ض��ت ق��د س��ن��وه وس��ت��وٌن س��ب��ٌع
ج��ب��رائ��ي��ل ال��رح��م��ن خ��دم��ة ف��ي ق��ائ��ٌم ت��ؤرخ ف��ض��ائ��ل��ه ول��ذا

١٨٧١ سنة

أيلول شهر يف ُولد الذي روفائيل كان عورا ميخائيل املعلم ابن حنا املعلم أبناء وثالث
يف للديوان رئيًسا ١٨٤٥ سنة صار حتى األمريية الخدم يف فدخل عكا، يف ١٨٠٦ سنة
فلبث بريوت لتحريرات مديًرا تعني ١٨٦٥ عام ويف صيدا، أيالة وايل باشا مصطفى عهد
بليًغا منشئًا وكان عينَيه، عىل طرأ ملرض منها استقال حتى سنوات عرش الوظيفة هذه يف
بإجادة خاصة شهرة واشتهر باإليطالية، إملام مع والفارسية والرتكية العربية اللغات يف
بديًعا جدوًال ووضع وعلمية، دينية من عديدة كتبًا ونسخ أشكالها اختالف عىل الخطوط
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وجمع الشمسية، واأليام والشهور السنني عىل القمرية واأليام والشهور السنني ملطابقة
منذ الشعر وقال يُطبع، لم الزمان» وطرف «تحف سماه خاص كتاٍب يف فكاهية نبذًا

التخميس: هذا نذكر نظمه ومن صباه

س��ق��م��ا ف��زدت ال��ح��ب��ي��ب ت��ذك��رت ��ا أل��مَّ ق��ل��ب��ي ف��ي ال��ش��وق م��ا إذا
س��ل��م��ى دي��ار ال��دي��ار ع��ل��ى أم��ر ول��م��ا ش��وًق��ا ال��ه��وى ي��ذك��رن��ي

ال��ج��دارا وذا ال��ج��دار ذا أق��ب��ل
ول��ب��ي ول��ح��م��ان��ي روح��ي ع��ل��ى ه��ب��ي األح��ب��اب رس��ائ��ل ن��س��ي��م
ق��ل��ب��ي ش��غ��ف��ن ال��دي��ار ح��ب ف��م��ا ح��ب��ي أح��ي��اء ب��ن��ا س��ر خ��ل��ي��ل��ي

ال��دي��ارا س��ك��ن م��ن ح��ب ول��ك��ن

وانتقل الضياع، يد بأكثرها لعبت فقد منظوماته صيانة عىل الحرص قليل كان وملا
األبيات: هذه فوقه ونقشت خاص رضيٍح يف فدفن بريوت يف ١٨٧٩ آب ٤ يف ربه جوار إىل

أس��ف��ا ت��رح��ال��ه ل��دى ال��ع��ي��ون أج��رى م��رت��ح��ل ال��ع��وراء ب��ن��ي م��ن ب��ه رم��س
وال��ص��ح��ف��ا واألق��الم ال��م��ح��اب��ر أب��ك��ى ك��م��ا وال��م��ك��رم��ات ال��ع��ل��ى ع��ل��ي��ه ن��اح��ت
م��ن��ص��رف��ا ال��ل��ه ج��وار ف��ي ث��وى ح��ت��ى م��دت��ه واإلح��س��ان ال��خ��ي��ر ع��ل��ى م��رت
وق��ف��ا ق��د روف��ائ��ي��ل ال��ع��رش ج��ان��ب ف��ي ل��س��اح��ت��ه أرِّخ م��ض��ى ل��م��ا ف��ق��ل��ت

١٨٧٩ سنة

ولد الذي إبراهيم كان أشهرهم بل عورا ميخائيل املعلم ابن حنا املعلم أنجال ورابع
باللسان ه فتفقَّ الجزار، وجه من فارٍّا والده كان بينما صور يف ١٧٩٦ آب ٣١ بتاريخ
وعبد باشا بسليمان واتصل واليونانية، واإليطالية الرتكية اللغات من شيئًا وأحرز العربي
بيد بعُد فيما ١٨٣٠ سنة سوريا سقطت حتى ديوانهما يف فخدم عكا والة من باشا هللا
بعض بدسيسة عليه غضب ثم وظيفته يف املرصي باشا إبراهيم فأبقاه املرصية، العساكر
الهرب من إبراهيم فتمكن الحبس، يف هم وزجَّ عائلته أفراد عىل القبض وألقى الحساد
املرصيني خروج بعد إال يزايلها ولم قربص، جزيرة إىل وسافر روسيا قنصل بواسطة
إىل إبراهيم عاد الحني ذلك ومن العثماني، األسطول مع إليها قدومه وكان سوريا، من
التجارة ملعاطاة تركها ثم إخالص بكل وظيفته بمهام فقام العثمانية الحكومة خدمة
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مؤرًخا اليازجي ناصيف الشيخ فنظم بريوت، يف ١٨٦٣ نيسان ٢ يف هللا توفاه حتى
البيتنَي: هذين يف وفاته

ُف��ق��دا ف��ق��د ب��األم��س ل��ك��م ذخ��ٍر ب��ف��ق��د واص��ط��ب��روا ال��ع��وراء ب��ن��ي ي��ا ت��ج��زع��وا ال
رق��دا ق��د إب��راه��ي��م ال��ل��ه ط��اع��ة ف��ي ن��اط��ق��ة ال��ت��اري��خ أح��رف ف��وق��ه م��ن

١٨٦٣ سنة

يف راغبًا األشغال عىل صبوًرا الحجة قوي الهمة عايل الذيل طاهر إبراهيم وكان
بيده كتبها التي املخطوطات عدد أربى حتى بخطه نسخه إال كتاب بيده يقع لم العلوم
هو ما سوى يسلم ولم يافا مينا يف غرق منها الوافر القسم أن إال ا، عدٍّ املائتني عىل
وهذا أيامه أخبار بتدوين ولع له وكان الكتب، خزائن بعض ويف عائلته عند محفوظ
عكا، والة من وهما باشا» هللا عبد و«تاريخ باشا» سليمان «تاريخ تأليف إىل دعاه ما
وكراريس رسائل وله هجرية، ١٢٥٥ سنة إىل ١٢٤٨ سنة حوادث من شذرات وجمع
وله والغربي)، الرشقي (أي والغريغوري اليويل الحسابني عن فيها بحث مطبوعة شتى
تطبع، لم الدينية املسائل من وغريهما االعتقاد» «صحة يف وأخرى «الذمة» يف مقالة أيًضا
وسام ثم املجيد عبد السلطان من املجيدي» «الوسام هجرية ١٢٦٨ رجب شهر يف ونال

التاسع. بيوس البابا من ١٨٦٠ آذار ٢٧ يف سلوسرتس» «القديس
ُولد حنا، املعلم ابن إبراهيم بن حنا املعارف بخدمة اشتهروا الذين عورا آل وبني
فتقلب العثمانية، الحكومة خدمة يف كلها حياته وقىض عكا يف ١٨٣١ حزيران ٢٩ بتاريخ
املكتوبي لقلم مميز ووظيفة التحريرات مديرية بريوت يف وتوىل شتى مأمورياٍت يف
لبنان حكومة تشكَّلت وملا والجرائد، املطبوعات ومراقبة االستئناف محكمة وعضوية
من أول أنه عنه يؤثر ومما له، ا خاصٍّ كاتبًا باشا داود جعله ١٨٦٠ سنة حوادث بعد
والسكان املكان لحاجة طبًقا يده بخط فكتبها ١٨٦١ سنة لبنان جبل لنظام املواد هيأ
الذي النظام نفس وهو باشا، فؤاد مع باالشرتاك حوره الذي باشا داود من بإيعاز
والدول العثمانية الدولة من عليه التصديق جرى حيث القسطنطينية إىل ذلك بعد أرسل
وكان ١٩٠٧ األول ترشين ٩ يف حنا وفاة وكانت املذكور، النظام عىل عة املوقِّ الكربى
اللغات يعرف وكان كتب بعض بيده ونسخ املجيدي، والوسام املتمايزة الرتبة عىل حائًزا

والفرنسية. واإليطالية واليونانية والرتكية العربية
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بريوت. يف سابًقا الجرائد مراقب عورا؛ حنا

ومات القسطنطينية يف وعاش ١٨٢٨ سنة ولد ميخائيل بن يوسف عورا آل ومن
بونابرت» «تاريخ أشهرها كتابية آثاًرا ترك وقد كبرية، شيخوخًة بالًغا ١٩١٢ سنة فيها
يف وله الرتك، نقوال بتاريخ شبيه إنه قائًال العثماني الوزير باشا جودت وصفه الذي
أبوه وضعها التي سوريا» «تاريخ مواد وجمع أيًضا، نفيسة قصائُد الثالث نابليون مدح

باملقصود. وافية فجاءت ورتَّبها عليها وزاد ميخائيل
كتاب رئاسة وتوىل ١٨٣١ نيسان يف ُولد ميخائيل بن يوسف أخو برتاكي ومنهم
مدعيًا تعني العدلية املحاكم تشكلت وملا بريوت، لواء يف الصندوق أمانة ثم الجمرك
دمشق يف املحاماة مهنة وتعاطى الحكومة وظائف من استقال ثم حماة، للواء عموميٍّا
فإنه عرصه أدباء من برتاكي وكان ميالدية، ١٨٨٠ الثاني كانون ٧ يف هللا توفاه حتى
اللسان من وترجم البستانيتني، «الجنة» وجريدة «الجنان» مجلة يف عديدة مقاالٍت نرش
وغري الحقوق يف شذرات وبعض الجزائية للمعامالت اإلجراء» «قانون العربي إىل الرتكي

ذلك.

584



الثانية الحقبة يف أوروبا يف الصحافيني مشاهري تراجم

ترجمته

إبراهيم بن ميخائيل املعلم ابن حنا املعلم ابن ميخائيل بن جرجس بن ميخائيل هو
عكا، يف ١٨٥٥ سنة ُولد نحاس، ديمرتي بنت حنة وأمه عورا ميخائيل بن حنا بن
املدرسة تأسست وملا برتبيته، والدته فاعتنت أباه فقد حتى الرضاع عن يفطم كاد وما
وتلقى ونوابغهم، تالمذتها بواكري من فكان إليها دخل بريوت يف ١٨٦٥ سنة البطريركية
والرتكية والفرنسية واإليطالية العربية اللغات معرفة وأحكم والنقلية العقلية العلوم فيها
عنه فأخذ اليازجي ناصيف الشيخ أستاذه وكان باإلنكليزية. إملام مع كلها فيها فربع
وبعد ونثًرا، شعًرا اإلنشاء براعة يف بالبنان إليه يُشار صار حتى العربي اللسان أرسار
يوسف الشيخ عىل الفقه درس ثم املطالعة عىل بيته يف أكبَّ املدرسة شهادة إحرازه

أصوله. فأحكم األسري
إىل نفسه طمحت العام معرضها ١٨٧٨ سنة الفرنسية الحكومة أنشأت وملا
كثريًا، ماًال فخرس تفلح لم تجارته ولكن باريس إىل الرشقية بالبضائع فذهب التجارة،
«الحقوق» جريدة ١٨٨٠ نيسان ١٦ بتاريخ أصدر الفرنسيس عاصمة يف إقامته أثناء ويف
الخديوية الحكومة عرفت وهناك مرص، إىل سفره بداعي قصري وقٍت بعد عطلها التي
مجلة ١٨٨٢ آيار ٢٢ يف وأنشأ وظيفته ترك ثم الرتجمة، ملكتب مديًرا فجعلته فضله
العرابية الفتنة بظهور احتجبت حتى الوجود لعالم تربز كادت ما التي «الحضارة»
الوزراء رئيس باشا رياض مصطفى سياسة تقبيح السياسية خطته كانت وملا املشهورة.
إىل فلجأ فرنسا قنصل تداخل بفضل نجا ولكنه عليه، القبض املرصية الحكومة ألقت

سنة. مدة فيهما فلبث ولبنان بريوت
بقضايا املتهمني عن العام العفو وصدور النيل وادي يف الراحة استتاب وبعد
وقىض رصافيان، علكسان لصاحبها «الزمان» جريدة يف فحرر القاهرة إىل عاد سياسية
اإلسكندرية، يف حينئٍذ مركزهما كان اللتني و«املحروسة» «األهرام» جريدتي يراسل مدًة
ثالث عاشت التي «البيان» صحيفة شيت يوسف مع بالرشكة أصدر ١٨٨٤ آذار ١٣ ويف
لدى املحاماة فن وتعاطى الصحافة مهنة ترك ثم النجاح، من وافًرا نصيبًا ونالت سنني
انتجاًعا أوروبا إىل سافر ١٩٠٦ سنة ويف معه، املتعاملني جميع ثقة فاكتسب املحاكم
إىل للرجوع ا مستعدٍّ كان بينما نابويل مدينة يف تموز شهر يف املنية فأدركته للعافية

مرص.
اللغة من الرتجمة يجيد االطالع واسع الضمري حر الرأي صائب الذكاء حاد وكان
فخاض العربية باللغة اإلعجاب كثري وكان وبالعكس، والرتكية الفرنسية إىل العربية
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النفيسة التآليف بعض ترك إنه قيل محاسنها، وإظهار غوامضها كشف يف واتسع عبابها
األدبية مآثره ومن املرصية. الحكومة وجه من هربه أثناء يف الضياع أيدي بها لعبت التي
حب يف «الجنون ورواية ١٨٨٥ عام املطبوعة الذهب» آكلة يف العجب «منتهى رواية
يف سيما ال النادرة واملخطوطات الكثرية باألسفار غنية خزائَن وترك وغريهما، مانون»
آخر يف منه قلل ولكنه حداثته منذ الشعر بنظم وشغف والرشعية، الفلسفية العلوم

قال: ١٨٨٥ سنة إسحاق أديب رثاء يف قصيدة الرقيق شعره ومن حياته،

األع��ي��ن ت��ب��ك��ي ال��خ��ط��ب ه��ذا ول��م��ث��ل ي��ح��س��ن ف��راق��ك ع��ل��ى ل��ي��س ال��ص��ب��ر
ت��س��ك��ن ب��ع��دك ه��ي��ه��ات ل��ف��راق��ه ت��أس��ًف��ا ال��ن��ف��وس ت��ح��رك��ت م��ن ي��ا
م��ت��م��ك��ن األس��ى ف��ي��ه��ا َل��ن��ف��وس��ن��ا ال��ردى س��ل��ط��ان م��ن��ك ت��م��كَّ��ن ف��ل��ئ��ن
أل��س��ن ال��م��دام��ع إن ب��م��دام��ٍع وت��ك��لَّ��م��ي ب��ال��ب��ك��ا ج��ودي ع��ي��ن ي��ا
ت��ح��زن ال وم��ق��ل��ة ع��ل��ي��ك ل��ه��ًف��ا ب��دم��وع��ه��ا ت��ج��د ل��م ع��ي��ن ثَ��مَّ ه��ل
ت��وه��ن ال ق��وة ه��ن��ال��ك ه��ل أو األس��ى ي��م��زق��ه ل��م ق��ل��ٌب ثَ��م أو
ال��م��س��ك��ن ف��ي��ه��ا وي��ط��ي��ب ال��ث��وا ف��ي��ه��ا ي��ب��ت��غ��ى ب��دار ال��دن��ي��ا م��ا ت��ال��ل��ه
م��أم��ن م��ن��ه ول��ي��س ال��وث��وق م��ن��ه ي��رت��ج��ى ع��ه��د ل��ل��ده��ر وال ك��ال
م��ح��س��ن أو ن��ف��س��ه م��س��يء وه��م��و ع��ب��اده اإلل��ه ي��ورث��ه��ا واألرض
م��م��ك��ن ي��ن��ج��و ل��ي��س وم��ن��ه ح��ت��م ش��رب��ه ال��ب��ري��ة ع��ل��ى ال��م��م��ات ك��أس
ت��ط��ع��ن ب��األس��نَّ��ة ال��م��ن��ي��ة ج��ن��د وه��ذه ال��م��م��ات م��ن ال��ن��ج��اة ك��ي��ف
ت��ك��ون ال��م��ه��ي��ن وال��م��اء ب��ال��ط��ي��ن ل��ه ف��تً��ى ال��ص��ف��اء ف��ي ي��ط��م��ع ك��ي��ف أم
ي��م��ك��ن ال غ��د ف��ف��ي ال��ن��ه��ار م��ن��ه ن��ج��ا إذا ف��ه��و ال��م��وت م��رم��ى وال��م��رء
أح��س��ن وال��ت��ص��ب��ر أول��ى ال��ك��ف األس��ى وال ال��غ��م��وس األس��ف ي��ن��ف��ع ال
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باخوس يوسف

باريس. يف «البصري» صحيفة ومحرر غلياري يف «املستقل» جريدة مؤسس

∗∗∗

أرسته

من آثوري أصٍل إىل تنتمي التي «باخوس» أرسة لبنان جبل يف الوجيهة العائالت من
مذهب عىل وكان عرش السابع القرن يف أفرادها أحد سوريا جاء وقد النهرين، بني بالد
إىل بعده من فيها ساللته فانقسمت املسيح، يف واحدة بطبيعٍة القائلني اليعاقبة الرسيان
يف اآلخر وأقام الكاثوليك، الرسيان مذهب فتبع دمشق يف سكن أولهما كبريَين: فرَعني

املارونية. الطائفة إىل فانحاز لبنان جبل من «غزير» قصبة
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١٨٠٥ سنة يف كان الذي يوسف أنطون أبو اللبناني الثاني الفرع من اشتهر وقد
األستاذ ومنهم الكبري، الثالث بشري األمري أخي الشهابي حسن األمري ألشغال مديًرا
هذه صاحب يوسف عمه أخبار يف أبحاثه عىل عولنا الذي فارس بن نجيب الفاضل
خليل ثم القاهرة، محافظة يف املايل القسم إدارة ناظر بك سليم ومنهم الرتجمة،
قضاء سكان انتخبه الذي جربائيل بن ونعوم حاًال، «الروضة» جريدة منشئ طنوس بن
شهر يف اآلراء بإجماع انتخابه جددوا ثم لبنان، إدارة مجلس يف عنهم نائبًا كرسوان
املنصب هذا إىل استحقاق بكل رفعته التي الصفات من به تزين ملا ١٩١٣ حزيران
وتيان وثابت أصفر آل باخوس أرسة مع بالنسابة املرتبطة العائالت أشهر ومن الرشيف.
من وبكثري الوطنية بغريتهم باخوس بنو ُعرف وقد وسواهم، وخوام ودوماني وخرضا

املربورة. األعمال

ترجمته

سنة من آيار ٥ يف كرسوان قاعدة «غزير» بلدة يف ُولد باخوس حبيب بن يوسف هو
الحني ذلك يف الشهرية هرهريا» عبدا «ماري مدرسة والده أدخله أشده بلغ وملا ١٨٤٥
والرسيانية والالتينية واإليطالية العربية اللغات فيها فدرس غزير، بجوار عرامون يف
غاية جعلها التي العربية اللغة يف سيما ال جميعها يف وبرع والتاريخية الفلسفية والعلوم

لسهمه. ومرًمى ه همِّ
وخصوًصا ذكائه وحدة فؤاده د بتوقُّ يعجبون األفاضل ومدرسوه رئيسه وكان
درس إليها املشار املدرسة يف دروسه أنهى أن وبعد خاطره، ورسعة حافظته بغرابة
ُعنيِّ ثم الفاخوري، أرسانيوس الخوري العالم األب عىل العثمانية الدولة وقوانني الفقه
األب رئاسة عهد عىل اللعازريني لآلباء عينطورا مدرسة يف العربية اللغة يف للبيان مدرًسا

الذكر. الطيب كوكيل
الهمة بمزيد الفرنسية اللغة درس عىل انصبَّ املدرسة هذه يف وجوده مدة ويف
املدرسة ألبناء السنية «الهدية كتابه ألَّف وهناك فيها، ومهر حذقها حتى والنشاط
اللغة يف والنحوية الرصفية القواعد جل نه ضمَّ قد الفائدة جزيل مؤلٌَّف وهو اللعازرية»،
نرش وقد اإلفرنسية، القواعد تعليم يف هناك املتبوعة الخطة عىل مأموًرا فيه جرى العربية

مرتني. بالطبع
صيدا من بالقرب املخلص دير رهبان وانتدبه عينطورا مدرسة ترك أن لبث ما ثم
مطران معقد جرمانوس فيها تالميذه ومن مدرستهم، يف العربية واآلداب الفلسفة لتعليم
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بعد أبحر ثم الرهبان، مشاهري من وغريهما صور مطران زلحف وأفتيميوس الالذقية
العظام، الدولة رجال أعني يف حظوة ذاك إذ فنال املهام بعض لقضاء اآلستانة إىل سنتنَي
وزير باشا صفوت مدح يف نظمها قد واحدة منها نذكر غراء بقصائَد بعضهم وامتدح

مطلعها: يف قال الحني ذلك يف الخارجية

م��ب��ادي��ه��ا م��ن ط��ب��ًع��ا وال��ع��زم وال��ح��زم م��ب��ان��ي��ه��ا ع��زت ق��د ال��م��رات��ب ه��ي
م��ع��ال��ي��ه��ا ي��ؤت��ي��ه ف��ال��ج��د ب��ال��ف��خ��ر ل��ه��ا ال��دراك رام ف��م��ن ال��م��ع��ال��ي وذي
وال��ي��ه��ا غ��ي��ر ال��م��ع��ال��ي ي��ؤم وال ب��ط��ل ف��ارٌس إال ال��م��ج��د ي��درك ال
ت��ي��ه��ا ع��ل��ي��ائ��ه ف��ي ال��م��ج��د ب��ه ي��زه��ى ن��ب��ٍه وم��ن ش��ه��ٍم م��ن ل��ل��م��ج��د ب��د ال
وق��اص��ي��ه��ا دان��ي��ه��ا ال��م��ج��د م��رات��ب ب��ع��زت��ه ت��اه��ت م��ن ص��ف��وت ك��ال��ف��رد
ي��روي��ه��ا ال��ت��اري��خ ي��ب��رح ال ال��م��ج��د ف��ي م��آث��ره ش��اع��ت ال��ذي ال��وزي��ر ه��و
م��ع��ان��ي��ه��ا م��ن ال��ق��واف��ي وت��س��ت��ه��ل ت��ن��ش��ده��ا ال��ع��ص��ر ش��ع��راء وأق��ب��ل��ت

الختام: يف ومنها

ب��اري��ه��ا ال��ق��وس أع��ط��ى ح��ي��ن إن��ع��ام��ه ع��ل��ى ال��ع��زي��ز ل��م��والن��ا وش��ك��ًرا ح��م��ًدا
وك��ال��ي��ه��ا م��ل��ج��اه��ا ال��خ��الف��ة م��ول��ى ب��ق��ب��ض��ت��ه ال��دن��ي��ا ال��م��ال��ك س��ل��ط��ان��ن��ا
ل��ظ��ام��ي��ه��ا ورًدا ع��دال��ت��ه واح��ف��ظ ش��وك��ت��ه األي��ام م��دى خ��لَّ��د رب ي��ا
ي��ح��ي��ي��ه��ا زال ال ن��ع��م��ت��ه وغ��ي��ث ب��رأف��ت��ه رع��اي��اه ��م ن��عِّ رب ي��ا

األدهار» «آثار كتاب يف الفلسفية الفصول إنشاء يف واشتغل بريوت إىل آب ثم
مدرسة يف العربية للفصاحة مدرًسا وُعنيِّ الخوري، وسليم شحادة سليم لصاحبَيه
فأجلَّه قدره حق قدَّره الذي الدبس يوسف املطران مؤسسها لسيادة املارونية الحكمة
يف قصيدة منها الرائعة، واملنظومات املتينة القوايف سيادته مدح يف وله منزلته، ورفع

مطلعها: يف قال إليه املشار الحرب لسيادة رفعها العربية» اللغة «محاسن بيان

وإق��ب��ال إع��راض ول��ل��ق��ص��ائ��د آم��ال ال��ف��ك��ر خ��ط��رات ف��ي ل��ل��ش��ع��ر
ت��س��آل خ��اب وط��وًرا ن��داه��ا ط��وًرا ط��ال��ب��ه��ا ع��م ب��ح��ار ول��ل��ع��روض
وف��ع��ال ف��ع��ل ال ال��ن��ظ��م ي��زي��ن��ه��ا درر ب��ه��ا ج��ادت إذا ول��ل��م��ع��ان��ي
ال��ف��ال س��ع��ده��ا ي��روي ال��ح��ك��م غ��وام��ض ان��ك��ش��ف��ت أس��راره م��ن ال��س��ح��ر ب��ي��ان��ه��ا
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ومنها:

إش��ك��ال وال��ت��ف��ري��ق وال��ج��م��ع وال��ط��ب��ق ُغ��رًرا ت��دب��ي��ج��ه��ا م��ن ون��ن��ش��ر ن��ط��وي
س��ل��س��ال وال��ت��ش��ب��ي��ه ال��ذوق ب��ه��ا ح��ل��ت ب��ت��وري��ٍة م��ع��ال��ي��ه��ا ع��ق��ود ح��ل��ت
آج��ال ل��آلم��ال وب��ال��ف��ض��ل ي��رج��ى م��ك��ارم��ه��ا م��ن إال وص��ل ف��ال ع��زَّت
أق��وال ال��ح��م��د ف��ي ب��ه��ا وت��س��ت��ق��لُّ ب��م��س��ن��ده��ا إس��ن��اًدا ال��م��دائ��ح ت��ل��ق��ي
وإج��م��ال إح��س��ان وب��ال��ق��ص��ر وص��ًف��ا ق��ص��رت ق��د األش��ع��ار غ��رر ح��س��ن��ه��ا ع��ن
إق��ب��ال ف��ال��س��ع��د ب��ط��ل��ع��ت��ه��ا وأس��ع��د س��ف��رت إع��راب��ي��ة ف��ه��ي ب��ه��ا أن��ع��م
أج��ي��ال ب��ال��ف��خ��ر ب��ه��ا وع��زَّت ق��دًرا وع��ل��ت ال��ل��غ��ي أب��ك��ار ب��ي��ن ت��ف��رَّدت
إع��الل األح��ك��ام ص��ح��ة وف��ي ح��ك��ًم��ا واع��ت��ص��م��ت األف��ه��ام ب��إع��الل��ه��ا ��ت ص��حَّ
إب��ط��ال ال��ت��ف��ض��ي��ل م��ن��ص��ب ب��ن��ص��ب��ه��ا وارت��ف��ع��ت األف��ك��ار ن��ح��وه��ا ن��ح��ت وق��د
أش��غ��ال ال��م��وص��وف ع��ام��ل��ه��ا ب��ن��ع��ت واش��ت��غ��ل��ت ال��وص��ف م��ع��ان��ي ت��ن��ازع��ت��ه��ا

ومنها:

ج��ال��وا م��ض��م��اره��ا ف��ي ال��م��ج��د ب��راي��ة ش��ه��رت��ه��م ال��ده��ر أف��اض رج��اٍل وك��م
وأه��وال أخ��ط��اٌر ذل��ك ف��دون ل��ش��وط��ه��ُم إدراك ه��ي��ه��ات ه��ي��ه��ات
ن��ال��وا ل��م��ا ت��ق��ري��ًظ��ا ال��ش��ك��ر ب��دائ��ع ي��ن��ش��ده��م ظ��ل وف��ن ع��ل��م وك��ل
آم��ال ال��ف��ك��ر خ��ط��رات ف��ي ل��ل��ش��ع��ر خ��ط��رت ك��ل��م��ا س��ن��اه��م ي��زه��و زال ال

ليتوىل بريوت يف قنصلها بواسطة اإليطالية الحكومة دعته ١٨٧٩ سنة تموز ٣٠ ويف
من Sardaigne رسدينيا يف Cagliari غلياري يف تطبع «املستقل» عربية جريدٍة تحرير
فأجاب وأبنائها، حقوقها عن وتدافع العربية املصالح عن تدرأ أن وشأنها إيطاليا، أعمال
أمته حقوق عن للدفاع النفس وقوف يتمناه ما وغاية الخاطر بطيب الدعوى هذه إىل
عن اإلفصاح حد تعدَّت وال تخطَّت ما األوىل «املستقل» أعداد أن األمر وواقع العربية.

األيام. أخريات يف البهاء ذلك إمحاء وعن السابق الباسق العرب مجد
الثالث الون البابا بمقابلة حظي حيث العظمى رومة أوًال مريًدا األصقاع هذه فغادر
الجديدة، مهمته يف والنجاح الفوز له متمنيًا وااللتفات الرعاية بعني رمقه الذي عرش
لم التي اآلثار جميل من فيها ما متفقًدا آخر إىل مكان من اإليطالية البالد يف يتنقل وبقي
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رومة» يف يوًما «عرشون امُلعنَْونة رسالته كتب ذلك أثناء ويف الزمان، رصوف عليها تقَو
التي اآلثار من األبدية املدينة تحويه ما ذكر عىل أسلوب وأجمل عبارة بأطىل فيها أتى

القديم. األلعاب مشهد وصف يف نفيسة مقالٌة منها طبعت وقد األقدمون، تركها
األدباء فأحسن «املستقل»، من األول العدد ظهر ١٨٨٠ سنة من آذار ٢٨ ويف
واشتهر وانتشارها، شأنها عظم التي الصحيفة بهذه االشرتاك عىل وتهافتوا استقباله
الجرائد بها فتشاغلت والسياسة، الصحافة عالم يف ا مهمٍّ دوًرا ولعبت محررها، أمر
نرشها مقالة من ذلك أثبت كما عديدة مراًرا عنها وتحدثت اإلفرنسية سيما ال األوروبية
غلياري غادر وسنة نيف للمستقل تحريره عىل مرَّ أن وبعد الصحيفة، تلك أعمدة يف
ب تُعرف أيًضا عربية جريدٍة لتحرير اإلفرنسية الحكومة قبل من مدعوٍّا باريس قاصًدا

.١٨٨١ لسنة آيار شهر من الثالث اليوم يف فوصلها «البصري»
ومحررو الكتبة بعض استقباله أحسن الحديدية السكة محطة إىل وصوله وعند
يف أمره اشتهر رشقي بعالٍم للتعرف والرسور االرتياح مزيد أظهروا الذين الجرائد
ذلك ذكروا كما الطنانة.» بعبارته األلباب فسحر األلفاظ تنميق موهبة «وأعطي بالدهم
أصاب قد ما النجاح من «البصري» أصاب أن يلبث لم ثم جرائدهم، بعض يف مراًرا
نفيسة مقاالٍت من عبارات بعض ذكر عىل هنا نأتي أن نود وكنا إيطاليا، يف «املستقل»

املجال. ضيق ذلك عن يمنعنا إنما الجريدة تلك أعمدة يف نرشها
من وكتاباته البصري محرر ملقاالت كان ما التونسية الحكومة ذاك إذ عرفت وقد
روح إحياء سبيل يف والجهد الجد من أتاه وما وذويها، أبنائها نفوس يف والوقع النفع
االفتخار» «نيشان من كومندور وسام فمنحته الغربية؛ األصقاع تلك يف العربية اللغة

.١٨٨١ لسنة تموز ١٥ يف وذلك
األطباء عليه فأشار عضال بمرٍض أُصيب أن إىل وتحريره البصري إدارة متوليًا وبقي
به ينجح يعد لم حتى والهزال النحول جسمه تخوَّن وقد إليه فعاد وطنه، إىل بالعود
متجاوز غري العمر ونضارة الشباب رشخ يف هللا به فاستأثر شفاء، له يُرجى وال دواء
به يتوسمون كانوا الذين واملعارف األدب ذوو عليه فبكى سنِّه، من والثالثني السابعة
املرحوم نظمه تاريخ عليه ُعلق قد غزير يف خاص رضيٍح يف وُدفن االستقبال حسن

الفاخوري. أرسانيوس الشاعر الخوري
وشاعًرا مصقًعا وخطيبًا والتاريخية الفلسفية العلوم يف متضلًِّعا ذكيٍّا شهًما وكان
الخاطر رسيع وكان الحالل، السحر من وأغرب الزالل املاء من أعذب شعر له مجيًدا
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الطباع كالمه تعشق بل العقول، ويُسكر األلباب يُطرب املعارشة لطيف اللسان طلق
والغربية الرشقية الديار يف والعلم األدب ذوي من كثري بذلك له يشهد األسماع، به وتلذ
ذلك يف الجرائد محرري بعض مع وله الدري، بكالمه ويطربون يعجبون كانوا الذين
واملجادالت الحسنة املناقشات «الجوائب» محرر الشدياق فارس أحمد مع سيما وال الحني
اإلنشاء. يف باع وطول العلوم، يف واتساع األمور، يف ودراية دهاء عن تشفُّ التي اللطيفة
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عام جدول

ظهرت التي العربية الصحف جميع أسماء عىل يحتوي
أوروبا وبالد العثمانية السلطنة يف

١٧٩٩–١٨٩٢ والثانية األوىل الحقبتنَي يف





األول الباب

العثامنية صحفالسلطنة

صدورها تاريخ منشئها اسم الجريدة اسم

القسطنطينية مدينة جرائد أوًال:
١٨٥٥ حسون هللا رزق األحوال مرآة
١٨٥٧ شلهوب إسكندر السلطنة

١٨٦٠ تموز الشدياق فارس أحمد الجوائب
١٨٧٩ تموز ٢٣ دالل جربائيل السالم
١٨٨٣ آب ٢٩ قدري أحمد االعتدال

اآلخرة جمادى ٥
١٣٠٣ه/١٨٨٦م

الطويراني باشا حسني حسن اإلنسان

١٨٨٥ الصائغ صالح الحاج السالم
١٨٨٨ الثاني ترشين ٢٨ أدهم إبراهيم الحقائق

القسطنطينية مدينة مجالت ثانيًا:
١٨٨٢ األول كانون ٢٥ وهبي حميد الفنون مدرسة

١٨٨٤ أيار ٢٨ الطويراني باشا حسني حسن اإلنسان

١٨٨٥ الثاني كانون ١٣ صوايا نادر نجيب العلم كوكب



العربية الصحافة تاريخ

صدورها تاريخ منشئها اسم الجريدة اسم

١٨٨٥ األول كانون ٨ السالوي يحيى النرص أبو الحقائق
١٨٩٠ تموز ١٣ رسام وإلياس مطر إلياس الحقوق

بريوت مدينة جرائد ثالثًا:
١٨٥٨ الثاني كانون ١ الخوري خليل األخبار حديقة

١٨٦٠ البستاني بطرس سوريا نفري

١٨٦٣ آذار ١ األمريكيون املرسلون اإلنجيل انتشار عن أخبار
١٨٦٦ الثاني كانون ١ فانديك كرنيليوس الدكتور الشهرية النرشة

١٨٧٠ الثاني كانون ١ الشلفون يوسف الزهرة

١٨٧٠ شباط ٢٥ عطية خليل املهماز
١٨٧٠ حزيران ١١ البستاني سليم الجنة

١٨٧٠ أيلول ٣ اليسوعيون اآلباء البشري
١٨٧١ الثاني كانون ١ األمريكيون املرسلون املنري الصبح كوكب

١٨٧١ الثاني كانون ١٠ األمريكيون املرسلون األسبوعية النرشة

١٨٧٤ الثاني كانون ١ الشلفون يوسف التقدم

١٨٧٥ نيسان ٢٠ قباني القادر عبد الفنون ثمرات

١٨٧٧ األول ترشين ١٨ رسكيس خليل الحال لسان
١٨٨٠ الثاني كانون ١ نقاش نقوال املصباح

١٨٨٣ الثاني كانون ١ األرثوذكسية املسيحي التعليم جمعية الهدية

١٨٨٦ آذار ٢٢ الدنا رشيد محمد بريوت
١٨٨٨ الثاني كانون ١ الخوري أمني بريوت دليل

١٨٨٨ األول كانون ٢٢ باشا عيل الرسمية بريوت

١٨٨٩ آذار ١ البدوي خليل الفوائد
١٨٩١ األول ترشين ١ البدوي خليل األحوال
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صدورها تاريخ منشئها اسم الجريدة اسم

بريوت مدينة مجالت رابًعا:
١٨٥١ الثاني كانون ١ األمريكيون املرسلون فوائد مجموع

١٨٥٢ الثاني كانون ٦ السورية الجمعية السورية الجمعية أعمال

١٨٦٦ الثاني كانون ١ الشلفون يوسف الشهرية الرشكة

١٨٦٧ حزيران ١ هللا فرج ميخائيل منصور مار رشكة أعمال
١٨٦٨ الثاني كانون ١٥ السورية العلمية الجمعية العلوم مجموعة

١٨٧٠ الثاني كانون ١ اليسوعيون اآلباء الفاتيكاني املجمع

١٨٧٠ الثاني كانون ١ البستاني بطرس الجنان

١٨٧٠ أيار ١١ صابونجي لويس القس النحلة

١٨٧١ الثاني كانون ٩ ويوسف صابونجي لويس القس
الشلفون

النجاح

١٨٧٤ الثاني كانون ١ بوست جورج الدكتور الطبيب

١٨٧٦ حزيران ١ نمر وفارس رصوف يعقوب املقتطف
١٨٧٨ نيسان ١ رسكيس خليل املشكاة

١٨٨٤ الثاني ترشين ١ قلفاط نخلة الفكاهات سلسلة

١٨٨٥ الثاني كانون ١ طراد وسليم شحادة سليم الفكاهة ديوان

١٨٨٦ الثاني كانون ١ الدين نارص عيل الصفا

١٨٨٨ الثاني كانون ١ البدوي خليل الكاثوليكية الكنيسة

دمشق مدينة صحف خامًسا:
١٨٦٥ الثاني ترشين ١٩ باشا راشد (جريدة) سورية

١٨٧٨ الثاني ترشين ١٩ العابد باشا عزت أحمد (جريدة) دمشق

١٨٨٦ الثاني كانون ١ عنحوري وحنا سليم (مجلة) األخالق مرآة
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صدورها تاريخ منشئها اسم الجريدة اسم

حلب مدينة جرائد سادًسا:
١٨٦٧ باشا جودت فرات

١٨٧٧ آيار ١٠ وصقال وكواكبي عطار الشهباء

١٨٧٩ تموز ٢٥ الكواكبي الرحمن عبد االعتدال

لبنان جبل جرائد سابًعا:
١٨٦٧ أيار ٤ باشا داود لبنان

١٨٧٣ الخازن نوفل الشيخ الجعبة
١٨٩١ األول ترشين ١ األسود إبراهيم لبنان

العثمانية السلطنة أنحاء سائر جرائد ثامنًا:
١٨٦٨ باشا مدحت (بغداد) الزوراء
١٨٧١ رسمية (طرابلس الغرب طرابلس

الغرب)
١٨٧٧ رسمية (اليمن) صنعا
١٨٨٥ رسمية (املوصل) املوصل*

التنويه. فلزم الثانية الحقبة صحف بني الرسمية الجريدة هذه أخبار نرش عدم يف سهو حدث *
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الثاني الباب

صحفأوروبا

صدورها تاريخ منشئها اسم الجريدة اسم

إنكلرتا يف لندن مدينة جرائد أوًال:

١٨٧٢ حسون هللا رزق سام آل

١٨٧٦ األول ترشين ١٩ حسون هللا رزق األحوال مرآة

١٨٨١ الثاني كانون صابونجي لويس الدكتور الخالفة

١٨٨١ شباط ١٠ الهندي الرسول عبد الغرية

١٨٨١ صابونجي لويس الدكتور العربي االتحاد

١٨٨٤ نيسان ٢٦ صابونجي لويس الدكتور النحلة

لندن مجالت ثانيًا:

١٨٦٨ حسون هللا رزق وغساق رجوم

١٨٧٧ نيسان ٢ صابونجي لويس الدكتور النحلة

١٨٧٩ حسون هللا رزق والغربية الرشقية املسألتني حل

فرنسا باريسيف جرائد ثالثًا:

١٨٥٨ حزيران ٢٤ الدحداح رشيد الكونت باريس برجيس

١٨٦٧ (مجهول) املشرتي
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صدورها تاريخ منشئها اسم الجريدة اسم

١٨٧٧ دالل جربائيل الصدى

١٨٧٨ آب ٧ صنوع يعقوب زرقاء نظارة أبي رحلة

١٨٧٩ آذار ٢١ صنوع يعقوب زرقاء نظارة أبو

١٨٧٩ أيلول ١٦ صنوع يعقوب املرصية النظارات

١٨٧٩ األول كانون ٢٤ إسحاق أديب القاهرة مرص

١٨٨٠ نيسان ١٦ عورا ميخائيل الحقوق

١٨٨٠ املويلحي إبراهيم االتحاد

١٨٨٠ املويلحي إبراهيم األنباء

١٨٨٠ املويلحي إبراهيم الرجاء

١٨٨٠ حزيران ٤ صنوع يعقوب صفارة أبو

١٨٨٠ تموز ١٧ صنوع يعقوب زمارة أبو

١٨٨١ شباط ٥ صنوع يعقوب الحاوي

١٨٨١ نيسان ٨ صنوع يعقوب نظارة أبو

١٨٨١ نيسان ٢١ غانم خليل البصري

١٨٨٣ مراش هللا عبد املرشق كوكب

١٨٨٣ أيلول ٢٩ صنوع يعقوب املرصي الوطني

١٨٨٤ آذار ١٣ محمد والشيخ األفغاني الدين جمال
عبده

الوثقى العروة

١٨٨٥ شباط ٢٢ ساسون والياهو قويطة سليم الشمس

١٨٨٦ صنوع يعقوب املرصية الثرثارة

فرنسا أنحاء سائر جرائد رابًعا:

١٨٥٨ كرلتي منصور (مرسيليا) عطارد

١٨٨٨ آب ١ جاماتي منصور (أنجه) الشهرة
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أوروبا صحف

صدورها تاريخ منشئها اسم الجريدة اسم

إيطاليا جرائد خامًسا:

١٨٧٩ املويلحي إبراهيم (نابويل) الخالفة

١٨٨٠ آذار ٢٨ باخوس يوسف (غلياري) املستقل

املتوسط البحر يف الربيطانية الجزائر صحف سادًسا:

١٨٨٩ سنة نواحي (مجهول) (مالطا) مالطا

١٨٧٨ باشا درويش (قربص) زمان

١٨٨٩ رصافيان علكسان (قربص) الرشق ديك
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الثالث الكتاب

١٨٩٢ سنة إىل ١٨٦٩ سنة من الثانية الحقبة يف املرصية الصحافة





العربية الصحافة لتاريخ الثانية الحقبة من األخري النصف يف مرص خديو األول؛ توفيق محمد
.١٨٧٩–١٨٩١





مقدمة

مطالعته عىل أقبل حتى العربية الصحافة تاريخ من والثاني األول الجزآن يصدر كاد ما
مثابرة عىل يل منشًطا ذلك فكان ناحية، كل من األدبية النهضة وأرباب التاريخ علماء
واملعدات الكثرية املشاق من سبيله يف بذلته ما أنساني بل املفيد، املرشوع بهذا القيام

يعانونه. الذين إال يعلمه ال مما الطائل والوقت العظيمة والنفقات الوافرة

ي��ع��ان��ي��ه��ا م��ن إال ال��ص��ب��اب��ة وال ي��ك��اب��ده م��ن إال ال��ش��وَق ي��ع��رف ال

محاسنه وبيان إطرائه يف وغربًا رشًقا العلمية واملجالت األخبار صحف أفاضت وقد
الشعرية التقاريظ عن فضًال ذلك والثناء، بالشكر لساني أطلقت بعبارات فوائده وإظهار
بالضاد الناطقني من األقالم حملة ومشاهري الشعراء فطاحل بها امتدحه التي والنثرية
حتى صدر ما كل أن مع بذاته، مستقل كتاب ذلك من لتألَّف جمعه قصدت لو ما
وكما الرشيفة. لصحافتنا املؤرخ يشيده أن يجب الذي البنيان يف زاوية إال يُعدُّ ال اآلن
منزلة أنزلوه أوروبا يف املسترشقون كذلك طويلة فصوًال عنه نقلت العربية صحفنا أن
وقد تالمذتهم، أيدي بني ووضعوه العلمية مجالتهم يف مجاًال ملديحه وفسحوا االعتبار،
بدرس املوَلعني جنسه بني لفائدة األملانية اللغة إىل يرتجمه برلني مدينة يف أحدهم أخذ

العربية. اآلداب
الصحافة تاريخ من (١٧٩٩–١٨٦٩) األوىل الحقبة عن األول الجزء يف تكلمت
فأوردت (١٨٦٩–١٨٩٢) الثانية الحقبة عن أبحث أن الثاني الجزء يف وبارشت العربية،
يتعلق ما سوى منها يبَق ولم فقط، أوروبا وصحافة العثمانية الصحافة أخبار منها

اآلن. بحثنا عليها يدور التي األقطار وسائر والهند أفريقيا بشمال



العربية الصحافة تاريخ

مسالكه وصعوبة املوضوع أهمية بنفيس شعرت البداية يف العمل عىل أقدمت ملا
املهنة هذه أرباب تنشيط من القيته ما ولكن العقبات، من به القيام دون يحول ما وكثرة
املادية الخسائر من رغًما الكبري مرشوعي إلتمام السعي مواصلة عىل حملني الجليلة
يلزم ال املعنوية واملنافع الخاصة، املصلحة عىل تعلو العامة املصلحة ألن به؛ لحقت التي
ينظرون أنهم الكرام بالصحافيني الثقة ملء ويل املادية، العوائق سبيلها يف تقف أن
وتهذيب األدب منار إلعالء صحفهم وأخبار مآثرهم يُخلِّد الذي األثر هذا إىل الرىض بعني
الصواب إىل املوفق وهللا الحضارة، معارج يف يها وترقِّ العربية البالد حال وإسعاد األخالق

واملآب. البدء يف
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املرصية الصحافة وصفأحوال
اإلمجال بوجه

«الوقائع وهي حية صحف ثالث من مؤلفًة األوىل حقبتها ختام يف املرصية الصحافة كانت
هالل يلوح كان فما سواها، دون الطب» «يعسوب ومجلة النيل» «وادي ومجلة املرصية»
ولم واإلسكندرية القاهرة مدينتَي يف بكثرة تنترش الصحف أخذت حتى الثانية الحقبة
الذين السوريني املسيحيني من فيها واملحررين الصحف أرباب معظم وكان تتعداهما،
إنشاء عىل وتنبهوا املرصيون تعلم ومنهم الفن، هذا يف بالضاد الناطقني من غريهم سبقوا
شهرة ألن إسماعيل؛ الخديو بحمى الئذين بالدهم تركوا السوريني فإن بكثرة، الجرائد
كل يف أزرهم ويشد الرزق سبل لهم ويسهل باملال يمدُّهم فكان الخافقني، طبَّقت كرمه
تتناول ال عطاياه وكانت االستقالل، حب من نفسه إليه تتوق كانت بما طمًعا األمور
الصحف وأصحاب التمثيل وأرباب واألدباء الشعراء بل فقط، العربية الصحف كتَّاب
لها شاهدنا وما منحطًة الصحافة لبقيت واملادي األدبي تنشيطه ولوال أيًضا، األجنبية
يف مرص وزراء ساعده وقد فشيئًا، شيئًا األيام مع تزايدت التي الكبرية النهضة تلك
رياض سيما ال فكري باشا هللا وعبد مبارك باشا كعيل األدبية الحركة هذه تعزيز
السوريني الصحافيني بفضل ناطقًة شهادة نورد املقام هذا ويف النظار، رئيس باشا
الشاعرة الناثرة ألقته الذي الخطاب يف جاءت وقد النيل، وادي يف األدبية منزلتهم وعلو
خاطبت حيث القاهرة يف الرشقي» «النادي حفالت إحدى يف مردروس السيدة الفرنسية

بقولها: سوريا أبناء

هو — نعده أن لنا يحق الذي الرشقي ذلك نمر فارس الدكتور وطنكم ابن إن
وأهل الصحافة أرباب أعظم مصافِّ يف — الجهاد يف رشيكه رصوف والدكتور



العربية الصحافة تاريخ

أنكم وهو تحققته ما اآلن أعلم أني عىل … الغربيني من واالستقامة الصدق
أثبتم قد فإنكم وذكائه، وعقله علمه عن غنى ال الذي العنرص مرص يف هنا
يف كان سواء األقران، مقدمة يف أراكم حتى باالمتحان وبراعتكم مقدرتكم
الصناعة يف أو والوظائف الخدمة يف أو والجرائد املكتب يف أو األفكار حركة

واألشغال. التجارة يف أو مهدها يف تزال ال التي

«لم زيدان جرجي قال كما لكنه إسماعيل، أيام يف مطلقًة الصحافة حرية وكانت
أصبح انتقاده عىل تجارس ومن جانبه، يراعون الُكتاب فكان ينتقده، من عىل يصرب يكن
ولم الخزينة من ُرصف ماٍل إىل أشار ملا هللا رحمه األهرام مدير أصاب كما القتل خطر يف
مقدمة يف األهرام وكانت املالحظة.»، ضحية لذهب فرنسا تنرصه لم ولو مصريه، يُعلم
يف ُعهد بما الوطن عن تدافع نشأتها منذ تزال وال الحقبة، هذه يف املرصية الجرائد جميع
سبيل يف املادية بالخسائر يبالون ال وكانوا الرشيفة، املهنة هذه يف االقتدار من أصحابها
يف مطبعتهم احرتاق ثم القتل وخطر السجن دخول من أصابهم عما رغًما البالد خدمة

العرابية. الحوادث أثناء
الجرائد اندفعت إسماعيل أبيه خلع بعد الخديوية رسير األول توفيق توىل وملا
يف فعليٍّا تداخلوا هؤالء فإن اإلفرنج، جانب ملراعاتها الحكومة بأعمال التنديد يف الوطنية
األموال عىل تأمينًا الكربى إداراتها بعض وتولَّوا وزارتها، سلك يف واندمجوا مرص شئون
نديم هللا عبد الفكرية الحركة هذه زعيم وكان املرصية، الخزانة منهم استدانتها التي
املذكورة الحركة نار مواطنيه قلوب يف أرضم فإنه املشهورة، «الطائف» جريدة صاحب
بكتاباته العربية الجامعة عىل يُحرِّضهم ثم والرسية، العلنية االجتماعات معهم يوايل وأخذ
باشا. سلطان رئاسة تحت نيابيٍّا مجلًسا أمته يمنح أن إىل الخديو اضطر حتى وخطبه
ثم البالد يف الخطب تفاقم عقباه تُحمد ال طريق من الوطني الحزب سلوك كان وملا
النيابي املجلس إيقاف صار ذلك وبعد اإلنكليزي، االحتالل إىل ١٨٨٢ سنة األمر أفىض
اإلنكليز أن املعلوم ومن االحتالل. لدولة إيقافه يف الطوىل اليد وكانت سياسية، ألموٍر
أمر طال فلما مجاريها، إىل املياه ورجوع فيها الراحة تأييد بعد مرص عن بالجالء وعدوا
يطالبون قاموا القريب الجالء إىل إشارة أقل املحلتني من الوطنيون يأنس ولم محاولتهم

بوعودهم. ويذكرونهم البالد برتك اإلنكليز
لإلنكليز ينترص احتاليل أحدهما كبريَين: حزبنَي إىل الصحف انقسمت ذلك أثر وعىل
وادي عن جالئهم برضورة مناديًا سياستهم يُقبِّح وطني واآلخر خطتهم، مستحسنًا
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بظهور أشده بلغ حتى الحزبني بني واألفكار األقالم حرب العهد ذاك من فبدأت النيل،
الجريدة هذه وكانت ومكاريوس، ونمر رصوف ألصحابها ١٨٨٩ سنة «املقطم» جريدة
إال الوطنيني من يكن فلم حال، كل يف وتنرصهم نواياهم تخدم املحتلني حال لسان
أحمد الشيخ صاحبيها بإدارة «املؤيد» سموها كربى جريدة ذاتها السنة يف أنشئوا أنهم
الجرائد باكورة وهي لهم، واملنترصين املحتلني وجه يف للقيام يوسف عيل والشيخ مايض
وأدبيٍّا ماديٍّا فعضدوها الوطنيني، حقوق عن دفاًعا صوتها عال التي املهمة اإلسالمية
منسلخ يف املرصية الصحافة حالة كانت هكذا وصوب. حدب كل من قراءتها عىل وأقبلوا
االحتاللية مبادئه يف املقطم وترية عىل يرضب الجرائد بعض فكان الثانية، الحقبة
أخرى جرائُد «وهناك زيدان: جرجي قال الوطنية، خطته يف املؤيد إىل ينتمي وبعضها
املخلوع) (السلطان الحميد عبد كان وأكثرها االحتالل ضد العثمانية الدولة بنارص أخذت
األهرام.» وهو العثمانيني ويحاسن الفرنسويني ينرص كان وبعضها الرواتب، إليها يدفع
ويميط العثمانية بالدولة يندد كان املرصية الجرائد من قسًما أن تقدم مما يتضح
إصالحه، طلب إال خلًال وال ولجه إال للشكوى بابًا يرى فال عمالها ظلم عن النقاب
مأثمة، فيها يرى وال سيئة لها يذكر فال إليها املشار السلطنة عن يذود آخر وقسٌم
مأموريها أفعال حقيقة استجالء إىل وتعمد املنددين ألقوال تركيا تصيخ أن عن فعوًضا
العمال بعض من التظلم طور من فنقلتها ممالكها، إىل الدخول من الصحف تلك منعت
تجاوزته بل الخطأ هذا عند وقفت الدولة أن ليت ويا عموًما. فيها الطعن إىل الخونة
إلغاء يف يسعى أن الغازي باشا مختار أحمد معتمدها إىل أوعزت إذ منه أعظم إىل
ولم سعيًا، فأخفق ذلك عىل فرنسا معتمد كوكوردان املسيو مع فاتفق املذكورة؛ الجرائد
أكثرها وجعل لرتكيا العداء طور إىل الصحف تلك نقل أنه سوى العثمانية الدولة يُجِد
كرومر اللورد أن املذكور السعي وراء من فكان وانتقاًدا، تشفيًا الدولة سيئات عن ينقب
مبادئ وأيد وكوكوردان، باشا مختار نجاح دون ا سدٍّ وقف العظمى بريطانيا معتمد
اإلنكليز عدل عىل الثناء يف األرض تطبق فجعلت إنكلرتا، نحو بها وأمال املذكورة الجرائد
الدنانري من املؤلفة األلوف سبيلها يف بذلوا لو صادقة خدمًة االحتاللية سياستهم وتخدم

نفقة. أو تعب أقل تكلفهم لم باردة غنيمٌة فأتتهم عليها، حصلوا ملا
ينسب ما وتكذيب حوضها عن الدفاع يف بالغت فقد لرتكيا املنارصة الصحف أما
كتاباتها إىل ينظرون أصبحوا الذين القراء ثقة أفقدتها مبالغًة مأموريها إىل الظلم من
القطع إىل األقوال تلك بصحة الشك من نقلتهم ثم االرتياب، بعني العثمانية السلطنة عن

للحقيقة. مناٍف الصدق عن عاٍر تنرشه ما بأن
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ومؤلف برلني يف الرشقية اللغات بمدرسة اإلسالمية اآلداب أستاذ هرتمان؛ مرتني الدكتور
«الجمعية ورئيس اإلنكليزي باللسان ١٨٩٩ سنة إىل ظهورها منذ املرصية» الصحافة «تاريخ

الثالث]. الفصل – [التوطئة مجلتها ومؤسس اإلسالمية» البلدان أحوال ملعرفة األملانية

تبلغ كادت أو بلغت النيل وادي صحافة بأن الترصيح من املقام هذا يف لنا بد وال
والفضل املحاسن، من ذلك وغري األخبار ووفرة الحجم حيث من األوروبية الجرائد شأو
بتأثري أمكن ما األوروبية الحكومات تحدَّت التي املرصية الحكومة إىل عائد ذلك يف
تستحق ال الثانية حقبتها تاريخ يف العربية فالصحافة الجملة وعىل اإلنكليزي. االحتالل
بقدر إال األقطار سائر يف ترتقي أن يمكن وال مرص، يف إال الراقية الصحف بني تعدَّ أن
وأمريكا الشمالية أمريكا يف بالفعل ذلك اآلن نشاهد كما فيه تصدر الذي املحيط ارتقاء

الجنوبية.
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الباباألول

القاهرة مدينة يف واملجالت الجرائد كل أخبار عىل يشتمل





األول الفصل

القاهرة جرائد أخبار
١٨٧٧ إىل ١٨٦٩ سنة من

األبصار حديقة (1)

ونجهل مرص، خديو (١٨٦٣–١٨٧٩) باشا إسماعيل عهد يف ظهرت سياسية جريدٌة
وصًفا بوصفها نقوم حتى السياسية وخطتها منشئها واسم صدورها سنة بالتدقيق
لجرجي الحديث» مرص «تاريخ كتاب يف ورد ذكرها أن عنها نعلمه ما وكل تاريخيٍّا،
السنة بعد كان صدورها أن لدينا يرتجح وإنما ذلك، إىل باإلشارة فاكتفينا زيدان1 بك

.١٨٧٥

زرقاء نظارة أبو (2)

الشهر يف مرات ثالث ١٨٧٧ آذار ٢١ يف صدرت ومضحكات ومسليات فكاهات جريدة
فن ومؤسس الرشقية األلسن أستاذ سانووا) (جمس صانوواع يعقوب ومحررها ملديرها
املقام هذا يف نرويها تاريخية نادرٌة الجريدة هذه ولعنوان مرص، يف العربي التمثيل

فنقول:
جمال السيد وهما املحبة بروابط معه مرتبطان صديقان صانوواع ليعقوب كان
عىل ثالثتهم فاتفق سابًقا، املرصية الديار مفتي عبده محمد والشيخ األفغاني الدين
أولهم يتوىل أن عىل رأيهم قرَّ ثم إسماعيل الخديو أعمال النتقاد هزلية جريدٍة إنشاء

الحديث. مرص تاريخ من ثانية طبعة :٢٢٠ صفحة :٢ الجزء راجع 1
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بمسلكها، يليق للجريدة عنوان إيجاد يف يعقوب إىل الدين جمال السيد فأوعز إدارتها،
عوا تجمَّ قد الحمري أصحاب بالفالحني فإذا يركبه حمار عن باحثًا بيته إىل هذا فخرج
بصوت وإذا منهم التخلص أحب زاحموه فلما حماره، يُرِكبه أن منهم كلٌّ وأراد حوله
وقايًة الزرقاء النظارات يستعمل وقتئٍذ وكان الزرقاء» النظارة أبا «يا يناديه ورائه من
مصمًما الفالح عبارة واستحسن أذنَيه يف الصوت هذا فرنَّ الشمس، حرارة من لعيونه
جرى بما وأخربه الدين جمال السيد إىل ساعته من فرجع لصحيفته، عنوانًا اتخاذها عىل
ولكنه كالمه من فضحك للجريدة، املذكور العنوان وباختياره الحمري أصحاب مع له
صحيفٍة أول تعدُّ التي الزرقاء» النظارة «أبي جريدة صدرت وهكذا االسم استحسن

بالضاد. الناطقني عند هزلية حرٍة
أمًرا باشا إسماعيل أصدر الخديو أعمال جارحة بعباراٍت تنتقد مقاالتها كانت وملا
منشئها من االنتقام متعمًدا كان إنه بل منها، عرش الخامس العدد صدور بعد بإلغائها
بطرد إيطاليا قنصل إىل فأوعز سبيًال، ذلك إىل استطاع لو القتل حتى الوسائل بكل
باريز إىل هذا فسافر املذكورة، بالدولة محتميًا كان ألنه املرصية؛ الديار من يعقوب
كما االستبدادية، وأعماله إسماعيل سياسة بها مقبًِّحا جريدته إصدار استأنف وهناك

الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف بالتفصيل ذلك روينا

األخبار حقيقة (3)

١٨٧٧ سنة أوائل يف صدرت صفحات أربع ذات أسبوعية سياسيٍة لجريدٍة اسم هو
عىل وأدبيٍّا ماديٍّا ساعده وقد الطرابليس، خالط بك أنيس تحريرها ورئيس ملؤسسها
الخديوية، األرسة صهر يكن باشا منصور البيضاء األيادي صاحب وانتشارها إنشائها
العثمانيني حقوق عن وتدافع عموًما املسلمني أميال تراعي وطنية خطتها وكانت
البلقانية، الدول وسائر روسيا وبني تركيا بني رحاها دارت التي الحروب يف خصوًصا
نظر وبُعد اإلنشاء يف باع طول عىل تدل وهي برباعة مدبَّجة االفتتاحية املقاالت وكانت

السياسية. الشئون يف
عبده محمد كالشيخ والسوريني املرصيني األقالم حملة مشاهري بعض فيها وكتب
منشئها لها التزم وقد نوفل، وأنطون خالط وأمني نديم هللا عبد والسيد توما بك ونقوال
أهم عىل القراء ليقف يومية بملحقاٍت ينرشها وصار وهافاس روتر رشكتَي برقيات
عاصمة يف الصحافيني جميع بني الطريقة هذه إىل عمد من أول وهو الكونية، األنباء
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ملا العربية؛ البالد كل يف رسيًعا انتشاًرا األخبار» «حقيقة انترشت هكذا النيل. وادي
الثالث عامها يف الصحيفة هذه احتجبت ثم املفيدة، واألخبار الحقائق من تتضمنه كانت

املرصية. الحكومة خدمة سلك يف صاحبها بانخراط

الوطن (4)

الثاني ترشين ١٧ يف السيد عبد ميخائيل أنشأها تجارية أدبيٌة سياسيٌة أسبوعيٌة جريدٌة
الرابع كريلس األنبا أوروبا من استجلبها التي املطبعة يف ونرشها القاهرة، يف ١٨٧٧ سنة
السوريني أعيان مشاهري من عبيد رافائيل يد عىل األرثوذكس األقباط بطريرك الكبري
البطريرك عن نيابة استقبلها القاهرة محطة إىل املطبعة وصلت فلما العهد، ذلك بمرصيف
بها وساروا البيعية، بالخدمة املختصة واملالبس باملوسيقى وشمامسته وكهنته مطارنته
البطريرك هذا عن يُروى ومما الروحية. الرتاتيل يرتلون وهم البطريركية الدار إىل قاطبًة
لرقصت الجهال لوم من الخوف «لوال قائًال: حوله كانوا ملن أعلن الفرح لشدة أنه حينئٍذ

العهد.» تابوت أمام داود رقص كما الطريق يف املطبعة أمام
نخبة مع باالشرتاك تحريرها السيد عبد ميخائيل توىل الوطن جريدة ظهرت فلما
عهدها أول يف وكانت الشهيد، عبد بك وييس ميالد جرجس سيما ال األقباط شبان من
من كانت أنها كما للوطنيني، بتحيزها وبعده االحتالل قبل واشتهرت الحجم صغرية
املرصية الوزارة رئيس باشا لرياض باالنتصار وُعرفت الثورة، عهد يف العرابيني أشياع
بشأن ١٨٩٢ سنة وبطريركهم األقباط بني الخالف اشتد وملا للمحتلني. معاكسته يف
عنه الدفاع يف ولها البطريرك أنصار من الوطن جريدة كانت امليلِّ واملجلس األوقاف
صدرت ثم ،١٨٩٥ سنة أواخر حتى أسبوعيٍّا الصدور عىل واستمرت معروفة، مقاالت
فيها الرغبة أن رأى إذ صاحبها؛ عطلها حيث ١٨٩٨ سنة آخر حتى األسبوع يف مرتني

اليومية. الجرائد لوفرة قلَّت
ميخائيل من «الوطن» جريدة امتياز إبراهيم جندي ابتاع ١٩٠٠ آب ٢٥ ويف
أعمدة، ستة ذات صفحات أربع يف يومية وأصدرها إنكليزي جنيه مائة بمبلغ السيد عبد
حني من يوافيها السيد عبد ميخائيل وكان التوفيق» «جمعية مطبعة يف حينئٍذ فطبعت
منهم: نذكر األقباط شبان بعض فيها بالتحرير واشتغل سياسية، بفصوٍل آخر إىل
االستئناف محاكم لدى املحامي منصور يوسف وحنا قسيس وميخائيل كريلس ميخائيل
كتَّاب شهور بضعة فيها اشتغل وكذلك عزوز، وتوفيق حبيب وتوفيق تادرس ورمزي
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«الخزانة» مجلة وصاحب و«األخبار» األحد» «بريد جريدتَي مؤسس الخازن؛ يوسف الشيخ
«الوطن». جريدة تحرير ورئيس

التحرير توىل ثم الكاشف، وأحمد نجيب ومحمد حسني محمد منهم: نذكر املسلمني من
وإبراهيم جاويش ونجيب مطران بك خليل مثل السوريني الكتَّاب نخبة من نفر فيها
مطران خليل يكن ولم الخازن، يوسف والشيخ نوفل وأنطون شاهني ونجيب نجار
املرصية» «املجلة بطبع إبراهيم بك جندي له يتعهد أن ريض بل عمله، عن راتبًا يتناول

الوطن. لجريدة الالزَمني والرتجمة التحرير يف أتعابه مقابل
فيها رصف أن بعد بعضهم تركها بل طويًال، زمنًا فيها يلبثوا لم كلهم هؤالء لكن
إىل تحريرها رئاسة يف عهد حيث ١٩٠٢ سنة مفتتح يف الجميع عهد وانقىض شهَرين،
طنوس جرجي ذلك يف ويساعده املحتجبة العام» «الرأي جريدة صاحب شاهني إسكندر
سيايسٍّ مبدأٍ بدون شاهني إسكندر فيها التحرير يتوىل أن قبل وكانت كامل، وفريد
العالقة ذوو أو األدبية الفصول مطالعة يف الراغبني بعض إال يقرؤها يكن ولم معروف،
هبت باشا كامل مصطفى صوت وعال الوطنية الحركة اشتدت وملا محرريها، ببعض
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فلم مجونية هزلية بعبارات بها القائمني وتحقر الوطنية املبادئ ه تسفِّ الوطن جريدة
عىل الريف أهل من جماعة فيها اعتدى (التي دنشواي حادثة وقعت ثم أحد، بها يباِل
وسجن)، إعدام بني مختلفة بأحكاٍم الجريمة عليهم ثبتت من عىل فُحكم اإلنكليز عساكر
ال أنهم وادَّعت النعمة، بكفران املرصيني ورمت اإلنكليز، بنارص الوطن جريدة فأخذت
جميع رمت بل وحزب، حزب بني كالمها يف تفرق ولم استقالًال، وال دستوًرا يستحقون

البلد. خراب إىل والسعي والثورة الجنون بتهمة الوطنية الحركة أهل
الطائفية، املسألة بشأن الجدال نريان القبطية «مرص» جريدة وبني بينها واستعرت
ورجال البطريرك عىل وناقًما القبطي املجلس مؤيًدا كان أن بعد «الوطن» صاحب فإن
فشيئًا شيئًا سياسته تحويل إىل دعاه ما املجلس أعضاء بعض وبني بينه وقع الدين
يف «الوطن» عن يُروى ومما البطريرك. عن كلمًة يقول من لكل ألدَّ عدوٍّا أصبح حتى
حزمًة فجمعوا بعواطفهم ا ماسٍّ رأوه ما القبطية الشبيبة عن يوًما كتب أنه الحركة هذه

القاهرة. يف الكربى امليادين بأحد النريان فيها وأشعلوا «الوطن» أعواد من
صاحب فاتفق املرصية الوزارة رئيس غايل باشا بطرس مقتل حادثة جرت ثم
الخصام، من بينهما ما تنايس عىل القبطيتني «مرص» جريدة وصاحب «الوطن» جريدة
ورميهم باشا بطرس قتل عىل باملؤامرة واتهامهم الوطنيني محاربة عىل واحدة يًدا واتحدا
ال اللذين والتطرف بالحدة املسألة هذه يف «الوطن» جريدة مقاالت واشتهرت بالتعصب،

ملستزيد. بعدهما زيادة
كما — ولكنه جريدته، يف شيئًا يكتب ال «الوطن» جريدة صاحب إبراهيم وجندي
عليهم فيوزع دقيقة مراقبًة املحررين يراقب — املؤيد جريدة يف األدباء أحد وصفه
عباراتهم ويبدل ويغري يكتبونه ما يراقب ثم املقاالت، كتابة إىل ويرشدهم األعمال
ويتخذ العناوين وضع دائًما بذاته ويتوىل كتابتهم، بإعادة كثرية أحيانًا ويأمر وألفاظهم

عامية. وعباراٍت وأمثاًال ألفاًظا غالبًا لها
يشتهر يكاد ال ولذلك األقباط، لحركة زعيًما يكون أن يف «الوطن» صاحب ويجتهد
واملروق، بالخيانة واتهامه مقامه من والحطِّ به التشهري إىل يعمد حتى األدباء من أحٌد
وال املحاكمة، إىل يُساق حتى حني يمر فال األشخاص عن بكتابته يوعز فيما احتاط وقلما
ال ولكن تلميًحا، أو ترصيًحا محرريها من أحد باسم موقعة مقاالٍت الوطن جريدة تنرش
الكاتب وهو شاهني، إسكندر باسم مقرونًا إال الرأي وأهل املتأدبني بني الوطن اسم يذكر
بإخالص. القبطية الطائفة خدمة يف الصحافية حياته معظم قىض الذي البليغ السوري
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إىل ١٩١٣ سنة سافر حتى الصحيفة هذه تحرير برئاسة قائًما شاهني إسكندر ولبث
كاتٌب «الوطن» يف خلفه وقد الخاص، لحسابه «أمريكا» جريدة أنشأ حيث الجديد العالم
امللغاة «األخبار» جريدة مؤسس الخازن يوسف الشيخ وهو السوريني نوابغ من آخر
من إبراهيم جندي نال ١٩١١ سنة ويف الثانية، الحقبة جرائد بني ذكرها سيأتي التي

األوىل. طبقته «النجمة» وسام األحباش نجايش منليك
صفحة واملجهول» «املعلوم كتابه يف الوطن جريدة يكن بك الدين ويل وصف وقد
يجب كما بل مرص تهوى كما مرص تغني وحدها الوطن جريدة «فكانت قال: حيث ١٣
قومها وخدمت الشمس نسل األول الصيد أجدادها عهود العهود حفظت ملرص، عليها
نفوسهم ورشف وطنهم بحب امتازوا قوًما مرص أُولو األقباط كان وملا قومها، أراد كما
من البعض عداوات اتهم همَّ تُثِن لم املعايب ومجانبتهم الجد ومحبتهم هممهم وبعد
حكامهم وظلم حسادهم وكثرة قلَّتهم عىل مجدهم حموا وكما املتعصبني، مواطنيهم

بها.» واستفادوا لهم فعاشت جريدتهم أعانوا

مرص (5)

الدمشقي، إسحاق أديب امتيازها لصاحب ١٨٧٧ عام ظهرت أسبوعية سياسيٌة صحيفٌة
ما ١٧٩-١٨٠ صفحة هاروت» «سحر بعنوان املوسوم ديوانه يف عنحوري بك سليم قال

يأتي:

تمثيل قصد اإلسكندرية إىل إسحاق أديب الكاتب املنشئ ذهب أن وبعد
قضت عوارض سنحت نقاش؛ سليم له املغفور الفاضل رئاسة تحت الروايات
املرحوم به فبعث األنقاض، بادي الوفاض خايل أديب فأصبح التمثيل، بإلغاء
األفغاني، الدين جمال إىل وصاٍة بكتاب مصحوبًا القاهرة إىل الخوري حنني
ولزمه النجابة، ومخايل الذكاء أمارات من فيه مه توسَّ ملا لقياه هذا فأحسن
له فحصل الكلف العاني الهائم إقبال عليه وأقبل لأللف الالم مالزمة ثمت
من فيها له هيأ الشعرية بباب دكانًا له واتخذ «مرص»، اسمها صحيفة امتياز
الصحيفة، تلك إصدار عىل معه قوي ما املشهور البوالقي بالحرف الطبع أدوات
باسم ومنشورة الدين جمال برياع منسوجة وأمايلَ فصوًال مودعًة ترد فكانت

مذكوًرا. شأنًا الصحيفة لتلك أصارت وضاح» ابن «املزهر
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سابًقا. بريوت يف «التقدم» وجريدة القاهرة يف «مرص» جريدة تحرير رئيس إسحاق؛ عوني

الجريدة إدارة إليها فنقل األخبار الصطياد أقرب اإلسكندرية مدينة أن أديب رأى ثم
قرائها عدد حينئٍذ فتضاعف بينهما، بالرشكة إصدارها عىل نقاش سليم مع اتفق بعدما
جريدة يف األفغاني الدين ولجمال العربية. األقطار يف عجيبة برسعة انتشارها وزاد
«روح واألخرى وأنواعها» الرشقية «الحكومات إحداهما سمى مشهورتان مقالتان «مرص»
عظيم تأثريٌ لهما وكان طربًا، العلماء أعطاف لهما ترنَّحت واألفغان» اإلنكليز يف البيان
يف أثبت إنكلرتا وزارة رئيس غالدستون إن حتى األوروبية السياسة أرباب أذهان عىل
ألدِّ من كونه حالة الرشق علماء أئمة من أنه الدين لجمال تشهد مقالة الجرائد بعض

اإلنكليز. أعداء
االعتدال إىل والدعوة الوطنية تعريف يف الضافية بمقاالتها الجريدة هذه واشتهرت
يف الراغبني من لها وصار الكهول مقام الطفولية سن يف وهي بلغت قد فإنها الحرية، يف
كلمة فيها وردت التي األوىل الجريدة وهي أعوام، مدة يف لغريها يجتمع لم ما أشهر مدة
خدمًة أديب فأدى املرصية، النهضة أرباب عند باالستعمال درجت ثم الفتاة» «مرص
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يف املعنى وتقرير الجرائد عبارة تهذيب إىل العناية من رصف بما العربية للغة عظيمة
يتأنَّقون وأخذوا كتاباتهم يف طريقته الصحفيون فاتبع الكالم، وجوه أعذب من األفهام

قال: حيث الصحافية» النهضة «تاريخ يف ذلك إىل زيدان جرجي أشار وقد فيها،

والطالوة الرشاقة إىل الركيكة الضعيفة العبارات من الصحايف اإلنشاء فانتقل
يف نابغًة كان فقد إسحاق؛ أديب املرحوم النهضة هذه ومقدام العرصية،
أسلوبه. يف وتحدَّوه عبارته يف الُكتَّاب فقلده العبارة، وصحة املتانة مع اإلنشاء

جريدته ووقف املرصية، الوزارة رئيس باشا رشيف أنصار من إسحاق أديب وكان
سياسته ينتقد أديب أخذ ١٨٧٩ سنة للداخلية وزيًرا باشا رياض ُعني فلما خدمته، عىل
إىل فاضطر جريدته، وعطلت اإلنذار تلو اإلنذار إليه الحكومة فبعثت جارًحا؛ انتقاًدا
يف صحيفته نرش فاستأنف اإلسكندرية مدينة جاء سنتنَي وبعد النيل. وادي من الهرب
األول مظهرها إىل ١٨٨٢ شباط ٦ يف الصادر التاسع العدد منذ أعادها ثم مجلة، شكل
صدر املعارف وزارة يف والرتجمة» اإلنشاء «ناظر وظيفة إليه ُعهدت وملا صفحات. بأربع
آذار ٨ ويف فامتثل. الجريدة، عن واالنقطاع الرسمية وظيفته ملهام بالتفرغ األمر له
وإنشائها إدارتها يف وعهد األول، ظهورها مكان القاهرة؛ إىل مركزها نقل املذكورة للسنة
قبل ودِّعينا «ِقِفي العنوان بهذا استهلها رنانة بمقالة فودَّعها إسحاق، عوني أخيه إىل

التفرق». وشك
مجتهًدا «مرص» مقاالت بتحبري اإلجادة يف األديب أخيه آثار إسحاق عوني فاقتفى
وقد الكتابة، فنون يف وبراعته الجم أدبه عىل دل مما فوائدها؛ وتكثري موادها توفري يف
عالم يف عهدها آخر ذلك وكان العرابية، الفتنة حدوث لدى قليلة شهوٍر بعد تعطلت

الصحافة.
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الثاني الفصل

القاهرة جرائد أخبار
١٨٨٢ إىل ١٨٧٨ سنة من

األخبار بستان (1)

ملديرها ١٨٧٨ األول ترشين شهر يف ظهرت سياسية علميٌة أدبيٌة طبيٌة وطنيٌة جريدٌة
وخدمت والطب العلم يف بالرتغيب واشتهرت البليهي، حسن ومحررها رضوان صالح

نشأتها. تاريخ من الثاني العام يف احتجبت وقد صادقة، خدمًة الوطن

األخبار روضة (2)

القاهرة مدينة يف األسبوعية السياسية الجريدة هذه الصحافة لعالم برزت ١٨٧٨ عام يف
بلوغ قبل املرصية الحكومة ألغتها بحيث قصريًا عمًرا عاشت وقد أنيس، محمد ملنشئها

الوطنية. للمصالح املخالفة السياسية املسائل يف لتهورها ظهورها من الحول تمام

الرشق مرآة (3)

يف إسماعيل الخديو من باقرتاح أنشأها أسبوعية نصف أدبيٌة سياسيٌة صحيفٌة
كتابه للخديو قدم قد وكان عنحوري، بك سليم الفيحاء دمشق شاعر ١٨٧٩ شباط ٢٤
أوابدها، وجمع وفقهها العربية اللغة مرادف يف وحده نسيج هو الذي الناظم» «كنز
عباراتها وكانت مرص، يف األجنبي النفوذ مناهضة إىل ترمي معتدلة الجريدة خطة فجعل
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و«املؤيد». «اآلداب» جريدتَي ومؤسس الرشق» «مرآة جريدة يف املحرر يوسف؛ عيل الشيخ

منها األول العدد زين وقد البالغة، أساليب يف منشئها اقتدار عىل تدل طلية، رشيقة
نصه: ما مطلعها يف جاء الجرائد عن بمقالة

فيه التوحش ليل عسعس أن بعد الغربية املمالك أفق يف التمدن صبح تنفس
الغرب: ابن فيا طويًال، أمًدا

ف��ت��غ��ت��ذي وح��ًش��ا ت��ص��ط��اد ل��ك��ي ح��ث��ي��ثً��ا وال��رب��ى وال��وه��د ال��ق��اع ت��ف��ري ع��ه��دن��اك
ال��ذي ف��م��ا وم��ال ع��ل��م م��ن ن��ل��ت ب��م��ا ل��ب��نً��ا ت��ص��ط��اد ال��ح��ي��ن ه��ذا ف��أص��ب��ح��ت

قد وكان صحته، عىل طرأ النحراٍف دمشق إىل عاد منها عدًدا ١٧ أصدر وبعدما
عنوانها مقالة منها الثاني العدد صدر يف وله سوريا، وايل باشا مدحت إليها استدعاه
من الوطنيني ينال ما بيان عىل بها أتى إذ ودويٌّ رنٌَّة مرص يف لها كان مصدور» «نفثة
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ن ضمَّ وقد ومرافقها، البالد أحكام يف وتبسطهم الغربيني تحكم بسبب والحيف الغبن
البيت: هذا مقالته

ب��ال��ش��ك��ر نُ��ؤم��ر ث��م إل��ي��ن��ا يُ��س��اء ي��ن��ال��ن��ا ظ��ل��ٍم م��ث��ل ظ��ل��ًم��ا أَر ول��م

بك أمني مديرها إىل الرشق» «مرآة يف حقوقه عن عنحوري بك سليم تنازل وقد
فنجحت اللقاني، بك وإبراهيم عبده محمد الشيخ إىل بتحريرها عهد الذي ناصيف
سليمان رعاية وتحت األفغاني الدين جمال الشيخ حال لسان جعلها ألنه باهًرا؛ نجاًحا
أيام يف مأموريها بعض عىل وتحاملت سوريا بوالية حينئٍذ نددت وقد أباظة، باشا
النيل وادي من بالنفي الدين جمال السيد عىل ُقيض فلما باشا، حمدي أحمد واليها
بك أمني فحولها سنة، نصف الظهور عن فتوقفت بتعطيلها األول توفيق الخديو أوعز
الشيخ ابن خليل الشيخ يحررها وكان أسبوعية، مجلٍة إىل ١٨٨٢ نيسان ٦ يف ناصيف
املجلة عىل وُقيض العرابية الفتنة حدثت التاريخ ذلك من شهرين وبعد اليازجي، ناصيف
جريدة بشكل فصدرت األول مظهرها إىل عادت ١٨٨٣ نيسان ١٤ ويف باالحتجاب.
فقيد تحريرها توىل املذكورة للسنة آيار ٩ ويف الثاني، امتيازها صاحب يحررها يومية
بقلم عنها ورد ما وإليك ناصيف. بك أمني مع فيها مشرتًكا توما بك نقوال املحامني

الواحد: بالحرف رسكيس1 سليم

ثالثة مدة الجريدة هذه بتعطيل النظار مجلس قرار صدر ١٨٨٤ سنة ويف
بحرية منهم اهتماًما اإلنكليزي الربملان رجال من جماعة ينارصها فأخذ أشهر،
جريدة ونرشت األيرلندي، العضو أوبراين املسرت الخصوص وعىل املطبوعات
قراٌر صدر ثم اإلنكليزية، الندوة دار يف الشأن بهذا الجدال من دار ما التيمس
مدًة احتجابها بعد الظهور إىل فعادت الجريدة هذه عن بالعفو آخر وزاريٌّ

قليلة.

بك نقوال وبعد عمرها، من الثامنة السنة يف حياتها رساج انطفأ حتى كذلك ولبثت
البستاني سعيد ثم نحاس إسكندر ثم الشلفون عباس بن سليم تحريرها استلم توما

زخورا. إلياس ملؤلفه ٤٠٦ صفحة العرص» «مرآة كتاب 1
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إقبال قراءتها عىل الناس فأقبل عظيًما انتشاًرا حينئٍذ وانترشت يوسف، عيل الشيخ ثم
وادي يف اإلنكليزي االحتالل لسياسة مخالفة كانت سياستها ألن القصاع؛ عىل الجياع
منها تُطبع كانت التي اليومية النسخ عدد إن نقول: الجريدة هذه ألهمية وبيانًا النيل،
الشعب عامة بني حينذاك املعارف شأن انحطاط عن رغًما نسخة آالف وستة نيًفا بلغ

القاهرة. مدينة يف برزت يومية جريدٍة أول كانت أنها مميزاتها ومن املرصي،
صحيفة إلنشاء مرص أتى الذي الشدياق فارس سليم أن فهو إلغائها سبب أما
السلطان ضد املهيجة الفصول تنرش الرشق» «مرآة أن زوًرا العايل الباب بلَّغ «القاهرة»
إلغاءها، املرصية الحكومة من تلغرافيٍّا العايل الباب فطلب العثمانية؛ والدولة الحميد عبد
.١٨٨٦ نيسان شهر يف مؤبًدا تعطيلها باشا نوبار برئاسة النظار مجلس قرر وللحال

املرصي الكوكب (4)

١٨٧٩ عام أوائل يف تأسست أسبوعية تجاريٍة أدبيٍة علميٍة سياسيٍة لصحيفٍة عنوان هو
توىل وقد القاهرة، يف باسمه املشهورة املطبعة صاحب كاستيل موىس الكاولري ملنشئها
األزهر، علماء ومن الخديوية املكتبة حارس محمد» «وفا األوليني سنتيها يف تحريرها
الجريدة هذه وكانت الرابعة، السنة يف أجلها نهاية إىل الطموني محمد فيها كتب ثم
ومرص واملحروسة كاألهرام حينذاك النيل وادي يف رصيفاتها من وشهرًة انتشاًرا أقل
قليلة كانت أنها ذلك وسبب واملفيد، والتبكيت والتنكيت والزمان الرشق ومرآة والطائف

الصحف. كسائر معروفة خطٌة لها تكن ولم الجرأة

LE BOSPHORE EGYPTIEN املرصي البوصفور (5)

وكان فقط، اإلفرنسية باللغة باشا إسماعيل الخديو أيام أواخر يف الجريدة هذه ظهرت
حدث وملا زينية، أفندي خليل أخربنا كما بارير املسيو الشهري اإلفرنيس الكاتب صاحبها
هذه نرشت والفرنسية اإلنكليزية املصالح فيها وتباينت مرص يف الربيطاني االحتالل
أميال اكتساب ذلك من القصد وكان العربي، باللسان قسًما صفحاتها عىل الجريدة
اإلنكليز سياسة بتقبيح لسياستها واالنتصار محبتها يف وترغيبهم فرنسا إىل املرصيني
باالتفاق ١٨٨٥ سنة نواحي يف الخديوية الحكومة عطلتها وقد النيل، وادي يف وأعمالهم

فرنسا. قنصلية مع
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الحجاز (6)

«الحجاز» جريدة املدة هذه يف مرشبها العتدال الثناء تستحق التي املرصية الجرائد بني
١٨٨١ تموز ٢٤ يف أنشأها أدبية سياسيٌة وطنيٌة أسبوعيٌة وهي أخبارها، نكتب التي
خطتها وكانت األزهر، علماء من املدني الدين رساج إبراهيم الشيخ ومحررها صاحبها
«نفثة عنوان تحت عرش الثاني عددها يف ورد كما املناظرة آداب يف سيما ال رشيفة

بالحرف: نصه وهذا ١٨٨١ األول ترشين ١٦ بتاريخ مصدور»

فيما هي وما املزاج، منحرفة القول حادة جريدتنا أن الناس بعض ادَّعى
أهم ومن كان، مصلح أي يد عىل الحقيقي اإلصالح إىل تدعو مسلمة إال أعلم
جريان ينكر ال الذين األجانب مع والعالقات العهود حفظ وأحسنها اإلصالحات
أني ويزعم يغالط املدعي هذا أن العجب ومن أيديهم، عىل املحسنات بعض
بالدنا يف لهم الذين اإلفرنج من مواطنينا بهم أريد إنما األروباويني ذكرت إذا
األروباويني أعترب ال فإني واضح ٌ خطأ شك ال وهذا علينا، ما وعليهم لنا ما
بحسب ذكرتهم الذين واألروباويون املرصيني، جملة من إال مرص يف املقيمني
ال األروباوية العواصم يف السياسية املجامع أهل هم مرتني أو مرة املناسبة
فليغالط يغالط أن أراد من أن األمر وخالصة بنا. وألفوا بهم ألفنا الذين هؤالء
املشارق يف جارهم حق يف نقص العرب من حصل متى ليخربنا أو غرينا

قائلنا: در وهلل واملغارب،

ذل��ي��ل األك��ث��ري��ن وج��ار ع��زي��ز وج��ارن��ا ق��ل��ي��ل أن��ا ض��رن��ا وم��ا

وال عاداتهم وال سنتهم وال كتابهم يف ليس العرب أن يعلم لم من وليعلم
لم إن رءوسهم عىل يضعونه فهم املقت، بعني جارهم إىل ينظروا أن أخالقهم

القائل: قول ينشدوا أن ونزالئهم العرب فعىل األرض، تسعه

وض��رار ن��ف��اع ال��ح��ق��ي��ق��ة ح��ام��ي ف��تً��ى ج��وار ف��ي أن��ي ل��ل��ه ال��ح��م��د
ع��ار ع��ل��ى ي��غ��ض��ي وال ال��ح��ي��اء م��ن م��ك��رم��ٍة ع��ن��د إال ال��ط��رف ي��رف��ع ال
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بعث وقد زمانه، يف والشعراء العلماء أفضل من الدين رساج إبراهيم الشيخ وكان
عىل تدل التي األبيات بهذه اليازجي عليها فأجابه اليازجي، ناصيف الشيخ إىل بقصيدة

األدب: عالم يف منزلتهما وسمو النظم صناعة يف االثنني كعب علو

أي��وب ص��ب��ر يُ��رج��ى ي��وس��ف ح��س��ن م��ن ي��ع��ق��وب ح��زن ح��ش��اه ف��ي ل��ل��ذي ه��ل
م��ح��ب��وب ع��ن��د م��ح��ب ك��ل ف��ق��ل��ب ب��ه ي��ق��وم ق��ل��ٍب ب��ال ص��ب��ر وك��ي��ف
ب��م��ط��ل��وب ف��ازوا وال ��وا ي��ك��فُّ ف��ل��م ع��ب��ثً��ا ال��ه��وى أه��ل ع��ل��ى ال��زم��ان م��ض��ى
ع��رق��وب وع��د وت��ن��س��ى ال��خ��ي��ال وع��د ع��ل��ى ال��ظ��الم ت��ح��ت أن��ف��س��ه��م ت��ط��ي��ب
ت��ع��ذي��ب ك��ل م��ن ع��ذوب��ت��ه��ا ت��خ��ل��و ب��ه��ا ظ��ف��رُت خ��وٍد ف��دى ال��م��الح ك��ل
ال��ج��الب��ي��ب ف��ي وط��راز ال��ح��ل��ى ت��ح��ت ح��ب��ر ال ال��ط��رس ف��وق ال��ح��ب��ر ي��زي��ن��ه��ا
م��ح��ج��وب غ��ي��ر ك��ال��دراري ون��وره��ا ب��ه��ا ت��غ��ي��ب أس��ت��اٍر ت��ح��ت م��ح��ج��وب��ة
ال��ط��ي��ب ن��ف��ح��ة م��ن��ه ت��ن��س��م��ُت ل��م��ا ه��ودج��ه��ا ض��م��ن ع��روًس��ا أن ع��ل��م��ت
ال��ش��آب��ي��ب ق��ط��ر ال��رب��ى ع��ط��اش تُ��ه��دى ك��م��ا ع��ل��يَّ م��ه��دي��ه��ا ج��اد ه��دي��ة
م��ح��س��وب غ��ي��ر وف��د ال��وف��د وأع��ذب ل��زورت��ه��ا م��ي��ع��اٍد غ��ي��ر ع��ل��ى ج��اءت
ك��م��ك��ت��وب م��ن��ه ك��ات��ب ح��ب��ذا ي��ا ج��ان��ب��ه ع��زَّ ك��ري��م م��ن ك��ري��م��ة
م��غ��ل��وب ع��ذر إل��ي��ه ف��أل��ق��ي ش��ك��ًرا ل��ه أس��ت��ط��ي��ع ال ب��م��ا ع��ل��يَّ أث��ن��ى
األس��اك��ي��ب ه��ت��ان ك��ل وج��اده��ا ب��ه��ا وال��ذي��ن م��ص��ر أرض ال��ص��ب��ا ح��ي��ا
واألن��اب��ي��ب ب��ال��ش��ظ��اي��ا ل��غ��ي��ره��ا س��م��ح��ت ال��ت��ي ال��ع��ل��م غ��اب��ة أرض��ه��ا ف��ي
ال��م��ح��اري��ب أع��ل��ى م��ن ال��ع��رش م��الئ��ك ت��ق��رؤه ال��ل��ه س��الم ال��خ��ل��ي��ل ع��ل��ى
م��ش��ب��وب ال��ن��ار ك��ت��ل��ك ش��وق وب��رد ب��ه ن��ل��ت��ق��ي��ه ب��س��الم ل��ن��ا وم��ن
وت��ث��ري��ب ل��وم م��ن ال��ل��ه وص��ان��ه ش��م��ائ��ل��ه رق��ت ال��ذي األدي��ب ه��و
األس��ال��ي��ب م��ق��ب��ول وال��ن��ث��ر ال��ن��ظ��م ف��ي م��ن��ط��ق��ه ال��ق��ول ف��ض��ول ع��ن ُم��ن��زٌَّه
وت��أدي��ب ت��ه��ذي��ب ح��ق م��س��ت��وف��يً��ا م��وارده راق��ت م��ا ال��ش��ع��ر وأح��س��ن
ال��س��راح��ي��ب ل��ل��ج��رد ال��ش��ك��ائ��م م��ث��ل ح��رًس��ا أل��ف��اظ��ه ع��ل��ى أق��ام وم��ن
ال��ت��ج��اري��ب ف��ي ن��ف��س ش��ق ع��ن أغ��ن��ت��ه ت��ج��رب��ة ال��ن��اس ف��ي ع��رض��ت إذا وم��ن
ل��ألع��اري��ب ف��ت��اة ال��ض��ي��اء ت��ب��غ��ي وف��دت ق��د ال��دي��ن س��راج اب��ن ي��ا إل��ي��ك
م��خ��ض��وب غ��ي��ر ب��ن��انً��ا إل��ي��ك م��دَّت ع��اط��ل��ة ال��ب��رد س��خ��ي��ف ف��ي خ��ط��ارة
ب��م��ن��ص��وب س��م��ع��ي ف��ن��اظ��ره رأس��ي ل��ه خ��ف��ض��ُت ق��د ب��م��دٍح ق��دري رف��ع��َت
م��ن��دوب غ��ي��ر م��دي��ح��ي ع��ل��ي��ه م��ن ي��ا ب��ه أق��وم م��ف��روض ش��ك��رك ع��ل��يَّ
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امليمون (7)

القاهرة يف املرصي» «الكوكب جريدة إدارة أصدرتها فكاهية أدبيٌة جديٌة يوميٌة جريدٌة
بعبارٍة مكتوبًا منها قسم وكان كاستيل، موىس الكاولري لصاحبها ١٨٨٩ أيلول شهر يف
يفوت وال منها املقصود الغرض هزلها ليوافق العامة بلسان اآلخر والقسم صحيحة

املرصي». «الكوكب جريدة احتجاب عند احتجابها وكان القراء، نواله

املفيد (8)

جريدة مثل العربية األمة يف الفوىض روح نفخت العهد هذا قبل جريدًة أن نظن ال
يف الرشعية الخديو سلطة عىل عشواء حملًة حملت فإنها بصددها، نحن التي «املفيد»
نتيجة وكانت املرضة، وكتاباتها الخرقاء بسياستها املعقول حدود وتجاوزت النيل وادي
حبائل يف املرصي القطر فأوقعت السبيل سواء عن ضلت رصيفاتها بعض مع أنها ذلك
األول ترشين ١٢ يف ظهرت وقد اإلنكليزي. االحتالل عليه جرت التي الداخلية الثورة
اللذين الشميس حسن ومحررها ثاقب مصطفى امتيازها لصاحب ١٢٩٨ه ١٨٨١م/سنة
األبيات: بهذه ختمها بقصيدة فريج هللا عبد حينئٍذ فقرظها األسبوع، يف مرتنَي أصدراها

ال��ع��ت��ي��د ل��ل��خ��ي��ر ��ق��ت وفِّ ق��د ال��ف��ض��ل ت��روم م��ن ي��ا
ت��س��ت��ف��ي��د م��ن��ه ش��ئ��ت أو ت��ج��ت��ن��ي م��ن��ه ُرم��َت إن
م��ف��ي��د خ��ب��ًرا ب��ن��ا واق��رأ م��ؤرًخ��ا ص��اح ف��َه��لُ��مَّ

هجرية ١٢٩٨ سنة

وأخذت األجانب، عىل الطعن سيف جردت حتى الوجود لعالم تظهر كادت وما
وأصدرت املتطرفة خطتها من العقالء فتأثر الوطنيني، بني ضدهم الثورة روح تبث
شهر أوائل يف عنها العفو صدر ثم مبادئها، جراثيم ترسي لئال بتعطيلها أمًرا الحكومة
جرجي كتبه ما وإليك العرابية. الفتنة أثناء يف نهائيٍّا تعطلت أن إىل ١٨٨٢ نيسان
توفيق الخديو توىل «فلما الواحد: بالحرف الصحافية» النهضة «تاريخ مقالته يف زيدان
ثورة وحدثت الحرية يف الصحف اندفعت وأهله املرصي الوطن يحب هينًا سهًال وكان
الحكومة، خافتها واملفيد والطائف كالتنكيت نقادة ثوريٌة جرائُد وظهرت وطنية، أفكاٍر
نفًعا؛ ذلك يُجِدها فلم ١٨٨١ سنة املطبوعات قانون فسنَّت الصحافة تقييد إىل فعمدت
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انتهت التي املشهورة العرابية الحوادث إىل فأفضت مجراها أخذت قد كانت الثورة ألن
«.١٨٨٢ سنة مرص اإلنكليز باحتالل

النجاح (9)

الثاني ١٢٩٩ه/ترشين سنة محرم شهر يف الوجود لعالم ظهرت سياسية صحيفٌة هي
«املفيد» جريدة أنقاض عىل قامت وقد شميس، وحسن ثاقب مصطفى لصاحبيها ١٨٨١م
تهييج إىل الداعية الكتابات من تنرشه كانت ملا الخديوية الحكومة بأمر أُلغيت التي
لبثت وما وأميالهم، أديانهم اختالف عىل النيل وادي سكان بني الفتن وإثارة األفكار
أيًضا. بإلغائها األمر وصدر باألوىل لحقت حتى قليل بزمٍن ظهورها بعد الثانية الصحيفة

السفري (10)

يف مرتني شميس حسن نرشها صفحات أربعة ذات الحجم متوسطة لجريدٍة عنوان هو
ثاقب، مصطفى مع بالرشكة أنشأها قد كان التي «النجاح» جريدة تعطيل بعد األسبوع
وهي القاهرة، يف ١٨٨٢م آب ١٢٩٩ه/١٦ سنة شوال غرة بتاريخ األول عددها صدر
وأسلوب عنيفة بلهجٍة للمرصيني» «مرص حزب مبادئ تعزيز إىل ترمي سياسية أدبيٌة
«املفيد» كشقيقتها الرسيع االنقراض مصريها كان ولذلك الحكومة؛ مصالح يُخالف

ذكرهما. سبق اللتني و«النجاح»

التيمساملرصي (11)

االحتالل عهد قبل بيمني املسرت يد عىل األسبوعية السياسية الجريدة هذه تأسست
والنصف العربي باللسان يُنرش نصفها وكان قصري، بوقٍت النيل وادي يف الربيطاني
املحتلني جنسه بني مصالح خدمة صاحبها فيها ى توخَّ وقد اإلنكليزي، باللسان اآلخر
يف األمن وتأييد نجاحهم أسباب لتوفري االحتالل منافع الوطنيني مرص سكان وإفهام
عباس بن سليم أخربنا كما أعوام األربعة تتجاوز ال مدة الجريدة هذه عاشت وقد بالدهم،

العربي. قسمها كتابة متوليًا كان الذي الشلفون
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.١٨٨٢ سنة مرص عىل الربيطاني االحتالل جرَّت التي الشهرية الثورة زعيم باشا؛ عرابي أحمد

الزمان (12)

يف مرتني ١٢٩٩ه الثاني ربيع ١٨٨٢م/١٦ آذار ٦ يف ظهرت سياسية صحيفٌة هي
الطويراني، باشا حسني حسن ومحررها رصافيان علكسان امتيازها لصاحب األسبوع
حقوق عن تذبُّ كانت إنها بحيث القول يف والحرية االعتدال خطة سياستها يف فنهجت
مفاخر للمأل تظهر وكانت الحقيقي، اإلصالح إىل الوصول طرق للشعب وتبني مرص

البيتنَي: بهذين وصفتها إذ الفراعنة أرض

ش��اه��د ال��ه��رم��ي��ن م��ن ون��ه��داه��ا م��ص��ر األرض ص��در أن ت��ح��ق��ق
ن��اه��د ال��ث��دي وذاك ش��رٍف ع��ل��ى ق��رونً��ا أف��ن��ت ف��ك��م ع��ج��بً��ا ف��ي��ا

فيه فقسمت الحكمة» روح «الحاكم عنوانه مقاًال نرشت منها صدر عدد أول ويف
وأن منها املطلق بالقسم مختصة اإلسالمية األمة أن وروت أقسام، ثالثة إىل الحكومات
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١٩ يف الداخلية ناظر باشا سامي محمود فأخطرها اإلسالم، رشوط من رشط اإلطالق
يعترب الذي اإلسالم دين إىل الحكم من النوع هذا نسبة إىل تعود بأال ١٢٩٩ اآلخر ربيع
باملباحث كلها مقاالتها واشتهرت األعمال. جميع يف بالرشيعة مقيَدين واملحكوم الحاكم
فصولها وكانت الجريدة. يف واالشرتاك مطالعتها عىل يتهافتون القراء جعلت التي املفيدة
كاملعارف العمرانية النيل وادي شئون يف تبحث مرص» «مستقبل بعنوان االفتتاحية
للسنة نيسان ١٣ ويف ذلك، وغري واألخالق العام واألمن واالقتصاد والتجارة والزراعة
الشخصية املطاعن من نرشته ملا باشا سامي محمود بأمر مؤبًدا إلغاءً أُلغيت ذاتها

الحكومة. أوامر ومخالفة
أخذت عربية جريدٍة أول فكانت الربيطاني االحتالل بعد الظهور إىل عادت ثم
تحريرها توىل وقد العباد، وتأمني البالد ملصلحة خريًا فيهم مت توسَّ ألنها اإلنكليز؛ بنارص
ثم عظيًما، عليها الناس إقبال فكان الزمان من مدًة عورا جرجس بن ميخائيل حينئٍذ
عمليٍة أثر عىل تُويف الذي الطرابليس خالط إبراهيم بن أمني التحرير رئاسة يف خلفه
زيدان بك جرجي تحريرها توىل ١٨٨٨ وعام باشا، سالم الدكتور له أجراها جراحية
بصفة وسار تركها سنة وبعد الصحافة، عالم يف شهرتها فزادت «الهالل» مجلة صاحب
بوقٍت ذلك أثر عىل احتجابها وكان باشا، غردون إلنقاذ اإلنكليزية الحملة مع مرتجم
الدولة يف طعنت ألنها الغازي؛ باشا مختار من بطلب الخديوية الحكومة فألغتها قصري
التي الرشق» «ديك جريدة أنشأ حيث قربص جزيرة إىل مؤسسها سافر ثم العثمانية،

الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف ذكرها سبق

الفسطاط (13)

السلطة ضد السافلة مآربهم لبلوغ املرصيون الثوار استخدمها التي الصحف جملة من
نيسان ٢٠ يف صدرت أدبية سياسيٌة وطنيٌة أسبوعيٌة وهي «الفسطاط»، جريدة الحاكمة
متطرفة خطتها فكانت هللا، عبد محمد ومديرها املدني الغني عبد ملنشئها ١٨٨٢
موجًعا طعنًا فيهم فتطعن منهم، الفرنسيس سيما ال األجانب حق يف شديدة ولهجتها
مراًرا الداخلية ناظر البارودي باشا سامي محمود أنذرها ولذلك اللياقة؛ حدود ومتجاوًزا
ترضب كتاباتها كانت أخرى جهٍة ومن حقيقي، برهاٍن بدون والتنديد الطعن عن بالكفِّ
لعرابي االنتصار عىل األهايل تحرض بل الخديو ضد الخواطر فتثري «املفيد» وترية عىل
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ملحًقا تنرش صارت اإلنكليز يد عىل اإلسكندرية رضب وبعد مواله. ضد الثورة زعيم
ثم مرص، أنحاء وسائر العاصمة يف قرائها بني وتذيعه العرابية الحرب أخبار عن يوميٍّا

ظهورها. من األوىل السنة يف الصحيفة هذه تعطلت
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الثالث الفصل

القاهرة جرائد أخبار
١٨٨٦ إىل ١٨٨٣ سنة من

اإلعالم (1)

يف التونيس الخامس بريم محمد السيد نرشها سياسية علميٍة لصحيفٍة عنوان هو
تونس، يف الفرنسية الحكومة بسياسة للتقبيح ميالدية ١٣٠٢/١٨٨٤ األول ربيع شهر
أسبوعية جريدٍة إىل حوَّلها ثم األسبوع يف مرات ثالث اإلعالمية» «املطبعة يف فأصدرها
أربع ذات وهي عدًدا، ٢٦٩ منها ظهر بعدما ١٨٨٩ سنة املحتوم األجل وافاه حتى
رصيفاتها، بني رفيًعا مقاًما نالت الفوائد، جزيلة املواد كثرية العبارة صحيحة صفحات،
يف صاحبها لشهرة العربية البالد كل يف املنترشين قرائها عند مسموع صوٌت لها وكان
وخدمة منهم واالستفادة اإلنكليز مجاملة خطتها وكانت الكتابة، وعالم السياسة عالم
تعاكس ألنها الخطة؛ هذه عليه وانتقدوا بعضهم ذلك فساء النيل، وادي يف مصالحهم
الواقفني ولكن األجانب، حكم من فراًرا هجرها التي تونس يف سياسته عليه كانت ما
االحتالل مجافاة ألن املذكورة؛ الخطة تحرى إنما بأنه يعتذرون كانوا آرائه أرسار عىل
فيها حاول اجتماعية مقاالٍت «اإلعالم» صفحات عىل نرش وقد نفًعا. تجدي ال اإلنكليزي
عن الدفاع يف واشتهر الحديث. التمدن عوامل من وتقربهم اإلسالم إصالح طرق بيان
حكومة امتلكتها التي األحمر البحر سواحل وبعض مصوع يف العثمانية الدولة حقوق
عباس بن كسليم الكتبة بعض ذلك يف وساعده بقلمه، فصولها ينشئ وكان إيطاليا.

وسواهما. مفتاح وأحمد الشلفون



العربية الصحافة تاريخ

االستبدادي الحكم مناهضة يف ا مهمٍّ دوًرا لعب قد بريم محمد السيد كان وملا
التي ترجمته مطالعة إىل القارئ فنحيل الشوروية املبادئ تعزيز يف وسعى وطنه يف

العربية». الصحافة «تاريخ كتابنا من األول الجزء يف نرشناها

البيان (2)

وكرامتها الحكومة هيبة من الحط يتعمد املرصية الوطنية الصحف من البعض كان بينما
التي «البيان» وصحيفة شوكتها، تعزيز يف ويسعى بيضتها يحمي اآلخر البعض كان
يف وتتفانى عنه تناضل الخديوي للعرش املوالية النرشات من كانت بوصفها اآلن نقوم
١٣ يف تأسست فكاهية تاريخيٌة تجاريٌة أدبيٌة علميٌة سياسيٌة وهي له، الخدمة إخالص
مرتني فصدرت عورا، جرجس بن ميخائيل ومحررها شيت يوسف ملنشئها ١٨٨٤ آذار
معتدلة وطنيًة خطتها وكانت النافعة، واألبحاث الشائقة باملقاالت طافحًة األسبوع يف
من بصاحبيها لحق ملا عمرها من الثالثة السنة يف احتجبت ثم للمرصيني»، «مرص غايتها
اليازجي إبراهيم الشيخ عهد عىل البريوتية «الطبيب» مجلة ووصفتها املادية. الخسائر
حملة ومن الفائدة.»، وتوخي األسلوب حسن عىل كلها البيان أعداد تواطأت «وقد بقولها:
يف ورسمه ترجمته نرشنا الذي الشلفون عباس بن سليم كتابتها تولوا الذين األقالم

العربية. الصحافة تاريخ من الثاني الجزء

الفالح (3)

عىل ١٨٨٥ األول ترشين ١٠ يف حموي باشا سليم أنشأها علمية أدبيٌة سياسيٌة جريدٌة
العايل، الباب سيادة تحت مرص لخدمة ووقفها اإلسكندرية» «روضة جريدة أنقاض
يف الطوال الفصول وينرش املخلوع الحميد عبد السلطان إىل كثريًا يتزلَّف منشئها وكان
وجلوسه. والدته تذكار بمناسبة سنة كل يف الشائقة الزينات ويقيم املوهومة، عدالته مدح
لجريدته ترويًجا الخطة هذه اتباع إىل تسوقه كانت الشخصية املنافع أن يف ريب وال
العثماني والوسام مريمريان رتبة فنال بيته، آل وعىل عليه الشاهانية لآلالء واستدراًرا
وأحرز الثانية الطبقة من الشفقة وسام قرينته ونالت االفتخار، مداليات وبعض الثاني
الصحافية بالحرية متمتًعا املرصي القطر كان وملا الثانية. الرتبة بك إلياس أنجاله بكر
الحقائق ينرش أن حموي سليم عىل يجب كان العثمانية للبالد خالًفا البائد الدور ذلك يف
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«الفتاة». ومجلة و«الفالح» و«الوطن» األخبار» «حقيقة جرائد يف املحرر نوفل؛ أنطون

«البشري» جريدة نرشته ما وإليك الخاصة، منفعته عىل العامة املنفعة ويؤثر تها عالَّ عىل
الفالح جريدة لخطة بيانًا ١٨٨٨ األول ترشين ٣١ بتاريخ ٩٤٢ العدد يف البريوتية

الواحد: بالحرف

عليها لهذه إيثاًرا الجرائد من سواها عىل الناس إقبال رأت ملا الجريدة هذه إن
بالفالح تيمنها عن رغًما تفلح لم خاملة كانت وملا وطبعها، إنشائها لسوء
مشرتكيها، لتكثري إليها واملسلمني املسيحيني أنظار واستلفات الشهرة ودت
تلتجئ أن اضطرت املذهب واعتدال املرشب بحسن تشتهر أن يمكنها لم وملا
البابا قداسة عىل بطعنها واالعتساف الجور إىل أي العني؛ مزراب كرس إىل
النصارى لتلزم الكاثوليكية الكنيسة رؤساء وسائر الفيجري الكردينال ونيافة
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املرصية الديار يف األكثرون هم إذ املسلمني والستمالة عليها، والرد بقراءتها
تذرعتها التي الوسيلة بئست لكن اإلسالمي، الدين عن باملحاماة تظاهرت
آخر وجٍه ومن عنها، فنفروا النصارى إىل أساءت وجه من ألنها الفالح؛ جريدة
نرصاني رجل إىل يفتقرون ال إذ إليها؛ املسلمني عامة استجالب عىل تقَو لم
إىل والتقاعد التقاعس نسب ألنه يغضبهم؛ أن شأنه من بل عنهم يذود مثله
أنهم شك وال اإلسالمية، الرشيعة عن واملدافعة املناضلة منهم عليه يجب من
النرصانية يهجر ال وطاملا عنهم، بالدفاع قصدها التي الغاية إىل يفطنون

فلسهم. يف راغبًا مرائيًا بل لهم مخلًصا يلفونه ال باإلسالم ويتمذهب

ويطعن األشخاص لبعض جريدته يف كثريًا يتعرض الحموي باشا سليم وكان
عىل له تعويًضا بك مدكور إىل جنيه مائة بدفع يوًما عليه ُحكم أنه ذلك ومن فيهم،
قصري بوقٍت العثماني الدستور إعالن قبل ما إىل الجريدة هذه وعاشت إحساسه،1 مسِّ
حمزة والشيخ أنطون وفرح نوفل أنطون نذكر تحريرها تولوا الذين وبني واحتجبت،

هللا. فتح

القاهرة (4)

امتيازها لصاحب األسبوع يف مرتنَي ١٨٨٥ الثاني ترشين ٢٣ يف صدرت سياسية جريدٌة
فيها حاذيًا يومية جعلها قليلة أياٍم وبعد الشدياق، فارس أحمد الشيخ ابن فارس سليم
معهود هو ملا الصحافة عالم يف الشهرة من عظيًما نصيبًا فنالت «الجوائب» جريدة حذو
السوريني الُكتَّاب أفاضل فيها حرر وقد السياسية، الشئون يف املكانة علوِّ من بمنشئها
الجريدة، مصلحة سبيل يف بالنفقات يبايل ال كان الذي فارس سليم برئاسة واملرصيني
بجريدة صاحبها عنها فاستعاض وجيزة مدٍة بعد حبلها م ترصَّ «القاهرة» حياة لكن
بني التأليف سياسة الجريدتنَي مبدأ وكان عنها، الكالم سيأتي التي الحرة» «القاهرة
بالسلطان أحاطت التي الحاشية ملصالح ملخالفتها املحال؛ سياسة وهي ومرص، اآلستانة
الذين القوم حرشات من مؤلفة كانت الحاشية تلك أن يخفى وال الثاني، الحميد عبد

بظلفهم. حتفهم عىل قضوا حتى التوفيق عىل التفريق أصول حوا رجَّ

.١٨٩٨ حزيران ١٣ أوىل: سنة أول: عدد أمني: محمد لصاحبها الحقيقة» «شمس جريدة 1
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الحرة القاهرة (5)

سليم لصاحبها «القاهرة» أنقاضجريدة عىل ١٨٨٦ عام صدرت يومية سياسيٌة صحيفٌة
الرشق يف العظمى بريطانيا سياسة انتقاد خطتها وكانت هندية، نجيب ومحررها فارس
عدم أن إال مرص، خديو األول توفيق ضد ومساعيها العثمانية الحكومة أعمال وتقبيح
الحرة» «القاهرة وجه يف النجاح أبواب سدَّ السياسية بالشئون حينئٍذ املرصيني اهتمام
األكرب والعامل املشهورة، أبيه جريدة «الجوائب» باسم إبدالها يقصد صاحبها كان التي
ومحررها صاحبها ملزاج موافًقا يكن لم الذي مرص هواء كان الصحيفة هذه قتل عىل
محمد اللوذعي للكاتب امتيازها حول أنه إال فارس سليم من كان فما إليهما، املشار
فنجحت الفتاة، تركيا رجال أعاظم ومن األقالم حملة مشاهري من املارديني بك عارف
مشارًكا فيها يحرر يكن بك الدين ويل وكان بك عارف محمد بإدارة الحرة» «القاهرة
وحسن الزند بك وعزيز املويلحي بك محمد من كلٌّ أيًضا فيها حرر وقد لصاحبها،
أربعة مدة بك عارف محمد عهد يف تنرش واستمرت وغريهم، اللبناني عون وأيوب الدرس
بدعوة اآلستانة إىل مديرها سفر لداعي ١٨٩٣ عام احتجبت حتى شهور وستة أعوام
آب ١٥ يف أسبوعية إصدارها أعاد ثم هناك، إقامته مدة فطالت الحميد عبد السلطان من
رشيف، محمد يسمى رجل إىل بإدارتها وعهد صفحات، ثماني يف أصغر بحجم ١٨٩٥
ولم البليغ، بقلمه فصولها أكثر يكتب حاًال «األهرام» محرر اللبناني بركات داود وكان
السنة نحو إىل نرشها الذي الدمشقي الدين كمال السيد اشرتاها حتى قصري وقٌت يمِض
يكن بك الدين ويل الشهري الكاتب به وصفها ما وإليك كان، خرب يف دخلت ثم ١٨٩٧

الواحد:2 بالحرف

ه فوجَّ بالجرائد، عليهم انترص بالوشايات خصومه عىل الهدى أبو انترص وكما
الدين كمال السيد اسمه دراويشه من رجًال ١٨٩٢ سنة نحو يف مرص إىل
الهدى أبي برعاية مصحوبًا باملال، محمًال مرص إىل الرجل هذا فأتى الدمشقي،
حسناء، يد يف مروحة وكأنه يميش املحيا وسيم ظريًفا خليًعا وكان وقوَّته،
ثم فارس سليم أسسها التي (الحرة) القاهرة جريدة الدين كمال فأصدر
عىل استكثرت الجد خيبة فكأن الشهري، الكاتب عارف محمد بعده من نرشها

.٩٥-٩٦ صفحة يكن: بك الدين ويل ملؤلفه واملجهول» «املعلوم كتاب 2
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يف وعضو ١٩١٣ سنة باريس يف األول العربي املؤتمر رئيس الزهراوي؛ الحميد عبد الشيخ
جريدة يف واملحرر حاًال، العثماني األعيان مجلس يف وعضو سابًقا، العثماني النواب مجلس

القسطنطينية. يف و«املدنية» و«اإلدارة» «الحضارة» صحف ومؤسس املرصية «املؤيد»

الدركات، أسفل إىل الرفعة بعد تنزلها أن فأرادت «مجدها» سابق «القاهرة»
وسوَّدت يوم، كل تُنرش كانت أن بعد أسبوع كل القاهرة جريدة تُنرش فأخذت
بالآللئ عها ترصِّ كانت أن بعد املجون وأهل الدراويش بمقاالت صفحاتها
قصائد وأتتها عارف، ومحمد فارس سليم عهد يف الكتاب مشاهري أقالم
بني الدسائس اشتغلت وقد الشتاء، كليايل مظلمة باردًة مطوَّلًة الصوفية
ويتخذونه للمال الدين كمال يحبون األغنياء من كثري فأخذ واآلستانة، مرص
فيها دخلت حاجة قضاء أو وسام أو رتبة استجالب يف الهدى أبي إىل شفيًعا
املعية وأخذت باملعية تنترص العابد عزت رجال من جماعة وأخذت املشكالت،
يعرفوا لم ما الهدى أبي مكانة من املرصيون عرف وبذا الدين، جمال تطارد
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لم أبوابًا الهدى أبو ودخل وراءه، يمشون م املعمَّ سفريه عىل فأقبلوا قبُل من
أمر يف املعية مع املتنازعون إليه فقصد ودرويشه، جريدته لوال له تنفتح تكن
قضية يف العلماء وقف أصحاب مه ويمَّ الدراهم، إليه وتحملوا طاشيوز جزيرة

تجارته. فربحت والنياشني بالرتب تاجر ثم األزهر

الحقوق (6)

فإنها وصفها، عن تُغني األدبية التاريخية القضائية الحقوقية الجريدة هذه شهرة
أول وهي اللبناني، شميل أمني ومحررها امتيازها لصاحب ١٨٨٦ آذار ٦ يف أنشئت
األهرام ثبات ثبتت التي الصحف أمهات ومن العربي اللسان يف ظهرت قضائية صحيفة
القايص وعرف الخافقني يف كبريًا انتشاًرا فانترشت الحكيمة، وآرائها القويمة خطتها يف
مرة وتصدر املفيدة، باملواضيع وشحنها وضعها أحكم قد العالمة منشئها أن والداني
يف وتبحث املواد، بحسب صفحًة عرشة ست إىل ثماني من حجمها ويختلف األسبوع يف
والالحقة السابقة التواريخ عباب وتخوض الحقوقية، الهيئة بنظام املتعلقة األمور جميع
الزمان ألهل ونرباًسا دليًال لتكون املهمة الخالصات من بذلك يتعلق ما كل وتذيع األثرية،
تِرُد وال يًدا، للسياسة تمس ال ولكنها التالية، العصور ألبناء ومقياًسا وسجًال الحارض

لقرائها. منه ينفع ال فيما تشتغل أن تحب ال إذ مورًدا؛ لإلدارة
صاحبها لعهدة الجريدة انتقلت ١٨٩٧ األول كانون ٦ يف شميل أمني وفاة أثر عىل
مؤسسها آثار مقتفيًا وتحريرها إدارتها فتوىل جمال، إبراهيم البارع املحامي الحايل
مجلة أصابت وقد العمومية. املصالح وخدمة النافعة املباحث انتقاء يف إليه املشار
والحوادث األخبار «أهم عىل تشتمل إنها بقولها3 «الحقوق» عن روته فيما «األصمعي»
والقايض واألصويل للفقيه مطالعته عن يستغنى ال مما الحقوقية واملقاالت القضائية
التي اإلعالنات لنرش رسميٍّا تعيينها مرص يف األهلية املحاكم قررت ولذلك واملحامي.»
قت توفَّ وقد القضائية، املراقبة لجنة ومنشورات واالستئنافية البدائية باملجالس تتعلق

تموز ٣١ بتاريخ (الربازيل) باولو سان يف الخوري وشكري ملوك خليل لصاحبيها «األصمعي» مجلة 3

.١٩٠٠
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واألمة الوطن خدمة يف أمانة بكل وقائمًة اآلن إىل حيًة تزل ولم الفيض عيدها اجتياز إىل
اآلتية: األقسام عىل الجريدة هذه أبحاث وتشتمل والعلم،

الجديدة املرصية القوانني جميع نصوص عىل يشتمل وهو — الترشيعي القسم أوًال:
يرتتب وما بالقضاء عالقة لها التي الوزارية واملنشورات والقرارات العالية واألوامر
بحيث األمور بهذه املختصة الرسمية والتقارير جنائي، فعل نصوصها مخالفة عىل
الرسمية الجريدة عن بالقوانني املشتغلني الشأن هذا يف تغني الحقوق جريدة إن

الرسمية. واملجموعات
الحقوق يف ومحارضات ومباحث مقاالت عىل يشتمل وهو — الحقوقي القسم ثانيًا:

الباب. هذا يف يكتب ممن وغريه الجريدة لصاحب والقوانني
االستئناف محكمة أحكام نصوص (١) عىل يشتمل وهو — القضائي القسم ثالثًا:
والجنائية املدنية الحقوق فروع جميع يف القانونية املباحث ذات األهلية املحاكم وسائر
نصوص (٢) عليها. بُنيت التي القانونية القواعد بخالصة األحكام هذه ُمصدِّرة
االستئناف محكمة أحكام من قانونية قواعد (٣) القضائية. املراقبة لجنة منشورات

املختلطة.
التاريخية الحوادث أهم (١) عىل يشتمل وهو — واألدبي التاريخي القسم رابًعا:
الدولية املؤتمرات وقرارات املعاهدات مثل العامة بالحقوق عالقة لها التي العرصية
نقابة وأخبار وغريه، القطر محاكم يف الهامة القضائية األخبار (٢) ذلك. ونحو
أسئلة عىل قضائية أجوبة (٣) ذلك. أشبه وما الحقوق رجال ومؤلفات املحامني،

نرشه. يهم مما بالقضاء عالقة له ما جميع (٤) السائلني.

الصادق (7)

أمني امتيازها لصاحب ١٨٨٦ أيلول ٢ يف ظهرت أدبية علميٌة سياسيٌة يوميٌة جريدٌة
االسم بهذا فدعاها القاهرة، يف سابًقا اإلنكليزية املدارس مدير اللبناني ناصيف بك
اآلستانة يف األعيان مجلس ورئيس مرص يف حينئٍذ السلطاني املعتمد الغازي باشا مختار
«مرآة صحيفة تعطيل بعد أنشئت وقد رعايته، تحت وجعلها سابًقا األعظم والصدر
عىل بلذٍَّة الناس وأقبل مثلها ونجحت خطتها عىل فجرت وصفها سبق التي الرشق»
ومكتوبة اإلنكليزي االحتالل ضد لهجة منها أشدَّ كانت لكنها الصادقة، أخبارها مطالعة
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أربع عاشت وبعدما األقالم. حملة أعالم من كانوا فيها املحررين ألن بليغة؛ بعبارٍة
الفاضل، منشئها أوالد صحة عىل االنحراف من طرأ ملا اختياريٍّا احتجابًا احتجبت سنوات
سكن الحني ذلك ومن عائلته، لخري بتاتًا النيل وادي بمزايلة إليه أوعزوا األطباء فإن
منها انتقل ثم الرشيف، القدس يف سنة عرشة ست فأقام فلسطني يف ناصيف بك أمني
وقد وفضيلًة وأدبًا علًما الرجال أفاضل من وهو اآلن، حتى فيها يزل ولم يافا مدينة إىل

والعام. الخاص من عليها يُشكر بأمانة الصحافة خدم
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الرابع الفصل

القاهرة جرائد أخبار
١٨٨٩ إىل ١٨٨٧ سنة من

اآلداب (1)

الحجم متوسطة صفحاٍت بثماني صدرت فكاهية أدبيٌة علميٌة تاريخيٌة أسبوعيٌة جريدٌة
بعد بذلك املرصية الحكومة له صت فرخَّ يوسف، عيل الشيخ ملنشئها ١٨٨٧ شباط ٤ يف
ثباته عظيم عىل دليًال يتخذ ما والنفقات املشاق من صاحبها واحتمل طويلة ممانعٍة
ويف املهمة، واملباحث املفيدة املقاالت فيها ينرش مايض أحمد الشيخ وكان عزيمته، وقوة
الثاني كانون شهر يف عادت ثم الزمان من مدة الظهور عن احتجبت الثانية السنة
صاحبها عطلها وقد النافعة، واملواضيع األدبية بالفوائد مشحونة حسن مظهٍر يف ١٨٨٩
سيأتي التي السياسية «املؤيد» جريدة يف عنايته وحرص عمرها1 من الثالثة السنة يف
الذكاء من يوسف عيل بالشيخ معهود هو ملا كبريًة شهرًة «اآلداب» وأحرزت عنها، الكالم
رواًجا نالت وال العرص ذوق توافق فلم القديم األسلوب إىل فيها نزع وقد واالقتدار،
القسم وهي: كربى أقسام ثالثة إىل منقسمة مباحثها وكانت تعطيلها، سبب ذلك فكان
األزهري الجرجاوي شاكر السيد قرظ وقد األدبي. والقسم العلمي، والقسم التاريخي،

مؤرًخا: األبيات بهذه «اآلداب» صدور

واتَّ��زر ��ح ت��وشَّ ال��ع��ل��ي��ا وب��ب��ردة ق��ائ��ٌم ِع��زُّك ب��اآلداب م��ص��ر ي��ا
ص��در م��ن م��ج��ت��ن��اه��ا ت��ورد ب��ل��ور ال��ـ ب��ص��ح��ائ��ف م��دي��ره��ا در ل��ل��ه
اس��ت��ق��ر ه��م��ت��ه ب��رف��ي��ع ال��ع��ال ع��رش ع��ال م��ن ي��وس��ف ع��ل��ي ال��ك��م��ال ن��ج��ل

زخورا. إلياس ملؤلفه ٥٣٩ صفحة العرص» «مرآة كتاب راجع 1
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وال��ح��ض��ر ب��دو ب��ي��ن ال��ب��الغ��ة ب��ال س��ر اآلداب ح��ل��ي��ة ال��ف��ض��ائ��ل رب
ش��ك��ر م��ن يُ��ج��اَزى وك��ذا ل��يُ��ع��زَّه��ا أف��ك��اره ف��ان��ت��ض��ى ط��ف��ًال ربَّ��ت��ه
س��ور ش��رائ��ع��ه��ا م��ن ع��ل��ي��ن��ا ت��ت��ل��و ف��ض��ل��ه م��ص��در «اآلداب» زال��ت ال
درر ل��ل��دان��ي اآلداب ع��ن تُ��روى م��ؤرًخ��ا ي��ق��ول ال��ح��ادي ب��ه��ا ي��ح��دو

هجرية ١٣٠٤ سنة

قلم يف الفني الكاتب مسعود بك محمد الشهري املرصي املنشئ عهدة إىل انتقلت ثم
مؤسسها عهد يف عليه كانت عما مواضيعها ن فحسَّ حاًال، الداخلية بنظارة املطبوعات
مشارًكا وكان أسبوعية، جريدًة كانت أن بعد شهرية نصف مجلة وجعلها إليه املشار
مطالعة من يتضح كما وأفاضلهم العرصيني الُكتاب مشاهري من جملة تحريرها يف له
التي «منفيس» بجريدة صاحبها أبدلها عندما «اآلداب» احتجبت وقد املفيدة، فصولها

آخر. جزءٍ يف ذكرها سيأتي

األخالق مكارم (2)

حقيقة عىل مواضيعها وتدل اها مسمَّ عىل اسمها ينطبق التي الدورية الصحف هي نادرة
أسسها التي األخالق» «مكارم جريدة الوصف هذا فيها يصحُّ التي الصحف ومن عنوانها،
صفحات ثماني ذات وهي الرشيف، أحمد األديب الكاتب ١٨٨٧ األول ترشين ٢٩ يف
والفقه والشعر والتواريخ واملواعظ الحكم يف شتى أبحاثًا تتناول كانت الحجم متوسطة
لإلفرنج ما وتعريب والهندسة الحساب من مقتطفة مسائل بعض ونرشت واآلداب،
صحيح من ومآلنة الخرافات من خالصة االخرتاعات وعجائب االكتشافات غرائب من

واملعقوالت. املنقوالت
بضائع فيه عرضت وسوًقا األقالم لفرسان ميدانًا كانت فإنها عمرها قرص وعىل
باشا كإسماعيل الكتاب ملشاهري فصوًال فيها طالعنا وقد األيام، تلك يف الكالم علماء
يف الخديوية الحرضة مندوب بك قدري ويحيى العلوم دار بمدرسة عمر ومحمود عاصم
سيما وال قلمه بنفثات نفحها الذي الطويراني باشا حسني حسن ومنهم وغريهم، قَولة

مطلعها: وهذا الرتك» «المية الشهرية قصيدته

ب��األم��ل ال��ذل ي��م��ح��و ب��ال��ي��أس وال��ع��زُّ ال��ع��م��ل ف��ي ال��ه��زل ي��ن��ف��ي ال��ق��ول ف��ي ال��ِج��دُّ
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الختام: يف وقال

ن��زل ف��ي ال��زه��ر ت��س��م��و ال��ت��رك» «الم��ي��ة ج��وه��ره��ا أخ��ل��ص��ت أن ب��ع��د س��م��ي��ت��ه��ا
ك��ال��م��ث��ل ال��ن��اس ب��ي��ن ال��ح��واس��د رغ��م ع��ل��ى ت��س��ي��ر ح��ت��ى ل��ل��ع��ل��ى وص��غ��ت��ه��ا
ال��خ��ج��ل وردة إل��ي��ه��م ف��ت��ه��دى ت��ل��ه��و ن��اع��م��ٌة وه��ي ح��اس��دوه��ا ب��ه��ا ي��ش��ق��ى

املرصية الجريدة (3)

فكتور لصاحبها ١٨٨٨ سنة أوائل يف برزت أدبية تجاريٌة سياسيٌة يوميٌة جريدٌة
اإلنكليزية للصحيفة العربية النسخة وهي نحاس، ميخائيل بن جرجس ومحررها فيليب
وعبارٍة معتدل مرشٍب ذات وخطتها اليومية، The Egyptian Gazette بعنوان املشهورة
االحتالل حال لسان املرصية» «الجريدة وكانت العرصية، الطالوة مسحة عليها صحيحة
العدد يف وردت املعنى هذا يف فقرًة وإليك فضله، آيات وتذيع بأوامره تصدع اإلنكليزي؛

الواحد: بالحرف فنقلناها حق» «كلمة عنوان تحت األوىل للسنة ٢٦٨

يف اإلنكليز سلوك إىل القراء أفكار األخري عددها يف الوطن جريدة استلفتت
وأعمالها، أمورها ويديرون بالدها يف يحلُّون التي لألمم معامالتهم حسن
يوجهون ال اإلنكليز املوظفني أن من نعلم ملا وعدل حق كلمة فرأيناها
يتولون الذين األهايل وعادات أخالق مراعاة إىل إال خاص بنوع الدائم التفاتهم
دولٍة بصفة اإلنكليزية الدولة سياسة يف النجاح رس هو وهذا شئونهم، إدارة
ا حقٍّ به نطقت فيما املرمى أصابت قد الوطن بجريدة فكأننا مستعمره،

وصوابًا.

الصحافة يف طويلة مدة اشتغل السوريني نوابغ من يعد الذي نحاس وجرجس
مشاقة وروفائيل الشلفون ويوسف حموي باشا وسليم نقاش وسليم إسحاق أديب مع
كتاب وأهمها والتحبري، التحرير صناعة يف باعه طول عىل تدل قلمية آثاٌر وله وسواهم،
بعد أكمله ثم نقاش سليم املرحوم مؤلفه مع وضعه يف اشرتك الذي للمرصيني» «مرص
كتاب يف وجمع األول، توفيق الخديو أخبار عىل يحتوي «األثر» كتاب أيًضا ومنها وفاته،
حتى والقصائد والخطب املقاالت من إسحاق أديب صديقه خلفه ما أنفس «الدُّرر» سماه

املخطوطة. اآلثار من ذلك وغري الضياع أيدي بها تعبث ال
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«روضة وصحف البريوتية «التقدم» جريدة يف سابًقا املحرر نحاس؛ ميخائيل بن جرجس
القاهرة. يف املرصية» و«الجريدة اإلسكندرية يف املرصي» و«االتحاد و«املحروسة» اإلسكندرية»

التوفيقي النور (4)

الثاني ترشين ١٥ يف ظهرت مصورة فكاهيٌة تاريخيٌة صناعيٌة أدبيٌة علميٌة صحيفٌة هي
عرش خمسة كل يف تصدر وكانت صفحة، ١٦ ذات مجلة شبه بشكل ١٨٨٨ (نوفمرب)
وقد ميخائيل، فرنسيس تحريرها ورئيس مسكوناس ديمرتي ملنشئها واحدة مرًة يوًما
يف الوارد الشعر بيت من يتضح كما مرص خديو األول توفيق باسم تيمنًا كذلك دعيت

وهو: صدرها

ف��ت��ه��ت��دي األن��ام ت��وف��ي��ق ب��أن��وار ف��اس��ت��ض��ئ ال��رش��د إل��ى تُ��ه��دى أن رم��ت إذا

وانتقده وقرَّظها، خطته بعضهم استحسن الوجود إىل التوفيقي» «النور برز فلما
املباحث، بعض يف خطئه إىل بطلف أشارت التي البريوتية «البشري» كجريدة اآلخر البعض
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أخصِّ ومن املجادلة، وأدب اللياقة حدود عن خارج بكالٍم التوفيقي» «النور عليها فردَّ
نذكر: والفكاهات األلغاز أو النفيسة القصائد أو املفيدة املقاالت فيها نرشوا الذين الُكتاب

حنا. وبطرس هللا عبد وفريد ميخائيل وتوفيق شلفون وبطرس فريج هللا عبد
«املنارة» جريدة مدير الخوري سليم مع منشئاها اشرتك ١٨٨٩ عام أوائل ويف
إليه املشار الخديو عهد أواخر يف احتجبت أن إىل فيها فاشتغلوا اإلسكندرية، يف سابًقا
فكانت املرصية، الصحف من غريها كثريًا ساعد كما املساعدة يد لها يبسط كان الذي
رسم من خاليًا أعدادها من عدد ظهر وقلَّما مفيدة ومباحثها باإلجمال صحيحة عبارتها

القديمة. واآلثار الشهرية واملناظر الرجال ألعاظم أكثر أو

املقطم (5)

انتشاًرا وأكثرها صيتًا أبعدها ومن الحارض الزمان يف العربية الصحف كربيات من
يف أسسها أدبية تجاريٌة سياسيٌة يوميٌة وهي العهد، القديمة «املقطم» جريدة واعتباًرا
نمر وفارس رصوف يعقوب الدكتوران وهم: سوريا من أفاضل ثالثة ١٨٨٩ شباط ١٤
وقد الشهرية، «اللطائف» مجلة منشئ مكاريوس بك وشاهني «املقتطف» مجلة صاحبا
حاله بلسان وتنطق مبادئه يف وتنارصه أركانه تُعزِّز اإلنكليزي االحتالل خطة عىل جرت
من السيايس غرضهم بأن أصحابها رصح وقد املرصي، القطر صوالح عىل املحافظة مع
التي اإلنكليزية السياسية تأييد وهو صفحاتها، من صفحة كل يف ظاهر معلوم تأسيسها

وأقواله.2 بآرائه ويجاهر فيه يعيش أن أحد يستطيع بلد الرشق يف كان ما لوالها
الحني ذلك إىل كانوا الذين املرصيني بني الوطني الشعور لنهوض سببًا ذلك فكان
وأنشئوا وأصحابه املقطم عىل فنقموا النيل، وادي من اإلنكليز بخروج اآلمال يعللون
قام بحيث الفريقني بني الجدال اشتد ثم ومريديه، االحتالل ملقاومة الوطنية الجرائد
الجدال وطيس حمي وقد السياسة، ميدان يف يتطاحنون وقدم ساٍق عىل األقالم حملة
اهتمام حصل أنه وغربًا رشًقا الصحافة تاريخ يف يروى ال إنه حتى املقدار بهذا
بمسألة املرصية الصحافة اهتمام مثل دريفوس) مسألة عدا (ما الخطرية املسائل بإحدى
زعيم ألنه أخصامه؛ إزاء املواقف أصعب من «املقطم» مركز فأصبح اإلنكليزي، االحتالل

ص٧٢). ،٣٣ سنة (ج١، أنطون لفرح «الجامعة» مجلة 2
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«املقطم». جريدة يف املحرر صالح؛ إلياس

الصحافية» النهضة «تاريخ يف زيدان بك جرجي قاله ما وإليك االحتاللية، الجرائد
الواحد: بالحرف

يصرب من قلَّ جسيمة مشقاٍت خطته يف البقاء سبيل يف فالقى املقطم أما
عليها.

نصه: ما يكن3 بك الدين ويل وروى

إىل وقصدوا جماعات عليه تآمروا فكم أعظم، أعدائه من املقطم القاه وما
املرصية الحكومة لتهم فتعجَّ سوء كل بهم ويُلحقوا أصحابه ليرضبوا إدارته
حكومة حاولت وكم رشهم، املقطم عن ودفعوا املهاجمني ففرقوا األمن بحمأة

.١٠٩ صفحة واملجهول» «املعلوم كتاب 3
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يف رصت ممن واالنتقام املقطم ديباجة نمقت التي األقالم تلك كرس االستبداد
يشتهون. ما وبني بينهم كرومر اللورد فحال أناملهم

الكربى، العربية الجرائد بني انتشاًرا وأكثرها الصحف أهم من اآلن املقطم ويُعدُّ
االعتدال منهاج وينهج ومناظراته، مباحثه كل يف اآلداب قوانني يراعي أنه مميزاته ومن
النعوت اجتناب تحرَّى من أول وهو الذم، وتحايش النقد يف التأدب مع اإلطراء يف
فاقترص للقدح، أو للمدح الجرائد صفحات بها يملئون الكتبة كان التي الفارغة واأللقاب
بها تشهد التي أو االجتماعية الهيئة يف املعروفة الجماعات تمنحها التي األلقاب عىل
من املمتازة الصحف سلكتها التي الخطة هذه سالًكا يزل ولم وسجاياه، املرء فعال
كبرية صفحاٍت ثماني يف صدرت عربية جريدٍة أول وهو التقدم، فضل له فكان بعده

وأمريكا. مرص يف بالضاد للناطقني الشهرية اليومية الصحف سائر مجراها فجرت
بقلم الثاني الحميد عبد السلطان ظلم مكافحة يف خطرية مواقُف أيًضا وللمقطم
الدولة أحرار مظاهرة عىل أعمدته ووقف املثال، نادرة أدبيٌة جرأٌة تستلُّه كالسيف
أُعلن فلما واالستعباد، االستبداد ربقة من تحريرها سبيل يف العظيم والجهاد العثمانية
القرن، ربع نحو عنه غيابهم بعد وطنهم لزيارة املقطم أصحاب ذهب تركيا يف الدستور
كل يف صداها رنَّ التي األدبية الجلسات لهم وعقدوا ولبنان سوريا أبناء بهم فاحتفل
محظوًرا كان املقطم أن املعلوم ومن وعلميٍّا، سياسيٍّا العالية ملنزلتهم تقديًرا ناحية
سبيل يف العنيف لجهاده ١٩٠٨ سنة فيها الدستور إعالن قبل العثمانية للبالد دخوله
يراًعا استلَّ قد نمر فارس الدكتور مؤسسيه أحد وكان العثمانيني، عن الضيم رفع
ما عىل تدل يخطها كلمة كل فكانت الحق، عن املناضلة يف مضاءً الحسام من أشد
ينرشون لألحرار متسًعا ميدانًا الجريدة وكانت ودولته، بالده عىل الغرية من فؤاده يكنُّه
بك الدين ويل بالذكر: منهم نخصُّ القويمة وأفكارهم الرنانة مقاالتهم صفحاتها عىل
املقاالت تلك معظم وكان العبد، وإمام العظم بك ورفيق شميل شبيل والدكتور يكن
والفصول الجليلة املباحث من حوته ملا واألجنبية والرتكية العربية الصحف أهم تتناقلها

العمرانية.
مكان كل من املقطم عىل العثمانيون القراء انهال تركيا يف الدستور إعالن وبعد
منه الواحدة النسخة إن حتى يُوصف، ال إقباًال مطالعته عىل وأقبلوا السيل انهيال
لكون إال ذلك وما الثقات، بعض روى كما سوريا جهات بعض يف مجيدي برياٍل بيعت
زمانًا املادية مصالحه عطلت حرة سياسًة لنفسه اختار املقطم أن علموا قد السوريني
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اعتبار يف وهي العثمانية، األمة ثقة أكسبته حتى األدبية منزلته أعلت ولكنها طويًال،
الظاملني. يد عىل تُنال كانت التي والنياشني والرتب املال من خري أصحابه

البالد يف يوزع الذي املقطم يبقوا بأن يطمعون ومكاريوس ونمر رصوف كان وقد
معظم كان ملا لكن حاله، عىل ١٩٠٨ سنة نهاية إىل فأبقياه يوميٍّا العربية العثمانية
فال الحديدية والسكك البحرية الثغور عن بعيًدا الكربى وقراها العربية األقطار مدن
بعض من كثريين حالة كانت وملا األسبوع، يف مرتني أو مرة سوى الربيد يصلها
يف والراغبني محبيه من كبري جمهوٌر املقطم أصحاب عىل اقرتح املراعاة واجبة الطبقات
والرسائل واملقاالت األخبار عىل فيها يقترصون منه أسبوعية نسخًة يصدروا أن مطالعته
الجري من ا بدٍّ يجدوا فلم فيها، واملقيمني أهلها وتهمُّ العثمانية باملمالك تختص التي
وظلوا ١٩٠٩ الثاني كانون غرة من األسبوعي املقطم وأصدروا اقرتاحهم مقتىض عىل

كالعادة. اليومية النسخة ينرشون
هذه مؤسيس أحد مكاريوس بك شاهني املنية أدركت ١٩١٠ حزيران ١٢ ويف
عظيمة نهضًة رشيكيه مع بها نهض الذي مكاريوس بك سليم ابنه محله فحلَّ الجريدة،
السياسة مراكز أهم يف مندوبون أو مراسلون وللمقطم ودرايته. إدارته حسن وأثبت
بني أوًال الحرب نشبت وملا املهمة، واألنباء الصادقة باألخبار يوافونه املمالك وعواصم
إبراهيم كان البلقانية واملمالك األوىل بني ثم الغرب طرابلس يف وإيطاليا العثمانية الدولة
أسعد مهمته يف خلفه ثم القسطنطينية يف املقطم عن مندوبًا اللبناني نجار سليم بن
الجريدة هذه يف التحرير تولوا الذين الكتبة أَخصِّ أسماء وهذه أيًضا، اللبناني داغر
ثابت وخليل رصوف وإسحاق الخازن يوسف والشيخ صالح إلياس وهم: أصحابها مع
ونجيب القلقييل ومحمد مكاريوس وسليم زكي ومحمود عطية ورشيد قصريي وسامي

أسمائهم. معرفة إىل نتوفق لم ممن وغريه مرقص وإدوار هاشم

املؤيد (6)

كانون غرة يف ظهرت التي التجارية السياسية اليومية الصحيفة هذه أهمية أحد يجهل ال
عيل الشيخ ومحررها مايض أحمد الشيخ ملديرها ١٣٠٧ه الثاني ربيع ١٨٨٩م/٨ األول
عهًدا وأقدمها إسالمية جريدٍة أرسخ وهي األزهر، الجامع تالمذة من وكالهما يوسف
املرصيني أعيان حولها التفَّ نشأتها أول ومنذ الفراعنة. أرض يف الحارضة الجرائد بني
فنالت له؛ واملنترصين اإلنكليزي االحتالل مبدأ ملعاكسة شأنها فعززوا أقالمهم وحملة
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اليد باشا رياض وللوزير اثنان. فيه يختلف ال ما الواسع واالنتشار املسموع الصيت من
ورأيه. مذهبه عىل لتكون إصدارها عىل الوطنية الجريدة هذه صاحبَي معاونة يف الطوىل
بعض منه فابتاع اعرتاه ملرٍض العمل عن مديرها ى تنحَّ قليلة بشهوٍر ظهورها وبعد
يف قاىس وقد مباحثها، دائرة ووسع بها تفرَّد الذي عيل للشيخ ووهبوها حصته األفاضل
رسي وطنيٍّ حزٍب جريدة بأنها األول توفيق الخديو إىل ُويش إذ شتى مصاعب سبيلها
عيل الشيخ أعداء وكان الديني. التعصب نار ويثري املرصية األريكة عن إلسقاطه يعمل
أناس هم فيها ويحرر الجريدة حركة يدير الذي وإن وهمي اسمه إن يقولون يوسف
بضعة وبعد باشا، فهمي بوزارة باشا رياض وزارة تبدَّلت حتى ذلك ودام آخرون،
يف عماله ودخول دخوله من املؤيد صاحب بمنع أمًرا أصدر الوزير هذا تولية من أسابيع
خطته عىل ثبت املؤيد ولكن الجرائد، سائر كأصحاب األخبار اللتقاط الحكومة دواوين
اتُّهم التي املشهورة القضية تلك صاحبه عىل أقيمت وقد ألجلها، وأُنشئ بها ُعرف التي
املؤيد ونرشها الحربية ناظر إىل الرسدار بها بعث برقية رسالة رسقة يف رشيك بأنه فيها
وما األدوار من القضية هذه عليه تقلبت ما يخفى وال ورودها، يوم ثاني يف بحروفها
واملتهم الشيخ تربئة إىل ١٨٩٦ الثاني ترشين ٢٠ يف أفضت حتى األطوار من فيه تنقلت
ما متوسط بلغ حتى األنحاء كل يف صداه دوَّى عظيم تأثريٌ لذلك فكان األصيل، بالفعل
كان األيام بعض ويف نسخة، آالف عرشة املرافعة أثناء يف الجريدة من يوميٍّا يُطبع كانا

املذكورة. الكمية عىل ألفني أو ألًفا يزيد
عنه قال الذي اإلصالح» «حزب مقدمة يف املؤيد كان املرصية األحزاب تأليف وبعد

نصه:4 ما الدباغ إبراهيم الشيخ

العارضة، قوي وطنيٍّا والتزويق، التلوين عن بعيًدا تكوينه إبَّان الحزب هذا كان
لفعل، املداد بدل وبالنار القلم بدل بالفأس االحتالل ضد يكتب أن استطاع لو
وطنيٍّا كرَّ ثم ومداعبته، االحتالل مصانعة إىل جواًزا املسترت زعيمه انقلب ثم
العار، من ذلك يف العمائم يلحق ملا بحتًا احتالليٍّا ثانية مرة يرتد أن يشأ ولم
أن معتقًدا سلمية حربًا اإلنكليز حرب إىل فدعا وهؤالء هؤالء بني فتوسط
طالب أبي بن عيل مع معاوية صنع معهم وصنع الخديعة، أخت املالينة

الرماح. عىل املصاحف يرفع وأخرى الحسام يجرد فطوًرا

.(١٢ عدد ،١ (سنة الدباغ إبراهيم للشيخ «اإلنسانية» مجلة راجع 4
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املحتجبة السياسية» «املباحث جريدة صاحب املرصي شفيق حسني أيًضا وكتب
نصه: ما قال حيث

يوسف عيل والشيخ يحبونه، املرصيون كان الذي املؤيد غري اآلن يُقرأ الذي املؤيد
حكم بعد األعناق عىل ُحمل الذي يوسف عيل الشيخ غري الحارض املؤيد صاحب
والبون وصاحبها، الصحيفة مع الحال تغريت فقد املشهورة، التلغراف قضية
اجتماعهم وبني الصحفيني وأبي الصحف أم لتوقري الوطنيني اجتماع بني بعيد
من الحقيقة بهذه اإلقرار وليس األسفل، الحضيض يف بإسقاطهما للنداء
فهبوطه حية إسالميٍة صحيفٍة أقدم واملؤيد … الوطنيني ترسُّ التي األمور
عىل يبقى أن يجوز كما األوىل سريته إىل يعود أنه ويجوز جميًعا، يؤملنا مما
أبناء تصيب التي الخسائر إحدى تلك فتكون يفنى؛ أن إىل الجديد مذهبه
املؤيد أن يف مختلف وغري ما، يوًما يفيدهم أن يحتمل ما عىل الغيورين مرص
مسموع صوٌت وله أمهاتها كربيات من هو بل العربية الصحف كربيات من
جودة حيث من املقدمة يف يعدونه الكثريون وكان املسكونة، أقطار سائر يف
ما له بينَّا نحن إذا غضاضة الشيخ عىل تكن فال الصناعة، وإتقان الكتابة
رسوخه، عىل باقيًا يحبه الذي ومركزه الطائر صيته عىل اعتماده عنه يخفيه
ألن البلد؛ هذا عىل غيور كل يؤلم مما وهذا التقهقر، يف أخذ قد املؤيد فإن

األوىل. حياتها وتحيا الصحيفة هذه تعيش أن يريدون الجميع

فإنه جريدته، ترقي شأن يف الكبري االهتمام من يوسف عيل للشيخ ما يُنكر وال
القوة استعمال يف ولغاتهم جنسياتهم اختالف عىل الرشقيني الصحافيني جميع سبق
عظيًما احتفاًال احتفل ١٩٠٦ الثاني ترشين ٢ ويف املؤيد، لنرش بمطبعته الكهربائية
إبراهيم حافظ الكبري مرص شاعر فأنشده كبرية، صفحاٍت ثماني يف جريدته بصدور

األبيات: بهذه مهنئًا

واإلس��الم ال��ش��رق ع��ل��ي��ه��ا أث��ن��ى ب��ص��ح��ي��ف��ٍة رج��ائ��ن��ا م��ي��ت أح��ي��ي��ت
األق��الم ف��ن��ائ��ه��ا ب��رح��ب س��ج��دت ع��ن��دم��ا ل��ل��ه��داي��ة م��ص��ل��ى أض��ح��ت
س��الم ال��ق��دي��م م��ؤي��دك وع��ل��ى ت��ح��ي��ة ال��ج��دي��د م��ؤي��دك ف��ع��ل��ى
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املرصية املطبوعات وقلم الداخلية وناظر النظار مجلس رئيس البارودي؛ باشا سامي محمود
العرابية. الفتنة أثناء يف الجرائد يف املقاالت بعض ومنشئ سابًقا

فصًال نرشت ألنها تركيا؛ إىل الدخول من جريدته العايل الباب منع ١٩١٠ وسنة
الدوارع بحاتر من باشا حقي وزارة اشرتتهما اللتني الدارعتنَي إن صواب بكل فيه قالت
سقوط أثر وعىل ماليتها، عىل ثقيًال حمًال ستكون بل الدولة بحرية تنفع ال الحربية
شهًرا عرش ثالثة عليها ُقيض بعدما املؤيد جريدة عن العايل الباب أفرج املذكورة الوزارة

العثمانية. املمالك تدخل أالَّ
رسكيس وسليم مدور، جميل أسماء: نعرف املؤيد تحرير تولوا الذين وبني
شكري، وإسماعيل إبراهيم، حامد والشيخ الزهراوي، الحميد عبد والشيخ البريوتيني،
ومحمود فوزي، وسليمان الحكيم، املؤمن وعبد منصور، وعمر الخطيب، الدين ومحب
زكي، ومحمود قبعني، وسليم مسعود، ومحمد املنفلوطي، لطفي ومصطفى الباجوري،
ومحمد عوض، وحافظ اليايف، ومساعد الحيل، كمال وأحمد املغربي، القادر عبد والشيخ

كامل. والسيد الرحمن، عبد وأحمد العبد، وإمام شادي، أبو ومحمد عيل، كرد
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كان ما أهم نها وضمَّ الفرنسية باللغة «املؤيد» جريدة مسعود محمد نرش وقد
رشكٍة إىل عيل الشيخ حولها ١٩١١ سنة ويف السياسية. املقاالت من الجريدة هذه يف
الوفائية السادة مشيخة إليه أسندت ١٩١٢ آذار ٣ ويف كاهله، أثقلت الديون ألن مساهمة؛
وتعني الجريدة سياسة إدارة من حينئٍذ فاستقال املشهورين؛ السادات آل ملصاهرته
العقاري البنك أرصَّ ١٩١٣ آذار شهر ويف إدارتها. ملجلس وكيًال شادي أبو بك محمد
بيت وأثاث القاهرة يف عيل محمد شارع يف الواقعة املؤيد جريدة عمارة بيع عىل املرصي
وبعد جنيه، ألف عرش بسبعة األثاث مع العمارة فبيعت عليه، له ما الستيفاء صاحبها
وإليك ومنترشة، حية جريدته بقيت ١٩١٣ األول ترشين ٢٥ يف يوسف عيل الشيخ وفاة

قال: يكن بك الدين ويل زميله املؤيد صاحب عن كتبه ما

العامة إىل أقرب بيانه يف هو املضاء، شديد التأليف سهل يوسف عيل الشيخ
وليست محنك صحايفٌّ روحه، دون بصوته غالب غالب إذا الخاصة، إىل منه

عمله، من الكتابة

ي��ك��ت��ب وال ج��د إن ي��ض��رب س��وط��ه ي��راع��ه ك��أن��م��ا
م��ع��رب أس��ل��وب��ه ف��ي ف��ل��ي��س أس��ل��وب��ه ال��ع��ج��م��ة ت��دع ال

البستاني: يوسف وقال

الحصافة وشديد الرياعة، تقليب يف الرباعة عظيم فأراه الصحايف بعني إليه أنظُر
مقام إىل بيننا لرفعه دعامة عواطفه من قلمه وجد ولو الصحافة، ميدان يف
األجنبية. اللغات وجهال العصامية الطبقة من أنه فضله زاد ولقد الزعامة،
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الخامس الفصل

١٨٩٠ سنة من القاهرة جرائد أخبار
١٨٩٢ سنة الثانية احلقبة إىلهناية

املحاكم (1)

كانت اللبناني، أصاف يوسف ١٨٩٠ آيار ٤ يف أنشأها أدبية علميٌة قضائيٌة جريدٌة
أسبوعية صارت ثم الحجم، متوسطة صفحات بأربع األسبوع يف مرات ثالث أوًال تنترش
تزل ولم القضائية، والفصول الرشعية املقاالت عىل مشتملة صغرية صفحاٍت ثماني ذات

اآلن. حتى حية

الرشق صدى (2)

مثل بالدنا يف االستبداد قيود كرس سبيل يف كافحت العهد هذا قبل عربية صحيفٍة من ما
يف ظهرت تجارية أدبيٌة سياسيٌة أسبوعيٌة وهي الصيت، الذائعة الرشق» «صدى جريدة
بوجاد خريستيان امتيازها وصاحب اللبناني فارس حبيب ملحررها ١٨٩١ نيسان ٦
الحكومة مأموري رؤساء بعض مظالم عن الستار كشف وغرضها األصل، الفرنيس
الجريدة فراجت الجبل؛ حاكم باشا واصا صهر أفندي كوبليان زعيمهم سيما ال اللبنانية
أوليات من وهي العهد. ذاك قبل مثيل له يعهد لم بما والعامة الخاصة بني عظيًما رواًجا
يف الظلم قيود لكرس السبل ومهدت محاباة، بال الحقيقة إعالن عىل أقدمت التي الصحف
مقاالتها مطالعة عىل الناس أقبل الحكومة من مصادرتها من ورغًما العثمانية، السلطنة
عمموا الذين الخائنني املأمورين أيدي عىل حديد من بعًصا ترضب كانت التي الرنانة
أعدادها بعض وكان األيام، سالف يف رسم وال اسم لها يُعرف لم حيث الجبل يف الرشوة
نرشها عىل ساعد وقد لسواهم. وعربًة لهم تأديبًا الخونة أولئك مشاهري برسوم مزينًا
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يف واملحرر األسايس» و«القانون و«االستقامة» «املقياس» صحف منشئ يكن؛ بك الدين ويل
اإلسكندرية يف «اإلقدام» جريدة ومؤسس القاهرة بمدينة و«النيل» الحرة» «القاهرة جريدتي

العربية. الصحف أشهر يف الرنانة املقاالت ونارش

لها بسط الذي هاني بشارة بن يوسف طليعتهم يف نذكر ولبنان سوريا أعيان من رهط
مروجيها. وأعظم أنصارها أكرب من وكان سخية، يًدا

النيل وادي من الرشق» «صدى محرر استقدام عن لبنان حكومة عجزت فلما
الكارسة، الوحوش معاملة فارس أنطون وأخيه السن يف الطاعن أبيه معاملة إىل عمدت
األرض مغاور إىل لجأ الذي فارس أنطون عىل القبض إللقاء جنودها من رشذمة فأرسلت
واملطران بريوت يف العام فرنسا قنصل بمساعدة الظلم وجه من الفرار من تمكن حتى
الراية ظل يف «املرصاد» جريدة أنشأ وهناك آمنًا مرسيليا إىل فسافر الدبس، يوسف
به نزل الذي فارس حبيب والد لتعذيب قوتها باشا واصا حكومة فحوَّلت األلوان، املثلثة
األوامر تصدر وكانت الغاشمة، الحكومة تلك اعتساف من شاهده ما أثر عىل الفالج داء
حبيب ولده يكفَّ حتى املترصفية ملركز محفوًظا العاجز الشيخ ذلك الستقدام مشددة
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نجيم فارس الدكتور وهو الرشيفة املبادئ ذوي األطباء أحد ولكن الحقيقة، إعالن عن
بال بيته من املريض الشيخ إخراج يستحيل أنه مشاقة داود الدكتور زميله مع أعلن

حياته. عىل الخطر وقوع
كالشيَخني ومراسليها الرشق» «صدى جريدة وكالء تضطهد آنئٍذ الحكومة فأخذت
عىل القبض فألقت بريوت، يف الشدياق بك ويوسف جونية، يف الخازن وفريد فيليب
الصيفي مركزها إىل املجرمني كبار يساق كما ساقتهما ثم بك ويوسف فيليب الشيخ
كادت بل الرببرية، الوسائل بكل منهما لالنتقام بالحبس زجتهما حيث الدين» «بيت يف
أحمد الشيخ ابن فارس سليم شخص يف مساعًدا لهما يقيض لم لو بحياتهما تفتك
أنقذهما فإنه العايل، الباب عند الكلمة ونفوذ والدهاء بالوجاهة املشهور الشدياق فارس
الظلم أنصار عىل منترصين سلطانية بإرادٍة السجن من وأخرجهما واالغتيال اإلهانة من

االستبداد. وزعماء
«صدى محرر فارس حبيب استقدام إىل اهتمامها اللبنانية الحكومة حولت ثم
بك كلوت بشارع غرفته يف يوًما يكتب كان وبينما منه، االنتقام ألجل مرص من الرشق»
بأن فيها ينبئه عمون بك داود الغيور اللبناني الرجل من بطاقًة يحمل رسول وافاه
لجنوٍد وتسليمه عليه القبض إللقاء البوليس دائرة إىل األوامر أصدرت الخديوية الحكومة
ظالمته يشكو وكتب قرطاًسا فارس حبيب فأخذ لبنان؛ جبل من قادمني مخصوصني
الربيد يف مسجلة بالرسالة بعث ثم بمرص، الربيطانية الدولة معتمد كرومر اللورد إىل
أحد نمر فارس الدكتور عليه أقبل الصباح أصبح فلما ليًال، الثامنة الساعة آنئٍذ وكانت
تكون حتى ألدعوك أتيت «إنني له: وقال «املقتطف» ومجلة «املقطم» جريدة صاحبي
وكنت بلغه كتابك ألن كرومر؛ اللورد دار يف الصباح هذا من العارشة الساعة عند حاًرضا
أدعوك أن وأمرني بالدموع عيناه اغرورقت الوجيزة ألسطرك تالوته وعند بناديه، حينئٍذ

لداره.»
اللورد فخاطبه إليه املشار اللورد مقابلة إىل فارس حبيب ذهب املعني الوقت ويف
تشاء، ما تكتب أن حر فأنت االعتداء، كل من مصون ألنك البال مطمنئ «كن يأتي: بما
عىل تضغط ال راقية حكومٍة كل ألن الربيطانية؛ الحكومة انتقاد لك أبيح إنني حتى
حالها.» تصلح أنك األمل فلنا لبنان حكومة عن كثريًا شيئًا قرأنا ولقد الصحافة، حرية
متوظفي من الخائنني أعمال تقبيح يف همته وضاعف لدنه من فارس حبيب فخرج
واصا بوفاة األحوال تبدلت بحيث ١٨٩٢ سنة منتصف إىل جريدته وعاشت لبنان، جبل

منه. بدًال باشا نعوم وتعيني باشا
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الدليل (3)

املار الحرة» «القاهرة جريدة يف امتيازه حقوق عن الشدياق فارس سليم تنازل عندما
تأسيس يف هذا ففكر فيها، املحررين أحد الحلبي هندية نجيب أيًضا تركها ذكرها
تتعداهما أن دون من واالقتصادية التجارية الشئون يف تبحث الخاص لحسابه جريدة
اللغتنَي يف «الدليل» جريدة أنشأ بحيث ١٨٩١ سنة ذلك تم وقد أخرى، مباحَث إىل
بعد احتجب «الدليل» أن إال واألجانب، الوطنيني بني لفوائدها تعميًما والفرنسية العربية
وملا به، ألمَّ مرض ملعالجة ألوروبا السفر إىل منشئه اضطر إذ منه؛ قليلة أعداٍد صدور
نرشها التي الرتكية «حريت» جريدة يف يحرر أخذ اإلنكليز عاصمة يف املقام به استقر
الثاني الحميد عبد السلطان مظالم إفشاء خطتها وكانت إليه، املشار فارس سليم هناك

دستورية. بحكومٍة للمطالبة العثمانيني وإيقاظ املستبدين رجاله وتشهري
جريدة أخبار عىل العربية» الصحافة «تاريخ كتاب من آخر جزءٍ يف وسنأتي
نجيب عىل طرأ ما حينئٍذ ونورد لندن، يف كالهما أصدرها التي الرتكية العربية «الخالفة»
الباب حكومة طرف من الشديدة االضطهادات من ذلك بسبب هندية سليم وأخيه هندية

العايل.

النيل (4)

األوىل جمادى ١٨٩١م/١٥ األول كانون ١٧ بتاريخ صدرت يومية علمية سياسيٌة جريدٌة
«اإلنسان» جريدة صاحب الطويراني باشا حسني حسن ملنشئها صفحات ٤ يف ١٣٠٩ه
الرأي لدى لتقوم «النيل» صحيفة إلنشاء منها استُدعي وقد سابًقا، القسطنطينية يف
وادي يف وقناصلهم األوروبيون لها يعزو كان التي «املؤيد» صحيفة مقام املرصي العام
أن إال الديني، التعصب تهمة صاحبها عىل ويلقون بهم، مرضة وأفكاًرا أقواًال النيل
منها نفر اإلنكليزي لالحتالل مساملة عثمانيًة سياسًة جريدته يف اتبع باشا حسني حسن
القطر يف الوحيدة اإلسالمية الجريدة كان؛ كما «املؤيد» فبقي فيها، آمالهم وخيب الناس
صفحات ثماني ذات أسبوعية جريدٍة إىل «النيل» تحول ١٨٩٣ آذار شهر ويف املرصي،1
بك الدين ويل فيها ويحرر البريوتي املسيحي مرزا جورج يديرها وكان الحجم، متوسطة

.٥٤١ صفحة زخورا: إلياس بقلم العرص» «مرآة كتاب 1
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«املؤيد» جريدة يف واملحرر حاًال الشام طرابلس يف «الربهان» جريدة منشئ املغربي؛ القادر عبد
سابًقا. املرصية

بعد واحًدا اللبنانيان الكاتبان بركات وداود فارس وحبيب املشهور املرصي الكاتب يكن
األوروبية، الجرائد لها قامت التي اإلسكندرية حادثة عقب ١٨٩٦ عام أبطلت ثم اآلخر،

قال: الصحيفة2 هذه إليه املشار يكن بك الدين ويل وصف وقد

تغيري أدنى منه يبُد ولم هذا يومنا إىل سياسته عىل ثبت فقد املقطم فأما
وما للعيان تغريه وظهر أيامه أواخر يف تغريَّ فقد النيل وأما عليه، فيؤاخذ
بل ذاتها، الربيطانية السياسة ينتقد لم أنه عىل ته، غريَّ أنا بل صاحبه ه غريَّ
بحريتها ليستمتعوا مرص هبطوا ممن العثمانيني لألحرار حمايتها استكرب
وصاحب أنا فكنت املنقرضة، املستبدة الحكومة حرب عىل بها ويحتشدوا

.١١-١٢ صفحة واملجهول» «املعلوم كتاب 2
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فيها، مشاركتهم ونأبى مساعيهم األحرار عىل ننكر عليه هللا رحمة النيل
الوجهة من إال يكن لم النيل مع املقطم اختالف أن للمتأمل يتبني هنا ومن
غربية مدرسٍة أعظم يف نشئوا املقطم أصحاب أن وذلك والداخلية، العثمانية
عىل علومهم وأخذوا ببريوت، الكائنة األمريكية الكلية وهي الرشق يف أسست
فانديك، كارنيليوس الدكتور الذكر طيب وهو الرشق قطن غربي حكيٍم أعظم
فشبوا الحرية وأرشبوا الجديدة العلوم يف وبرعوا العرصي التمدين فعرفوا
كان الرجل فإن كذلك يكن لم النيل وصاحب أوطانها، يف ولدوا وكأنهم عليها
القديم، الفكر أحزاب إياها نحله مما والنقلية العقلية العلوم يف الراسخني من
نفسه كانت التعصب، من قلبه يخُل لم ولكن املعيٍّا وكاتبًا فقيًها مؤرًخا فكان
فاهتديُت القديم من شيئًا تستطيب وال القديم عن النزوع تستحبُّ ال الكبرية

خطائه. يف وقعت ولكن برأيه أنا

عنوانها مقالة ٤٥٥ العدد يف صاحبها نرش الرابع عامها الجريدة هذه استوفت وملا
التاريخ، ذلك إىل ظهورها يوم من أخبارها خالصة عىل فيها جاء الصدورية» النيل «حياة

قال:

كمرص، حرة بالٍد يف جريدة تصادفها لم صعوبة النيل صدور صادف ولقد
إال التباعد زمان طول يزدها لم التي املرصية العمومية الثقة أن وذلك
هللا أشكر التي النعمة وهي — شأنًا القرب منها يبدل ولم وتوكيًدا تزايًدا
دار من العودة عهد قرب إىل مضافة صعوباٍت أحدثت كانت — دائًما عليها
فرقتنَي: إىل األغراض أرباب مساعي واختلفت يخفى، ال كما العظمى الخالفة
ضد جريدة ستكون بأنها املأمورين وبعض اإلنكليز رجال لدى تتزلَّف األوىل
بعكس العالية وللمقامات العايل للباب ف تتلهَّ والثانية مرص، يف إنكلرتا منافع
يزل فلم الكاسدة، خياالتهم وبضاعة الفاسدة ملقاصدهم ترويًجا القضية؛
األمر وهو نقًدا التأمني قيمة ودفعت النظار رئيس عاد حتى واإلبرام النقض

املرصي. املطبوعات قانون وضع منذ جريدة حق يف يَجِر لم الذي
أن فزعموا ليقاوموها تجمهروا املرجفني آمال وخابت الجريدة ظهرت وملا
شتم اإلنكليز أشتم لم ألنني كذبهم روجوا وإنما لإلنكليز، ُمماٍش ميال النيل
تجعل وأالَّ السري، حكمة يف تحتاط أن مرص عىل الواجب إن وقلت األسافل،
البالد. مالكة العلية للدولة السياسة مقاليد تسلم وأن عليها، حجة لإلنكليز
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مع يكون وأال اإلنكليز ضد أجنبية دولٍة مع يكون أالَّ النيل خطة وكانت
وأن الخالفة مقام سياسة العامة سياسته وأن العلية، الدولة ضد اإلنكليز
إىل األمة احتياجات يرفع وأنه الخديوي، سياسة الخاصة املرصية سياسته
وزاد الحكمة، واجبات بعرض األمة ويخدم واألدب الرتبية بلسان الحكومة
ويل النرش وعىل النيل عىل التنقيد يف للعموم الحرية أطلقت أن ذلك كل عىل

املدافعة. حق
س تلمَّ وال وامللة الدولة ومصالح والحقيقة الحق خدمة عن النيل تأخر وما
باشا مختار الغازي مسألة يف النيل عىل الضغط حدث ملا إنني حتى الزلفى،
بي فتلطفت الضغط ذلك أتكلَّف وال واملطبعة الجريدة امتياز أترك أن التزمُت
ما تعلم كانت إذ الحكومة لطف أجحد وال الرتك، ذلك مني تقبل ولم الحكومة

املنافع. من والحكمة االحتياط سبيل يف ضحيت
مخصوصة للنيل أسبوعية خالصًة أصدرت ١٣١٠ سنة محرم ويف
بالتصديات النيل ابتيل ١٨٩٣ سنة ويف املرصية، الديار عن الخارجة باألقطار
بدون وتريته عىل محافًظا استمر ولكنه القديمة، األغراض عىل املبنية العظيمة
يوميٍّا صدوره عطلُت ١٨٩٣ سنة مارس ١٥ وبعد صلف، ذي إىل تزلُّف
األقىص الغرب من املسكونة أقطار جميع نرشه وعمَّ أسبوعيٍّا بصدوره واكتفيُت

األقىص. الرشق إىل
العثمانيني وضد خصوًصا الرتك ضد املخالفة الجرائد ثورة اشتدت وملا
والخالفة والدولة الدين عن الدفاع موقف الوقوف ووجب الحجة قامت عموًما
ال وحيًدا أخرى ويحيى تارًة يموت قدر عىل جاريًا النيل زال وما والقومية،
عنه ريض يبايل ال الحالة، وتقعده الهمة تقيمه تعاىل، هللا سوى أحد عىل يعتمد
لديه بما واثًقا هللا برضاء قانًعا عنه، انثنوا أو عليه أثنوا غضبوا، أم الناس
الرسوخ رشعة عىل امللية بفريضته قائًما املبني الحق منهج وناهًجا اليوم، إىل

والتمكني.

األسبوعية الدينية النرشة (5)

القمص ملؤسسها ١٨٩٢ شباط ٢١ يف ظهرت صفحات، ثماني ذات مجلة شبه هي نرشة
قسوس أحد أنشأها دينية صحيفٍة أول وهي بالفرنساوي)، (املشهور حبيش يوسف
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املقدس اإلنجيل من فصل عىل يحتوي منها عدد كل وكان األرثوذكسية، القبطية الكنيسة
مقصورة املجلة هذه أبحاث وكانت الالهوت، وعلماء البيعة آباء أقوال من تفسريه مع

احتجبت. ثم السنتنَي نحو عاشت وقد ندر، ما إال املذكورة املواضيع عىل

البوليس وقائع (6)

جملة ومن املرصي، القطر أنحاء كل يف األمن لتأييد الزائد بتيقظهم اإلنكليز اشتهر
عنوانها مصورة نرشٍة بإحداث البوليس عموم ديوان إىل أوعزوا أنهم املشكورة مساعيهم
منها والغرض أسبوَعني، كل مرة ١٨٩١ آيار ٢٦ بتاريخ صدرت البوليس» «وقائع
أو للمحاكمة مطلوبون وهم عليهم القبض يتيرسَّ لم الذين األشخاص أسماء تنرش أن
منقولة ورسومهم أوصافهم أيًضا تذيع وأن بها، عليهم املحكوم السجن مدد الستيفاء
وغري عليهم، الصادرة واألحكام ارتكبوها التي والجرائم (فوطغراف) الشمسية بالطريقة
التي الجنائية الحوادث أهم تنرش وكانت عليهم، االستدالل تسهل التي األمور من ذلك
وقد فيها، البوليس وإجراءات وقوعها كيفية فتذكر املرصي القطر جهات يف تحدث
«النرشة عنوانها أخرى بجريدٍة ١٨٩٨ سنة الثاني ترشين ٤ يف البوليس ديوان أبدلها

تعاىل. هللا شاء إن تابع جزءٍ يف عنها سنتكلم التي اإلدارية»
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اإلسكندرية مدينة يف واملجالت الجرائد كل أخبار عىل يشتمل





األول الفصل

اإلسكندرية جرائد أخبار
١٨٧٦ إىل ١٨٦٩ سنة من

الكوكب شعاع – الرشقي الكوكب (1)

سليم ١٨٧٣ تموز ٢٠ يف أنشأها أسبوعية أدبيٌة سياسيٌة صحيفٌة هو الرشقي» «الكوكب
األخوان نرشها تجارية أدبيٌة يوميٌة جريدٌة الكوكب» و«شعاع عبده، وأخوه الحموي باشا
أم هي واألخرى العربية الصحف جدة هي فاألوىل املذكورة، السنة نهاية يف إليهما املشار
فتح حمزة الشيخ مع صاحباها فيهما يكتب فكان اإلسكندرية، مدينة يف اليومية الجرائد
حيث عمرهما يطل لم ولكن املرصية، األمريية للمدارس مفتًشا بعُد فيما صار الذي هللا
إليه اإلسكندرية محافظ فاستدعى سبب، وال ذنب بال بإلغائهما أمًرا الحكومة أصدرت
تنفيذًا الحكومة إىل الرخصة إرجاع عىل بالعنف وأجربه الحموي سليم االمتياز صاحب
بواسطة باشا إسماعيل للخديو الحموي سليم فتظلم الجريدتنَي، بإلغاء الخديو إلرادة

املوضوع: هذا يف قاله ومما وشعًرا، نثًرا باشا خريي

ب��راح��ت��ّي أراه ش��أنً��ا ل��راح��ت��ي إن م��والي
ل��دّي األش��ي��ا أش��رف ف��ة ال��ص��ح��ا ش��م��ُت ول��ع��ي��ش��ت��ي
ش��ّي ك��ل أؤم��ل م��ن��ه��ا م��ه��ن��ًة ل��ي ف��ت��خ��ذتُ��ه��ا
ج��ري��دت��ّي ح��ج��ب ح��ال ول��ك��ن إق��ب��اًال ووج��دت
ع��ل��ّي ك��رًم��ا واردده��م��ا س��ي��دي ب��ف��ض��ل��ك ف��ام��ن��ن

الجد وراء ساعيًا مثلك شابٍّا أرى أن «يرسني له: وقال إسماعيل الخديو فاستقدمه
اآلداب خدمة يف أوقاتهم يرصفون أمثالك من كثري بالدي يف يكون أن وأتمنى واالرتقاء،
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اإلسكندرية. مدينة يف األوىل العربية الجرائد لنرش وسعيه بماله ساعد من أول مخلع؛ جربائيل

فيها عربيٍة جرائَد انتشار تستوجب ال البالد حالة أن بما ولكن والوطن، والحكومة
القصاص، هذا يستوجبان إثم وال ذنب بال جريدتيك ألغي أن رأيت الحارض بالوقت
الطلب عدم إال نفسه أبت وقد خرسته.»، عما عوًضا شئت ما فاطلب كان ُقدِّر ما ولكن
سبيل عىل جنيًها ٥٠ بمبلغ باشا إسماعيل له فأمر عليه. الخديو بانعطاف مكتفيًا
تُحال بأن أيًضا أمر ثم الخاص، جيبه من شهريٍّا راتبًا جنيًها عرشين له وعني اإلنعام
لتظلُّم بالنظر ذلك يدم ولم مطبعته عىل الحكومة مصالح لجميع الالزمة املطبوعات
املسرت حضور بسبب انقطع ثم السنة نحو فبقي الراتب أما الحكومة، مطبعة مأموري
هذه ألخبار الختام مسك ونجعل هذه. مثل كثرية ملسائَل وتعرضه للمالية مفتًشا غوشن
عاًما» ثالثني يف «الصحافة عنوانها له مقالة يف غرغور نجيب عنها كتبه ما الصحيفة

باإلسكندرية: املرصي» «االتحاد جريدة من ٢٩٣٤ العدد يف نرشت
رواه ما البعيد العهد ذلك يف وتعاستها الصحافة فقر عن الجميلة النوادر ومن
سابًقا، الكربى املحلة إدارة مأمور إبراهيم أفندي خليل املرحوم صديقي يل
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الكوكب صدر ملا قال: واألدب الفضل رجال من عليه هللا، رحمة كان، وقد
واحًدا فرنًكا منهم كلٌّ ودفع الكربى املحلة نزالء من سوريٍّا عرشون اجتمع
عرشين كانت االشرتاك قيمة ألن الكوكب؛ من واحدة نسخٍة يف جميًعا ليشرتكوا
وملا العيد، هالل انتظار أسبوع كل من الجمعة يوم ينتظرون وجعلوا فرنًكا،
املشرتكني وباقي الربيد دار عند القوم نبيه يقف الربيد ويوزع القطار يحرض
أجا «ما فيه بملء سائًال القوم عن أبعدهم وينادي طويل، صفٍّ عىل وراءه
«الحموي» املسكني عىل املشرتكون ينهال سلبًا املتقدم أجابه فإذا الكوكب؟»
ويف صحيح، تاريخيٌّ أنه الخرب هذا راوي يل أكد وقد الشتائم، وأنواع بالسباب
الصحف بعض قراء ألن العهد هذا يف الصحافة تقدم عىل يدل ما النادرة هذه

باأللوف. يعدُّون والعرفان العلم بفضل أصبحوا

تمثل برسوم مزينة صحيفة عىل محفوًرا الرشقي» «الكوكب الجريدة عنوان وكان
القديمة، املرصية الرموز من وغريها الهول أبي وتمثال فرعون ومسلة مرص أهرام
املذكور العنوان جانبَي وإىل وافتخاًرا، تيمنًا الخديوية األرسة شعار ذلك جميع يعلو
«الكوكب وكان الخارجية، البلدان وسائر املرصي القطر أنحاء يف الجريدة وكالء أسماء
القديم. البوالقي بالحرف رقيق قرطاٍس عىل ومطبوًعا بسيطة بعبارٍة مكتوبًا الرشقي»

األهرام (2)

هللا ورحم معارض، بال الصحافيني» «مدرسة إنها األهرام جريدة عن قال من هللا رحم
يف تقال باشا بشارة مؤسسيها أحد وفاة عند ١٩٠١ سنة وصفها الذي يوسف عيل الشيخ
األهرام تلك ثبات قرٍن ربع يف الحوادث زالزل بني ثبتت «األهرام بقوله: «املؤيد» جريدة
جميع بني اإلطالق عىل حية صحيفٍة أقدم اآلن فإنها غرو وال قرنًا.»، أربعني يف الشامخة
ورحم بأرسه، العالم يف وحديثًا قديًما بالضاد الناطقون أنشأها التي السياسية الصحف
وصف يف اآلتية األبيات نظم إذ اليازجي ناصيف الشيخ حفيد الحداد نجيب الشيخ هللا

قال: «األهرام» جريدة

ت��م��ث��ي��ال وق��س ج��ري��دت��ه��ا وإل��ى ب��ن��ي��ان��ه��ا ف��ي األه��رام إل��ى ان��ظ��ر
دل��ي��ال ال��ب��ن��اء ع��دل ع��ل��ى ق��ام��ت وذي ب��ان��ي��ه��ا ظ��ل��م دالل��ة ه��ذي
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وع��ق��وال ن��واظ��ًرا ت��ف��ي��د أض��ح��ت ق��د وت��ل��ك ال��ن��اظ��ري��ن ت��ف��ي��د ه��ذي
س��ب��ي��ال األن��ام ك��ل إل��ى ت��خ��ذت ق��د وت��ل��ك األن��ام ت��واف��ي��ه��ا ه��ذي
ورح��ي��ال ت��غ��رُّبً��ا ال��ب��الد ت��ط��وي س��ي��ارة وذي ث��اب��ت��ة ه��ات��ي��ك
وف��ص��وال رس��ائ��ًال ت��ج��ي��د ج��اءت وه��ذه ال��ل��س��ان خ��رس��اء ه��ات��ي��ك
ط��وي��ال ب��م��ص��ر س��م��يَّ��ت��ه��ا ث��ب��ت��ت م��ث��ل��م��ا ل��دي��ن��ا ث��ب��ت��ت ق��د وال��ي��وم

امتيازها لصاحب ١٨٧٦ آب ٥ يف األدبية التجارية السياسية الجريدة هذه تأسست
أسبوعيًة أمرها أول يف فكانت تقال، باشا بشارة ومديرها تقال بك سليم تحريرها ورئيس
ولكن اليوم، نعهده بما قابلناه إذا له يستخف ما املباحث من جامعًة الحجم صغرية
ثم قصري وقٍت يف األهرام إليه انتهت الذي الحسن للوضع أساًسا كان الجريدة ترتيب
يوميًة صحيفًة صارت حتى تنمو زالت وما بعدها، الرشق صحف جميع عليه جرت
املصاعب من صاحباها القى وقد وقاصيها، البالد داني يف واألصاغر األكابر يقرؤها كربى
سجن ١٨٧٩ سنة يف أنه وناهيك البليغ، الكاتب قلم وصفه عن يقرص ما مهنتهما يف
ذلك فكان املرصية، الخزانة إىل يده مد يوم إسماعيل بالخديو ندد ألنه صاحبَيها أحد
إسماعيل يقابل أن الزمان ذلك يف يجرس أحد يكن لم ألنه النفس؛ وكرب اإلقدام منتهى
حكومة بتوسط أيام ثالثة بعد إال الحبس من يخرج ولم طعنة، عن فضًال ببسمٍة باشا

فرنسا.
األهرام مطبعة عىل الثائرون هجم ١٨٨٢ سنة اإلسكندرية مذبحة حدوث وبعد
يف جريدتهم نرش إىل تقال بنو فاضطر ضدهم، للخديو منارصًة كانت ألنها فأحرقوها؛
العائدة باملقاالت مشحونة األهرام فصدرت جديدة، مطبعًة ابتاعوا ريثما غريبة مطبعٍة
وفدان تألف ثم الرشيفة، الخدمة هذه املرصيون فقدر الحقيقي بالخري الوطن عىل
سنة األهرام إدارة فزارا العمومية واملجالس القوانني شورى مجلس ونواب أعيانهم من
فاستاءت الكريمة؛ بالجواهر مرصعة ذهبيًة ساعًة صاحبَيها من كالٍّ وأهديا ١٨٨٤
كتبت أنها بحجة املذكورة للسنة أيلول ٢٠ يف األهرام جريدة وعطلت ذلك من الحكومة
حضور عن املسألة انجلت ثم إنكلرتا، بل مرص تخدم ال الحكومة إن فيه: قالت فصًال
باليد فتحوه وقد وختموه، أوصدوه الذي الباب إىل املطبعة أقفلوا الذين املأمورين نفس

النظار. رئيس باشا نوبار قبل من فرنسا لقنصلية الرسمية والرتضية االعتذار بعد
مرص تكون أن يجب أنه بمعنى عثمانية مرصيًة الداخلية األهرام خطة وكانت
فرنسا إىل تميل الخارجية سياستها وكانت العثمانية، الدولة سيادة تحت للمرصيني
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«األهرام» جريدتَي يف واملحرر العرب» «لسان جريدة مؤسيس أحد الحداد؛ أمني الشيخ
باإلسكندرية. الجليس» «أنيس ومجلة و«البصري»

األهرام مؤسس حمت فرنسا أن فهي الذاتية األسباب فأما وعامة، ذاتية أسباٍب لعدة
فهي العامة األسباب وأما بقتله، يأمر أن وشك عىل وكان سجنه أيام باشا إسماعيل من
التاريخية صداقتها حيث من للمرام مطابقة ُوجدت فرنسا عليها جرت التي الخطة أن

بمصالحه. واهتمامها النيل وادي يف إلنكلرتا ومناظرتها العايل للباب
نقل الذي باشا بشارة أخوه باألهرام استقل ١٨٩٢ سنة تقال بك سليم وفاة وبعد
ويف العربية، الصحف كربيات من وجعلها حجمها فوسع القاهرة إىل ١٨٩٨ سنة إدارتها
نرش يف «األهرام» مقام لتقوم اإلسكندرية يف األهرام» «صدى جريدة أصدر ذاته الوقت
٣ يف صدرت التي اليومية األهرام» «صدى غري وهي املذكور، الثغر سكان بني األخبار
فرنسية نسخًة القاهرة يف أنشأ ثم ذكرها، وسيأتي حجًما، منها أكرب بل ١٨٧٦ أيلول
محتويات عىل والغرب الرشق يف األجانب ليقف Pyramides سماها األوىل للجريدة
واملطبعة، الجرائد إدارة يف بك جربيل نجله خلفه ١٩٠١ سنة تُويف وملا العربية. النسخة
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ما عىل القارئ نحيل الصحافة عالم يف األهرام أحرزتها التي السامية للمنزلة وإثباتًا
رحمهما الفاضَلني صاحبَيهما مراثي فيهما جمعت اللذين الكتابني يف لها تقريًظا ورد
مجلة منشئ اليازجي إبراهيم الشيخ العالمة كتبه بما ذلك كل من ونكتفي تعاىل، هللا

الواحد: بالحرف نصه وهذا تقال، باشا بشارة وفاة بعد املرصية «الضياء»

األهمية من مكان أعىل منها العربية األهرام سيما وال الثالث جرائده نالت وقد
لها وكان الدول، أكثر من الجمة املكافآت ألجلها وحاز الرسمية، املقامات يف
أحًدا يسع ال ما املرصي القطر يف الخصوص وعىل العربية قراء بني الفائدة من
شيئًا يعلم وال جريدة، يقرأ من املرصي القطر يف وليس بُدئت فإنها إنكاره،
الخارجية الحوادث من حادث لسماع يهتم وال والحقوق، السياسة أمور من
خاصة بني املطالعة يف الرغبة انترشت حتى سنني بضع لبثت فما الداخلية، وال
باآلالف، يعدون صاروا حتى سنة بعد سنة القراء عدد وازداد وعامتهم، الناس
من كبريًا عدًدا منهن واحدة تعدم فلم القطر يف الجرائد ذلك بعد وتتابعت
لسائر وممهد القطر ألهل أستاذ منزلة جرم وال األهرام منزلة فكانت القراء،
لصاحب يكن لم لو فضٌل وهو عليه، واإلقبال العلم النتشار وموطِّئ الجرائد
ما ذكرنا وإنما بالتفصيل، حياته ترجمة محل هنا وليس لكفى، سواه األهرام
الجاه من بلغها التي املنزلة به استحق ما إىل وإملاًعا الرجل ملزية بيانًا ذكرنا

الرشق. يف قبله كاتب يبلغه لم مما الواسعة والدنيا العريض

«األهرام» جريدة ظهور بدأ ١٩١٣ نيسان ١٩ يف الصادر ١٠٦٨٠ العدد ومنذ
ذلك فكان مطالعتها، عىل القراء إقبال لزيادة كربى صفحاٍت ثماني يف مضاعًفا
وتوفري بتحسينها واهتمامه بشئونها بك جربيل صاحبها عناية شدة عىل ساطًعا برهانًا
«الدييل جريدة إدارة مع اتفقت ذاتها السنة ويف الرشيدة، خطتها عىل والثبات مواضيعها
فيما سيما وال يوم كل يف الكونية الربقية بأنبائها الثانية توافيها أن عىل لندن يف تلغراف»
«البرياميد» الفرنسية شقيقتها نرش إعادة عىل عزيمتها صحت ثم األدنى، بالرشق يتعلق
الفرنسيس الكتاب كبار من عدد مع اتفقت وقد احتجابها، بعد يومي كبرٍي حجٍم يف
الصحف إدارات أكرب من اليوميَّتنَي والبرياميد» «األهرام إدارة فباتت فيها، التحرير عىل
الرشقية الصحافة نهضة سبيل يف عظمى خطوٌة وهذه كله، الرشق يف واإلفرنجية العربية

يخفى. ال كما
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التاريخ: برتتيب نذكرها أسماؤهم فهذه األهرام جريدة يف كتبوا الذين املحررون أما
وخليل زينية وقيرص نصار وجرجي صباغ وإسكندر صوصة هللا وفتح كسيب إسكندر
جاويش وخليل املطران وخليل زينية وخليل شميل ورشيد الحداد نجيب والشيخ زيدان
وتوفيق هاشم ونجيب جميل وأنطون حداد ونقوال البستاني ويوسف بركات وداود

نجار. سليم بن وإبراهيم مرقص وإدوار فرغيل
هذه بوكالة قام الذي جاويش بك هللا فتح اسم ذكرهم تقدم من إىل ونضيف
الوكيل هذا وكان ونشاط، بأمانة سنة ١٩ مدة مراسلتها وتوىل سوريا عموم يف الجريدة
عددهم زاد حتى فيها املشرتكني وإكثار الجريدة مصالح ترويج عىل الغرية شديد
مطبعتهم بتجهيز تقال بنو كلَّفه وقد مشرتك، وخمسمائة ألف عىل وحدها سوريا يف
مدة ويف بريوت. يف واألدبية األمريكية املطبعتنَي من لهم اشرتاها التي والحروف باألدوات
بواسطة فسعى العثمانية؛ الواليات إىل الدخول عن مرات سبع «األهرام» توقفت وكالته
يف ونال املنع، إبطال يف القسطنطينية يف األمور أولياء لدى مطران بك يوسف صديقه
وايل باشا حمدي عهد يف توقفت وملا سوريا، إىل الجريدة دخول بإعادة رخصًة مرة كل
يستحرض بريوت إىل املرصي الربيد ورود عند إليه املشار الوايل كان ١٨٨٤ سنة سوريا
يد إىل منها عدد يفلت لئال الحكومة دار يف عينَيه أمام بإحراقها ويأمر «األهرام» رزم

األهايل. أحد

األحوال – الوقت – األهرام صدى (3)

تقال بك سليم أنشأها الحجم صغرية تجاريٍة سياسيٍة يوميٍة صحٍف لثالث أسماء هي
يقفوا أن األسبوعية «األهرام» قراء يهم كان التي الرسيعة األخبار لنقل بشارة وأخوه
التي الثالثة اليومية الجريدة وهي ١٨٧٦ أيلول ٣ يف األهرام» «صدى صدور فكان عليها،
ألنها إسماعيل؛ الخديو بأمر ظهورها من سنتنَي بعد تعطَّلت وقد النيل، وادي يف برزت
فاستاء املرصية، املالية األزمة اشتداد عند الحكومة يف وطعنت املظلوم للفالح انترصت
أفرج فلما جريدته، وأقفل وسجنه األهرام» «صدى مدير تقال بشارة من باشا إسماعيل
وتعطلت العرابية الفتنة أيام إىل عاشت التي «الوقت» صحيفة سليم أخيه مع أنشأ عنه
قصرية؛ أيامها فكانت «األحوال» جريدة أنقاضها عىل قامت ١٨٨٢ حزيران ٩ ويف أيًضا،
يف حرَّروا الذين الكتبة وأخص التابع، الشهر يف األهرام مطبعة باحرتاق أفل نجمها ألن
جبل أدباء من زينية وقيرص نصار وجرجي صوصة هللا فتح هم الثالث الصحف هذه

لبنان.
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الثاني الفصل

اإلسكندرية جرائد أخبار
١٨٨٠ إىل ١٨٧٧ سنة من

األخبار حقيقة (1)

إلذاعة ١٨٧٧ سنة تقال باشا وبشارة بك سليم األخوان أصدرها سياسية نرشٌة هي
و«صدى األسبوعية «األهرام» جريدتي صفحات نرشها عن ضاقت التي الربقية األنباء
النهار يف أكثر أو مرًة تظهر وكانت العثمانية، الروسية الحرب أثناء يف اليومية األهرام»
الدورية النرشة وهي واملشرتكني، القراء إىل األخبار نقل لرسعة الليل يف ذلك ومثل
العربية الصحف جميع بني فيها املشرتكني عىل ليًال وتُوزع تُطبع كانت التي الوحيدة
واحتجبت العثمانية الجنود بمساعدة دخلها نصف خصصصاحباها وقد وحديثًا، قديًما

املذكورة. الحرب بانتهاء

التجارة (2)

بينهما بالرشكة إسحاق وأديب نقاش سليم ١٨٧٨ آيار ١٥ يف أصدرها يومية صحيفٌة
بإقبال كثريًا فراجت عموًما، الكون وأنباء التجارية السوق وحركة املالية األخبار لنرش
عنحوري بك سليم وصفها وقد ناحية، كل من فيها واالشرتاك مطالعتها عىل الناس
استطاعا ما وسعيًا قلًما يخدمانها كانا اللقاني وإبراهيم عبده محمد الشيخ إن بقوله:1
البديع قلمه من بشذرات يواصلها األفغاني الدين جمال السيد وكان سبيًال، ذلك إىل

عنحوري. بك لسليم ١٨٠ صفحة هاروت» «سحر ديوان راجع 1
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واأللقاب النعوت يف له بتعظيمها كانت كما شهرتها سبب كان حتى فكره من وخطرات
أن اعتادت مما ذلك غري إىل العلوم»؛ فلك وأسطرالب الحكمة أرسار «مهبط مثل من

صيته. وانتشار شهرته نماء سبب به تصفه
اإلسكندرية يف السوريني كرام من خوري هللا نعمة بن وحنني مخلع جربائيل وكان
واالنتشار. الشهرة حد بلغت التي الجريدة هذه ملساعدة بسخاء يجودان علمائها وأفاضل
ال ذلك فإن املرصيني؛ جانب إىل االنحياز من عليه كانت ما نذكر أن بنا حاجة وال
األيام، توالت ما اآلباء عن األبناء من يحفظه يزال ال من يردده الناس بني معروًفا يزال
معاكسة يف الحكومة أخذت ذاك إذ الحكومة هوى يوافق ال «التجارة» مرشب كان وملا

الجريدة. بإلغاء األمر وانتهى إليهما، اإلنذارات بمواالة صاحبَيها
من كانتا «مرص» شقيقتها مع الجريدة هذه بأن زيدان2 بك جرجي رصح وقد
من منوالهما عىل ونسجوا الُكتاب وتحداهما الجرائد، يف اإلنشائية النهضة أركان أعظم
األفكار يف حركًة ذلك فأحدث التقييد، أو التعقيد من الخايل البسيط التحرير أساليب

بإلغائها. أمرها الحكومة فأصدرت قبُل من معروفًة تكن لم األقوال يف وحرية

اإلسكندرية (3)

سنة وثالثني خمًسا خدمها التي بالصحافة مخصوص ولٌع حموي باشا لسليم كان
وعزة بنزاهة يستخدمها العهد ذلك يف رصفائه أفاضل من كسواه يكن لم وإنما متوالية،
النيل وادي يف العربية باللغة نرشها التي الكثرية الجرائد يف سهمه طاش ولذلك نفس،
القراء من األحياء وأغلب بها، الناس ثقة فضعفت القسطنطينية يف الرتكي وباللسان
ويسوءنا اثنان، فيه يختلف ال مما الخاصة املنفعة أساس عىل القائمة خطتها يعرفون
الواجب لوال عنها السكوت نود كنا التي الجارحة الحقائق هذه بمثل الترصيح كثريًا

التاريخي.
الرشقي» «الكوكب أنقاض عىل أنشأها التي األسبوعية «اإلسكندرية» جريدة وكتابات
شاهد هي الصحف من أنشأه ما سائر مع ١٨٧٨ تموز ١١ يف الكوكب» و«شعاع
العرابية الفتنة حدثت عندما ١٨٨٢ سنة نرشها أوقف وقد القول، هذا صحة عىل حي

.(٧٧ صفحة ثان، (جزء زيدان لجرجي الرشق» مشاهري «تراجم كتاب يف إسحاق أديب ترجمة راجع 2
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أعاد املذكورة رحلته من رجوعه وبعد فسوريا، فأوروبا فتونس القسطنطينية إىل فسافر
وكان سرتى، كما اإلسكندرية» «روضة سماه يوميٍّا فرًعا لها وجعل الجريدة هذه نرش
القاهرة إىل منشئهما سافر بحيث ١٨٨٥ سنة يف الشقيقتنَي الصحيفتنَي هاتني احتجاب

الجزء. هذا من األول الباب يف أخبارها كتبنا التي «الفالح» جريدة فيها وأصدر

مرصالفتاة (4)

جريدة يف واملحرر مرص، يف و«التجارة» و«مرص» الفتاة» «مرص جريدة منشئ إسحاق؛ أديب
البريوتية. «التقدم»

لعالم برزت فاكر» إنسان كل حقوق عن «البحث شعارها سياسية أسبوعيٌة جريدٌة
باللغتنَي فصدرت الخديوية، األريكة مسند األول توفيق اعتالء بعد ١٨٧٩ عام الوجود
يف تنرش كانت التي الفصول ويعرِّب فيها يحرر إسحاق أديب وكان والفرنسية العربية
وادي أبناء أذكياء من املؤلفة الفتاة» مرص «جمعية أصدرتها وقد منها، اإلفرنيس القسم
بني األلفة عرى وتوثيق املرصية األمة من الغافل تنبيه وغرضها بساحته، والنازلني النيل
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إسماعيل، الخديو أيام آخر يف واملعنوية املادية األرضار من بها ألم ما ودفع أفرادها،
استقالل عن األجنبي يد وكف الوطنية الحقوق حفظ تروم كانت إجمالية وبعبارة

للمرصيني». «مرص تكون أن وهي املنشودة ضالتهم وراء والسعي الوطن
رئيس باشا رياض مصطفى بمساعي قصري بوقٍت ظهورها بعد تعطلت وقد
الفتاة» «مرص صاحب فأقام موجًعا، طعنًا سياسته يف تطعن كانت الذي املرصية الوزارة
وقاد املختلط املجلس يف املرصية الحكومة عىل الحجة ١٨٨٠ سنة الثاني كانون شهر يف
فأطلق املحاكمة يف للمدعي وكيًال «وريجوس» املشهور املحامي وكان صاغًرا، وكيلها إليه
تقشعرُّ ما الوزارة ومفاسد اإلدارة معايب من وأظهر الدفاع، مجال يف الفصيح لسانه
اللون منخطف إنسان جسم متقمصة اإلدارة يرون أنهم للسامعني ُخيل حتى األبدان منه

النحول. بادي

العرصالجديد – املحروسة (5)

١٨٨٠ سنة أوائل يف برزت ذكرهما املار و«مرص» «التجارة» جريدتا احتجبت بعدما
بعض بمساعدة يحررها هو وكان نقاش، سليم ملنشئها األسبوعية «املحروسة» صحيفة
ميخائيل بن وجرجس اللقاني وإبراهيم عبده محمد والشيخ نديم هللا كعبد األدباء الكتبة
بن وسليم البستاني وأمني الخوري وروفائيل نحاس وإسكندر إسحاق وأديب نحاس
املشهورة بمقاالته بريوت من يراسلها العازار إسكندر الشيخ وكان الشلفون، عباس

القطرين. أدباء فيطالعها
بدًال الجديد» «العرص جريدة فظهرت لتعطيلها داعيًا كان فيها ُكتب فصٍل وأول
عفا ثم املرصيني، مصالح عن الدفاع يف ومتهالكًة ومرشبها خطتها عىل جارية منها
يصدر الجديد» «العرص وبقي يوميًة، الظهور إىل فعادت عنها األول توفيق الخديو
اإلسكندرية مذبحة بعد الجريدتان فاحتجبت العرابية، الفتنة طالئع بدت حتى أسبوعيٍّا
عام وحدها «املحروسة» عادت ثم سوريا، إىل صاحبهما ولجأ ١٨٨٢ حزيران ١١ يف
به لحق عما تعويًضا الحكومة من فرنك ألف أربعني مبلغ صاحبها قبض بعدما ١٨٨٤
يف منشئها وفاة لحني أسبوعيًة صدرت العهد ذاك ومن املطبعة، باحرتاق الخسائر من
بمناظراتها حينئٍذ اشتهرت وقد األول، دورها نهاية بذلك فكان املذكورة السنة أواخر
وكانت للمرصيني» «مرص شعارها كان «املحروسة» ألن «األهرام»؛ صحيفة مع السياسية

الفرنسية. الحكومة وتحاسن مرص عن تدافع «األهرام»
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مدة يوميًة أصدرها الذي مؤسسها والد نقاش خليل التوريث بطريق إدارتها وتوىل
نحاس، ميخائيل بن وجرجس إليه املشار الشلفون عباس سليم فيها كتب وقد سنتنَي،
واملحتلني، بالوطنيني يتعلق فيما القبيح وتقبح الحسن تستحسن معتدلة خطتها فكانت
عزيز ونسيبه آصاف يوسف اشرتاها ١٨٨٦ الثاني ترشين ٢ يف نقاش خليل وفاة وقبيل
إىل تباًعا بتحريرها وعهدا القاهرة إىل ١٨٨٧ سنة مطبعتها مع إدارتها فنقال زند، بك
إذ املحروسة وامتازت وغريهم، عون وأيوب حداد ونقوال بركات وداود البستاني يوسف
استقلَّ ثم اإلنكليزي، االحتالل وبمناهضة العايل الباب سيادة تحت مرص عن بالدفاع ذاك
عبد السلطان من سنويٍّا راتبًا يتقاضيان وكانا زند روفائيل والده مع زند بك عزيز بها
أن إىل قصرية غري الزمان من مدًة منترشة واستمرت املذكورة، للغاية الثاني الحميد
شأنها انحط أنها غري الثاني، دورها نهاية بذلك فكان باحتجابها األحوال دواعي قضت
لها كان ما ففقدت الشخصية األغراض بها وتالعبت عزيز وولده زند روفائيل أيام يف

الفاضل. مؤسسها عهد يف السامية املنزلة من
الذي زيادة إلياس الحايل ملديرها امتيازها تحول ١٩٠٩ الثاني كانون ١١ ويف
وعهد يوميًة فأصدرها األول، كمنشئها االعتدال خطة فيها وسلك مباحثها نطاق وسع
إبراهيم وهم: اآلخر بعد واحًدا فصولها إنشاء معه تولوا أفاضل ُكتاٍب إىل بتحريرها
مصطفى ومحمد عيل وسيد الدين تقي وأمني قبعني وسليم مرقص وإدوار الحوراني
االمتياز صاحب بنت زيادة» «مي السيدة الرقيقة وللكاتبة أنطون، وفرح الههياوي
إدارة زيادة إلياس استلم وملا آخر. إىل حني من املحروسة بها تواصل رائقة مقاالٌت

األبيات: هذه األول العدد صدر يف نرش الجريدة

ك��ئ��وس��ا ال��ق��دي��م م��ن ال��ن��دي��م أس��ق��ي ع��روًس��ا ف��ت��ئ��ت وم��ا ال��زم��ان ق��دم
ن��اق��وس��ا ض��ارٍب أو ل��م��ؤذن ال��ه��وى ق��ص��د ع��ن ك��ن��ت م��ذ م��ح��روس��ة
م��أن��وس��ا ل��ص��اح��ب��ي ال��ص��ح��ي��ح غ��ي��ر أرى وال ال��ح��دي��ث م��ن ال��ص��ح��ي��ح أروي
ال��م��ط��م��وس��ا وأت��رك م��ن��ه ك��ال��ص��ب��ح ب��دا م��ا أن��ش��ر ال��ع��ل��م روي��ت وإذا
ال��ت��دن��ي��س��ا ت��ش��ن��أ ط��ه��ر أب��ك��ار ال��ن��ه��ى أرب��اب آداب م��ن وأزفُّ
ال��ت��دل��ي��س��ا أب��غ��ض ك��ون��ي ب��دء م��ن إن��ن��ي أُدلِّ��س ف��ال م��دح��ُت وإذا
ق��س��ي��س��ا وال ش��ي��ًخ��ا ب��م��ق��ال��ت��ي م��غ��ض��ب م��ن وم��ا ف��الس��ف��ًة أرض��ي
إب��ل��ي��س��ا ب��ال��س��وى وأض��رب ي��رج��ى أخ ل��ي ح��رٍّ ف��ك��ل اإلخ��اء أب��غ��ي
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دي��س��ا ال��م��ق��دس ال��ح��ق أَر ل��م م��ا غ��ي��ره أس��ل��ك ل��س��ت ن��ه��ج��ي وال��س��ل��م
ن��ف��ي��س��ا ال��ن��ف��وس ش��رف أرى أن ع��ن ن��ه��ى م��ا ذل ال��ك��ب��ر ب��أن ع��ل��م��ي
ال��ع��رِّي��س��ا ي��ه��ج��ر ال��غ��ض��ن��ف��ر ف��أن��ا أه��ن ف��إن ال��ك��ن��اس ف��ي ال��غ��زال��ة ف��أن��ا

خالًفا الجريدة عمر إىل سنني خمس إضافة عىل زند عزيز حمل الذي السبب ونجهل
بدًال ١٨٧٥ عام املحروسة تأسيس أيًضا وجعل مجراه زيادة إلياس فجرى الحال، لواقع
سنتها أعداد من كثرية نسٌخ ولدينا الصحافة، لعالم ظهورها سنة وهي ١٨٨٠ عام من
جمرك يف مأموًرا كان حينئٍذ مؤسسها أن املعلوم ومن القول، هذا تثبت بعدت فما األوىل
كانت حياته يف أنشأها جريدة وأول املرصي، القطر إىل ذهابه قبل ١٨٧٦ سنة بريوت
ال شهادة ذلك صحة عىل ولنا الفصل، هذا يف الكالم سبق كما ١٨٧٨ عام «التجارة»
١٩٠٩ سنة املطبوع «الدرر» كتاب من ٧٤ الصفحة يف ورد كما إسحاق أديب بقلم تُرد
وُعد ١٨٧٩ عام و«مرص» «التجارة» جريدتا ألغيت ملا أنه الخرب وتحرير بريوت. يف
باسم أخريني جريدتني إنشاء يف الرخصة بنيل إسحاق وأديب نقاش سليم صاحباها
أديب فكتب ذلك يف املطال طال ثم الحكومة، طرف من الجديد» و«العرص «املحروسة»
نبذًة وإليك الحكومة، وعد يتقاضاه يومئٍذ العمومية األشغال ناظر مبارك باشا عيل إىل

الواحد: بالحرف ننقلها املذكورة الرسالة من

وأصبحت االنتظار، مؤثرات من عليه مر بما قديًما الجديد) (العرص صار ولقد
عالم يف وهي وتتلو واألنصار، باألولياء تستجري اليأس قدم عىل (املحروسة)
أتنىس جار، الزمان ما وإذا حار، الفكر ما إذا واألخطار، املخاوف بني القوة

املستجري. نداء صدى براياها بني يسمع ال أم بالجار، الربِّ مزية مرص

أقالم نفثات يتضمن أسبوعيٍّا عدًدا زيادة إلياس أصدر ١٩١١ حزيران ٤ ويف
وقصد سوريا، يف األدباء يكتبها التي الجليلة املباحث وخالصة مرص يف السورية الجالية

املذكوَرين. القطَرين يف حالهم ولسان السوريني رسول «املحروسة» يجعل أن بذلك
مثال عىل كربى صفحاٍت ثماني يف املحروسة ظهرت ١٩١٣ األول ترشين شهر ويف
واألخبار اللذيذة واملواد املفيدة باملواضيع طافحًة وغريها واملؤيد واملقطم األهرام جرائد
مجلة منشئ أنطون فرح تحريرها رئاسة توىل قد املذكور التاريخ ومنذ الصادقة،
وأوسعها املرصية الصحف أرقى من الجريدة هذه اآلن وتعد الصيت، الذائعة «الجامعة»
نفسها عىل أخذت وقد الرفيعة، منزلتها إىل أعادها الذي امتيازها صاحب بعناية انتشاًرا
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شهرتها وزمن األوىل نشأتها إبَّان عليه كانت كما املحروسة جريدة هي هي اآلن تكون أن
واإلفراط التفريط طريف عىل ُمنكِّبة الفضىل الجادة وسلوك املثىل الطريقة عىل السري من
تذكر وإنما تذم وال املدح استحق من إال تمدح فال القول، وهجر الكالم لغو عن مبتعدة
بذلك فهي العامة مرص مصلحة جانب من جاء ما إال الخاصة مصلحتها وليست األعمال،

الشخصية. الغايات عن بعيدة
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الثالث الفصل

اإلسكندرية جرائد أخبار
١٨٨٦ إىل ١٨٨١ سنة من

املرصي االتحاد (1)

وهي اآلن، إىل منترشًة تزل ولم الصحافية الحياة يف بعيًدا شوًطا الجريدة هذه بلغت
L’Union باسم الفرنسية باللغة ١٨٨١ الثاني كانون ٢ يف صدرت قضائية أدبيٌة سياسيٌة
الطبعة صاحبها أوقف ثم مشاقة، يوسف بن بشارة بن روفائيل ملنشئها Egyptienne
ففاز واللغة، الوطن خدمة إىل لينقطع عربية جريدٍة إىل شهور بعد وحوَّلها اإلفرنسية
نجت عرسة أدواٌر أتت بحيث الحرج املوقف هذا يف بالثبات واشتهر باألمنية ذلك من
سبيل يف والجهاد واالعتدال بالنزاهة ُعرفت وقد تدبريه، بحسن عواقبها من الصحيفة
احتفاًال الفيض بعيدها احتفلت ١٩٠٦ سنة أوائل ويف الباطل، وإزهاق الحق إحقاق
عبارات وتبودلت الخطب فيه تُليت والصحافيني القوم كرام من جمهور شهده شائًقا
وذلك عاًما وعرشين خمسة العربية الصحافة مشاق عىل تغلب صاحبها ألن التربيك؛
قشيب ثوٍب يف برزت عمرها من الثالثني العام اجتازت وملا فيها، النادرة الحوادث من
نجيب بقلم ومكتوبًا واملواضيع بالرسوم ممتاًزا عدًدا صاحبها فأصدر جميل ومظهٍر
ناصيف الشيخ حفيد الحداد أمني الشيخ البليغ الشاعر نظم املناسبة وبهذه غرغور،

الشائق: بنصها وهي املرصي» «االتحاد من العدد لهذا أبيات ستة اليازجي

ب��اد أو م��خ��ت��ٍف ب��ي��ن ق��ائ��م ب��االت��ح��اد ال��وج��ود ه��ذا ك��ل
ال��ج��م��اد أدق إل��ى وح��ي م��اء وم��ن ه��واء وم��ن ن��ب��ات م��ن
ع��م��اد ب��غ��ي��ر ت��س��م��و وق��ام��ت ض��اءت ل��ق��د ب��االت��ح��اد ون��ج��وم
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ووداد وص��ح��ب��ة وزواج غ��رام م��ن ك��ل��ه ال��ك��ون ع��ل��ة
ب��ان��ف��راد ام��رؤ ي��ق��وى م��ح��اٌل ب��ل ق��وي م��ن ي��ك��ن ل��م ل��واله ف��ه��و
ات��ح��اد دون ت��ع��ي��ش ب��الد ف��ي «ات��ح��اد» ف��ي��ن��ا ي��ع��ي��ش ف��ع��ج��ي��ٌب

صاحب مشاقة روفائيل وابن املرصي» «االتحاد لجريدة الثاني االمتياز صاحب مشاقة؛ إدجار
األول. االمتياز

الذي ومؤسسها ألبيه خلًفا مشاقة إدجار باسم ظهرت ١٩١٠ الثاني ترشين ١٠ ويف
«االتحاد زيَّنوا الذين األدباء أخصِّ ومن أيام. بأربعة املذكور التاريخ قبل املنية وافته
نحاس ميخائيل بن وجرجس مرزا جورج نذكر: أقالمهم ونفثات بكتاباتهم املرصي»
بهذه قائًما يزل لم الذي غرغور نجيب تحريره توىل ١٨٨٩ سنة ومنذ سوريا، أبناء من
بكل طويًال زمنًا العربية الصحافة فن خدموا الذين الُكتاب من وهو اآلن، إىل املهمة

أيًضا. غريه ويف الجزء هذا يف ذكره سيأتي كما البطالسة مدينة يف نشاط
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الربهان (2)

العرابية الحوادث أثناء يف املرصي للقطر الدمار جلبت التي الفوضوية الصحف إزاء
وجريدة والسياسة، الرأي يف لألوىل ومخالفة املرشب معتدلة أخرى صحٌف ُوجدت
النصح خطة اتخذت بحيث الثانية الفئة جرائد من هي بصددها نحن التي «الربهان»
العقل بلسان العاقبة ووخامة الحالة سوء لهم ومبينة عليه هم عما باإلقالع للعرابيني
معوض لصاحبها ١٨٨١ آيار ٥ يف األسبوعية الوطنية الصحيفة هذه صدرت والدين،
عاصمة إىل الثالث عامها يف نقلت ثم هللا، فتح حمزة الشيخ تحريرها ورئيس فريد محمد
يوسف شئونها يدبر حينئٍذ وكان األسبوع، يف مرتنَي تصدر وصارت املرصية الديار
تحريرها رئاسة التونيس1 الغمار البشري الشيخ توىل ثم سمري، أحمد فيها ويحرر شيت
صاحب املدني الدين رساج إبراهيم السيد ظهورها عند قرظها وقد الزمان، من مدة

البيتنَي: بهذين القاهرة يف «الحجاز» جريدة

أش��ب��اه وال��غ��رب ال��ش��رق ف��ي ل��ه��ا ف��ل��ي��س ف��ض��ي��ل��ة ب��ك��ل ف��ازت ق��د م��ص��ر أرى
دع��واه ي��ق��ط��ع «ال��ب��ره��ان» ب��ج��رن��ال��ه ف��ح��م��زة ف��ي��ه��ا ال��ت��م��دي��ن أن��ك��ر ف��م��ن

الطائف (3)

«التنكيت احتجاب بعد التهذيبية السياسية املرصية األسبوعية الصحيفة هذه أنشئت
أمرها أول يف فكانت نديم، هللا عبد السيد ومحررها لصاحبها ١٨٨١ سنة والتبكيت»
يف الجيش قواد منه اغتصبها ملا املجنِّ ظهر قلبت ثم والرشاد السداد طريق ناهجًة
ما صفحاتها عىل ينرشون فكانوا االسم، غري منها له يدعوا ولم العرابية الفتنة أثناء
الحرب انتهت حتى عملهم عن ردعهم يستطيع أن دون املهيجة املقاالت من يريدون
وسنة نيًفا الجريدة هذه وعاشت معلوم. هو كما الكبري» «التل معركة يف اإلنكليز بفوز
تطبع وكانت األفكار، عىل التأثري من قبلها صحيفة تنله لم ما والشهرة الرواج من فنالت
فلما ومرص، التجارة جريدتَي اختفاء بعد نقاش سليم لصاحبها «املحروسة» مطبعة يف
حصل القطر سكان بني الشقاق بذور زرع يف حدٍّ كل تجاوز نديم هللا عبد أن سليم رأى

.١ سنة ،١ عدد أرسالن: أمني لألمري باريس يف النقاب» «كشف جريدة 1
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بريوت يف املدرسية «الحكمة» وجريدة صيدا يف املدرسية «املحبة» جريدة منشئ حداد؛ نقوال
«الجامعة» وجريدة القاهرة يف املرصي» و«الرائد و«املحروسة» «األهرام» جرائد يف واملحرر

نيويورك. مدينة يف ومجلتها

بينهما البني ذات األصدقاء أصلح ولكن عقباه، تحمد ال ما إىل يؤدي كاد بينهما خصام
منذ القاهرة إىل إدارتها نُقلت حتى املحروسة مطبعة يف تصدر «الطائف» جريدة وظلت
نطاق واتسع حجمها فتضاعف ميالدية، ١٨٨٢ الثاني كانون ٥ يف الصادر ٢٦ العدد
«مطبعة يف ثم النيل» وادي «مطبعة يف تُطبع وصارت فيها املحررين عدد وزاد مباحثها

االتحاد».
فصولها كتابة سمري أحمد توىل املذكورة للسنة آيار ٦ يف الصادر ٤٢ العدد ومنذ
«مرص عنوان تحت صفحاتها عىل ينرش منشئها وكان نديم، هللا عبد بصحة ألمَّ لضعٍف
تحامًال عليه وتحامل الخديو هذا مساوئ فيها أظهر تاريخية فصوًال باشا» وإسماعيل
عرابي أحمد بأقالم مهمة مقاالٌت الجريدة هذه يف ظهرت وقد والذم، بالطعن عظيًما
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وكامل «املحاكم» جريدة صاحب اللبناني آصاف ويوسف البارودي سامي ومحمود باشا
وسواهم. نظمي وإبراهيم سالم وحبيب ميخائيل

اإلسكندرية روضة (4)

حموي باشا سليم إليها رجع مرص يف العرابية الفتنة أثر عىل الراحة استتباب بعد
جريدة من بدًال اليومية اإلسكندرية» «روضة جريدة ١٨٨٢ الثاني ترشين ٩ يف وأصدر
الالزمة املعدات له تهيأت ريثما األسبوع يف مرتنَي فظهرت الذكر، السابقة «اإلسكندرية»
ميخائيل بن جرجس بريوت من حينئٍذ معه واستقدم التابع، الشهر يف يومية إلصدارها
تفاؤًال اإلسكندرية» «روضة عنوان عليها أطلق وقد التحرير، يف له مساعًدا وجعله نحاس
إىل االنتساب من االسم لهذا بما نًا وتيمُّ واالنرشاح النزهة داعيات من الرياض يف بما
بإصدار رخصت املرصية الحكومة ألن املرصية؛ الوزارة رئيس باشا رياض مصطفى
اليد من منشئها وعىل عليها له كان عما فضًال وزارته أيام يف اليومية الصحيفة هذه
سنة صاحبها بانتقال احتجبت أعوام ثالثة الصحيفة هذه عاشت وبعدما البيضاء،
من األول الباب يف أخبارها أوردنا التي «الفالح» جريدة أنشأ حيث القاهرة إىل ١٨٨٥

الجزء. هذا

االعتدال (5)

من أكثر منذ والتونسية املرصية الصحافتنَي خدم العهد قديم كاتٌب هللا فتح حمزة الشيخ
و«الربهان» الرشقي» و«الكوكب بتونس التونيس» «الرائد يف كتب أن فبعد سنة، أربعني
رمضان ١٨٨٢م/١٥ تموز ٣١ يف األسبوعية «االعتدال» جريدة أنشأ اإلسكندرية يف
األول توفيق الخديو من بأمر ذلك وكان قليلة، بأيام اإلسكندرية رضب أثر عىل ١٢٩٩ه
«الربهان» بها يُحرِّر كان التي الصالحة خطته إنشائها يف ينهج أن إليه أوعز الذي
ألن مسمى؛ عىل اسًما «االعتدال» جريدة وكانت الخاص، جيبه من عليها الرصف وكفل
استناًدا لهم ويبني الفتنة زعيم باشا عرابي مشايعي أفواه يكمَّ أن فيها توخى صاحبها
األسبوع يف مرتنَي أصدرها ثم سيئة، عواقَب إىل يفيض عملهم أن املحمدي الرشع إىل
السنة يف عطلها منشئها ولكن ته، وعامَّ الشعب خاصة بني فوائدها وتعمَّ انتشارها ليزداد
تعيينه يف فسعى العلم من مكانته اخترب ذاك إذ املعارف ناظر باشا خريي ألن التابعة؛

املرصية. املدارس يف العربية للعلوم مفتًشا

687
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اإلسكندرية جرائد أخبار
١٨٩٢ إىل ١٨٨٧ سنة من

الببغاء (1)

غرغور، نجيب ملنشئها ١٨٨٧ عام يف املصورة الهزلية األسبوعية الصحيفة هذه برزت
األصل جزائري وكان حسني بن نسيم يُسمى أميٍّا يكون أن يكاد وكيًال لها عني وقد
الجريدة صاحب اسم عن الوكيل هذا سئل فما العزيمة، خائر كان ولكنه التبعية فرنيس
ألن منها؛ أعداد خمسة صدور بعد احتجبت وقد ستار، وراء واختفى اسمه أفىش حتى
تأتي رسومها وكانت وصادرها، اضطهدها حينئٍذ اإلسكندرية محافظ عريف باشا عثمان
«الباباغلو» جريدة تنرشها كانت التي الرسوم ذات وهي بإيطاليا بولونيا مدينة من
ولكنها مرسومة تأتي الجريدة هذه نسخ كانت بالحري أو املذكورة، املدينة يف اإليطالية
الزفر» «الورق عىل بقلمه يكتبها ثم يحررها غرغور نجيب فكان تحرير، بدون بيضاء
مراًرا. االعتيادية األجرة عىل تزيد أجرًة لذلك يتقاىض الطباع وكان الحجر، عىل ويطبعها

املنارة (2)

غرغور نجيب ملحررها ١٨٨٨ عام برزت وصور رسوم ذات أدبية أسبوعيٌة جريدٌة
انطفأ حتى األدب لعالم أعداد بعض منها يظهر كاد فما بشارة، الخوري سليم ومديرها
مقالة يف غرغور نجيب بذلك باح وقد شخصية، ألسباٍب وتعطَّلت نورها وأظلم مصباحها

الواحد: بالحرف كالمه فنروي عاًما» ثالثني يف «الصحافة له

مديًرا لها وجعلت أنشأتها البالد، هذه يف رة مصوَّ جريدة أول هي املنارة،
ودفعت وكسوته فأطعمته أبيه، بيت من مطروٌد أُمي وهو خربته أكن لم رجًال
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مدحه يف يتباَرون كانوا الشعراء ألن كبريًا؛ اسًما له وجعلت الفندق أجرة عنه
بالثناء يذكر من منهم وليس قلمه، ورشاقة وفضله وعلمه محامده وبيان
ثم مقاالتي، به أوقع كنت الذي االسم وهو — فضيل حاجب — املسكني ذلك
من أكثر لها كان أنه مع الفرار إىل وأركن الجريدة اشرتاكات معظم ل حصَّ

شهرين. عىل تزيد ال مدة يف مشرتك وخمسمائة ألف

بقلم لغز حل الجريدة هاته يف تنرش كانت التي األلغاز من يُذكر ما لطيف ومن
الرشكة ومدير املحتجبتنَي «التمدن» وجريدة «الفيوم» جريدة منشئ رمزي بك إبراهيم

«املنارة»: عن لغز حل يف قال إذ اآلن التجارية الصناعية

ب��اإلش��ارْة يُ��ع��رف ال��ق��دِّ رش��ي��ق ش��يء اس��م ع��ن م��ل��غ��ًزا ي��ا أال
ال��م��ن��ارْة ه��ات��ي��ك أف��ق ف��ي زه��ا ك��ب��دٍر األس��ن��ى ل��غ��زك ت��ب��دَّى

وهو فابي» «ألربتو يُدعى بارع إيطايلٌّ مصوٌر يرسمها فكان املنارة رسوم أما
بكلياتها يكتبها غرغور نجيب وكان بإيطاليا، بولونيا مدينة يف املصورين مشاهري من

ويطبعها. رسومها مواضيع ويعدُّ وجزئياتها

الحقيقة (3)

«الصدق»، باسم يدعوها أن أراد الجريدة هذه إصدار عىل مزراحي فرج الحاخام عزم ملا
توىل الذي غرغور نجيب مع بالرشكة وأصدرها «الحقيقة» اسم لها استحسن ثم
اسم املنشئان استحرض زنكوغرافية معامل اإلسكندرية يف تكن لم وملا تحريرها. رئاسة
يف اليسوعيني اآلباء مطبعة من بالنحاس مسبوًكا ثم الخشب عىل محفوًرا «الحقيقة»
الحروف تشتهر أن قبل املطبعة تلك حروف من جميلة حروًفا لها اشرتيا وقد بريوت،

املرصي. القطر يف األدبية» «املطبعة وحروف القسطنطينية
فحرر ١٨٨٨ آذار ٢ يف الفكاهية التجارية األدبية السياسية الصحيفة هذه صدرت
باالستمرار تسمح لم الخصوصية الدواعي بعض أن عىل سنتني، مدة غرغور نجيب فيها
اإلرسائيليني أدباء أحد أصدرها حني وبعد الظهور، عن فاحتجبت الجريدة نرش عىل
استقالله عدم ولكن البريوتي، مرزا جورج يد إىل انتقلت ثم عهدته، يف تفلح فلم الحلبيني
بأهميتها. العارفني أسف كبري عىل نهائيٍّا نرشها توقيف إىل أدى وتحريرها إدارتها يف
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طبعها، ونظافة موادها وكثرة بإتقانها املشهورة الصحف من «الحقيقة» وكانت
خطتها أما واملرصيني، السوريني الُكتاب مشاهري أقالم فيه تتبارى مضماًرا وكانت
غرض، كل عن منزهة بلهجٍة اإلصالح وجوه النيل وادي لسكان تبني معتدلة فوطنيٌة
ودهائهم مساوئهم إىل وتشري مرص يف بحسناتهم لإلنكليز تعرتف كانت أخرى جهٍة ومن
يكاتب القاهرة يف املحتجبة الهول» «أبو جريدة صاحب حاج نجيب وكان السيايس،

الشائقة. املقاالت صفحاتها عىل وله «الحقيقة»

الرسور (4)

وفاة فيه حلت بحيث املرصي القطر عىل مشئوًما يوًما الجريدة هذه صدور يوم كان
وقع الذي «الرسور» عنوانها من الناس تشاءم ولذلك األول، توفيق محمد الخديو مليكها

ذاته. حد يف جميًال كان ولو املذكور للسبب النفوس يف سيئًا وقًعا

اإلسكندرية. يف «الرسور» جريدة مؤسس املسيح؛ عبد نقوال
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٨ يف الفكاهية التجارية الزراعية اإلخبارية األدبية األسبوعية الجريدة هذه ظهرت
بتحريرها عهد وإنما إدارتها هو فاستلم املسيح، عبد نقوال لصاحبها ١٨٩٢ الثاني كانون
الذين واشتهر العربي، اللسان يف اإلنشاء ضعيف كان ألنه نظارته؛ تحت الُكتاب لبعض
خطتها ألن معروف؛ مبدأٍ بال وهي السوريان، نوفل وأنطون مرزا جورج كتابتها تولوا
املدح عبارات من وتكثر للكرباء تتزلَّف حموي باشا سليم جرائد بخطة شبيهًة كانت
غري احتجبت ثم سنني وعرش نيًفا عاشت وقد األدبي، ملركزها تعزيًزا واألمراء لألعيان

عليها. مأسوف
مدينة يف ١٨٦٥ شباط غرة يف املسيح عبد إبراهيم بن جرجس بن نقوال ُولد
العلوم تلقى وقد املرصي، القطر يف املتوطِّنة السورية العائالت أقدم من وعائلته القاهرة،
١٨٧٦ عام ويف املسيحية، املدارس إخوة مدرسة يف ثم الكاثوليك الروم مدرسة يف أوًال
إليهم، املشار اإلخوة عند دروسه الرتجمة صاحب أتم وهناك اإلسكندرية، إىل والده انتقل
سنة أنشأ حتى لألفراد والفرنسية العربية اللغتنَي يعلم أخذ املدرسة من خرج وملا
مع متحًدا نطاقها وسع ١٨٨٦ سنة ويف الخاص، لحسابه السورية» «املدرسة ١٨٨٢
مدة وبعد القاهرة، يف املحتجبة «اإلخالص» جريدة منشئ املسيح عبد إبراهيم أخيه
«الرسور» جريدة بنرش امتياًزا ١٨٨٢ سنة فنال املطبوعات عالم خدمة إىل نفسه تاقت
املطبعة فباع الجريدة احتجبت حتى الحال هذه عىل ولبث الوطنية»، «املطبعة وبإنشاء

اآلن. إىل فيها يزل ولم أمريكا إىل وسافر
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الثالث الباب

القاهرة مدينة يف املجالت كل أخبار عىل يشتمل





األول الفصل

١٨٤٨ سنة من القاهرة أخبارجمالت
١٨٧٩ سنة إسامعيل إىلسقوطاخلديو

الزراعية التجارية الجريدة (1)

يبلغ أن يستطيع ال القديمة اآلثار عن والتفتيش التنقيب يف وبالغ اإلنسان اجتهد مهما
الجزء خلو بذلك اإلقرار عىل حملنا وقد الدقيقة، أبحاثه يف الكمال من القصوى الغاية
التجارية «الجريدة عنوانها جريدة أو مجلة أخبار من العربية الصحافة لتاريخ األول
ترشين ١٠ يف مات فإنه أيام، بعرشة وفاته قبل باشا إبراهيم الخديو أصدرها الزراعية»

قال: ١٢٦٤ سنة لوفاته هجريٍّا تاريًخا الشعراء أحد فنظم ١٨٤٨ الثاني

م��ض��ى م��ن ي��رح��م ال��ل��ه م��ؤرًخ��ا وق��ل��ت ف��م��ض��ى

بمعارفه املشهور املرصي تيمور بك أحمد العزة صاحب الجريدة هذه إىل تنبه وقد
إلينا وأرسل اللبنانية «اآلثار» مجلة منشئ معلوف إسكندر عيىس إىل فكتب الواسعة،
املرصية» «الوقائع لجريدة عتيق مجلٍد عن نقًال التالينَي املنشوَرين هذين نص يده عىل
الخديوية اإلرادة نص منهما األول املنشور ويتضمن الخديوية، الكتب بدار محفوظ
بني ونرشها بطبعها املؤذن الخديوي األمر نص عىل الثاني ويشتمل الجريدة، بإصدار

الناس:
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األول املنشور
هجرية/ ١٢٦٤ سنة القعدة ذي ١٢ االثنني يوم يف الصادر ١٣٥ العدد

ميالدية ١٨٤٨ سنة األول ترشين ١١
الجناب أراد وقد والثروة، للرفاهية أساًسا والزراعة التجارة أمر كان ملا
أخبار عىل يشتمل بحيث ذلك شأن يف جمعي» «جرنال يطبع أن الخديوي
زيادة كافًة والقرى البالد عىل ينرش وأن امللكية، واإلعالنات والزراعة التجارة
والزراعة التجارة أرباب لتعلم أسبوع كل يف نرشها املعتاد الوقائع1 نسخ عىل
العامة، الفوائد استحصال إىل وسيلًة ويكون الرواج من يتحصل ما بمطالعة
يف إرسالها الواجب واإلعالنات والكشوف اإلفادات ببيان الئحة تنظيم حصل
نرشها الالزم صورتها وُقدمت املذكورة، باألخبار املدارس ديوان إىل أسبوع كل
من إىل بها وبعث السنية بأوامره أعالها وتوج الداوري2 ألعتاب املديريات عىل

إليهم. إرسالها يلزم

الثاني املنشور
هجرية/ ١٢٦٤ سنة الحجة ذي ثالث االثنني يوم

ميالدية ١٨٤٨ الثاني ترشين غرة
اإلرادة أن ١٣٥ بنمرة املنمرة سابًقا الوقائع نسخ من طبع يف ذُكر «قد
التجارية الحوادث عىل يحتوي العبارة عربي جرنال بطبع تعلقت الداورية
بالسوية والقرى البالد كافة عىل أسبوع كل يف ويُنرش امللكية، واإلعالنات
رواجها منه والزراعة التجارة أرباب لتعلم نرشها املعتاد الوقائع نسخ خالف
وسائل ومن واليسار الرفاهية أساس من معدوًدا ذلك كان وإذ ومحسناتها،
يف الرشوع إىل بُودر واالستبصار؛ البصرية أهل لدى جيلٌّ هو كما العالم قوت
كل يف وسينرش الشان، عيلِّ اآلصفي مراد طبق اآلن من املذكور الجرنال طبع
وُطبعت، منه نسخة أول األسبوع هذا يف حررت وقد انقطاع، بدون جمعة يوم

نُرشت.» املديريات كافة وعىل

الرسمية. املرصية» «الوقائع جريدة بها يُراد 1
مرص. خديو ألقاب من 2
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١٨٤٨ عام يف أُنشئت زراعية مجلٍة أو جريدة أول أن عىل داللة املنشوَرين هذين يف
الزمان من بقيت كم ونجهل اآلن إىل تأسيسها منذ العربية الصحف رابعة وهي ميالدية،
الفوائد بهذه أتحفنا الذي تيمور بك أحمد الفضل صاحب عىل فنثني نشأتها، عهد بعد

واللغة. للتاريخ خدمًة

املرصية العسكرية الجريدة (2)

بعناية أُنشئت التي القديمة املجلة هذه نذكر أن فاتنا األوىل الحقبة أخبار نرشنا ملا
مجلة منشئ املعلوف إسكندر عيىس ذلك إىل نبهنا وقد مرص، خديو باشا إسماعيل

اللبنانية. «اآلثار»
مباحثها، عىل يدل وعنوانها املرصية» العسكرية «الجريدة تُسمى قمرية شهريٌة وهي
مجلة كقطع كبري وقطعها القراء، عىل مجانًا وتُوزع األمريية املطبعة يف تُطبع كانت
صفحة، ٣٦ من يتألف نُرشت التي الثالثة أجزائها من جزء وكل زماننا يف «املقتطف»
مقاالته ومن ١٢٨٢ه الثانية جمادى ١٨٦٥م/غرة أيلول ٢٢ يف األول الجزء منها ظهر
املتقدمني األمم أشهر عند تقدمه وكيفية العسكرية فن تاريخ من مخترصة «نبذة

واملتأخرين».

املدارساملرصية روضة (3)

وزراء أحد مبارك3 باشا عيل ملنشئها ١٨٧٠ سنة أوائل يف ظهرت فنية أدبيٌة علميٌة مجلٌة
من كثريًا صفحاتها عىل نرش وقد فيها، العلمية النهضة ذوي كبار ومن السابقني مرص
إدارتها فتوىل أنواعها، اختالف عىل املعارف حلبة يف باعه طول عىل تدل التي الفصول
– األول [الكتاب يف ترجمته نرشنا الذي الشهري الطهطاوي رافع بك رفاعة وتحريرها
فهمي عيل ابنه إدارتها يف خلفه ١٨٧٣ عام وفاته وبعد الكتاب، هذا من الثاني] الباب
نخبة فيها كتب وقد تحسينًا، وزادها مباحثها دائرة فوسع املعارف مطبوعات قلم ناظر
حافظ ومحمد دياب محمد والشيخ وهبي وتادرس بك مجدي كصالح مرص علماء من

زخورا. إلياس بقلم ٤١٢ صفحة العرص» «مرآة كتاب راجع 3
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حسني والشيخ الخديوية املهندسخانة بمدرسة والطبيعيات الكيميا أستاذ أحمد ومنصور
املجلة وكانت وغريهم، الخديوية العلوم بدار األدب علوم مدرس املرصفي أحمد بن

البيتنَي: بهذين مصدَّرة

ال��ن��ب��وة ف��خ��ار ت��ح��ز واق��رأ ال��ع��ل��م ت��ع��ل��م
ب��ق��وْة ال��ك��ت��اب خ��ذ ل��ي��ح��ي��ى ق��ال ف��ال��ل��ه

نظارة بعناية تُطبع الفوائد جزيلة املواد كثرية املرصية» املدارس «روضة وكانت
بسخائه انتشارها عىل يُساعد باشا إسماعيل الخديو وكان النيل، وادي يف املعارف
اآلفاق ومأل وذاع صيتها فطار العربية، الصحف من غريها كثريًا ساعد كما املشهور
علوٍم يف شتى بتآليَف العربية اللغة أتحفوا الذين األفاضل ومحرريها مؤسسها عىل ثناء

مختلفة.

الجيشاملرصي حرب أركان جريدة (4)

صديقي إىل وجودها أجهل كنت التي الصحيفة هذه أخبار معرفة يف الفضل يرجع
بقطٍع مجلة شبه وهي اللبنانية، «اآلثار» مجلة منشئ معلوف إسكندر عيىس البحاثة
١٨٧٣ تموز هجرية/١١ ١٢٩٠ األوىل جمادى ١٥ يف األول العدد منها نُرش صغري
مجلَدين؛ إىل مقسومة منها سنة وكل القمرية الشهور منتصف يف تصدر كانت ميالدية،
رات ومصوَّ لألسلحة رسوم األجزاء ببعض يلحق وقد مجلد، كل يف أجزاء ستة أي
تحريرها بنظارة قام توضيحها، املقام يقتيض التي الحربية املواقع لبعض (خرائط)
من رشدي أفندي عمر البكبايش خلفه ثم الحرب، أركان من أفندي موري البكبايش أوًال
يف للغربية مدير وهو ومات رشدي باشا عمر ذلك بعد صار وهذا أيًضا، الحرب أركان

الثالثة. السنة ونصف والثانية األوىل السنتني أجزاء املجلة هذه من واملعروف مرص،

الحرة النحلة (5)

صابونجي لويس القس منشئها بيد مخطوطة صفحة ١٩ ذات جدلية مجلٌة هي
والثالثون الثاني وهو فقط األول العدد ١٨٧١ سنة منها ظهر الحجر، عىل ومطبوعة

698
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وكاتب القاهرة يف الرتكية — العربية العثمانية» «الشورى مؤسيسجريدة أحد العظم؛ بك حقي
والسورية. املرصية الصحف يف الكثرية السياسية املقاالت

يد عىل سوريا وايل باشا راشد بأمر أُلغيت ثم بريوت، يف تأسست التي «النحلة» ملجلة
نسبته مما ساحته تربئة نرشها من إليه املشار القس قصد وكان الدمشقي، أيوب خليل
املعلم صاحبها حق يف الطعن تهمة من البريوتيتان «الجنة» وجريدة «الجنان» مجلة إليه
مع اآلتية بالعبارة وصدَّرها القاهرة يف الجديدة مجلته أصدر ولذلك البستاني، بطرس
ميعاد دون اللزوم عند تنرش حرة بالٍد يف تطبع الحرة «النحلة قال: تليها التي األبيات

العباد.» بني والجنان الجنة تفرسه ما إلصالح

ال��وف��ا ��رِت وأخَّ ع��ي��ن��ي ع��ن غ��ب��ت ق��د ال��ج��ف��ا ذا م��ا ن��ح��ل��ت��ي وس��ه��ًال أه��ًال
خ��ف��ا ف��ي ق��ف��ي��ري ف��الزم��ُت ج��وًرا ب��غ��ى م��ن واب��ت��الن��ي رم��ان��ي ق��ال��ت
م��ن��ص��ف��ا ل��ح��ق��ي بُ��ع��د ع��ن ج��ئ��ت ق��د ث��اب��ت ال��ض��الل��ة دح��ض ع��ل��ى ع��ه��دي
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مجلس رئيس البارودي باشا سامي محمود الكبري الشاعر املجلة هذه قرظ وقد
اآلتية: باألبيات مرص يف سابًقا النظار

ال��وه��اد ت��ول��ت��ه م��ا س��الل��ة ف��ح��ازت س��رح��ت ن��ح��ل��ًة ي��ا أال
ال��وه��اد وح��يَّ��ت��ه��ا ض��م��ائ��ره��ا أس��رَّت ب��م��ا ال��ن��ج��اد ت��ل��ق��ت��ه��ا
واج��ت��ه��اد س��ع��ي ال��ده��ر ك��ذاك ت��م��نَّ��ت م��ا ف��ن��ال��ت ج��ه��ًدا س��ع��ت
ال��ش��ه��اد ك��ان م��ا ال��ن��ح��ل ف��ل��وال ب��خ��ي��ر ط��رق��ت إذا ع��ج��ب ف��ال

املسائل بعض يف البستاني بطرس املعلم عىل انتقادات املجلة هذه وتتضمن
بمعنى «جينيزيو» جبل ترجم بطرس املعلم أن ذلك فمن والعلمية، والفلكية الجغرافية
وهي األرض جبال أعىل أن مع كيلومرتًا ٣٥ يبلغ ارتفاعه إن قال ثم غلًطا، الرماد
لويس القس عليه يؤاخذ ومما كيلومرتات، ثماني ارتفاعها يتجاوز ال هماليا جبال سلسلة
بعباراٍت عليه الطعن سهام وتصويب البستاني النابغة عىل الشديد تحامله صابونجي
كل حق يف ذلك مثل فعل وقد الصحيح، واألدب السليم الذوق أهل مقام من تحط جارحة
وترجمان األخبار» «حديقة جريدة مؤسس الخوري وخليل إليه املشار أيوب خليل من
باالستقامة املشهورين دمشق أعيان عيون من كان األول أن الجميع ويعلم سوريا، والية
العلمية النهضة وأركان العربية الصحافة مؤسيس من الثاني وكان الطاهر، والوجدان

جيل. بعد جيًال ذكرهم الرشق يخلد الذين سوريا يف الحديثة
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الثاني الفصل

القاهرة أخبارجمالت
١٨٨٦ إىل ١٨٨٠ سنة من

املرصية الزراعية الرشكة نرشة (1)

النيل يخرتقه الذي املرصي فالقطر البلدان، سائر عن بها يمتاز خاصة بلٍد لكل
الناس، ألسنة عىل سائًرا مثًال بذلك صار حتى الرتبة بخصب هللا ه خصَّ قد املبارك
إىل اهتمامهم فرصفوا الخديوية األرسة أمراء من مرص حكام الحقيقة هذه عرف وقد
ولبلوغ لصولجانهم، الخاضعة البالد أنحاء كل يف نطاقها وتوسيع الزراعة تنشيط
املالية املصارف وأسسوا الخريية القناطر وشيدوا الخزانات وأقاموا الرتع حفروا غايتهم
وأنشئوا الخريات الكثرية النباتات وجلبوا األشجار غرس وعمموا الحديدية السكك وا ومدُّ
وأوفدوا الفنية لألصول طبًقا الري مسائل ورتَّبوا أنواعها اختالف عىل واملعامل الرشكات
ليستعينوا كله وذلك العالية، املعارف لتحصيل أوروبا مدارس إىل العلمية اإلرساليات
موارده وتوفري املرصي القطر عمران عليها يتوقف التي الزراعة شئون تحسني عىل به

سكانه. حال وإسعاد
مساعيهم، لنجاح عليها عولوا التي الفعالة الوسائل جملة من الصحافة وكانت
الرشكة «نرشة الفراعنة أرض يف الوجود لعالم بعنايتهم ظهرت زراعية مجلٍة وثاني
ميالدية، ١٨٨٠ سنة (يناير) الثاني كانون ٣١ يف تأسست التي املرصية» الزراعية
يف تبحث دقيق بحرٍف مطبوعة صفحات عرش ذات الحجم صغرية شهريٌة مجلٌة وهي
النباتات استعمال انتشار يف تسعى الرشكة هذه وكانت وعمًال. علًما الزراعية املسائل
تها، غالَّ من واالنتفاع املرصي القطر يف ونجاحها نموها يمكن التي األجناس املختلفة
أصناف من لديها ما جميع ألعضائها تقدم الرشكة كانت املرغوبة الفائدة ولحصول



العربية الصحافة تاريخ

وتدريب البالد ثروة وتوفري العموم أذهان لتنوير استعمالها طرق إىل وترشدهم البذور،
بالخصب. املشهورة أطيانه استثمار عىل املرصي الشعب

املنتخب (2)

شهر أواخر يف املرصية الحكومة أصدرتها صناعية طبيٍة علميٍة شهريٍة ملجلٍة عنوان هو
أنشأتها وقد الصحة، مفتش حمدي باشا أحمد للدكتور إدارتها وسلمت ١٨٨١ سنة آيار
الصحافة تاريخ من األول الجزء يف ذكرها مر التي الطب» «يعسوب مجلة أنقاض عىل
تحريرها فتوىل الرسمية، املرصية» «الوقائع جريدة إلدارة تابعًة إدارتها وجعلت العربية
غالب بك كعثمان أساتذتها وبعض حمدي باشا عيىس الدكتور املذكورة املدرسة رئيس
يتربعون هؤالء وكان بالبنان، إليهم يشار الذين املرصيني األطباء مشاهري من وغريهما

أبنائها. بني املعارف نرش يف وسعيًا للبالد خدمة أجرة بال «املنتخب» بتحرير
كل يستفيدها التي العمومية املعارف من وفروع أصول عىل املجلة هذه وتحتوي
من الطبية الفوائد من كثري عىل أيًضا وتشتمل وقارئ، كاتب كل إدراكها ويستطيع ناظر
الصحة لحفظ وسائل وتقريب بسيطة عالجات وتعيني سهلة بطريقٍة أمراض تشخيص
التناول قريبة فكانت عبارتها أما املهمة، واالخرتاعات الجديدة االكتشافات عن فضًال
ميل لقلة ظهورها عهد من قصري زمٍن بعد تعطَّلت وقد ندر، ما إال التعقيد من خالية

بضاعتها. وترويج العلمية الصحف مطالعة إىل العهد ذلك يف عموًما املرصيني

الرشق مرآة (3)

أوردناها التي الرشق» «مرآة جريدة أخبار ضمن األسبوعية املجلة هذه وصف لنا سبق
الثاني]. الفصل – األول الباب – الثالث [الكتاب يف

الحضارة (4)

بقلم التاريخية العلمية األدبية املجلة هذه الصحافة لعالم برزت ١٨٨٢ آيار ٢٢ يف
الشهر يف مرتنَي تصدر فكانت بمرص، الرتجمة مكتب مدير عورا جرجس بن ميخائيل
باملباحث ومشحونة دقيق بحرٍف مطبوعة صفحة ٣٢ عىل يحتوي منها جزء وكل
باللغة اإلعجاب كثري أظفاره نعومة منذ الفاضل منشئها وكان الجليلة. والفوائد العديدة
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املثال سبيل وعىل محاسنها. وإظهار غوامضها كشف يف واتسع عبابها فخاض العربية؛
فيها جاء وقد «الحضارة» من األول العدد يف نرشت «اللغة» يف له مقالة من فقرًة نورد

نصه: ما

فإنها كالنار، فأكثر لغتنَي بني املعنى دون اللفظ يف املماثلة تقع ما ذلك ومن
بمعنى الرتكية اللغة ويف املعلومة املحرقة النار بمعنى العربية اللغة يف تعترب

املعنى: يف قلت ومما الرمان،

ه��ج��رك م��ن ك��ان م��ا ك��ف��ى وت��ع��ذي��ب��ي ص��دري دع��ي
ص��درك ف��ي ال��ت��رك ون��ار ص��دري ف��ي ال��ع��رب ف��ن��ار

من بالفرار الذ صاحبها ألن قليل؛ بوقٍت ظهورها أثر عىل حياتها رساج انطفأ وقد
فأخذ القاهرة إىل عاد الراحة استتباب وبعد العرابية، الفتنة بسبب سوريا إىل مرص
الصحافة – الثاني [الكتاب يف ترجمته نرشنا وقد وفاته، حتى السيارة جرائدها يف يحرر

العثمانية].

الشفاء (5)

١٨٨٦ شباط ١٥ يف والعملية العلمية الجراحية الطبية الشهرية املجلة هذه ظهرت
يف تخرجوا الذين األطباء باكورة وهو شميل، شبيل الدكتور ومحررها امتيازها لصاحب
عبارًة وأفصح مادًة وأوفر حاًال أسعد فكانت ببريوت، اإلنجيلية السورية الكلية املدرسة
وكانت الكالم، عنهما سبق اللتني الطبيتنَي «املنتخب» ومجلة الطب» «يعسوب مجلة من
الطب مقام رفع إىل يئول ما كل مع بهما يتعلق وما والجراحة الطب علم تتناول مباحثها
عدد فصار الرابعة السنة منذ زيدان بك جرجي إدارتها توىل وقد الرشق، يف واألطباء
الخامسة السنة يف النرش عن توقفت ثم ظهورها، عند ٣٢ كانت بعدما ٤٠ صحفاتها
افتتحها وقد معلومة، باشرتاكاٍت إمدادها عن الصحة مصالح انقطعت بعدما عمرها من
اآلتية: الفقرة منها نقتطف العلم، إىل «حاجتنا» فيها أوضح طويلة بمقدمٍة شبيل الدكتور

إال يكون ال وضعفها وقوتها وتقهقرها وتقدمها وانحطاطها األمم فارتقاء
استحقاقها بقدر أمٍة كل يعطي الذي العدل الحكم فيها، العلم حال إىل بالنظر
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القاهرة. يف «الشفا» مجلة مؤسس شميل؛ شبيل الدكتور

وتدفع الديار تحمي والعدد الرجال كثرة وال والحصون املعاقل منعة فال منه،
فيها ضاربًا العلم يكن لم إن والحمى؛ املواطن عن العدو هجمات وتصد العار
إذا املعاقل تنفع وماذا قبابه، فوقها رافًعا وأسبابه أوتاده فيها ا داقٍّ أطنابه
دام ما عدت إذا والعدد اشتدت إذا والرجال امتنعت إذا والحصون ارتفعت،
منثوًرا، هباءً ويذرها محًقا، ويمحقها ا، دقٍّ ها يدقُّ ما يوم كل لها يخلق العلم
تحسن وال ملمة، تدفع وال أمة، تستقلُّ ال فبدونه مذكوًرا، شيئًا تكن لم كأن
فلل، يعرتيه ال الذي السيف هو فالعلم زراعة، أو تجارة تستقيم وال صناعة،
وإن للعلم خادمٌة فالسياسة فشل، يصيبهم ال الذين الجند هم وأصحابه
لقوم فويٌل املستكربون، استكرب وإن ألصحابه عبيد وأصحابها املنكرون، أنكر
سيمحقون. قليل وعما خارسون، قوٌم فإنهم علماؤهم، وذلَّت كرباؤهم، سادت

س��ام��ُر ب��م��ك��ة ي��س��م��ر ول��م أن��ي��ٌس ال��ص��ف��ا إل��ى ال��ح��ج��ون ب��ي��ن ي��ك��ن ل��م ك��أن
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باشا سالم منهم: نذكر الذين مرص أطباء مشاهري املجلة تحرير يف يساعد وكان
ومحمد ملتون وهربرت حمدي باشا وأحمد بك وغرانت محمود باشا وحسن باشا وأباتي

وغريهم. وفوكة صوصة وإبراهيم علوي بك
سفره قبل صاحبها فإن وعنايته، باشا رياض مساعدة من املجلة هذه ُحرمت وما
موعد عن سأله فلما مودًعا، الوزير هذا عىل دخل السل يف كوخ آراء لدرس أوروبا إىل
شميل الدكتور فذهب عليه.» يطلعك ألمر السفر قبل باشا حمدي «قابل له: قال سفره
يف لتنفقه القليل هذا إليك يهدي الوزير «إن وقال: رصة إليه سلم الذي باشا حمدي إىل

الجليلة.»1 مباحثك سبيل

اللطائف (6)

امتيازها لصاحب ١٨٨٦ آيار ١٥ يف أنشئت فكاهية تاريخيٌة أدبيٌة علميٌة شهريٌة مجلٌة
فكانت القاهرة، يف «املقطم» جريدة أصحاب وأحد األصل السوري مكاريوس بك شاهني
وتدافع املاسون أخبار أحيانًا وتنرش والفوائد والروايات والنوادر امللح من لكثري حاويًة
ذاك يف املجالت كأكثر األوىل أعوامها يف سيما وال العبارة بسيطة كانت أنها غري عنهم،
طرَيف عىل وهما كثرية مجادالٌت البريوتية «البشري» جريدة وبني بينها جرت وقد العهد،
تُقبِّح والثانية شأنهم وتعظم املاسون لجماعة تنترص كانت األوىل ألن املبدأ؛ يف نقيض
أركان وتقويض الحق ومقاومة الخري نقض غايتهم أن وتبني مساوئهم، وتذيع أعمالهم
حياتها حبل م ترصَّ ظهورها تاريخ من والعرشين الخامسة السنة بلوغها ولدى الدين.

حلوان. بمدينة ١٩١٠ حزيران ١٢ يف حلَّت التي منشئها بوفاة
أصول حصل بل حياته، طول أستاٍذ عىل يتعلم لم أنه مكاريوس شاهني مزايا ومن
عند الوطنية باملطبعة الحروف صف يف يشتغل كان بينما والعروض والنحو الرصف
كانوا الذين والشعراء األدباء من ذلك يلتقط فكان بريوت، يف شاهني جرجس عمه
سنني أربع املطبعة لهذه مديًرا ُعنيِّ ثم مؤلفاتهم، لطبع املذكورة املطبعة إىل يختلفون
أوليائها أبصار وبراعته اجتهاده استوقف حيث األمريكانية املطبعة إىل منها وانتقل

سنة أول، عدد اللبناني: الخازن يوسف الشيخ لصاحبها القاهرة يف املطبوعة «الخزانة» مجلة عن نقًال 1
.١٩٠٠ سنة تموز شهر يف ٢٦ صفحة أوىل،
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«اللطائف» مجلة أنشأ حيث النيل وادي إىل سافر ذلك وبعد عليه، اعتمادهم فجعلوا
وفاته بعد ترك وقد املقطم، جريدة تأسيس يف ونمر رصوف الدكتورين مع واشرتك

اإلرسائيليني». «تاريخ كتاب منها نذكر ونثًرا شعًرا وأدبية علمية آثار بعض
يف أصدقائه أحد من القديم الصحايف هذا أخبار من عليه الوقوف أمكننا ما هذا
املرصية «املقطم» جريدة مدير مكاريوس بك سليم نجله إىل مراًرا كتبنا وقد بريوت،
مهملة رسائلنا فبقيت التاريخ هذا صفحات عىل لننرشهما ورسمه والده برتجمة ليتحفنا

منا. أسف عىل
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الثالث الفصل

القاهرة أخبارجمالت
١٨٨٩ إىل ١٨٨٧ سنة من

األزهر (1)

حسن الدكتور لصاحبَيها ١٨٨٧ آب غرة يف األدبية العلمية الشهرية املجلة هذه نُرشت
العلوم دار مدرسة ناظر مصطفى بك وإبراهيم الخديوية العائلة أصهار أحد رفقي باشا
واألدبية العلمية املسائل عىل مباحثها تقترص ولم الطبية، املدرسة يف الكيميا وأستاذ
وكانت وغريها، والصناعة والتاريخ كالطب شتى مسائل أيًضا تتناول كانت بل فقط،
اللغة أحكام يف بالرباعة ملنشئيها يشهد مما البالغة؛ من مسحة عليها مألوفًة، تعابريها
التي األلفاظ من بدًال املستعملة اإلفرنجية األوضاع بعض سوى يشوبها وال العربية،
كانون غرة ويف الحديثة. واالخرتاعات العلمية املسميات عىل للداللة العرب عند تقابلها
بمرص الخزانات عموم مدير ولكوكس املسرت إىل املجلة إدارة انتقلت ١٨٩٣ الثاني
فريد العزيز عبد وبني ولكوكس أحدهما بني حينئٍذ جرت وقد األزهري، أحمد والشيخ
املرصي بالقطر تتعلق وعلمية فنية مناظراٌت املهندسخانة مدرسة يف الرياضة أستاذ
السنة إىل املجلة هذه وعاشت الوطنية،1 وشهامته املعارف يف الثاني كعب علو عىل دلت

عهدها. يف الراقية املجالت من وكانت ظهورها عهد من الثامنة

الصحة (2)

وإبراهيم رفقي باشا حسن للدكتور ١٨٨٧ آب غرة يف ظهرت طبية أدبيٌة علميٌة مجلٌة
بالفوائد مشحونة كشقيقتها فكانت ذكرها، املار «األزهر» مجلة صاحبَي مصطفى بك

بعد. فما ٢٠٨ صفحة ،١ سنة ،٥ عدد بالقاهرة: الشهدي كامل أحمد لصاحبها «املهندس» مجلة 1
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كانوا الذين الكتبة أسماء نذكر أن ذلك عىل برهانًا وكفانا الجليلة، واملباحث الكثرية
عيىس والدكتور باشا غرين الدكتور وهم: منشئيها مع باالشرتاك تحريرها لجنة يؤلفون
واملسيو خورشيد أفندي حسن والدكتور مصطفى بك محمود والدكتور حمدي باشا

احتجبت. ثم تقريبًا سنني خمس حياتها وطالت بريس،

األحكام (3)

منشئها بعناية ١٨٨٨ حزيران غرة يف الوجود لعالم ظهرت أدبية قضائيٌة شهريٌة مجلٌة
ينرشه كان بما منافعها لتعميم الجهد كنانة رصف فإنه توما، بك نقوال الشهري القانوني
تتناولها بليغة بعبارٍة رشحها مع املواريث وأحكام والفتاوى الرشعية املواد من فيها
يف زمالئه بني املعىلَّ القدح نال بك نقوال فإن ذلك يف غرو وال والعامة، الخاصة أفهام
جودت مساعدة نال وقد ملستزيد، زيادة وراءها ليس لدرجة املحاماة وفن الفقه علم
نسخها من وافر بعدٍد واشرتك األحكام2 مجلة قرظ بحيث اآلستانة يف العدلية وزير باشا
املجلة مواد بتدريس وزاريٍّا قراًرا باشا جودت أصدر وقد الشاهاني، الحقوق ملكتب
شهادة وهي األوىل، الدرجة لتالمذة العثمانية السلطانية الحقوق مدرسة يف املذكورة

القانون. من وتضلُّعه علمه وغزارة املنشئ بفضل ناطقة
أعمال لكثرة منها العارش الجزء صدور بعد النرش عن «األحكام» توقفت وقد
نالت بعدما قصريًا عمًرا فعاشت ١٨٩٥ سنة نرشها أعيد ثم املحاماة، فن يف منشئها
املجلة هذه والغرب الرشق يف كثرية جرائُد قرظت وقد الصحافة، عالم يف حسنًا شأنًا
رسمية جريدٌة وهي واإلطراء املدح من حقها أعطتها املرصية» «الوقائع جريدة إن حتى
وتونس وسوريا مرص شعراء من جمة قصائُد تواردت ذلك وبمثل بالصدق، إال تنطق ال
الذي اإلبياري نجا الهادي عبد الشيخ اإلمام منهم نذكر ديوانًا، جمعها يصح والعراق

يأتي: ما املجلة وصف يف قال

ال��ث��م��ل ال��ش��ارب ك��م��ث��ل ع��ط��ًف��ا ي��ه��ت��ز غ��دا ت��راه ح��ت��ى س��ام��ع��ه��ا ي��ه��ت��زُّ
زح��ل ع��ن ي��غ��ن��ي��ك م��ا ال��ش��م��س ط��ل��ع��ة ف��ي ب��ص��ًرا وال س��م��ًع��ا غ��ي��ره��ا ت��ع��ر ف��ال

.٤٠٨ صفحة العرص» «مرآة كتاب 2
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املرصي املخرب (4)

صاحب مسكوناس ديمرتي ملنشئها ١٨٨٧ الثاني ترشين ٢٤ يف صدرت أسبوعية مجلٌة
مشحونة صفحاٍت ثماني من تتألف وهي وصفها، سبق التي التوفيقي» «النور جريدة
وُمَلح أخبار بعض آخرها ويف والعقارية، والزراعية والتجارية الصناعية باإلعالنات

منه. قليلة أجزاء ظهور بعد املرصي» «املخرب واحتجب القراء، أذهان لتفكهة

الرياضاملرصية (5)

١٨٨٨ أيلول ٧ يف التاريخية األدبية الصناعية العلمية املجلة هذه أنشئت العنوان بهذا
تحت بالحرية للتمتع وطنهما هجرا بريوت مدينة أدباء من رجالن وصاحباها ميالدية،
حسن محمد شقيقته ابن واآلخر الحوت الرحمن عبد أحدهما اسم النيل، وادي سماء
مرتني تصدر املجلة فكانت املخزومي)، باشا محمد ذلك بعد (صار املخزومي سلطاني

البيتنَي: بهذين منشئاها استهلها وقد كبرية صفحًة ٣٢ يف بالشهر

ب��در وت��وف��ي��ق��ه��ا خ��ض��ر ح��دائ��ق��ه��ا ت��رب��ه��ا ال��ت��ب��ر ه��و م��ص��ر م��ن ل��ك ف��ي��ا
زه��ر ال��ه��ن��ا ري��اض م��ن ض��ف��تَ��ي��ه ع��ل��ى م��اؤه ت��ب��ارك ن��ي��ٍل م��ن ل��ك وي��ا

بصاحبَيها خاصة عنايٌة سابًقا مرص وزراء رئيس باشا رياض ملصطفى وكانت
وأهم فصولها أكثر يكتب باشا محمد أحدهما وكان وافتخاًرا، تيمنًا باسمه فسمياها
– واملساواة الحضارة – بها وشعورنا الجو حرارة منها: نذكر التي النفيسة مقاالتها
سبب – الخالفة مزايا – القفر سكن يف البدو حجة – األرض وجه عىل ما حركات
– القضاء مراتب – بالتجانس االئتالف – واألعوام الشهور تسمية يف األمم اختالف
التي األحرار» وإسارة اء األرقَّ «تحرير مقاالتها أشهر ومن مكانتها، وحفظ األمة سؤدد
إنكلرتا معتمد كرومر اللورد من بطلب اإلنكليزي اللسان إىل وتُرجمت الجرائد تناقلتها

مرص. يف
أحد سفر بداعي الظهور عن احتجبت وسنة نيًفا املجلة هذه عاشت وبعدما
رسمه هللا شاء إن سننرش التابع الجزء ويف أوروبا، إىل املخزومي باشا محمد مؤسسيها

القسطنطينية. مدينة يف أنشأها التي الصحف أخبار سائر مع وترجمته
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شتى. مرصيٍة صحٍف يف واملحرر القاهرة من اإلسكندرية «البصري» جريدة مراسل كنعان؛ نجيب

األرواح فواكه (6)

١٨٨٩ الثاني ترشين ٢ يف الفكاهية التاريخية األدبية األسبوعية املجلة هذه صدرت
صفحة ٣٢ من تتألف وهي ذكا، نقوال ومحررها حبيب يوسف ملديرها ا جدٍّ صغري بحجٍم
بعض ويليه والتاريخ واللغة األدب فنون يف األول القسم أقسام: أربعة عىل مشتملة
لسهولة ومراعاًة األجنبية، الروايات أهم عن معربة الباقية الثالثة واألقسام فكاهات،
كل كان بحيث صفحات ثماني يف حدة عىل منها قسم كل نرشت قد واقتنائها مطالعتها
بالباقي. اإلرضار عدم مع بذاته مستقالٍّ تجليده يتيرس حتى سواه عن منفصًال جزء
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الرابع الفصل

القاهرة أخبارجمالت
١٨٩١ إىل ١٨٩٠ سنة من

الزراعة كنز (1)

صفحة عرشة ست ذات كانت العربي، اللسان يف ظهرت التي الزراعية الصحف ثالثة هي
فارس حبيب تحريرها ورئيس بوجاد كريستيان ملديرها الشهر يف مرتني وصدرت
أعدادها أول ظهر وقد ذكرها، املار الرشق» «صدى جريدة أسسا اللذان وهما اللبناني،
تتناول مباحثها وكانت األرض»، خبايا يف الرزق «اطلبوا وشعارها ١٨٩١ نيسان ١٥ يف
معرفته تفيد ما وسائر الري وأحوال واالخرتاعات واملعدنية والحيوانية النباتية املواد
إليها، املشار الرشق» «صدى جريدة احتجاب عند واحتجبت والتاجر، والصانع الزارع

الواحد: بالحرف ننقله منها األول الجزء فاتحة يف ورد ما وهاك

العزيز، القطر لهذا نقدمها خدمة هو هذه جريدتنا من القصد فإن بعُد أما
املطالب أهم من املطلب هذا بأن لعلمنا ومتعلقاتها الزراعة عن فيها نبحث
التي املادية الكنوز أهم من الزراعة ألن مطالعتها؛ وتنفع مباحثها تفيد التي
أن وبالحقيقة عليها، من حياة لقيام واسطة وجعلها األرض بها هللا خصَّ
بطريق قصده ما إذا طالبه عن نواله يمنع وال يفرغ وال يفنى ال كنٌز الزراعة
«اطلبوا ورد وقد وأحواله، بقواعده والعلم والصرب واالجتهاد والكد الجهد
ًة سادَّ اإلنسان كافية كانت الزراعة إن يقال والحق األرض» خبايا يف الرزق
ومدار حياته لقوام مصدًرا زالت وما حاله، بساطة أوان أمره بداية يف حاجته
خادًما بها معتنيًا اإلنسان نرى وعليه عليٍّا، شأنًا باملدنية بلغ أن بعد معاشه
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خريًا منها نال تدبريها طرق وعرف خدمتها يف غاىل ومن أدواره، كل يف لها
نتائجه من تكثر لليشء املوجبة املادة توافر أن البديهي ومن أوسع. ورزًقا
توافر مواجب أهم كان وإذ مقتضياته، وطبق ناموسه بحسب تدبرت إذا
من مرص أرض كانت موافقة وفصوٌل غزير وماءٌ جيدة تربٌة الزراعة نتاج
بأن غزيًرا وماءها حسنة تربتها جعل سبحانه هللا فإن الزراعية، الكنوز أغنى
فصوًال لها وجعل غنًى وأرضها خصبًا تربتها فزاد املبارك، نيلها إليها أجرى
فلم يشاء من يؤتيه هللا فضل إال ذلك وما نباتها، لنمو كافية وحرارًة مرتبة
يتعلق وما فهذا خريها، عىل خريًا لتزيد العمل إتقان إال هذه والحالة ينقصها
وإزاء بأفكارنا واضعني هللا شاء إن هذه جريدتنا يف مباحثنا قاعدة سيكون به
ما بكل البحث مدققني استطاعتنا قدر عىل السعيد القطر هذا خدمة أعيننا
الوصول أمكننا ما حني موضِّ وللفالح األطيان ألصحاب فائدة وفيه منه نرى
األرض أثمار عىل الحصول ألجل مأخذًا واألقرب السهلة الطرق من ملعرفته
اإلنسان جبهة عىل سطر ممن الربكة ونتاجها األرض زراعة يف فإن تها، وغالَّ

خبزك. تأكل جبينك بعرق الرشيفة: اآلية هذه

املرصية الزراعة – الزراعة (2)

أسبوعية وهي اللبناني، عون أيوب لصاحبها ١٨٩١ نيسان ٢٣ يف «الزراعة» مجلة أنشئت
ترقية وغايتها والفكاهية، واالقتصادية والتجارية والصناعية الزراعية املواد يف تبحث
فيهما الفالحني أفكار وتنوير العثمانية والسلطنة املرصي القطر يف املذكورة الفنون شأن
وكيفية األسعار بأغىل وبيعها محاصيلهم قدر زيادة من تمكنهم التي الطرق ملعرفة
من املجلة هذه القت وقد البيع، من بدًال منها قسم باستصناع املضاعفة لألرباح اجتنائهم
الحكومة أن سيما ال العهد، ذاك يف البالد بأحوال العارفون له يؤمِّ كان ما فوق اإلقبال
أدركته حتى ينرشها عون أيوب ولبث منها، خاصة نُسٍخ يف واشرتكت عضدتها الخديوية
نثًرا هومريس إلياذة برتجمة بدأ قد وكان لبنان، جبل يف ١٨٩٤ تموز ١٥ بتاريخ الوفاة

األخرية. أجزائها من جزء كل يف صفحات بثماني ملحًقا منها ينرش وأخذ
الخديو أنجال ثاني كامل باشا حسني األمري املجلة هذه إنشاء إىل نشطه وقد
الزراعية املدرسة مدير اإلنكليزي ولس املسرت املعنوية باملساعدة ه وأمدَّ باشا، إسماعيل
يف كبري فضٌل عون وأليوب إليها. املشار املدرسة حال لسان املجلة فكانت الجيزة يف
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جريدة ومراسل و«مرص» «الوطن» جريدتَي ومحرر «الوطنية» جريدة صاحب صربي؛ أيوب
سابًقا. «املؤيد»

بدء يف كان ذلك ألن الحديثة؛ العلمية الطرق عىل واستعمالها املرصية الزراعة ارتقاء
العلم. بواسطة العلة ومقاتلة النبات مكروب درس إىل النهضة

وعاشت املرصية» «الزراعة فسماها كركور إسكندر لعهدة املجلة تحولت ذلك وبعد
سيما وال للمشرتكني وتسهيًال واحتجبت. عمرها من العارش العام بلغت حتى بإدارته
وسائر الحكومة دوائر أمام مصالحهم قضاء عن أشغالهم تمنعهم الذين منهم الفالحني
لهم تتوسط وكانت مجانًا، لخدمتهم نفسها املجلة هذه إدارة وقفت فقد الكربى اإلدارات
لدى مقامهم تقوم وكانت وبيًعا، ورشاءً رهنًا حاجاتهم بكل وتقوم املالية املصارف لدى
للمزارعني تُهدى وكانت منها، يلزمهم ما كل يف الزراعية اآلالت مخازن وأصحاب التجار
بنرشه كركور إسكندر أخطأ وقد االشرتاك، بدل تأدية عىل لهم مقدرة ال الذين الفقراء
عربية، زراعيٍة مجلٍة ألول منشئًا كان عون أيوب أن املرصية» «الزراعة مجلته صدر يف

رأيت. كما نوعها من املجالت رابعة أنها والحال
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اإلعالن (3)

املحامي جمال إبراهيم بعناية ١٨٩١ الثاني ترشين ١٥ يف األسبوعية املجلة هذه أنشئت
لخدمة وموضوعها أسلوبها يف جديدة وهي مصوبع، غنطوس عمته ابن مع باالشرتاك
وسائر العربية باللغة اإلعالنات وتنرش ثمن بال مجانًا توزع وكانت والصناعة، التجارة
كأسعار التجارية األخبار صاحباها نها ضمَّ وقد الرشق، يف الشائعة اإلفرنجية اللغات
ملزمة يف روائي قسٍم عىل وتشتمل وغريها، والسندات واألسهم والكنرتاتات املحاصيل
يف سؤال يطرح كان شهر كل أول ويف كتابًا، انتهائها عند تُجمع صفحات ثماني ذات
بنفقات القيام عىل املعول وكان خالفها. أو نقدية جائزٌة يحله ملن يعطى الفنون أحد
ليست بل تكن، لم الرشقية البالد أن إال اإلعالنات، أجرة منها الربح وجني املجلة هذه

تركاها. ثم سنة نصف مدة صاحباها فنرشها املرشوع هذا ملثل مستعدة اآلن، حتى

الصحية الفوائد (4)

االجتماعية، الهيئة يف اإلنسان كمنزلة مراتبها تتفاوت األدب عالم يف الصحف منزلة إن
منها اآلخر البعض نرى فوائدها لقدر مساويًا الراقية الصحف بعض مركز نرى فبينما
فمجلة لها، الواجب دون منزلة عىل وإما استحقاقها عىل تفوق شهرة عىل إما حائًزا
تستحق التي الصحف من فهي الشهرة قليلة تكن وإن الشهرية الصحية» «الفوائد
يطرق لم بل بها واستقلَّت وامتازت تفردت التي الجديدة للمباحث املخصوص االعتبار
الدكتور بعناية ١٨٩١ األول كانون غرة يف أنشئت وقد قبلها، املجالت من غريها أبوابها
ما عىل منطبقة أبحاثها وكانت بباريس، العليا الطبية املدرسة يف املتخرج بك شلهوب

وهو: األول العدد مقدمة يف مسطًرا جاء

اتخاذ وهو املنعي الطب طرق يف اإلفاضة املجلة هذه أبحاث من وسأجعل
اآلالم مقاساة من نجاًة ذلك يف فإن وقوعه، قبل الداء لوقوع املانعة االحتياطات
حرضات إفادة هذا مرشوعي من املقصد وما الرنان، الدرهم إنفاق يف واقتصاًرا
ما الصناعة؛ هذه عىل االطالع لهم يتم لم من إفادة األول غريض وإنما األطباء
لنظام الحافظة الوسائل واتخاذ العلل، إىل املؤدية العوامل تجنب منه يؤخذ
يتطرق وما وخارجها البيوت يف بالنظافة معظمه يتعلق مما ووظائفه الجسم
سنتها يف واحتجبت األجسام. آفة تكون قد إذ واللباس؛ واملرشب املأكل من إليه
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شقيق شلهوب نرصي الصيديل بإدارة ١٩٠٢ سنة أوائل يف عادت ثم الثانية
يف جعلها ما املفيدة األبحاث من عليها زاد وقد مؤسسها، بك شلهوب الدكتور

نوعها. من الراقية املجالت عداد
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الخامس الفصل

القاهرة سائرجمالت أخبار
الثانية احلقبة إىلهناية

اإلصالح (1)

املنافع واستجالب الفساد وإزالة العقيل القانون بمقتىض األمور وإقامة األحوال «استقامة
ورد كما الشهرية الفكاهية التاريخية األدبية العلمية املجلة هذه غرض هو البالد» يف
غرة «جمعية بعناية ١٨٩٢ الثاني كانون شهر يف تأسست األول. عددها فاتحة يف
الخطب من وطاب لذَّ ما تتضمن وكانت القبطية، امللة أفاضل من املؤلَّفة الكلية» الصباح
ما ومطلب فن كل يف املفيدة واملباحث األدبية واملناظرات التاريخية واملقاالت العمرانية
مقاالت بتحبري يقومون كانوا الذين الجمعية هذه أعضاء أما والدين. السياسة خال
وبطرس إبراهيم ووهبة سعيد وبشارة قالدة وفيلبس فهمي تادرس منهم: فنذكر املجلة
وقد وسواهم. مطر ونجيب ميخائيل وسالمة عصفور وجرنت عوض وميخائيل تادرس

األبيات: هذه األول عددها صدر يف نرشت

اإلص��الح ن��ش��رة ب��ع��زم��ك ف��اق��ص��د ال��ع��ال أخ��ا ت��ك��ون أن ت��ه��وى ك��ن��ت إن
��اح ال��وضَّ ض��ي��ائ��ه��ا ب��ن��ور ب��زغ��ت ش��م��س��ه��ا ال��ج��رائ��د ب��س��م��ا ال��ت��ي ف��ه��ي
ب��ن��ج��اح ل��م��ع��ش��ٍر ال��ف��الح ت��ب��دي ع��ص��رن��ا خ��دي��وي ع��ب��اس ع��ص��ر ف��ي

البستان (2)

لصاحبها ١٨٩٢ سنة (أبريل) نيسان ٩ يف صدرت زراعية علمية شهريٍة ملجلٍة عنوان هو
وصفها. دون ذكرها فنقترصعىل عليها الوقوف إىل نتوفق لم كنا وملا حمدي، الواحد عبد
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الفرائد (3)

الصناعية األدبية العلمية املجلة هذه وفوزي جرجس الرشيكان أنشأ ١٨٩٢ تموز ١٥ يف
العام وكيلها وكان الحجم صغرية صفحًة ١٦ يف تصدر شهرية فكانت التاريخية،
األدبية، املقاالت باب أولها وهي: أبواب أربعة إىل فمقسومة مباحثها أما عزوز، توفيق
املناظرات باب ورابعها الرياضيات، باب وثالثها والصناعية، العلمية املباحث باب وثانيها
فظاعة الواحدة الجهة من تظهر أدبية قصيدًة األول عددها يف طالعنا وقد والفكاهات.

مطلعها: وهذا الفضيلة، محاسن عن األخرى الجهة من النقاب وتميط الرذيلة

ل��ل��ف��س��اد م��ال��ت وال��ن��ف��س ك��س��اد ف��ي ال��ف��ض��ائ��ل س��وق
ب��األن��ام ال��ط��ف رب ي��ا س��اد ال��ع��ص��ر ذا ف��ي وال��ب��غ��ي
ه��وى ال��ج��ه��ل ف��ي وال��ع��ق��ل ل��ل��ه��وى م��ال��ت وال��ن��ف��س
ل��ل��ك��الم أذنً��ا س��د ب��ل ارع��وى م��ا ال��ن��ص��ي��ح��ة وم��ن

األستاذ (4)

أنشأ وطنه إىل ورجوعه العرابية الثورة زعماء أحد نديم هللا عبد عن العفو صدور بعد
التهذيبية العلمية األسبوعية املجلة هذه ١٨٩٢ آب ٢٤ يف نديم الفتاح عبد أخيه مع
مقدمة يف الفتاح عبد رصح وقد لها، مديًرا والثاني مقاالتها يحرب األول فكان الفكاهية،

قال: ومنهاجها بخطتها املجلة

مرة، أسبوع كل باألستاذ املسماة الجريدة هذه إصدار عىل العزيمة عقدنا
عىل تقترص وال بفن تتقيد ال الرسوم وفوائد العلوم لشوارد خزانًة وجعلناها
ال مما واملنقول املعقول من سماعه ويلذُّ نرشه يحسن ما فتنرش موضوع،
تتعرض وال األهاجي، من يقرب وال شخص رشف يمس وال دين يف يطعن
والعمال واألعمال اإلدارات يف تتكلم ال أنها أي الحارضة؛ السياسية لألمور
يف يدخل فإنه هو حيث من السياسة فن وأما والخارجية، الداخلية ذلك يف سواء
ووحدة املمالك وتدبري والعادات واألخالق التاريخ علم فإن العلمي، موضوعها
بالسياسة يتعلق عما مستقلة وهي السياسية، الفروع من العاملي االجتماع
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السيد الفاضل شقيقي رأيت أني الجريدة هذه فتح عىل يل والحامل اإلدارية،
بوضع مشتغًال اختفائه مدة قىض قد الشهري املنشئ النديم أفندي هللا عبد
يف فاستأذنته العلمية، األبحاث من عليه اشتملت ملا الفوائد من تخلو ال كتب
كتابًا عرشين بنرش يل فرخص تأليفها من له املقصودة خدمته إلتمام نرشها
للجريدة مادة املؤلفات هذه اتخذت كوني ومع وتنقيحه، تحريره تم مما منها

لسهولته. لقلمه رسائلها وترتيب مطالبها تحرير وكلت فإني

أفكار يف الهائل التأثري من قبلها مجلة تبلغه لم ما الشهرة من «األستاذ» بلغت وقد
الفتنة إىل يدعوهم وأخذ عرابي حزب نغمات فيها لهم أعاد نديم هللا عبد فإن املرصيني،
كرومر اللورد فظنَّ مرابطهم، من بها أفلتوا هزة عرتهم حتى الثورة عىل هم ويحضُّ
وادي يف ثورة حدثت «األستاذ» نرش عىل دام إذا نديم هللا عبد أن الربيطاني املعتمد
مرص النديم فزايل مجلته، وإلغاء القطر من نفيه الثاني عباس الخديو من فطلب النيل،

العقالء. من عليه مغضوبًا أشياعه، من عليه مأسوًفا

الفتى (5)

العام» و«الرأي «الفتى» وهي: العربية املعارف بها خدم شتى صحٌف شلهوب إلسكندر
الحقبة يف تأسست فاألوىل خاصة، مزيٌة منها ولكلٍّ الجديد» و«العرص و«السلطنة»
ومجلة العربية. الصحافة تاريخ من الثالثة الحقبة يف ظهرن الباقيات والثالث الثانية،
بأربعني صدرت فكاهية تاريخيٌة زراعيٌة صناعيٌة علميٌة اآلن عنها نكتب التي «الفتى»
تحريرها ورئيس منشئها افتتحها وقد شهر، كل يف مرة ١٨٩٢ أيلول غرة يف صفحة

األبيات: بهذه إليه املشار

ع��ج��ائ��ب��ا ي��ري��ك ف��تً��ى إل��ي��ك أب��ش��ر وك��ن��زه ال��م��ف��ي��د ال��ع��ل��م ط��ال��ب ي��ا
غ��رائ��ب��ا ل��ل��ب��ي��ان ف��أب��دت ج��لَّ��ت ط��وي��ة وح��س��ن وآداب ُخ��لُ��ق
س��ح��ائ��ب��ا ت��ج��د األي��ام دام��ت م��ا أم��ي��رن��ا ال��خ��دي��و ع��ب��اس ظ��ل ف��ي

جريدة ١٨٩٣ نيسان ٢٥ يف وأنشأ عطلها املذكور التاريخ من شهور ثمانية وبعد
تحريرها ورئيس زهريي ألكساندر امتيازها صاحب مع بالرشكة األسبوعية العام» «الرأي
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كان الذي العام» «الرأي من العلمي القسم رأس يف «الفتى» اسم وبقي حاج، نجيب
الصحيفة بإدارة شلهوب إسكندر تعهد وقد والعلم، واألدب واإلدارة السياسة يف يبحث
هذه وصف عىل الثالثة الحقبة يف وسنأتي بتحريرها. حاج نجيب زميله وتعهد الجديدة
ال ما الواسعة الشهرة من ونالت شاهني إسكندر إىل بعُد فيما انتقلت التي الجريدة

اثنان. فيه يختلف

الهالل (6)

ما وإذا ومغاربها، األرض مشارق يف علم عىل نار من أشهر املجلة هذه اسم أصبح
أحد يجهله ال الذي زيدان بك جرجي العالمة منشئها اسم حاًال الذهن إىل تبادر ذُكرت
أتحف الذي والروائي واملؤرخ الصحايف فهو وكبريهم، صغريهم العربي اللسان قراء من
قلنا إذا نبالغ وال ومطلب، باب كل يف املفيدة وتآليفه الجليلة بأبحاثه والرشقيني الرشق
وثبات بإخالص العرص هذا يف الصحافة خدموا الذين القليلني الرجال أفراد من إنه
العلمية الشهرية «الهالل» مجلة ذلك عىل شاهد وأعظم ورشف، وصدق واجتهاد وهمة
البعيد بني اآلن إىل منترشة تزل ولم ١٨٩٢ أيلول غرة يف أنشأها التي األدبية التاريخية
وقفوا الذين األمناء العلم مملكة خدام من إال صاحبها وما والغريب. والوطني والقريب
عىل املعارف لواء ونرش العرب لغة شتيت جمع سبيل يف يملكون وما وجسدهم عقلهم

بالضاد. ناطق كل
حتى النمو مدارج يف يتدرج أخذ ثم صفحة، وأربعني بثماٍن حياته «الهالل» بدأ
أول يف وكان كامًال. بدًرا نسميه أن يليق وصار وتسعني ستٍّا فبلغت صفحاته تضاعفت
الشهرين عن ويعوض أشهر عرشة سنته صارت ثم شهر، كل يف مرًة يصدر ظهوره
شهر من سنته بداية تحولت وهكذا العام. آخر يف املشرتكني إىل يهديه بكتاب الباقيني
أخاه زيدان بك جرجي جعل وقد ميالدية، ١٩٠٤ سنة منذ األول ترشين شهر إىل أيلول
يف له مساعًدا ١٩١٣ سنة منذ زيدان إميل البكر نجله واتخذ املجلة ألشغال مديًرا مرتي

التحرير.
األرض، أقطار أربعة يف انتشاًرا العربية املجالت أوسع العارفني عىل «الهالل» ويعد
كان إال العربية اللغة يقرءون قوم فيها الخمس القارات إحدى يف بلًدا تجد ال فإنك
الطبقة يف منترش فإنه النيل وادي يف انتشاره عن فضًال يطالعونه، ما جملة يف الهالل
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الصحافة). سلك يف دخوله أول عند (رسمه الشهرية. «الهالل» مجلة منشئ زيدان؛ جرجي

تجد وال الجديدة، الناشئة سيما وال العربية اللغة قراء من وغريهم املرصيني من الراقية
بني وضعه تقرر ما جملة يف الهالل كان إال والعالية االبتدائية مرص مدارس من مدرسة
دكانه يف والصانع مخزنه يف والتاجر مدرسته يف التلميذ يقرؤه للمطالعة، التالمذة أيدي
أو له يلذ ما فيه منهم كلٌّ ويرى منزلها، يف والوالدة مكتبته يف واألديب حقله يف واملزارع

يفيده.
طبقاتهم اختالف عىل القراء حاجة من قريبة مواضيعه أن انتشاره سعة يف والسبب
درس يف قضاها سنة وعرشين نيف بعد إال الرىض هذا إحراز إىل يتوصل ولم ونزعاتهم،
يوافق ما وانتقاء وتنويعها مواضيعه وترقية «الهالل» خطة وتعديل القراء حاجات
اللغة خدمة يف يدأب وهو تحسينًا، فيه منشئه أدخل إال سنة تمِض ولم منها، حاجاتهم
احتياجاتهم، ويوافق قرائه أذواق يالئم ما عىل ومواضيعه أبحاثه ويطبق وأبنائها العربية
واتسعت القراء فتكاثر طبيعتها من تقدمت إجمالها عىل االجتماعية الهيئة أن عىل
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أسباب لتوافر «الهالل»؛ ظهور يوم عليه كانوا ما أضعاف إىل أذواقهم وارتقت معارفهم
النهضة. هذه عوامل عىل الرشقية الناشئة وإقبال املدنية

تغلب حتى واملمارسة االختبار بتوايل خطته تكيفت ثم التاريخ يف أبحاثه أكثر كان
صاحب رآه ملا الخصوص عىل العربي واإلسالمي العموم عىل الرشقي التاريخ فيها
قالب يف القراء لجمهور املذكور التاريخ بنرش فأخذ ذلك، إىل البالد حاجة من الهالل
أسلوٍب عىل للخاصة نرشه ثم بعده، فما الجاهلية زمن من متسلسلة غراميٍة رواياٍت
عند حسنًا وقًعا املذكورة الروايات سلسلة ونالت اإلسالمي، التمدن تاريخ يف فلسفي
إىل معظمها تُرجم وقد ونزعاتهم، ونَِحلهم طبقاتهم اختالف عىل املطالعني جمهور
أبواب وأصبحت والروسية، اإلنكليزية إىل وبعضها والهندية والرتكية الفارسية اللغات
هذا بابًا ١٢ والعرشين الثانية سنته أول من فيها والزيادة تعديلها بعد «الهالل»

بيانها:

أشهر وصف عىل وتشتمل الهالل من الرئييس القسم يتألف ومنها املقاالت: (١)
وفلسفية وأخالقية وتهذيبية وتاريخية اجتماعية ومقاالٌت الرجال، أعظم وتراجم الحوادث
عدة من هالل يخلو فال الجارية، األحوال تستدعيه أو األمة حاجة تقتضيه مما وعلمية
حيث من معرفتها إىل يتوقون أو الناس بها يتحدث التي املسائل يف ضافية مقاالٍت
ذلك وكل نحوها، أو األدب أو العلم أو التاريخ فلسفة أو السيايس االقتصاد أو االجتماع

الحاجة. حسب والخرائط بالرسوم مزيَّن
عىل يجيب أو القراء يقرتحها مقاالت منشئه فيه يكتب واالقرتاح: السؤال (٢)

للجمهور. فائدة فيه يتوسم مما موضوع كل يف األسئلة
عىل العائالت يفيد مما عمومية صحيًة وصايا فيه ينرش واملنزل: العائلة (٣)

وشئونه. املنزل بتدبري تتعلق ومقاالت الخصوص
أو نبات أو حيوان من الطبيعة غرائب من يحدث ما لنرش املخلوقات: عجائب (٤)

فائدته. وتجزل مطالعته تلذُّ مما بالرسوم مزينًا جماد
من والصناعة العلم إليه وصل ما خالصة يتضمن وصناعية: علمية أخباٌر (٥)

املهمة. واالكتشافات االخرتاعات
تتعلق التي األمور من يحدث ما زبدة لنرش واقتصادية: اجتماعية أخباٌر (٦)

االقتصادية. البالد وأحوال االجتماعية بالهيئة
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كل يف وخواطرهم والفالسفة العلماء مشاهري آراء فيها تُلخص وآراء: خواطر (٧)
األجانب. من أو العرب من كانوا سواء موضوع

املواضيع العرصيف أدباء بني تقوم التي املناظرات فيه تُنرش واملناظرة: املراسلة (٨)
املفيدة.

وخارجها مرص يف املهمة األخبار من يحدث ما خالصة فيه تُذكر الشهر: تاريخ (٩)
والخرائط. بالرسوم إيضاحها مع

الشهر. أثناء يف املهمة الكتب من يصدر ما ونقد لدرس واالنتقاد: التقريظ (١٠)
والجرائد الكتب من يصدر ما ذكر عىل منشئه فيه يقترص جديدة: مطبوعاٌت (١١)

وجودها. وأماكن أثمانها إىل القارئ وإرشاد مواضيعها بإيراد ويكتفي واملجالت
السنة. بانتهاء تنتهي تاريخية روايٌة (١٢)

رشقي أكثرها أبحاثها أن أوًال: يأتي؛ بما املجالت من سواها عن املجلة هذه وتمتاز
املؤلفات عن يرتجم وال الدرس بعد منشئها يكتبها مقاالتها أن ثانيًا: إسالمي، عربي
عىل وتهتم واألخالقية والفلسفية االجتماعية املواضيع يف تكثر ثالثًا: ندر، ما إال األجنبية
هي رابًعا: الفكر، يف والرصاحة القول حرية عىل وتعويدهم الشبان تهذيب يف الخصوص
األديان، بتفرق تبايل ال العلم خدمة يف النية وصدق باإلنصاف معروفة اللهجة معتدلة
إذا رصيًحا بالخطأ تعرتف أن تبايل فال الحقيقة عن تبحث أن همها أقىص خامًسا:
لصاحبها تقريًظا تنرش لم سادًسا: الشبيبة، يف الروح هذه بثِّ يف الجهد وتبذل عرفته،
هي ثامنًا: االسم، بهذا ودعته واالنتقاد للتقريظ بابًا فتحت مجلة أول هي سابًعا: قط،
هذا يف سبقتها وقد املجالت، من غريها بها واقتدى التفخيم نعوت أبطلت مجلة أول
من فيها يطرد ما ورأى املجلة هذه طالع من وكل وحدها، «املقطم» جريدة املضمار
إىل مرص من انتقل أنه له يخيل الصفحات عدد يف والزيادة الجميلة والرسوم التحسني
فإن الصحف، ترقي سبيل يف اليد بسط عىل يساعد رواج يف اآلداب سوق حيث أوروبا
املجالت، بني األول املقام يف جعلها حتى تقدمها أسباب توفري يف دائبًا برح ما منشئها
يطالع ملن يتضح كما ظهورها عهد أول يف عبارتها عن كثريًا تحسنت اليوم وعبارتها

النهاية. حتى البداية منذ أجزاءها
وذلك زيدان؛ جرجي بفضل شعر أو وسمع إال العالم يف عربي يبَق لم أنه والخالصة
بتآليفه وأغناها «الهالل» بمجلته خدمها التي العربية اللغة عىل البيضاء األيادي من له ملا
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به يباهون بالضاد للناطقني وذخًرا للدارسني هًدى أصبحت بتواريخ ها وحالَّ النفيسة
علًما. األرض شعوب أرقى

وفاة يعلن ١٩١٤ تموز ٢٢ يف برقي نبأ ورد للنرش وتهيئته تقدم ما كتابة بعد
وأصحابه الفقيد آل عىل كالصاعقة ذلك فنزل تعاىل، هللا رحمه فجأة، «الهالل» منشئ
خسارته ندبنا قد النادبني ومع به املصاب فأكربنا قاطبًة، املعمور أقطار يف فضله وعاريف
العلمية النهضة أركان من قويٍّا ركنًا به فقد العربي العالم ألن تُعوَّض؛ ال التي العظمى
أنجاله لبكر ونتمنى املنان، العيل من الرضوان شآبيب رضيحه عىل فنستنزل الرشق، يف
واملعارف، الصحافة خدمة يف يخلفه أن األدبية املقدرة فيه نعتقد الذي أفندي إميل

جيل. بعد جيًال ذكره تخلد التي املفيدة اآلثار من العالمة والده به بدأ ما ويكمل

الرشاد (7)

ربيع ١٨٩٢م/١٧ األول ترشين ٨ يف ظهرت شهرية فكاهيٌة إنشائيٌة أدبيٌة علميٌة مجلٌة
أبناء عىل قارصًة أبحاثها وكانت سالمة، أحمد تحريرها ورئيس ملديرها ١٣١٠ه األول
املألوفة األلفاظ من معرفته تسهل ما عىل محتوية األدب، أهل من يماثلهم ومن املدارس
املبدأ بسالمة معروفًة وكانت عقولهم.» قدر عىل الناس «خاطبوا القول حد عىل لألذهان
عربية إىل العادية األلفاظ وتحويل املفيدة املواضيع بنرش كافلًة الخرافات عن منزهًة
فاتحة ويف الفنون، من فن كل يف أسئلة مع فصيح إىل واملستهجن صحيح إىل والخطأ
بعض إليها فأدخل سالمة محمود لعهدة تحريرها ورئاسة إدارتها تحولت الثالث عامها

البيتان: هذان الخارجي غالفها عىل منقوًشا وكان التحسني،

س��داد ف��ي وك��ل��ه��ا ش��ت��ى ال��ع��ل��م ج��رائ��د
ال��رش��اد س��ب��ي��ل إال ف��ي��ه��ا ل��ك أرى وال

املنظوم (8)

أول عن الثاني] الفصل – األول الباب – أوروبا صحافة – الثاني [الكتاب القول سبق
واملرصية» الرشقية املسألتني «حل مجلة وهي العربي، باللسان ظهرت شعرية مجلٍة
وصف عىل نأتي واآلن لندن، مدينة يف الشهري الحلبي حسون هللا رزق بقلم ١٨٧٩ سنة
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القاهرة، يف ١٨٩٢ سنة الثاني ترشين ١٥ بتاريخ صدرت النوع هذا من مجلة ثاني
وتسهيل الشعر غريب لتأهيل صفحات بثماني الشهر يف مرَّتنَي نجيب أحمد أسسها

قوله: إنشائها إىل به حدا والذي بقريبه، بعيده شمل الجتماع الطرق

وادعاء ذويه غري إىل انتسابه كساًدا بضاعته عىل وجلب فساًدا الشعر زاد ومما
أهله: غري يف وصار أصله عن خرج حتى بَنِيه من أنه ببنِيه ليس من

م��ع��ه يُ��ج��رى وال ي��ج��ري ف��ش��اع��ر أرب��ع��ْة ف��اع��ل��م��نَّ ال��ش��ع��راء
ت��س��م��ع��ه أن ح��ق��ه م��ن وش��اع��ر ال��م��ج��م��ع��ة وس��ط ي��ن��ش��د وش��اع��ر

ت��ص��ف��ع��ه أن ح��ق��ه م��ن وش��اع��ٌر

والوزراء واألمراء الخديوية املدائح يف األول أبواب: ثالثة إىل صاحبها قسمها وقد
يوجد التي القصائد من األول بالباب يدرج ما عىل األدبي االنتقاد يف والثاني واألعيان،
والفكاهية الحكمية واألبيات األزجال يف الثالث والباب األدبية، الفنون جهة من خلل بها
عطلها حتى الصحافة لعالم املجلة هذه تظهر كادت وما ذلك. وغري واملواليا والغرامية
مخصوصة فئًة إال تهم كانت ما التي مضامينها مطالعة عىل الناس إقبال لقلة منشئها

منهم.

النصوح (9)

ال��ش��روح ف��ي��ه��ا ت��ط��ل ال ص��غ��رى ال��ع��ل��م ف��ي ج��م��ل��ت��ي
ال��ن��ص��وح ذاك أن��ا ه��ا أدع��و ل��ل��ع��ال��م ج��ئ��ت

سنة الثاني ترشين ٢٠ يف ظهرت التي هذه مجلته توفيق محمد صدر البيتنَي بهذين
أدبيٌة علميٌة مجلٌة وهي الوجود، لعالم هجرية ١٣١٠ األول ربيع ميالدية/٢٩ ١٨٩٢
الحجم، صغرية صفحًة ٣٢ يف أسبوع كل من الخميس يوم تصدر كانت فكاهية تاريخيٌة
عىل مرتب العلوية» للعائلة الخديوية «املدائح ديوان من جزء منها عدد كل أول ويف
املجلة هذه إلنشاء املساعدة يد ووزرائها مرص أعيان بعض مدَّ وقد املعجم، حروف
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باشا راتب ومحمد املرصية الديار يف األرشاف السادة نقيب البكري توفيق محمد كالسيد
قال: إليه املشار البكري توفيق محمد مدح يف البيتنَي هذين أحدهم نظم وقد وغريهما،

س��ي��د ك��ل ع��ل��ى ال��ع��ال��ي ال��ش��رف ل��ه ه��اش��م آل م��ن ال��ب��ك��ري ال��س��ي��د ه��و
وب��ال��ي��د ب��ال��ل��س��ان إل��ي��ه أش��ي��ر ا م��ح��ت��دٍّ أش��رف ال��ن��اس أي ق��ي��ل إذا
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العاصمة عن خارًجا املرصية املجالت كل أخبار عىل يشتمل





األول الفصل

أخبارجمالتاإلسكندرية
١٨٨٨ إىل ١٨٨١ سنة من

والتبكيت التنكيت (1)

قبل القالقل وإحداث الخواطر إثارة يف عظيم شأٌن لها كان التي الصحف أوليات من
كانت إنها قلنا إذا نبالغ وال نديم، هللا لعبد والتبكيت» «التنكيت مجلة الربيطاني االحتالل
الثورة ومصدر األهلية الفتنة ينبوع و«الطائف» و«الفسطاط» «املفيد» رصيفاتها مع
ثماني ذات القطع صغرية وهي املرصية، األمة عقالء من كثريين بشهادة العسكرية
وضعها من القصد وكان ١٢٩٨ه سنة رجب ١٨٨١م/٨ حزيران ٦ يف ظهرت صفحات
فأخطأت النيل، وادي يف األجانب مقاومة عىل الوطنيني وتحريض الحكومة أعمال انتقاد
كتابنا يف املشئومة حوادثها تفاصيل رسدنا التي الوخيمة النتائج من كان ما وكان املرمى
بالطبع قريبًا سننرشه الذي العلوية» املحمدية الساللة عهد يف املرصية الخديوية «تاريخ
إىل صاحبها فحوَّلها انقرضت عمرها من األوىل السنة تمام وقبل تعاىل. هللا شاء إن
باالشرتاك مقاالتها هو يكتب وكان ذكرها، سيأتي التي «الطائف» باسم سيارة جريدٍة

الواحد: بالحرف غرغور1 نجيب عنها رواه ما وهاك سمري، أحمد مع

األخالقية الهزلية جريدته نديم هللا عبد املرحوم أصدر حتى كذلك الحال وظلت
يف دقيًقا وصًفا ذاك إذ مرص ووصف وأطرب، فأعجب والتبكيت» «التنكيت

كانون ١٠ بتاريخ املرصي» «االتحاد جريدة يف املنشورة عاًما» ثالثني يف «الصحافة مقالة عن نقًال 1

.١٩١٠ سنة الثاني
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الشعلة وكانت باإلفرنجي» مصاب عىل طبي «مجلٌس عنوانها خالدة مقالة
الديار لهذه اإلنكليز واحتالل عرابي بثورة انتهت التي األفكار حركة من األوىل

األسيفة.

«املحروسة» جريدتَي وبني بينها وطيسها حمي التي باملناقشة املجلة هذه واشتهرت
فردَّ اللغة» بحفظ الذات «حفظ بعنوان نديم هللا عبد كتبها مقالة ألجل الجديد» و«العرص
الذات» بحفظ إال يكون ال اللغة «حفظ أن فيه أثبت محكًما ا ردٍّ شميل أمني العالمة عليه
بعض كليهما إىل انضم ثم الفريَقني بني الجدال فاشتد برهان، إىل يحتاج ال أمر وهو
وغريهم، نحاس وإسكندر غرغور ونجيب شميل شبيل والدكتور سمري كأحمد األدباء

العرابية. الثورة نار نشوب لدى املتناقشني شمل بتفرق املناظرة وانتهت

الراوي (2)

الحقبة يف الراقية جرائدها بكثرة املرصي القطر عاصمة تزاحم اإلسكندرية مدينة كانت
املهمة مجالتها بعدد حظٍّا منها أقل كانت لكنها العربية، الصحافة تاريخ من الثانية
الشهرية الفكاهية األدبية «الراوي» مجلة أشهرها ومن املخصوص، الوصف تستحق التي
جزء كل أن مميزاتها ومن زينيه. خليل ملنشئها ١٨٨٨ آذار شهر غرة يف ظهرت التي
فيها يتنقل القارئ فكان زوجان، فاكهة كل من فيها صغرية حديقٍة بمثابة كان منها
الفكاهات إىل الحكماء وآراء العلماء أفكار إىل األدبية الفصول إىل االجتماعية املباحث من
إىل الخاوية العصور منذ مرص» «تاريخ أيًضا فيها ونرش والروايات، والقصص والنكات
يف ووقف السياسة فيها صاحبها أدخل إذ بها عثر الحظ لكن الخديوية، الدولة عهد
السوريني، عىل املشهورة حملته حمل عندما املرصية الوزارة رئيس باشا رياض وجه
بعد عطلها الذي صاحبها من أقوى بالطبع وكان املجلة وجه يف باشا رياض فوقف
زينيه خليل أن األدباء بعض بني بريوت يف شاع العطلة هذه خالل ويف بسنتنَي، إصدارها
إبراهيم الشيخ اإلمام إىل اإلشاعة وبلغت احتجابه، بعد «الراوي» إصدار إعادة عىل عازم
«قفا من أشهر األدباء بني صارت التي الرسالة تلك إليه فكتب األكرب أستاذه اليازجي

فيها: جاء التي وهي نبِك»

تلك يف الوطنيني وغرية عندكم األدب نهضة عن نسمع كنا الذي أين أسألك
يقوم ما أموالهم فضالت يف يكن ألم أدبائهم؟ عىل أيديهم وسخاء الناحية
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تشغل خطتها، يف املزاحم قليلة ثمنها، يف رخيصة حجمها، يف صغرية بمجلٍة
والذود مآثرهم بذكر صفحاتها وتُسوِّد أدبًا، مجالسهم وتمأل سلوًة، فراغهم
الرأي إنه كال، ثم كال مجلتك، إىل الرجوع عزمك يف إن وتقول حياضهم؟ عن
عن يغنيك ما وثانيًا أوًال أمره من بلوَت وقد الباطل، وساوس ملن وإنه الفائل
عىل فيه تقوم واحًدا جزءًا منها فأصدر بد وال فاعًال كنت وإن النصيحة، إطالة
قومه مراثي يف أرميا يراعة يستعري راثيًا وشاعًرا مؤبِّنًا خطيبًا الرشق رضيح
أو يشعر قلبًا املتحركة الرمم تلك يف وجدت إن وتستبكي تبكي حتى وأرضه
وادفنه القلم رأس وشجَّ الرضيح ذلك لوح عىل تكتبه ما انقش ثم تدمع، عينًا
ذلك بعد توخيت وإن عنه، مرتىض مرحوًما فيهم هللا يبعثه أن إىل الرمم تلك يف
الخالعة من وبرقًعا به ترتدَّى الجهل من ثوبًا لك فاستعر املعاش من وجًها
الرقيقة، برشتك عن جبينك ندى وتمسح نفسك عينَي أمام وجهك حمرة تسرت
متحامًال إال أراك ال وإنني … السبيل هو اليوم إنه سبيلهم يف القوم اتبع ثم
أن األيام وسع يف ليس خطة إدراك يف إياًها جاهًدا تحتمله ال بما نفسك عىل
فأنت معدومني وأهلها كاسدة األدب بضاعة دامت ما ألنه نيلها؛ عىل تمالئك
الصماء. الصفاة ظهر يف العشب ويلتمس الرمضاء من الثلج يطلب بمن أشبه

واآلنسة غرغور كنجيب واملرصيني السوريني من كثريون أدباءُ «الراوي» يف وكتب
خطابًا اليازجي إبراهيم الشيخ فيه ونرش وغريهما، الدمشقي قساطيل نعمان بنت سلمى
مطلعها: التي الشهرية قصيدته الحداد نجيب والشيخ املدارس» بعد الدارس «أدب عنوانه

واآلالء ال��ن��ف��وس ت��ل��ك أي��ن ال��ض��ي��اء ذاك أي��ن ال��ش��رق ب��ن��ي ي��ا

األدب حديقة (3)

بعضها ألَّف التي الروايات فيها لينرش غرغور نجيب ١٨٨٨ سنة أنشأها روائية مجلٌة
منها جزء كل صفحات عدد وجعل اإلفرنج، كتبة أشهر عن منها اآلخر البعض وعرَّب
التي «التعساء» رواية بنرش فبدأ بديع، وإتقاٍن جميل وحرٍف كبري بحجٍم صفحة ٦٤
رواًجا املجلة هذه راجت وقد لذكرها، محل ال أخرى وروايًة هوغو فكتور عن عرَّبها
وأرادت مرص، رجال أعاظم من رجل ألمر امتثاًال تعطيلها إىل اضطر ولكنه ا، جدٍّ عظيًما
إىل بسيًطا كتابًا فكتبت املطبوعات قانون بموجب تعامله أن حينئٍذ الداخلية نظارة
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رخصة عىل حاصًال كان إذا عما املجلة صاحب يسأل أن إليه تطلب اإلسكندرية محافظ
البوليس، رجال وبعض األول املحافظة معاون بواسطة يدعوه باشا عريف فبعث طبعها،
يقرأ وبدأ بيده املطبوعات قانون املدينة محافظ أخذ يديه بني غرغور نجيب تمثل وملا
حاول وكلما جنيًها، تسعني استحقها التي الغرامات مجموع جعل حتى يفهم أن بدون
والغيظ العربة كادت حتى نغمته يف يزيد أدبية املجلة بأن يفهمه أن غرغور نجيب
املستقبل يف يطلب بأن عليه تعهد وبأخذ بذهابه وأشار ذلك املحافظ فلحظ يخنقانه،

الطبع. قبل رخصة
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سائرجمالتاإلسكندرية أخبار
الثانية احلقبة إىلهناية

النجاح مرقى (1)

لعطية النجاح» «مرقى كانت طائفته لخدمة األقباط شبان أحد أنشأها عربية مجلٍة أول
كانت املواضيع مختلفة الحروف دقيقة القطع كبرية صفحاٍت ثماني ذات وهي جرجس،
وقصد ١٨٩٢ الثاني كانون غرة يف األول جزؤها ظهر وقد الشهر، يف مرات ثالث تصدر
املعارف مدارج يف الشعوب سائر مباراة لهم ليتسنَّى قومه بني ترقية منشئها بها
العلم عن منقطعني الرشقية األمم كسائر كانوا األقباط ألن الحديثة؛ الحضارة وأسباب
بطريركهم لهم استجلب عندما إال غفلتهم من يتنبَّهوا ولم اإلهمال، بيداء يف وتائهني
ميخائيل يد عىل «الوطن» جريدة لهم وتأسست أوروبا من مطبعة الكبري الرابع كريلس
حتى فشيئًا شيئًا بينهم فيما تتزايد القومية النهضة أخذت الحني ذلك ومن السيد، عبد

واملذهبية. والسياسية العلمية شئونهم يف عليها يعولون صحافة لهم اآلن صارت
حركت التي العوامل جملة من كانت أخبارها نقصُّ التي النجاح» «مرقى ومجلة
الخاصة مصالحهم ترقية وراء السعي يف جريانهم الشعوب بسائر االقتداء عىل األقباط
املجالت من غريها لظهور السبيل مهدت أنها إال قصريًا عمًرا عاشت قد تكن وإن والعامة،
وكانت الجنسية، والرابطة العلوم روح قلوبهم يف وأنعشت لألقباط وافرة خدًما أدت التي
القضاء – التاريخ – واإلنشاء الكتابة – االفتتاحية املقالة اآلتية: األبواب تتناول مباحثها
األسبوع أخبار ملخص – وأجوبة أسئلة – واملناقشة املكاتبة – ألغاز حل – شذرات –

فكاهات. – ونصائح حكم –
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الفتاة (2)

مؤسستها. ووالد «الفتاة» مجلة مدير نوفل؛ نسيم

العربية، اللغة كتَّاب من الرجال بيد محصورة الثانية الحقبة أواخر إىل الصحافة كانت
الرشقية املرأة ألن النساء؛ من القلم ربات بهمة ظهرت واحدة مجلٍة أو بجريدة نلم ولم
وإهمال شئونها برتقية العناية لقلة والخمول والجمود الجهل ديجور يف عائشة كانت
هذه يف ومنافستهم الرجال مجاراة عن النساء قرصت ولذلك أحوالها، وتحسني تربيتها
كرائم من فتاٌة خدرها من برزت حتى املنوال هذا عىل الحال ولبث الرشيفة، الحلبة
أبصار عن الجهل حجاب بيدها تمزق أن فأرادت املشهورة، عائالتها أديبات ومن سوريا
نوفل هند السيدة بها ونعني واالعتبار، بالثناء جديرة مجلًة لهن وأنشأت جنسها بنات
الصحف باكورة وهي الشهرية، «الفتاة» مجلة ١٨٩٢ الثاني ترشين ٢٠ يف أسست التي
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وعميدتهن الصحافيات بأم الفاضلة منشئتها ُدعيت ولذلك بالضاد، للناطقات النسائية
من األول الجزء افتتحت وقد وزعيمهم، الصحافيني بأبي الخشاب بن إسماعيل ُدعي كما

البيتنَي: بهذين املجلة

ق��ل��م��ي خ��طَّ��ه ع��م��ا ل��ح��اظ��ك غ��ض��ي ال��ك��رم رب��ة ي��ا ب��ل ال��ع��ل��م رب��ة ي��ا
ك��ال��ع��ل��م ال��ع��رب ب��ي��ن ف��ت��ات��ك ه��ذي م��ن��ع��م��ًة ال��ود ب��ح��س��ن ��ح��ي��ه ت��ص��فِّ

بالجنس املتعلقة بمواضيعها الرشق سماء تحت مبتكرة فكانت املجلة مباحث أما
بمبدئها عمًال الدينية املشاحنات إىل تنزع وال السياسية األمور تتحاىش فكانت اللطيف،
بنوٍع ونرشت املطلوب، الواجب إىل واالستلفات املسلوب املرأة حق عن الدفاع وهو: الوحيد
الوسطى، والقرون الغابرة األزمنة يف الطبيعي ومركزها املرأة حالة عن فصوًال خاص
وتربية املنزل وتدبري اإلدارة وحسن واألزياء واألخالق واآلداب العلم من اآلن بلغته وما
فصادفت والتصوير، والرسم والنقش والتخريم والتطريز كالخياطة الفنون وسائر األوالد
واألجنبية العربية الصحف وقرَّظتها البالد وأمريات األدب ربات لدى وإقباًال قبوًال املجلة
من اآلتية األبيات منها فاخرتنا الثناء قصائد صاحبتها عىل تواردت وقد املقاالت، بدرر

الهجري: الحساب عىل بتاريخ اختتمها التي فواز زينب الشاعرة نظم

أح��ب ك��م��ا ال��ل��ط��ي��ف ال��ج��ن��س ازده��ى وب��ه��ا األدب أرب��اب ي��زي��ن ال��ف��ت��اة ع��ز
ع��ج��ب وال ال��م��س��ف��رات ال��م��ع��ان��ي ح��ور ف��ت��ات��ه��ا ت��زفُّ ه��ن��د ل��ن��ا ج��اءت
ال��ع��رب ف��ص��ي��ح��ات ح��ض��ارت��ه��ا ج��م��ع��ت ف��ض��ي��ل��ٍة ب��ك��ل م��ح��الة وف��َدْت
ط��رب ف��ي وم��ل��ن��ا م��ال��ت أف��ك��ارن��ا س��م��ات��ه��ا ج��م��ال وص��ف��ت ف��ل��و وص��ف��ت
م��ن��ت��خ��ب م��ع��ن��ى ك��ل م��ن ح��وت ف��ل��ق��د وف��ن��ون��ه��ا ف��ت��ات��ن��ا در ل��ل��ه
ط��ل��ب ول��و ال��زم��ان ي��ب��ل��غ��ه��ا ك��ان م��ا ب��ن��ش��أٍة ال��ل��ط��ي��ف ال��ج��ن��س ف��ل��ي��ه��ن��أ
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الصحافة تكوين منذ العربية واملجالت الجرائد فهارس
١٩٢٩ عام نهاية إىل





طرازي. دي فيليب الفيكونت

م��زدان��ا ص��ار ق��د وب��ه��ا رس��وم��ك��م اق��ت��رن��ت ب��ه رس��ٌم ذا ال��ص��ح��ب م��ع��ش��ر ي��ا
إخ��وانً��ا ال��س��ف��ر ذا ف��ي ال��ده��ر ع��ن رغ��ًم��ا م��ًع��ا ت��ض��مُّ أض��ح��ت آث��ارن��ا ف��ت��ل��ك
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مؤلفي أجزاء من تبقى ما أنرش أن واملسترشقني بالضاد الناطقني البحث أهل وعدت
للوعد فإنجاًزا العظمى، الحرب قبل طبعه بارشت الذي العربية» الصحافة «تاريخ
زماٍن بعد ولو املذكور التاريخ أجزاء سلسلة من الرابع الجزء لهم أقدم بالعهد وقياًما
الذين رىض أحرزت التي السابقة باألجزاء أسوًة استحسانهم ينال بأنه الثقة ويل طويل،
صدر ما لكل شاملة كاملًة فهارَس الجزء هذا ويحتوي والباحثني، العلماء من تصفحوها

اآلن. إىل الصحافة تكوين منذ وغربًا رشًقا واملجالت الجرائد من الرشيفة لغتنا يف
الُكتاب قبيل يطرقه لم املسالك وعر املوضوع هذا أن األلباب ذوي عىل يخفى ال
يتوقعون ال أو به االشتغال يف لذًة يجدون قلما ألنهم املدققون؛ واملؤرخون الجديون
ملا يتحداه أن أحدهم ببال يخطر لم إنه القول أستطيع بل ورائه، من مادية منفعًة
تذليل يل ُقيض وقد اململة، واألبحاث الجسيمة املصاعب من السبيل هذا يف املؤلف يعانيه
صته محَّ الذي املرشوع بهذا للقيام وتفرغت الجد ساعد عن شمرت بأن العقبات تلك
بني يُنرش بأن جديًرا تأليًفا فجاء ملستزيد، زيادة بعده ليس متواصًال درًسا ودرسته
ولدى الصحافيني. آثار وتخليد الصحافة شأن لرفع العائدة فوائده لجزيل تعميًما األدباء
عن أغفل لم ألني بصري؛ ونقاد خبري عالٍم لكل جليٍّا القول هذا سداد يتضح مطالعته
دونت بل خاملة، أو صغرية حديثة أو قديمة كانت مهما واحدة عربيٍة صحيفٍة ذكر
أكثر تعيش أن لها يُكتب لم التي تلك أو املعمور أطراف من قرية أحقر يف ظهر ما منها

واحد. يوٍم من
من يل حاشا ثم يل حاشا والكمال، بالعصمة االدعاء أو املباهاة باب من ذلك أقول ال
الراهنة، الحقيقة وبيان الواقع إعالن الترصيح هذا إىل يدعوني إنما الفظيع! اإلثم هذا
العفو فأرجو أسماءها أوردت التي الصحف ألوف بني أكثر أو صحيفة ذكر فاتني وإذا
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بعض ذكر عن سهو طرأ إذا أنه الثابت املقرر ومن مني، مقصود غري كهذا إهماٍل عن
األحوال. هذه مثل يف عليه يُقاس ال والنادر ندر، ما إال ذلك يثبت فال الصحف

منشئها يكلف ال سهل أمر إليها املشار الفهارس وضع أن البعض أذهان إىل يتبادر
كال املنشودة، الضالة فيبلغ الصفحات بعض ويخط والقرطاس القلم يتناول أن سوى
يلبث ال واإلنصاف البصرية بعني فيه ن وتمعَّ املوضوع هذا تدبَّر من إن بل كال! ثم
وبذل الليايل وسهر والعناء والجَلد والتنقري التنقيب من العمل هذا يرافق بما يقر أن

سرتى. كما النفقات
وصالحًة باملراد وافيًة بجعلها تاريخيٍّا جغرافيٍّا ترتيبًا الصحف فهارس رتبُت وقد
هذه قسمت الجغرايف بالرتتيب فعمًال والتدقيق، البحث لذوي ومرجًعا دستوًرا تكون ألن
وإفريقيا آسيا وهي: الدنيا قارات من قارًة منها كلٌّ يتناول خمسة أقساٍم إىل الفهارس
لفهارس أحدهما بابنَي قسم لكل جعلت ثم الجنوبية، وأمريكا الشمالية وأمريكا وأوروبا
عدد عددها يساوي فروٍع من الواحد الباب ويتألف املجالت، لفهارس واآلخر الجرائد
لصحٍف مهًدا تكون أن لها أُتيح التي القارات من قارٍة كل يف الواقعة الدول أو البلدان
القرى أو املدن أو العواصم لصحف فهارس وهي الفروع فروع ذلك بعد وتأتي عربية،
معرفة من قصري وقٍت يف التاريخ رواد يتمكن الوسيلة وبهذه حدة، عىل دولة لكل التابعة
االطالع ومن خاص بوجٍه دولٍة كل صحف عىل الوقوف ومن عام بوجٍه املعمور صحف

أخص. بوجٍه قرية أو مدينة أو عاصمة كل صحف عىل
وسهلت صعوبة كل أمامي مهدت رشيدًة خطًة اتبعت املذكورة الفهارس ولتنظيم
راعيت الدول وتسمية البلدان تقسيم يف أني وهي املقصودة، الغاية إىل الوصول يل
لدى أي ١٩٣٣؛ عام بداية يف رسميٍّا به تُعرف كانت الذي السيايس الجغرايف وضعها

العربية». الصحافة «تاريخ كتاب من الرابع الجزء هذا طبع مبارشتي
عىل مجالت أو جرائد من الصحف عناوين أوًال يأتي: ما الفهارس هذه يف ودوَّنت
التغيريات ألن سواهم؛ دون الصحف مؤسيس أسماء ثانيًا ونزعاتها، موادها اختالف
كل أخبار عن البحث سياق يف ذكرها سيأتي األسماء تلك عىل التأسيس بعد طرأت التي
يف «الهالل» مجلة ذلك عىل مثًال أرضُب الكتاب. هذا من التالية األجزاء يف ومجلة جريدة
أميل نجليه ذكر وأهملت زيدان جرجي مؤسسها اسم الفهرس يف أوردت فإني القاهرة،
وما بموجبها، السري نفيس عىل آليت التي بالخطة عمًال اآلن صاحبيها زيدان وشكري
و«األهرام» بريوت، يف و«األحرار» و«البالغ» الحال» «لسان عىل يصدق «الهالل» عن قلته
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تاريخ ثالثًا … إلخ نيويورك يف و«الهدى» حيفا، يف و«النفري» اإلسكندرية، يف و«البصري»
وعوَّلت والضبط، العناية من يوصف ال بما صحيفة كل لظهور والسنة والشهر اليوم
يف لها كقاعدة وغربًا رشًقا الكربى الدول اتخذته الذي الغريغوري الحساب عىل ذلك يف
كل لتكون مسلسلًة العددية رتبتها صحيفة كل يمني إىل وأضفت الرسمية، املعامالت

به. ومستقلًة الخاص بعددها مقرونًة صحيفة
لوالدتها، مهًدا كانت التي املدن أسماء عىل الصحف مراكز تعيني يف اعتمدت وقد
عنه اآلن سأرضب الصحف بعض نرش مكان عىل التبديل من ذلك بعد طرأ ما وكل
القبيل هذا ومن الكتاب، هذا أجزاء سائر يف أخبارها رسد لدى بالتفصيل ألدونه صفًحا
بريوت يف ُولدت التي «املقتطف» مجلة تاريخ الثاني الجزء يف أوردت أن يل سبق
جرائد بني «األهرام» جريدة عنوان الثالث الجزء يف وذكرت القاهرة، إىل انتقلت ثم
هذا من ٤٥٠ الصفحة يف وكتبت املرصية، اململكة عاصمة يف اآلن تنرش وهي اإلسكندرية
تحولْت ثم سانتوس مدينة يف النور أبرصت التي «الربازيل» جريدة أخبار الرابع الجزء

ذلك. قبيل من أخرى صحًفا عليها وقس باولو، سان مدينة إىل الثاني عامها يف
أسمائها عىل الشهور تعريف يف اصطلحت بأني املقام هذا يف التنويه من بد وال
بعض ألن بالضاد؛ سكانها ينطق التي األقطار أكثر يف االستعمال الجارية العربية
الخاضعة األقطار من وغريها والهند وزنجبار ومراكش والجزائر وتونس كمرص البلدان
بال العربية كتاباتهم يف الفرنجية الشهور أسماء سكانها يستعمل األجنبي لالستعمار
أو «جنايو» لفظة تستعمل مثًال املرصي القطر صحف فنرى ذلك، إىل ماسة حاجة
لفظة تورد تونس صحف نشاهد أننا كما الثاني، كانون شهر عىل للداللة «يناير»
وزن لها يستقيم ال التي الشهور سائر أسماء ذاك عىل وقس املذكور، للشهر «جانفي»
لكل فدفًعا أجنبية، بلغٍة منهم العارفون إال الضاد أبناء من يفهمها وال العربي اللسان يف
لغتنا لكرامة وصيانًة الستعمالها توحيًدا العربية مسمياتها الشهور عىل أطلقت التباس

الرشيفة.
األحدث إىل عهًدا األقدم من التسلسل طريقة فيه اتبعت فإني التاريخي الرتتيب أما
جميع عناوين تعرف أن مثًال شئت فإذا مدينة، لكل الصحف عناوين إيراد يف عمًرا
أسماء تعرف وأن بريوت مدينة يف اآلن إىل الصحافة بدء منذ ُولدت التي الصحف
عناء وبال مفصًال ذلك إدراك أمكنك لصدورها والسنة والشهر اليوم تاريخ مع منشئيها
الصحف عىل بحذافريه يصدق بريوت مدينة صحف عن قلته وما برص، ملحة أقل يف
أمامك تتمثل هكذا وأقصاها، قرية أصغر حتى عاصمة أكرب من املعمور سائر يف العربية
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وعلميٍّا ولغويٍّا وتاريخيٍّا جغرافيٍّا املختلفة أطوارها يف العربية الصحافية النهضة حركة
… إلخ وتجاريٍّا وصناعيٍّا وزراعيٍّا واجتماعيٍّا وسياسيٍّا وفنيٍّا وأدبيٍّا

نرشاتنا من كثري عن الغوامض تجلو مفيدة بحواٍش الفهارس أردفت للعمل وإكماًال
بعض حياة يف اندمجت التي التاريخية الحوادث إىل يشري ما الحوايش تلك وبني الدورية،
السابقة، األجزاء يف ذكرها فاتني أو الصحافيني من واحد غري بها اشتهر أو الصحف
طي يف إال الباحثون يجدها ال فريدة وأخباٍر لذيذة ونوادَر جليلة فوائَد عىل تشتمل وهي
الكالم فسأسهب الحوايش يف ذكرها إىل أتطرق لم التي الصحف سائر أما الكتاب، هذا
الكافية املواد لديَّ تهيأت وقد تعاىل، هللا شاء إن التالية األجزاء يف أربابها وعن عنها
وينتهي للطبع، جاهزًة مجلًدا عرش اثني من يتألف الذي الكتاب هذا أجزاء سائر لنرش
السنة حتى برسومهم مزينًة أربابها وتراجم العربية الصحف بأخبار املجلدات هذه آخر
التي املجلدات إنجاز عن أتقاعس فلن أجيل يف سبحانه املوىل فسح وإذا ميالدية، ١٩٢٩

أيًضا. املذكورة السنة بعد الصادرة بالصحف تتعلق
من اليوم أزفه الذي الجزء هذا بأن الترصيح من يل بد ال التمهيد هذا أثر عىل
أفنيت بل أوقاتي أكثر استغرق جدي شغل ثمرة هو الكريمة العربية األمة إىل مؤلَّفي
وتنظيم مواده إعداد يف سنة وأربعني أربًعا قضيت ألني حياتي؛ يف شطر أهم سبيله يف
بأن وجديًرا املطلوب بالغرض وافيًا هلل والحمد جاء حتى محتوياته وتمحيص فهارسه

عروس.» بعد عطر «ال فيه: يقال
الخافقني يف صدرت التي العربية الصحف شتى أجمع أن رأيت األمنية هذه ولبلوغ
الذي املبتكر، الفكر هذا إخراج إىل اهتمامي فرصفُت اآلن، حتى الصحافة عهد أول من
مستمرٍّا جهاًدا ألجله جاهدت بل العمل، حيز إىل القوة حيز من إنسان، إليه سبقني ما
عربًة تكون كي الرواية هذه رسد توخيُت وقد يأس، عيلَّ يستويل أو ملل يأخذني أن دون
عدم إليهم وينسبون واألفكار، املبادئ يف بالتقلب الرشقيني ون يعريِّ الذين الغرب ألبناء

األعمال. من يبارشونه فيما الثبات
الذرائع بكل أفتش أخذت كبريًا واجتهاًدا دقيًقا بحثًا يتطلب املرشوع هذا كان وملا
بالسهم منها ظفرت حتى املهجورة وعتائقها البالية وآثارها الصحف شوارد عن الفعالة
االختصاص وذوي منهم الدراجني وأحفاد اإلحياء الصحافيني راسلت السبب ولهذا األوفر؛
يف الشاقة األسفار بذاتي عانيُت ثم والغربية، الرشقية األمصار يف الكتابية اآلثار بصيانة
مدينة أو قطر كل يف الوكالء وأقمت املنشودة، ضالتي وراء ساعيًا وعرضها البالد طول
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فيها نرشت أو دائرتهم ضمن تُنرش التي واملجالت الجرائد عن يبحثوا أن إليهم مفوًضا
من لذلك تجشموا مهما نفقتي عىل يل يلتقطوها أن إليهم وأوعزت الزمان، قديم منذ
التي الخطة متبًعا الهمة من يُوصف ال بما منهم كلٌّ فاشتغل وتنقيب، وتعب ومال وقت
سبيل يف فتور بال السعي واصلت هكذا وبيني، بينه عليها االتفاق جرى أو له رسمتها

خلل. يْعتَِوره أو نقص يتخلله لئال املرشوع نجاح
األمصار جميع يف عددها وينمو فيوًما يوًما تتكاثر العربية الصحف كانت وملا
عليها واإلنفاق حفظها ألن األمر؛ بادئ يف فعلت كما برمتها مجموعاتها اقتناء عن عدلت
اقترصت عليه بناءً مثيل، فرد من العلمية واملجامع اآلثار ودور والحكومات بالدول أوىل
التي املمتازة األعداد بعض وعىل مجلة أو جريدة كل من صدر عدد أول إحراز عىل
األول العدد إحراز عيلَّ يتعذر كان وعندما الصحافة، تاريخ وضع يف عنها يُستغنى ال

مفيد. بحٍث أو تاريخية قيمٍة ذا آخر عدًدا أو الثالث أو الثاني العدد عنه اعتضت
تنظيمه يف اتبعت قد صحافيٍّا معرًضا منزيل يف أنشأت الصحف تلك فرائد ومن
ويبلغ املقدمة، هذه صدر يف وتاريخيٍّا جغرافيٍّا الفهارس تنظيم عن ذكره سبق ما
طبع من الفراغ لدى الصحايف املعرض هذا عليها اشتمل التي العربية الصحف عدد
مختلفة ومجلة جريدة وخمسني ومائتني آالف وثالثة نيًفا الكتاب هذا من الرابع الجزء
والوقت الجسيم العناء بعد توقفت وقد املسكونة، أقطار أربعة من ُجمعت العناوين

املذكورة. صحفي أرباع لثالثة األوىل األعداد عىل العثور إىل الوافرة والنفقات الطويل
منها يتألف التي الصحف جميع عىل أيًضا يرسي العربية الصحف عن رويته وما
الرسيانية وهي: وحديثها، قديمها الرشقية اللغات سائر يف صدرت وقد الصحايف معريض
واألردوية والكردية والرتكية والحبشية واألرمنية والفارسية والقبطية واليونانية والعربانية
ُطبع التي األوروبية واملجالت الجرائد من جليلة طائفٍة عىل املجموعة تلك وتحتوي إلخ.
هذه فبعد وغريها. الغربية األمصار يف الرشقيون أنشأها أو الرشقية البلدان يف أكثرها
املثل ذلك الصحايف املعرض هذا عىل يطبق أن صواب وكل حق بكل يسوغ اإليضاحات

الفرا.» جوف يف الصيد «كل املشهور: العربي
، يُحدُّ وال يُحىص ال ما اللغات املختلفة الصحافية الوثائق هذه من لديَّ تجمع وقد
اآلثار هواة من أو الباحثني أو املؤلفني من كان من لكائن اآلن بعد يتيرس ال أنه ظني ويف
إحرازها يصعب التي النادرة العتائق تلك من خزائني عليه تنطوي ما جمع النفيسة
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زيارتهم لدى جاهروا املؤرخني وجهابذة العلماء كبار من فريًقا أن عىل شتاتها، وضم
أخرى مجموعٍة تكوين قاطبًة األرض دول عىل يستحيل بأنه الصحايف املعرض هذا
تلك من األعظم السواد ألن وكماًال؛ وترتيبًا وذوًقا وأهمية عدًدا هذه مجموعتي تضاهي
الجهابذة أولئك شاهد وقد النسيان، عناكب عليه ونسجت كان خرب يف دخل الصحف
منقطعة بل الوجود ونادرة الثمن غالية كثرية نسًخا إليها املشار الصحف بني األعالم
سبيل يف بُذل ولو منها مثال إىل الوصول يتسنى لن بأنه مرصحني فأعلنوا النظري،

قارون. ومال كرسى ثروة كل مشرتاه
أنحاء جميع يف العلمية األوساط عن وفهارسها املجموعة هذه شهرة تخَف ولم
عموًما الرشق صحافة عن التنقيب شاء من لكل الوحيد املرجع ألنها الراقية؛ البلدان
وهي الشأن بهذا يل جرت حادثة إيراد عن مندوحًة أرى لست وهنا خصوًصا، والعرب
املسترشقني أوروبا جهابذة من اثنني أن ذلك والتاريخ، للحقيقة خدمة تدوَّن بأن حريٌة
األتراك (عاصمة وأنقرة قديًما) األتراك (عاصمة اآلستانة مدينتي ١٩٢٥ سنة قدما
حنني بخفي وعادا آمالهما فخابت الرتكية، اللغة يف الصحافة آثار عىل للوقوف الجديدة)
االكرتاث قلييل كانوا األتراك ألن جدوى؛ بال األموال وبذل السفر مشقات عانيا بعدما
الجمهورية عهد وأوائل العثمانية السلطنة عهد عىل بالدهم يف ظهرت التي الصحف لجمع
بلوغ عىل اإلجمال بوجه الرشق دول أكثر أيًضا منه يسلم ال واضح تقصريٌ وهو الرتكية،

والكمال. الحضارة معارج يف سامية درجًة بعضها
اآلن سبق التي الصحافية املجموعة خرب بلغهما أن املسترشقان ذانك عتم وما
الرتكي القسم لدرس إيلَّ يرتددان كامَلني أسبوَعني مدة ولبثا بريوت مدينة فهبطا وصفها،
املجموعة بهذه إعجابهما عن أعربا الوداع ولدى املقصودة، ببغيتهما ظفرا حتى منها
تكون أن تمنيا ثم الرشقية، األبحاث عالم يف عظيم شأٌن لها سيكون أنه وأكدا الفريدة
عليها يطلعوا أن االسترشاق لعلماء ليتسنى أوروبا يف الشهرية املتاحف أحد حوزة يف

فوائدها. كنوز من وينتفعوا
التي الجهود ومقدار العربية» الصحافة «تاريخ مؤلَّفي أهمية العلم أنصار عرف
من أنه أيًضا وأيقنوا كاملة، سنًة وأربعني أربع مدة مواده وجمع وضعه ألجل بذلت
رضورة واتضحت والخاصة، العامة املكاتب يف عنها يُستغنى ال التي األساسية املؤلفات
فكان منهم، كلٍّ ألبحاث بابه يف مرجًعا أصبح إذ واألديب؛ واملؤرخ للصحايف مطالعته
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اللسان من استخراجه عىل العلمية الجمعيات بعض حملت التي الدواعي جملة من ذلك
املجلدان تُرجم أن وبعد الغربية، األقطار يف لفوائده تعميًما األوروبية اللغات إىل العربي
االجتماعية العلوم دائرة اآلن قامت العظمى الحرب قبل األملانية اللغة إىل منه األوالن
اإلنكليزية، اللغة إىل وتنقله هذا الرابع املجلد منه تنرش ببريوت األمريكية الجامعة يف
املذكورة الجامعة هيأتها التي األجزاء الثمانية مجموعة من جزءًا املجلد هذا وسيكون
(١٩١٤–١٩١٨) العظمى الحرب بعد العربية بآسيا املختصة املراجع فيها ونرشت
كما رتبًة األجزاء تلك أول وهو األدنى1 الرشق ولغات األوروبية اللغات بأهم واملوضوعة
وإليك الكتاب، لهذا اإلنكليزي العنوان صفحة يف املدون التسلسل رقم من جليٍّا يبني
إيلَّ وجهها ١٩٣١ سنة األول ترشين ٢٨ يف مؤرخة رسالة من فقرًة اللبيب القارئ أيها

قال: املذكورة الدائرة رئيس داد ستيوارت السيد العالمة األستاذ
عىل للتعاون بيدكم يدها تضع أن اإلمكان يف أصبح أنه تعلم أن جمعيتنا يرس
وتمتلئ أجمع، العالم ملنفعة العربية الدورية للصحف الجامع فهرسكم نرش
مؤلفكم ونرى البعيد غري املستقبل إىل األمل بعني ننظر حني ابتهاًجا قلوبنا
وموضوعها: املختلفة باللغات جمعيتنا تعدها التي الفهارس عداد يف النفيس

العربية. أسيا

دائرة بنرشها عنيت التي العربية» «آسيا مجلدات مجموعة منها تتألف التي اللغات أسماء هنا ندون 1

الخاص الحرف منها مجلد كل بجانب جعلنا وقد بريوت، بمدينة األمريكية الجامعة يف االجتماعية العلوم
ييل: فيما ذلك تفصيل وإليك سواه، عن له تمييًزا به

A العربية
AP العربية واملجالت الجرائد
E اإلنكليزية
F الفرنسية
G الجرمانية
H العربانية
I اإليطالية
M والرتكية والرسيانية والفارسية والكردية األرمنية املتفرقة: اللغات
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أقتطف ١٩٣٢ شباط ٢٩ يف مرقومة رسالة إليها املشار الدائرة رئيس يل كتب ثم
الصحافة «تاريخ لكتابي العلماء اعتبار وفرة عن تفصح التي التالية العبارة منها

الواحد: بالحرف نصه ما قال العربية»،

أهل به ونعد النفيس، مؤلفكم إىل وسنشري الطبع يف سنرشع الحال هذه ويف
صدوره. وقت إىل اآلن من به أنفسهم ليعللوا الخافقني يف العلم

توخيتها التي الثقة أحرز العربية» الصحافة «تاريخ أن بيانه سبق مما يتضح
األجزاء طالعوا الذين جميع أن علًما القراء أزيد وال األبحاث، ودقة الرواية بصدق له
عليها يدور التي املسائل يف عليه واالعتماد استحسانه عىل كلمتهم اتفقت منه السالفة
فوائده عن واإلفصاح به واإلعجاب تقريظه يف نظمت التي القصائد أن وناهيك موضوعه،
أقوال ذلك عىل وقس املسكونة، أقطار أربعة من عيلَّ وردت الخمسني عن عددها يقل ال
وأمراء الفضل أقطاب من وافتني التي الكثرية الرسائل مع واإلفرنجية العربية الصحف

والبلدان. األقطار مختلف يف البيان
واألدباء للعلماء الجميل معرفة باب من أقوله بل التباهي سبيل عىل ذلك أقول لست
واالستحسان، والحلم الرىض بعني فلحظوه مؤلَّفي راقهم الذين والصحافيني والشعراء
كتابي من الجديد الجزء هذا عىل اطالعهم بعد والنقد املعرفة أهل أسأل املقام هذا ويف
الالحقة؛ الطبعات يف يُصلح كي والغلط الخلل من عليه يعثرون لعلهم ما يل يبينوا أن

املتعال. هلل والكمال العصمة ألن
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األول القسم

العربية الصحافة تكوين منذ آسيا صحافة فهارس يف
١٩٢٩ السنة ختام إىل

أول تنبيه

سواهم، دون األصليني املؤسسني ذكر عىل الصحف منشئي أسماء تعيني يف اعتمدت إني
وكل لوالدتها، مهًدا كانت التي املدن أسماء عىل الصحف مراكز تعيني يف أيًضا واعتمدت
نرشها مكان أو تحريرها هيئة أو الصحف بعض إدارة يف التبديل من ذلك بعد طرأ ما

الكتاب. هذا من التالية األجزاء يف مجلة أو جريدة كل أخبار سياق يف سيظهر

ثاٍن تنبيٌه

كانت الصحيفة تلك أن إىل تُشري املجلة أو الجريدة اسم يمني يف ⊙ املرقومة النجمة إن
الدول بني الهدنة عقد تاريخ وهو ١٩١٨ سنة الثاني ترشين ١١ بتاريخ منترشة تزل لم
املجلة أو الجريدة اسم يسار يف املسطرة ⋆ النجمة أما العظمى، الحرب يف املتحاربة

.١٩٢٩ سنة األول كانون ٣١ بتاريخ منترشة تزل لم كانت الصحيفة أن إىل فتشري





األول الباب

آسيا يف العربية اجلرائد فهارسمجيع

اإلطالق. عىل آسيا يف العربية الجرائد جميع فهارس يتضمن
اآلسيوية. األصقاع من وبلد مدينة لكل وجغرافيًا تاريخيًا مرتبة وهي

∗∗∗

اللبنانية الجمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة بريوت أوًال:
١٨٥٨ الثاني كانون ١ الخوري خليل األخبار* حديقة (١)
١٨٦٠ األول ترشين البستاني بطرس سوريا نفري (٢)

١٨٦٣ آذار ١ األمريكيون املرسلون اإلنجيل انتشار عن أخبار (٣)
١٨٦٦ الثاني كانون ١ فنديك† كرنيليوس الدكتور الشهرية النرشة (٤)
١٨٧٠ حزيران ١١ البستاني سليم الجنة (٥)

١٨٧٠ أيلول ٣ اليسوعيون‡ اآلباء ⊙البشري⋆ (٦)
١٨٧١ الثاني كانون ١ األمريكيون املرسلون املنري الصبح كوكب (٧)

١٨٧١ شباط ٣ البستاني سليم الجنينة§ (٨)
١٨٧١ الثاني كانون ١٠ األمريكيون|| املرسلون األسبوعية⋆ ⊙النرشة (٩)
١٨٧٤ الثاني كانون ١ الشلفون يوسف التقدم¶ (١٠)
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١٨٧٥ نيسان ٢٠ قباني القادر عبد الفنون# ثمرات (١١)
١٨٧٧ ترشين١ ١٨ رسكيس** خليل الحال⋆ ⊙لسان (١٢)

١٨٨٠ الثاني كانون ١ نقاش نقوال املصباح (١٣)
١٨٨٣ الثاني كانون ١ املسيحي التعليم جمعية

األرثوذكسية
الهدية (١٤)

١٨٨٦ آذار ٢٢ الدنا رشيد محمد بريوت (١٥)
١٨٨٨ الثاني كانون ١ الخوري أمني بريوت دليل (١٦)
١٨٨٨ األول كانون ٢٢ رسمية بريوت (١٧)

١٨٨٩ آذار ١ البدوي خليل الفوائد (١٨)
١٨٩١ األول ترشين ١ البدوي†† خليل ⊙األحوال⋆ (١٩)

١٨٩٦ لويس نقوال (مدرسية) النشاط (٢٠)
١٨٩٨ أيلول ١٧ حداد أرسانيوس املطران املنار (٢١)
١٨٩٩ آيار ١ نارض أبو وشاكر األنيس سليم املعارف روضة (٢٢)

١٨٩٩ األول كانون ١٤ الحويك يوسف (مدرسية) املنارة (٢٣)
١٩٠٠ الثاني ترشين ١٥ األمريكية الجامعة (مدرسية) الكنانة (٢٤)
١٩٠٢ الثاني كانون ٢٠ األمريكية الجامعة (مدرسية) العلمية (٢٥)

١٩٠٢ آذار ١ الرشتوني ومحبوب غمايش فريد (مدرسية) األدبية النهضة (٢٦)
١٩٠٢ آذار ٢ غصن وفؤاد فواز إسكندر االستعدادية صدى

(مدرسية)
(٢٧)

١٩٠٢ آذار ١٢ ورشكاه مصور نجيب (مدرسية) الرقيب (٢٨)
١٩٠٢ نيسان ٩ األنيس‡‡ الباسط عبد ⊙اإلقبال⋆ (٢٩)
١٩٠٣ آذار ٢٩ األحد عبد سليم (مدرسية) العرص (٣٠)

١٩٠٤ الثاني كانون ١ املسيحية املدارس أخوة (مدرسية) النجاح ثمرة (٣١)
١٩٠٤ شباط ١٦ منصور مار جمعية الباكورة (٣٢)
١٩٠٦ آذار ٥ األمريكية الجامعة (مدرسية) املبتدئون (٣٣)
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١٩٠٧ الثاني كانون ٣ غانم خطار يوسف الغانمية الصلوات (٣٤)
١٩٠٧ ورشكاه عضامي فيليب (مدرسية) األرزة (٣٥)
١٩٠٧ ورشكاه حداد مرتي االستعدادية صدى

(مدرسية)
(٣٦)

١٩٠٧ (هالمية) الشاطئ (٣٧)
١٩٠٨ آب ١٥ هبت (٣٨)
١٩٠٨ أيلول ١ الخوري هللا عبد بشارة ⊙الربق⋆ (٣٩)
١٩٠٨ أيلول ٥ غانم خطار يوسف الفتاة املارونية (٤٠)
١٩٠٨ أيلول ٢٢ طبارة§§ حسن أحمد الشيخ العثماني االتحاد (٤١)

١٩٠٨ األول ترشين ٥ وفارس وشوشاني مالط الوطن (٤٢)
١٩٠٨ األول ترشين ١٥ مجاعص داود اللبنانيني األحرار مذكرات (٤٣)
١٩٠٨ األول ترشين ٢١ زينية وخليل خوري إسكندر الثبات (٤٤)
١٩٠٨ الثاني ترشين ٢ حلقة أبي هللا فضل املحبة (٤٥)
١٩٠٨ األول كانون ٥ غانم خطار يوسف الغانمية الرسائل (٤٦)
١٩٠٨ األول كانون ١٩ عطية شاهني جرجي املراقب||| (٤٧)

١٩٠٩ شباط ٦ األزهري¶¶ عباس أحمد ⊙الحقيقة (٤٨)
١٩٠٩ شباط ٨ فارس فليكس االتحاد لسان (٤٩)
١٩٠٩ شباط ٩ العرييس الغني عبد املفيد (٥٠)
١٩٠٩ شباط ١٥ حبال الدين محيي حسني ⊙أبابيل⋆ (٥١)
١٩٠٩ آيار ٢٧ عبده وطانيوس غرغور فائق األيام (٥٢)
١٩٠٩ تموز ٢٤ مجاعص داود الحرية (٥٣)

١٩٠٩ األول ترشين ١٨ عيواظ (٥٤)
١٩٠٩ األول كانون ٤ الخرج مرتي الخرج (٥٥)
١٩١٠ الثاني كانون ١ راشد أبي عبود البريوتي النصري (٥٦)
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١٩١٠ الثاني كانون ٢٧ اليايف صالح الشيخ الرشيد (٥٧)
١٩١٠ آذار ١٨ عبده طانيوس الراوي (٥٨)
١٩١٠ آذار ٣٠ املدور طه العام⋆ ⊙الرأي (٥٩)
١٩١٠ آيار ٧ النرص أبو الكريم عبد العثمانية الجامعة صدى (٦٠)

١٩١٠ حزيران ١٠ دبانة ثيوفيل الدكتور العامل الطبيب (٦١)
١٩١٠ أيلول ١٧ جانا توفيق بلدنا حمارة (٦٢)

١٩١٠ الثاني ترشين ٢ الغريب أمني الحارس (٦٣)
١٩١٠ الثاني ترشين ٤ جانا نجيب الحمارة (٦٤)
١٩١٠ الثاني ترشين ٢٤ القلقييل محمد الوطنية (٦٥)
١٩١٠ الثاني ترشين ٢٥ جرجور وإلياس الحداد أمني (مدرسية) املباراة (٦٦)
١٩١١ الثاني كانون ٢٠ املدريس اإلخاء جمعية الزهرة (٦٧)

١٩١١ آذار ٣ لطفي وعيل الناطور حسن الهامش (٦٨)
١٩١١ نيسان ١٧ ومأجوج يأجوج (٦٩)
١٩١١ حزيران ٢٩ بكداش## ونصوح الباقر محمد ⊙البالغ⋆ (٧٠)

١٩١١ آب ٥ سالم الرحمن عبد العريض القلم (٧١)
١٩١١ آب ١٩ الطيبي شاكر محمد العثماني اإلخاء (٧٢)

١٩١١ الثاني ترشين ١٣ األوىل النرشة (٧٣)
١٩١١ الثاني ترشين ١٩ حرب الدين محيي أحمد املسامرات (٧٤)
١٩١٢ الثاني كانون ١٠ الحسامي جميل القضاء (٧٥)
١٩١٢ الثاني كانون ١٦ ورشكاهم وبرصا حرفوش اإلعالنات (٧٦)
١٩١٢ الثاني كانون ٢٨ ش ل. د. كراكوز (٧٧)

١٩١٢ شباط داود نزيه (مدرسية) األستاذ (٧٨)
١٩١٢ آيار ١٤ ورشكاهم وبرصا حرفوش السورية التلغرافية الرشكة (٧٩)
١٩١٢ آيار ١٤ الخوري هللا عبد بشارة الربق صدى (٨٠)
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١٩١٢ آيار ٣٠ حنتس وفؤاد العرييس الغني عبد املفيد صدى (٨١)
١٩١٢ حزيران ٤ اليسوعيون اآلباء البشري صدى (٨٢)

١٩١٢ آب ٢ طبارة حسن أحمد الشيخ العثماني االئتالف (٨٣)
١٩١٢ أيلول ٢٣ حنتس وفؤاد العرييس الغني عبد العرب لسان (٨٤)
١٩١٢ أيلول ٢٨ حنتس وفؤاد العرييس الغني عبد العربي الفتى (٨٥)

١٩١٢ األول كانون ٧ التنري طاهر محمد املصور (٨٦)
١٩١٣ آيار ١٠ طبارة حسن أحمد اإلصالح (٨٧)
١٩١٣ تموز ٤ جانا توفيق البغلة (٨٨)
١٩١٣ تموز ٢٤ الصويف الدين بهاء العجائب (٨٩)
١٩١٣ آب ١٦ الخوري عيد أنيس النفائس ذيل (٩٠)
١٩١٣ آب ١٨ جانا توفيق الجبل حمارة (٩١)

١٩١٣ األول كانون ١٥ حنتس وفؤاد العرييس الغني عبد العرب*** فتى (٩٢)
١٩١٤ الثاني كانون ١٥ زينية خليل املرآة (٩٣)

١٩١٤ نيسان ١٢ رعد بك هللا عبد األحوال صدى (٩٤)
١٩١٤ نيسان ٢٠ جانا توفيق الكردي جراب (٩٥)
١٩١٤ آب ١٩ طبارة حسن أحمد الشيخ اإلصالح ملحق (٩٦)

١٩١٤ األول ترشين ٧ حرفوش بك جرجي بريوت جورنال (٩٧)
١٩١٥ تموز ١ مالط وشبيل عوض جرجي ⊙الوطن (٩٨)

١٩١٦ أيلول ٢٤ يني ماري (خطية) مينرفا (٩٩)
١٩١٨ األول ترشين ١ رسمية ⊙بريوت (١٠٠)
١٩١٨ األول ترشين ٤ الطيبي شاكر محمد ⊙اإلخاء (١٠١)
١٩١٨ األول ترشين ٢٥ عوض جرجي ⊙الحرية⋆ (١٠٢)

١٩١٩ نيسان ٩ شهاب فريد األمري اقرأني (١٠٣)
١٩١٩ آيار ١٤ النرص أبو عمر السورية الجامعة (١٠٤)
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١٩٢١ العليا املفوضية لألعمال الرسمية النرشة
اإلدارية⋆

(١٠٥)

١٩٢١ الثاني كانون ١٦ الدبوس (١٠٦)
١٩٢١ نيسان ٢٩ قريطم وعزة بيهم عثمان صالح (هالمية) الكشاف (١٠٧)

١٩٢١ آيار ١ زكور ميشال املعرض⋆ (١٠٨)
١٩٢١ آيار ٢٥ عقل††† أنطون الخوري السالم⋆ رسالة (١٠٩)
١٩٢١ آب ٦ نعيم أسعد إلياس األرز فتى (١١٠)

١٩٢١ أيلول ١ من الياهو سليم اإلرسائييل⋆ العالم (١١١)
١٩٢١ أيلول ١٢ السورية اليومية (١١٢)

١٩٢١ الثاني ترشين ١٧ مرسة جراسيموس املطران الهدية (١١٣)
١٩٢٢ آب ١٤ غريِّب إلياس النبوت (١١٤)
١٩٢٢ أيلول عقل أنطون الخوري املصورة الرسالة (١١٥)

١٩٢٢ األول ترشين ١ األمريكان املرسلون البستان⋆ (١١٦)
١٩٢٢ األول كانون ٧ عوض جرجي املناغش (١١٧)
١٩٢٢ األول كانون ١١ عكر أبي ونجيب ثابت يوسف اإلصالح (١١٨)
١٩٢٣ الثاني كانون ١ مكرزل يوسف الدبور⋆ (١١٩)
١٩٢٣ الثاني كانون ٢ وطانيوس بستاني بطرس

باخوس
البيان⋆ (١٢٠)

١٩٢٣ الثاني كانون ٥ البالغ جريدة مكتب الكشكول⋆ (١٢١)
١٩٢٣ الثاني كانون ١٥ زيات أنطون املحاكم (١٢٢)

١٩٢٣ شباط ١٢ رعد إلياس الغربال (١٢٣)
١٩٢٣ شباط ١٥ الدين نارص عيل املنرب (١٢٤)
١٩٢٣ آذار ١ غطاس نجيب املجنون (١٢٥)
١٩٢٣ آذار ١٥ اللبابيدي يحيى الطالب (١٢٦)
١٩٢٣ نيسان عقل ووديع يوسف البريق (١٢٧)
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١٩٢٣ نيسان ٥ سيف فرح سمعان األحوال صدى (١٢٨)
١٩٢٣ نيسان ١٢ اللبابيدي يحيى األوىل) (غري الطالب (١٢٩)
١٩٢٣ آب ١٤ خري هللا رزق هللا عبد املستقل (١٣٠)
١٩٢٣ آب ١٨ السعادة مصطفى الدكتور الشفاء (١٣١)
١٩٢٣ آب ١٩ كريدية وأحمد تميم مصباح املسارح صدى (١٣٢)

١٩٢٣ األول ترشين ١ األمريكان املرسلون األسبوعية النرشة ملحق (١٣٣)
١٩٢٤ الثاني كانون ٦ تويني جربان األحرار⋆ (١٣٤)

١٩٢٤ آب ٥ األسمر سجيع العمال (١٣٥)
١٩٢٤ آب ١٧ عازار وجرجي الدقاني ألكيس الجميلة الفنون (١٣٦)
١٩٢٥ آذار ٥ األحدب الدين خري الجديد⋆ العهد (١٣٧)
١٩٢٥ آذار ٢٠ شدياق يوسف إلياس الرياضية الحياة (١٣٨)
١٩٢٥ آيار ١٥ يزبك إبراهيم يوسف اإلنسانية (١٣٩)
١٩٢٥ آيار ٢٤ ليان نجيب االستقالل (١٤٠)
١٩٢٥ تموز ١٥ مغبغب فؤاد املصايف صدى (١٤١)

١٩٢٥ بخاش شكري الفتاة (١٤٢)
١٩٢٥ آب ٣١ وأحمد سمان الدين سيف

دمشقية
العرب وفاء (١٤٣)

١٩٢٥ أيلول ٢٢ كاملة خليل هبت⋆ (١٤٤)
١٩٢٥ الثاني ترشين ١٢ اليايف راغب النذير (١٤٥)
١٩٢٥ األول كانون ٢٠ قطيني حنني النمرود (١٤٦)

١٩٢٥ األول كانون سمان الدين سيف املدفع (١٤٧)
١٩٢٦ الثاني كانون ١١ تويني جربان املصورة األحرار (١٤٨)
١٩٢٦ الثاني كانون ٢٤ الجديدة املرأة مجلة إدارة النديم (١٤٩)

١٩٢٦ آذار ١٨ شدياق يوسف ألربت الجوائب (١٥٠)
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١٩٢٦ آيار ١٧ الكعكي عوني الغني عبد الرشق⋆ (١٥١)
١٩٢٦ آب ٢٣ سالم فريد الحوت (١٥٢)

١٩٢٦ األول ترشين ١٠ سنو منيب معليش⋆ (١٥٣)
١٩٢٦ األول ترشين ١٨ ونجيب عوض جورج حبيب

عطية
املناغش (١٥٤)

١٩٢٦ أيار رسمية‡‡‡ الرسمية الجريدة
اللبنانية⋆ للجمهورية

(١٥٥)

١٩٢٦ حزيران ١٢ زيدان فؤاد الوطني الكشاف (١٥٦)
١٩٢٦ األول كانون ١٧ الخازن لويس الخوري البحر (١٥٧)
١٩٢٧ الثاني كانون ١ السودا يوسف الراية (١٥٨)
١٩٢٧ الثاني كانون ١ شعيب سليمان وهبة الوثقى العروة (١٥٩)
١٩٢٧ الثاني كانون ٢٠ عوض عزيز واملسامري الرياح أبو (١٦٠)

١٩٢٧ نيسان ٣ الذقاني وألكيس كرم نجيب الجميلة الفنون (١٦١)
١٩٢٧ آيار ١٦ البيالني راشد الرشائع (١٦٢)

١٩٢٧ حزيران ٥ ولبابيدي طبارة الحضارة (١٦٣)
١٩٢٧ حزيران ٢٤ جودة أبو خليل الدستور (١٦٤)

١٩٢٧ األول ترشين ١٧ حشيمة هللا عبد األمام إىل (١٦٥)
١٩٢٨ الثاني كانون ١٨ الحايك نصار يوسف االقتصادية التجارية النرشة (١٦٦)

١٩٢٨ شباط ١٧ وأوالده مرقدة جرجي العقارية النرشة (١٦٧)
١٩٢٨ آذار ٣٠ زيدان وفؤاد الظاهر الفلكي (١٦٨)
١٩٢٨ آيار ٢٣ الحايك نصار يوسف الخبري (١٦٩)
١٩٢٨ تموز ٤ العيش ومحمود الدين جمال عابد التجدد صدى (١٧٠)
١٩٢٨ تموز ١٧ عقل§§§ وديع الراصد⋆ (١٧١)

١٩٢٨ آب ٧ العيش ومحمود الدين جمال عابد التاريخ (١٧٢)
١٩٢٨ آب ٩ عقل وأسعد يوسف البريق⋆ (١٧٣)
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١٩٢٨ األول ترشين ١ هللا فتح مصباح حسني الجريدة (١٧٤)
١٩٢٨ األول كانون ١٦ كرم نجم نجيب فرعون (١٧٥)
١٩٢٨ األول كانون ٢٨ الطباع الدين بهاء تراحيل (١٧٦)

١٩٢٩ نيسان الخوري فوتيوس العني (١٧٧)
١٩٢٩ األول ترشين ٦ إنجليل إدوار سبور⋆ بريوت (١٧٨)
١٩٢٩ األول كانون ١ شهال أبو وميشال زكور ميشال األسبوعي⋆ املعرض (١٧٩)

الفيحاء طرابلس مدينة ثانيًا:
١٨٩٣ آذار ١٣ البحريي|||| كامل محمد ⊙طرابلس⋆ (١)

١٩٠٧ الثاني ترشين ٢٦ رشيف حكمت الرغائب (٢)
١٩١٠ تموز ٨ صادق سامي محمد الوجدان (٣)
١٩١٠ تموز ٢٨ الدين عز الرحمن عبد االتحاد شمس (٤)
١٩١٠ أيلول ٢٦ اليازجي¶¶¶ توفيق األجيال (٥)
١٩١١ تموز 3 سلطاني أحمد املحامي (٦)
١٩١١ آب ٦ امللك منري محمد املدلل (٧)

١٩١١ أيلول ٦ مراد الدين صالح محمد السعدان (٨)
١٩١١ األول كانون ٧ خالط هللا لطف ⊙الحوادث⋆ (٩)
١٩١١ األول كانون ٢٢ املغربي القادر عبد الربهان (١٠)

١٩١٤ تموز ٢٠ طربية ناصيف الضمري (١١)
١٩١٨ األول ترشين ١٧ يني### جرجي ⊙املباحث⋆ (١٢)

١٩٢٠ حزيران ٢٣ طربية وإلياس الفاخوري يوسف الرقيب⋆ (١٣)
١٩٢٠ تموز ٣١ صويف نوري املحامي الثريا (١٤)

١٩٢١ األول كانون ١ عطية**** نجيب املهماز (١٥)
١٩٢٢ األيوبي أسعد األمري الشعب صدى (١٦)

١٩٢٣ حزيران ٣٠ وفاخوري طربية ناصيف الشمايل⋆ لبنان (١٧)
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١٩٢٥ شباط ٧ زخريا أسعد زخريا الشيخ الشفق (١٨)
١٩٢٦ الثاني كانون ٢٤ غنطوس سليم الصباح⋆ (١٩)

١٩٢٦ األول ترشين زخريا أسعد زخريا هوز أبجد (٢٠)
١٩٢٧ آذار ٧ األيوبي أسعد األمري الديك (٢١)

وزغرتا†††† أهدن ثالثًا:
١٩١٣ شباط ١٣ يمني بطرس أهدن (١)
١٩٢٥ تموز ٤ أنطون فريد الشمال⋆ صدى (٢)

برشاي قصبة رابًعا:
١٩١٠ نيسان ١٣ الكرميل وانيس األب برشاي (١)

حاتا كفر خامًسا:
١٩١٠ الثاني كانون ٢٤ سابا جرجي الدكتور النهضة (١)

كفتني مدرسة سادًسا:
١٨٨٣ األول كانون ٩ (خطية) األلباب لبان (١)

البرتون مدينة سابًعا:
١٩١٠ آذار ١٧ ضو أسعد األحوال مشهد (١)

أنفة ثامنًا:
١٩١٣ آب ٢٨ مكاري حنا جربان النهضة (١)

جبيل مدينة تاسًعا:
١٩٠٩ تموز ٢٣ وهبة سليم الحكمة (١)

عمشيت عاًرشا:
١٩٢٨ الثاني كانون ١ لحود روفائيل بيبلوس (١)
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درعون عرش: حادي
١٨٩٢ الخازن نوفل الشيخ (خطية) الجعبة (١)

جونية مدينة عرش: ثاني

١٨٩٥ األول ترشين ١٥ فريد والشيخ فيليب الشيخ
الخازن

األرز‡‡‡‡ (١)

شباب بيت عرش: ثالث
١٩٠٩ آذار ١٢ هللا عطا طوبيا الخوري الحق (١)
١٩١٢ نيسان ٤ حبيش أميل النتيجة (٢)

١٩٢٣ الثاني كانون ٦ الحائك يوسف ميشال العلم⋆ (٣)

صليما عرش: رابع
١٩٢٣ البشعالني الخوري يوسف الورقاء (١)

برمانا خامسعرش:
١٩٠٦ مدرسة (خطية) املدارس

السالم عني
(١)

بعبدات§§§§ سادسعرش:
١٩١٢ الثاني ترشين ١٧ خباز نعمان حنا الهرموش (١)
١٩١٣ الثاني كانون ١ صوايا يوسف الشاعر (٢)

١٩١٣ شباط ٢ شبل وميشال لحود جميل الجميل (٣)
١٩١٣ شباط ٢٣ صوايا وميشال سليم توفيق البستان (٤)

١٩١٣ األول ترشين ١٧ سمعان فؤاد الوالء (٥)
١٩١٣ الثاني ترشين ١٦ ويوسف خري أبي يوسف

رزق أبي
املنتدى صدى (٦)

١٩١٣ األول كانون ١٤ الكفوري إبراهيم الوطن (٧)
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١٩١٣ الكفوري نسيب اليقظان (٨)
١٩١٤ الثاني كانون ٤ أيوب إيليا الرعد (٩)
١٩١٤ الثاني كانون ١٨ كفوري فريد جحا (١٠)

بسكنتا عرش: سابع
١٩١٢ الثاني ترشين ٢٠ بطرس القديس مدرسة (خطية) املضمار (١)

١٩٢٩ آيار ٩ غانم هللا وعبد عريضة جبور صنني⋆ (٢)

حمانا عرش: ثامن
١٩١٠ الثاني كانون ٢١ ويوسف عاد إلياس الدكتور

الحاج
الشاغور (١)

بحمدون عرش: تاسع
١٩١٠ الحاج يوسف االعتدال (١)

بريوت جرسنهر عرشون:
١٩١٣ األول ترشين ٤ عقدة صبحي محمد النواس أبو (١)
١٩١٤ حزيران ١٦ راشد أبي حنا النادي (٢)

الشباك فرن وعرشون: حادي
١٩١٣ آب ١٥ جانا ونجيب جانا توفيق الجبل حمارة (١)

١٩١٤ أيلول ٢٣ عوض وجرجي راشد أبي عبود اللبناني النصري (٢)

الحدث وعرشون: ثاني

١٩٠١ أيلول راشد أبي عبود النصري (١)
١٩١١ األول كانون ٢٣ عقل شديد ونجيب عقل سعيد البريق (٢)

بعبدا وعرشون: ثالث
١٨٩١ األول ترشين ١ األسود إبراهيم لبنان (١)

١٨٩٤ الثاني كانون ٣١ باخوس طنوس خليل الروضة (٢)
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١٩٠٩ الثاني كانون ٢٥ رسمية ⊙لبنان (٣)
١٩٢٠ رسمية الكبري لبنان جريدة (٤)

كفرشيما وعرشون: رابع
١٩١٨ األول ترشين ١٥ نرص رشيد ⊙السالم (١)

الشويفات خامسوعرشون:
١٩٠٩ شباط ١٦ مدرسية نرشة (خطية) الشبيبة زهرة (١)

عاليه مدينة سادسوعرشون:
١٩١٣ الثاني كانون ٤ الخوري شبل إلياس الجامعة (١)

الدامور وعرشين: سابع
١٩١١ الحتي أيوب يوسف (خطية) الزيت إبريق (١)

عبيه وعرشون: ثامن
١٨٩٩ شباط ١٨ الدين||||| نارص عيل ⊙الصفا⋆ (١)
١٩١٢ آذار ١٤ نكد السامي محمد الفرائد (٢)

زحلتا عني وعرشون: تاسع
١٩١٢ أيلول ٢٨ نخلة رشيد الشعب (١)
١٩١٣ آب ١٦ رعد توفيق الحكيم (٢)

القمر ودير بتدين ثالثون:
١٨٦٧ رسمية لبنان (١)

١٩١٢ آيار ١٣ البستاني ونعوم سماحة مسعود القمر⋆ ⊙دير (٢)

زحلة مدينة وثالثون: حادي
١٩٠٦ املعلوف إسكندر عيىس الشيخ (خطية) املهذب (١)

١٩٠٧ الثاني كانون ٥ الكفوري بولس الخوري املهذب (٢)
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١٩١٠ حزيران ٩ الكفوري بولس الخوري املهذب بجريدة ملحق (٣)
١٩١٠ حزيران ٢٥ الريايش وإسكندر سالم الربدوني (٤)

١٩١٠ األول كانون ٣ بخاش وشكري الراعي إبراهيم الفتاة⋆ ⊙زحلة (٥)
١٩١١ الثاني كانون ١٢ الرشقية بالكلية النهضة جمعية (خطية) الرشقية (٦)
١٩١٢ الثاني كانون ٢٤ خاطر أبو إبراهيم الزحلية الخواطر (٧)

١٩١٢ آيار ١٦ خاطر أبو إبراهيم الخواطر (٨)
١٩١٣ حزيران ١ جمرة أبو سليم (خطية) الزهرة (٩)

١٩٢٢ آب ١ بول¶¶¶¶ دي منصور مار رشكة الرحمة⋆ (١٠)
١٩٢٢ أيلول ٢٨ الريايش وإلياس إسكندر التائه⋆ الصحايف (١١)

بعلبك مدينة وثالثون: ثاني

١٩٢٧ آذار ٢٦ املعلوف الغندور يوسف بعلبك⋆ (١)
١٩٢٧ تموز ٢١ حيدر لطفي األضاحي (٢)

صيدا مدينة وثالثون: ثالث
١٩١١ األول كانون ٢٨ الزين عارف أحمد عامل جبل (١)
١٩٢٧ الثاني كانون ٤ شهاب وحسيب بكار رفقي دالمة أبو (٢)

جزين قصبة وثالثون: رابع
١٩١٠ آب ١٦ ناصيف وحبيب رزق سعيد االتفاق (١)
١٩٢٦ آيار ٢ رزق يوحنا الخوري الشالل (٢)

مرجعيون مدينة خامسوثالثون:
١٩٠٩ الثاني كانون ٢٥ زعرب ودانيال رحال أسعد املرج (١)
١٩٢٧ الثاني كانون ٢٧ املرجعيونية النهضة جمعية املرجعيونية⋆ النهضة (٢)

قيتويل سادسوثالثون:
١٩١٠ األول ترشين ١ غسطني فائز (خطية) األدب (١)
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صور مدينة وثالثني: سابع
١٩١٢ شباط ١١ دبوق حسن القوة#### (١)

فهرس يف بعدها الواردة القديمة الصحف وسائر األخبار» «حديقة أخبار * نرشنا
فلرتاجع العربية» الصحافة «تاريخ كتابنا من الثاني والجزء األول الجزء يف بريوت جرائد
كانون ١٣ يف احتفلت األخبار» «حديقة أن هو اآلن عنه نغفل أالَّ يجب ومما محلها، يف
جريدٌة به قامت رسمي احتفاٍل أول وهو كبريًا، احتفاًال الذهبي بيوبيلها ١٩٠٨ األول
مرتئًسا بريوت وايل باشا ناظم وكان تأسيسها، عىل عاًما خمسني بمرور تيمنًا عربية
إىل رمًزا بيضاَوين حمامتنَي العازار إسكندر الشيخ فيها وأطلق الفريدة الحفلة هذه

اليوبيل. وبهجة السالم
الذين املسترشقني العلماء أساطني من عرصه يف فنديك كرنيليوس الدكتور † كان
«تاريخ من األول الجزء يف وترجمته رسمه نرشنا وقد وعمًال، قوًال العربية اللغة خدموا

العربية». الصحافة
كتابنا من الثاني الجزء يف محرريها بعض ورسوم الجريدة هذه أخبار ‡ راجع

اتبعته خاص ٌ مبدأ ولها عمرها من السابع العقد يف اآلن فهي العربية» الصحافة «تاريخ
األبصار يروق جميل بمظهٍر شتى فرص يف برزت وقد نشأتها، منذ عليه وحافظت
حتى العربية الصحف سائر يف مثيل لها يُعَهد لم التي الفاخرة ورسومه البديعة بنقوشه
جريدة روته ما البشري مبدأ نزاهة عن ثقتها إىل يُركن التي الشهادات أحسن ومن اآلن،
… قديمة جريدة «البشري قالت: ١٨٨٧ الثاني كانون شهر يف بدمشق الرسمية «سورية»

ا». مرضٍّ شيئًا العالم وحوادث السياسية األخبار سياق يف تكتب ال
أكثر حياتها تطل ولم العربي باللسان صدرت يومية جريدٍة أول «الجنينة» § تُعدُّ

أعوام. أربعة من
عام احتفلت وقد ذكرها، املار الشهرية» «النرشة باسم حياتها الجريدة هذه || بدأت
بمناسبة مطالعوها كتب بما خصته ممتاًزأ عدًدا فأصدرت الذهبي يوبيلها ببلوغ ١٩١٥
أن يرسنا العدد ذلك يف وأثبتناه نظمناه شعري تاريخ املذكورة التهاني وبني يوبيلها،

765



العربية الصحافة تاريخ

الواحد: بالحرف هنا نورده

األح��د ال��ل��ه ص��ان��ه��ا ع��اًم��ا خ��م��س��ي��ن ع��م��ره��ا م��ن أدرك��ت ال��ج��ري��دة ه��ذي
ال��رش��د ي��ع��ززه��ا ظ��ه��رت ش��ه��ري��ة وب��ب��دئ��ه��ا ب��أس��ب��وع��ي��ة ُدع��ي��ت
ال��ب��ل��د ه��ذا ف��ي ال��ع��ل��م ل��واء رف��ع��وا ه��ُم إذ م��ؤس��س��ي��ه��ا ب��ف��ض��ل ش��ه��دت
تُ��ع��د ال ال��ج��ل��ي��ل��ة ف��وائ��ده��ا وغ��دت أب��ح��اث��ه��ا ف��ي ال��ع��رب ل��س��ان خ��دم��ت
ال��ع��دد ه��ذا خ��ت��ام��ه ب��ح��م��د أرخ أص��درت ق��د ي��وب��ي��ل��ه��ا دن��ا ل��م��ا

١٩١٥

كل إدارتها يف تعاقب ملا ونجاح ازدهار عهد عهدان: «التقدم» صحيفة عىل ¶ أتى
بؤس وعهد طاسو، وإسكندر طراد إبراهيم ونجيب نحاس وجرجس إسحاق أديب من
يف التقلب كثري كان الذي الشلفون يوسف امتيازها صاحب بعهدة كانت ملا وانحطاط
هذا ارتجاًال فيه ينظم أن عىل صابونجي لويس الدكتور حمل ما ذلك ومبادئه؛ أعماله

املشهور: البيت

ي��ذك��ر اس��م ل��ل��ش��ل��ف��ون زال م��ا ي��ت��أخ��ر دائ��ًم��ا ال��ت��ق��دم إن

مساهمة رشكة أنشأتها عربية صحيفٍة وأول بريوت يف اإلسالمية الجرائد أول # هي
وخمسمائة ألفان سهم كل وقيمة سهًما عرش اثني من تتألف رشكتها كانت كله، العالم يف
«جمعية يؤلفون وأعيانهم املسلمني أدباء من املساهمون وكان عثماني، ذهب غرش
أن إال الشهريَين، حمادة الفتاح عبد الحاج ابن حمادة سعد الحاج برئاسة الفنون»
إىل واندفاعها النفوس بعض يف الحسد روح لحلول عمرها يطل لم الفنون» «جمعية
فانتقل حمادة، سعد الحاج مؤسسها وفاة لدى كان خرب يف دخلت التي الجمعية معاكسة
األمة خدمة قبلته جعل الذي قباني القادر عبد الشيخ االمتياز صاحب إىل الجريدة اسم
زمانًا حالهم لسان بقيت التي الصحيفة بهذه عظيمة ثقٌة للمسلمني وكانت اإلسالمية،
بكل يطالعونها فكانوا اآلستانة، يف «الجوائب» جريدة احتجاب بعد سيما وال طويًال
األرض مشارق يف شعوبهم وأحوال ممالكهم وحوادث أخبارهم تنرش كانت ألنها اهتمام؛
ذوو فحرضه الفيض بعيدها الرسمي االحتفال جرى ١٨٩٩ أيار ١٣ ويف ومغاربها.
برصانته املوصوف االمتياز صاحب لخدمة تقديًرا الحكومة ومأمورو والفضل الوجاهة
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للصحافة تاريخيٍّا حادثًا االحتفال ذلك القوم عد وقد والعام، الخاص لدى وأدبه
العربية.

الثاني الجزء يف مؤسسها ترجمة يف وأسهبنا الوصف من الجريدة هذه حق ** وفينا
فرد رجٍل من املؤسسة العربية السيارة الجرائد ثانية أنها فخًرا وكفاها الكتاب، هذا من
السادس للعقد األكرب الشطر تتجاوز أن لها كتبت والتي القاهرة) يف األهرام جريدة (بعد
آخر، دون لعنرص التحيز وعدم واملساملة االعتدال نهج عىل محافظتها مع عمرها من
من العام الرأي بقادة يليق ال عما والرتفع الرزانة مثال حياتها أدوار جميع يف فكانت
بصفة وذهبيٍّا فضيٍّا بيوبيلها املحتفى الوحيدة العربية الجريدة وهي الدنيئة، الغايات
رسكيس خليل مؤسسها عهد يف ١٩٠٤ نيسان ٢٢ بتاريخ األول املهرجان فجرى رسمية،
صاحبها عهد يف ١٩٢٧ األول كانون ١٧ بتاريخ الثاني املهرجان وثم األثر، الطيب
اللبنانية الجمهورية رئيس الحفلة هذه تصدر وقد رسكيس، رامز األديب صديقنا الحايل
من ولكل بعبقريته، إعجابًا اللبناني االستحقاق وسام الحال» «لسان مدير منح الذي
الجرائد أقوال مع حفلتَيهما أخبار فيهما نرشت خاص كتاٌب والذهبي الفيض اليوبيلني

وغربًا. رشًقا األدباء من الواردة التهاني وقصائد
«البشري» جريدة يف ١٨٨٢ عام الصحافية حياته البدوي خليل السيد †† بدأ
«الكنيسة مجلته خاللها يف أنشأ أشهر وثالثة أعوام ثمانية تحريرها فتوىل البريوتية،
خمسة انترشت التي «الفوائد» بجريدة أبدلها وقد سنني، ثالث عاشت التي الكاثوليكية»
خليل السيد عزائم من يثبط لم ذلك أن إال فُعطِّلت، صاحبها يف الحساد وسعى أسابيع
خدمًة الوطن خدمت التي «األحوال» جريدة بامتياز فاز حيث اآلستانة إىل فسافر البدوي؛
وملطبعتها لها ابتنى الذي مؤسسها لنجاح سببًا فكانت الجمهور، ثقة وأحرزت صادقة
وملا الديار، هذه يف عربية لجريدة شيدت بناية أول وهي املرفأ، جادة يف شاهقة بنايًة
نري من أفلتت عربية جريدة أول «األحوال» كانت ١٩٠٨ سنة العثماني الدستور أُعلن
يف عربية جريدة أول أيًضا وهي البرشى، هذه نرش يف رصيفاتها سائر وسبقت املراقبة
وال أعوام، عدة الحال هذه عىل فداومت ومساءً صباًحا اليوم يف مرتني صدرت العالم
أُويل من مدفوعني مدينتهم رعاع بها قام التي الهائلة التظاهرة تلك البريوتيون ينىس
«األحوال» مكتب أمام السالح شاكي من رجل آالف العرشة نحو اجتمع إذ األغراض؛
اإلصالح إىل الشديد واحتياجها السيئة البالد حالة إىل أشار ألنه منشئها؛ إهالك يطلبون
١٩٠٩ نيسان ٧ يف األربعاء يوم ذلك وكان األجنبية، األصابع إليها تمتد أن قبل العاجل
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وعىل الرتكية «رسبستي» جريدة محرري أحد صميم أحمد مقتل خرب بالربق جاء يوم
فلما ولبنان، لبريوت مرص يف العظمى بريطانيا معتمد غورست الدن الرس زيارة أثر
الصحافة نفسه كرهت تهلكة له يكون كاد بلده إلصالح حبه أن البدوي خليل رأى
التي الرشيفة املهنة هذه هجر عىل وعول القلم فكرس البالد، هذه يف األدب خدمة وعافت
وهو مادي لربح ليخدمها يكن لم والتي العهد ذاك يف مقامها يجهلون الرشقيون كان
ألجل املطبعة اشرتوا الذين إىل الجريدة وحول مطبعته باع الحني ذاك ومن عنه، غنى يف
تلك مثريي إىل فيها أشار خالدة بمقالة الصحافة ودع ثم معلومة، برشوط استثمارها

البيتني: هذين ضمنها وقد نعمته يف الطوال السنني عاش من وبينهم الفتنة

رم��ان��ي س��اع��ده اش��ت��دَّ ف��ل��م��ا ح��ي��ن ك��ل ال��رم��اي��ة أُع��لِّ��م��ه
ه��ج��ان��ي ق��اف��ي��ًة ق��ال ف��ل��م��ا ال��ق��واف��ي ن��ظ��م ع��ل��م��تُ��ه وك��م

وعرشين ثماني عاشت بريوت يف اإلسالمية الصحف ثالثة هي «اإلقبال» ‡‡ جريدة
جميع يف قراؤها أسف وقد مرشبها، يف واالعتدال أخبارها يف الصدق خطة ناهجًة سنة
عبد الشيخ الجليل وملنشئها حياتها، من الطويل الشوط هذا بعد الحتجابها البلدان

وعمًال. قوًال املعارف نرش يف فتُشكر تُذكر وافرة خدم األنيس الباسط
الفنون» «ثمرات جريدة مكتب يف الصحافة مهنة طبارة حسن أحمد الشيخ §§ تعلم
أنشأ العثمانية السلطنة يف الدستور إعالن وبعد قباني، القادر عبد الشيخ لصاحبها
أساليب يف املربزين من فكان السيال قلمه نفثات أودعها التي العثماني» «االتحاد جريدته
الزهراوي الحميد عبد برئاسة باريس يف ١٩١٣ سنة العربي املؤتمر عقد وملا السياسة،
لبثوا وما غيظهم كتموا الذين العثمانيني الوالة عيون يف ذلك يُرْق فلم أول، كاتبًا فيه عني
العظمى، الحرب نشبت حتى طبارة حسن أحمد الشيخ من لالقتصاص الفرص يرتقبون
ساحة يف شنًقا أعدموه العسكرية املحكمة يف حاكموه ما وبعد الوطن، خيانة إليه فنسبوا

.١٩١٦ أيار ٦ بتاريخ ببريوت الشهداء
اللبناني، عطية شاهني جرجي الفاضل األستاذ بعناية «املراقب» جريدة ||| تأسست
اخترصه «املعتمد» سماه معجًما لها وضع التي العربية اللغة أعالم من كأبيه يعد وهو
وخالف مطبوع غري شعر وديوان مطبوع شعر ديوان أيًضا وله الكربى، املعاجم من
إدارة حول الشهرية دمشق مدارس إحدى يف للتعليم ُدعي وملا الكتابية، اآلثار من ذلك
واشتهر قيام أحسن املهمة بهذه قام الذي باويل برتو صديقه لعهدة وتحريرها الجريدة
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يف ولنفيه منه األتراك الحكام الستياء باعثًا ذلك فكان املراقب، تحرير يف األدبية بجرأته
ذنبًا يقرتف أن دون من ورفعوه بريوت إىل استاقوه ثم أزمري، إىل العظمى الحرب مطلع

.١٩١٦ آيار ٦ بتاريخ غريه مع وأعدموه املشنقة إىل
الناشئة وتهذيب والتدريس التصنيف بني كلها حياته الكامل اإلمام هذا ¶¶ قىض
صارت التي اإلسالمية الكلية تأسيسه املجيدة مآثره ومن الوطن، ومحبة العلم منهاج عىل
تالمذته احتفل ١٩٢٦ سنة ويف العربية، األصقاع جميع من إليها الوافدين للطالب منارة
بمقامه الئًقا احتفاًال للمعارف خدمته عىل عاًما خمسني بمرور الكثريون وأصدقاؤه
الفاضل األستاذ هذا مهرجان يف االشرتاك عن نتخلف أن أيًضا نحن نشأ ولم األدبي،
هذه يف علمائنا أعالم رسوم بجانب الكربى الكتب دار يف الكريم رسمه فنصبنا العامل

لذكره. تخليًدا البالد
مؤسسيها أحد منها انسحب حتى الوجود لعالم «البالغ» جريدة تظهر كادت ## ما
هناك وانرصف أمريكا، جنوب يف االستواء خط جمهورية إىل هاجر الذي بكداش نصوح
وفطنة، بنشاط ويحرره يديره بالبالغ الباقر محمد السيد فاستقل التجارية، األعمال إىل
إلصدار مساهمة رشكة بينهم وأسسوا األدباء بعض قام حتى سنة عرشين كذلك ولبث
إدارتها أنيطت وقد والغربية، الرشقية الجامعتنَي توطيد فيها متوخني «البالغ» جريدة

بكفاءته. لثقتهم الباقر محمد السيد بمنشئها تحريرها ورئاسة
أوروبا فسافرإىل الصغر منذ الصحافة إىل العرييس الغني عبد نفس *** نزعت
جريدة أنشأ بريوت إىل عودته وبعد الفن، بهذا املتخصصة املدارس يف أصولها وتعلم
إعالن بعد الستعمالها الحكومة بانتقاد جاهرت عثمانية جريدة أول كانت التي «املفيد»
معنًى دون من يرسدوها أن عثمان آل سالطني اعتاد التي املزيفة العبارات تلك الدستور
يف اإلسالم كتبة «أجرأ بقولها: مرص جرائد إحدى وصفته وقد فراميتهم، طليعة يف
الجمة الخسائر كلَّفته ولو كتاباته يف الحقائق يتوخى والتدليس، التعصب يكره عرصه،
اندفاعه نتيجة ذلك ولكن كتاباته، يف أحيانًا تهوره أفندي الغني عبد من يستحب وال …
بني من الخونة إسقاط بوجوب العقالء مذهب الذاهبني من وهو وطنه، سبيل يف وتفانيه
يكره لدينه متعصب إنه أفندي الغني عبد عن مىض فيما قيل وقد … العثمانيني الحكام
لنا خيل حتى القول هذا القائلني رأي يعكس ما األخرية املدة يف أظهر ولكنه املسيحيني،
رفقائه مع واحد يوم يف شنًقا باإلعدام الصحايف هذا حياة وانتهت «… ومعمود مثبت أنه

منهم. البعض ذكر مرَّ وقد الوطني بالجهاد
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منترشة تزل ولم ١٩١٩ الثاني كانون ١ بتاريخ أنشئت مجلة السالم ††† رسالة
التنويه. فوجب جريدة بهيئة الوحيد العدد هذا منها صدر وقد اآلن، حتى

عىل ١٩٢٦ سنة العنوان بهذا اللبنانية» للجمهورية الرسمية «الجريدة ‡‡‡ صدرت
الكبري لبنان «جريدة أنقاض عىل قامت وهي اللبنانية، الجمهورية حكومة تأسيس أثر
يف ويقرأ الكبري، لبنان حكومة مطبعة يف ١٩٢٠ سنة منذ تنرش كانت التي الرسمية»
لبنان «جريدة وهذه والواقع، للحقيقة مخالف وذلك ١٨٦٤ عام أنشئت أنها صدرها
بتاريخ فرنكو باشا يوسف أسسها التي الرسمية «لبنان» جريدة خلفت الرسمية» الكبري
التاريخ منذ أعدادها بسلسلة وبدأ مترصفينه، مركز بعبدا يف ١٩٠٩ الثاني كانون ٢٥
١٨٦٧ سنة باشا داود سلفه أوجدها التي «لبنان» جريدة ذكر بها فأعاد إليه، املشار
جريدة وكانت ظهورها، من سنتني بعد باشا فرنكو والده ألغاها ثم بتدين قرص يف
أول أن بيانه سبق مما يتضح مًعا. والفرنسية العربية باللغتني تُطبع البندينية «لبنان»
١٨٦٧ عام كانت الخاص ولحسابها باسمها اللبنانية الحكومة أنشأتها رسمية جريدٍة
وال اللبنانية» للجمهورية الرسمية «الجريدة رأس يف مسطور هو كما ١٨٦٠ عام وليس
تحقق، أو تثبت دون من الرسمية» الكبري لبنان «جريدة صدر يف ورد كما ١٨٦٤ عام
سلسلة اتبعوا اللبنانية للجمهورية الرسمية الجريدة طبع املتولني أن ذلك من واألغرب
يف يجهلون أنهم املحتمل ومن مغلوطة، أو صحيحة كانت إن بالتأكيد يعرفون ال أعداد
الرسمية للجرائد كاملة مجموعة يملكون ال ألنهم املذكورة؛ األعداد سلسلة بدأت حني أي
الصحف لتلك كاملة مجموعٍة إحراز عن يعجزون إنهم بل هنا، أسماءها رسدنا التي
معرضنا يف نحن نملك أننا عىل واألموال، واألوقات الجهود من ذلك سبيل يف بذلوا مهما
ال يتصفحها أن شاء فمن الذكر، السالفة الرسمية الجرائد كل من ونسًخا أمثلًة الصحايف
الطبع إتقان من باشا لداود البندينية «لبنان» جريدة عليه كانت بما اإلعجاب من يتمالك
املواصالت وصعوبة عهدها قدامة من بالرغم وذلك الورق، وجودة الحروف ونظافة
العرصية الحضارة مهد ويف النائية البقعة تلك يف واملالية والفنية الكتابية الوسائل وقلة
السكك من خاليًا الحني ذاك يف أقصاه إىل أقصاه من لبنان كان وقد ال كيف بلبنان،
البهائم ظهور يمتطون وأعوانه الحاكم وكان إلخ، والفنادق العربات وطرق الحديدية
لوازم وجميع ومؤنهم أمتعتهم وكانت قريٍة، إىل قريٍة ومن محل إىل محل من تنقلهم لدى
إال مشقاتها يعرف ال وعرة جبلية طرٍق يف ذاتها بالوسائل تُنقل الجند وذخائر الحكومة
نفقات وافر بسخاء تدفع اللبنانية الجمهورية حكومة أن يخفى ال أخريًا فيها. سار من
طبع يلتزمون من عىل فيرتتب للشعب، وكرامًة برشفها ضنٍّا الرسمية جريدتها طبع
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يفرضه بما الحكومة صنيع ويقابلوا املادية األطماع عن يرتفعوا أن كهذه رسمية جريدٍة
الصدق يف األجداد آثار يقتفون ليتهم ويا للوطن، واإلخالص الطاهر الوجدان عليهم

الشاعر: قول االلتزام مدة طول مرددين العمل وإتقان واألمانة

ف��الح ب��ال��ك��رام ال��ت��ش��ب��ه إن م��ث��ل��ه��م ت��ك��ون��وا ل��م إن ف��ت��ش��ب��ه��وا

الكبري اللغوي أستاذه بعد اللبناني العلمي املجمع رئاسة عقل وديع السيد §§§ توىل
البستان» «فاكهة ومخترصه «البستان» العربي املعجم واضع البستاني هللا عبد الشيخ
موازنة يف االقتصاد بحجة ١٩٣٠ سنة الحياة مهد يف املجمع هذا ألغي وقد الشهريَين،
تأييده سبيل يف وبذلت عليه حافظت اللبنانية الحكومة ليت ويا اللبنانية. الجمهورية
هو وكان الراقية، األمم بني افتخارها راية ورافع اسمها حامل ألنه ورخيص؛ غاٍل كل
املذكورة املوازنة يف خصيبًا مرتًعا وجدت مقيدة غري شتى مشاريَع من باملساعدة أوىل

الفتاة. جمهوريتنا عاتق الباهظة بنفقاتها وأثقلت
عليها فتسلط الرتكية، الحكومة عهد يف جمة مصاعَب (طرابلس) جريدة |||| القت
أطواره، جميع يف حاله لسان جعلها يحاول كان ألنه الشهري الصيادي الهدى أبو الشيخ
الكلمة ذوي ومن اآلستانة يف الثاني الحميد عبد السلطان رجال من الهدى أبو وكان
أبت وملا لوجودها. صيانًة مجاراته يمكن فيما «طرابلس» جريدة فجارته لديه، النافذة
إىل تعود كانت ثم مرات، عدة فعطلها يناهضها أخذ مرشبها يوافق ال ما نرش عليه
بإعالن ١٩٠٨ سنة الهدى أبي الشيخ سقوط عهد إىل خطتها عىل مثابرًة الظهور
البحريي كامل محمد منشئها وفاة حتى ذلك بعد وعاشت العثمانية، السلطنة يف الدستور
واشرتكت إكرام بكل جنازته األهايل شيع وقد وطنه، يف ١٩٢٠ الثاني كانون ٢٥ بتاريخ
أنه فخًرا وكفاه بريوت، لوالية العمومي املجلس يف عضًوا كان ألنه الحكومة؛ دوائر فيها
الفكرة هذه تكن لم حني الفيحاء طرابلس يف جريدة وأول مطبعة أول تأسيس عىل أقدم

أدبائها. من أحد خاطر يف تجول
أنشأ حيث الفيحاء طرابلس يف الصحافية حياته اليازجي توفيق السيد ¶¶¶ افتتح

سوريا يف العربية الحكومة أُعلنت وملا ميالدية، ١٩١٠ أيلول ٢٦ يف «األجيال» جريدة
جريدة هناك ونرش دمشق مدينة إىل انتقل أوزارها العظمى الحرب وضعت بعدما
أوقفها ثم كحالة، حبيب مع باالشرتاك ١٩١٨ األول ترشين ٢٢ بتاريخ الجديدة» «سورية
امللك سقوط حني إىل عاشت التي «الدفاع» بجريدة ١٩١٩ األول كانون ٢٦ يف وأبدلها
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من نزح العهد ذاك ومذ الشهرية، ميسلون موقعة بعد ١٩٢٠ تموز ٢٠ يف األول فيصل
وله الشهرية، صحفها بعض يف اشتغل حيث النيل وادي عاصمة يف اإلقامة مؤثًرا سوريا
األول ترشين ١٥ بتاريخ أنشأها الحديثة» «مرص عنوانها به خاصة مجلة ذلك عدا ما
٥ بتاريخ أسسها «الحدائق» جريدة أيًضا وله العرصية، املجالت أرقى من وهي ١٩٢٧

القاهرة. يف ١٩٣٠ الثاني كانون
العارشة سنتها ويف ١٩٠٨ الثاني ترشين ١٦ يف مجلة بشكل «املباحث» ### ظهرت
تزل ولم األول شكلها إىل عادت ثم أعاله، املذكور التاريخ يف جريدة إىل منشئها حوَّلها
العاملني. أدبائه جلة ومن الزمان هذا كتبة أقدم من يعد الذي صاحبها بهمة منترشة

شباط ٢٥ يف أنشأها روائية تاريخيٍة أدبيٍة دينيٍة لنرشٍة عنوانًا «املهماز» **** كان
بمدينة تصدر صفحات ثماني ذات الحجم صغرية وكانت اللبناني، عطية خليل ١٨٧٠
ذكر قرن نصف مرور بعد يحيي أن عطية نجيب نسيبه فأراد الشهر، يف مرتني بريوت

الجديدة. «املهماز» جريدة هذه بإنشاء القديمة الصحيفة هذه
بلًدا إال الواقع حقيقة يف هما وما واحد فهرس يف البلدين هذين جرائد †††† جمعنا
أن نظن وال شتاء، برمتهم زغرتا إىل وينتقلون صيًفا أهدن يسكنون أهاليهما ألن واحًدا؛
البقعة هذه مشاهري ومن القبيل، هذا من وزغرتا أهدن شاكلة عىل بلًدا كله العالم يف

الصيت. الذائع اللبناني البطل كرم بك يوسف
وأرقاها عمًرا وأطولها لبنان جبل صحف أفضل من «األرز» جريدة ‡‡‡‡ كانت
اإلخالص ضحية ذهبا اللذين الشهيَدين مؤسَسيها عهد يف عاًما عرش ستة عاشت إنشاءً،
الحتالل العظمى الحرب نشوب األتراك فانتهز استقالله، سبيل يف واالندفاع لوطنهما
«األرز» صاحبَي منهم نذكر وأدبائه، أعيانه من بكثري والفتك عسكريٍّا لبنان جبل
بريوت يف ١٩١٦ حزيران ٦ بتاريخ شنًقا أُعدما اللذين الخازن وفريد فيليب الشيَخني
بما لبنان أبناء ورثاهما األميننَي البارَّين ولَديه الجبل فندب وتعذيبهما، محاكمتهما بعد
اسمهما بريوت مدينة أطلقت لذكرهما وتخليًدا العايل، وأدبهما الجم فضلهما يستحقه
كرمت هكذا الخازنني»، «شارع باسم يعرف وهو الرشقية، الناحية يف شوارعها أحد عىل

العظمى. الحرب أثناء فيها أعدم شهيد كل بريوت مدينة
يف تفنن باليد مخطوطة مدرسية هي بعبدات يف ذكرناها التي الجرائد §§§§ كل

صوايا. بك نعيم املفضال ملؤسسها الوطنية املدرسة تالمذة وزخرفتها إنشائها
ثم ١٨٨٦ الثاني كانون غرة يف مجلة بشكل بريوت يف «الصفا» جريدة ||||| ظهرت
وعن عنها الكالم أسهبنا وقد عبيه، يف وطبعت ١٨٩٩ شباط ١٨ يف جريدة إىل تحولت
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الصحافة «تاريخ من الثاني الجزء يف بك أمني اللوذعي الشاعر ونجله الفاضل منشئها
العربية».

وكان مجلة، إىل تحولت ثم جريدة بشكل عهدها أول يف «الرحمة» ¶¶¶¶ ظهرت
الحلبي. الرسياني بخاش أسطفان القس العالم األب يحررها

اضطر املدينة هذه يف مطبعة وجود ولعدم صور، يف الجريدة هذه إدارة #### كانت
قصري. بوقٍت ظهورها بعد «القوة» احتجبت وقد بريوت، مدينة يف طبعها إىل منشئها

السورية الدولة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

دمشق مدينة أوًال:
١٨٦٥ الثاني ترشين ١٩ رسمية ⊙سورية* (١)

١٨٧٩ آب ٩ العابد† باشا عزت أحمد دمشق (٢)
١٨٩٦ تموز ٢٢ واصف مصطفى الشام (٣)

١٩٠٨ األول ترشين ١ زيد أبو بك ناصيف الجديد العرص (٤)
١٩٠٨ الثاني ترشين ١٢ الدين خري محمد ل تكمُّ (٥)
١٩٠٨ األول كانون ١٧ عيل‡ كرد محمد املقتبس (٦)
١٩٠٨ األول كانون ٢١ قارصيل خالد الشام روضة (٧)

١٩٠٩ شباط ومسلم الحلبي وتوفيق هاشم سليم
عابدين

دمشق (٨)

١٩٠٩ نيسان ٢   بالك ظهرك (٩)
١٩٠٩ نيسان ٣ الهبل عارف محمد الحجازية السكة (١٠)
١٩٠٩ نيسان ١٢ الهبل عارف محمد بالخرج حط (١١)
١٩٠٩ نيسان ١٦   جمله أعطيه (١٢)

١٩٠٩ الثاني ترشين ٩ بدران القادر عبد الحكمة موارد (١٣)
١٩٠٩ األول كانون ٤ الحلبي توفيق الراوي (١٤)
١٩٠٩ األول كانون ٤ عيل كرد أحمد األمة (١٥)
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١٩٠٩ األول كانون ١٣ الدين خري محمد عثماني هالل (١٦)
١٩١٠ الثاني كانون ٢٨ األهرامي يوسف اخة النفَّ (١٧)

١٩١٠ شباط برهوم حبيب الرشق§ (١٨)
١٩١٠ نيسان ٦   وسطح اسمع (١٩)
١٩١٠ تموز ٢٣ نظمي وأديب العطار أحمد املنتخبات (٢٠)

١٩١٠ الثاني ترشين ١٩ نظمي أديب الكائنات (٢١)
١٩١١ شباط ١١ شمدين الدين محيي جحا (٢٢)
١٩١١ نيسان ٢٩ شوقي مصطفى البارقة (٢٣)
١٩١١ آب ١٠ األهرامي الدين عز يوسف (املصورة) النفاخة (٢٤)
١٩١١ آب ١٤ الغربة عيل النديم (٢٥)

١٩١١ أيلول ١٠ الغزي فهمي محمد بردى (٢٦)
١٩١٢ الثاني كانون ١١ شطة التهامي محمد املهاجر (٢٧)

١٩١٢ شباط ٢٨ عنحوري سليم املشكاة (٢٨)
١٩١٢ آذار ١٧ فتياني حلمي االشرتاكية (٢٩)
١٩١٢ آذار ١٨ الكيالني ووجيه الزركيل الدين خري األصمعي (٣٠)
١٩١٢ آذار ١٨ الحجار وعزت املارديني صدقي داود الضمري (٣١)
١٩١٢ آذار ١٩ العسيل|| شكري قبس (٣٢)
١٩١٢ آذار ٢١ املارديني صدقي وداود الحجار عزت الصارخ (٣٣)
١٩١٢ آذار ٢٣ زحالوي إلياس حبيب الوفاق (٣٤)
١٩١٢ آذار ٢٤ الشهابي عيل املجد (٣٥)
١٩١٣ أيلول ٣٠ عيل كرد ومحمد العسيل شكري القبس (٣٦)

١٩١٥ الثاني كانون ٢٣ شطة التهامي محمد اإلسالمي االتحاد (٣٧)
١٩١٦ نيسان ٢٧ الحسني¶ الدين وتاج األيوبي خليل الرشق (٣٨)
١٩١٦ أيلول ٣٠ األنصاري األيوبي خليل (مصور) الرشق (٣٩)
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١٩١٨ األول ترشين ١٤ األرناءوط ومعروف الصالح رشدي العربي ⊙االستقالل (٤٠)
١٩١٨ األول ترشين ١٥ العمر وإبراهيم الزركيل الدين خري العرب ⊙لسان (٤١)
١٩١٨ األول ترشين ٢٣ كحالة وحبيب اليازجي توفيق الجديدة ⊙سورية (٤٢)
١٩١٨ األول كانون ٢ حاج فريد الحياة (٤٣)

١٩١٨ سالم فريد محمد الحسام (٤٤)
١٩١٩ الثاني كانون ١ وإلياس شحادة ميخائيل األب

بحمدوني
حرمون (٤٥)

١٩١٩ الثاني كانون ٢ السيوطي سعيد ومحمد هالل كامل العمومية الصحة (٤٦)
١٩١٩ الثاني كانون ٢٥ الزركيل الدين وخري حيدر يوسف املفيد (٤٧)

١٩١٩ شباط ١٤ داغر أسعد العقاب (٤٨)
١٩١٩ شباط ١٦ جانا ونجيب الهيماني قاسم الحمارة (٤٩)
١٩١٩ شباط ١٧ رسمية العاصمة (٥٠)
١٩١٩ شباط ٢٠ الرفاعي الدين وكمال الهيماني عجاج االنقالب (٥١)
١٩١٩ شباط ٢٧ اليايف الهدى أبو الكنانة (٥٢)
١٩١٩ آذار ٩ الحيالني صالح اإلعالنات (٥٣)

١٩١٩ حزيران ٢٣ الناطور توفيق الفجر (٥٤)
١٩١٩ أيلول ٢٠ سعيد أمني األردن (٥٥)

١٩١٩ األول ترشين ٣١ شاكر عمر الفالح (٥٦)
١٩١٩ الثاني ترشين ١٠ الحميص لطفي محمود الطبل (٥٧)
١٩١٩ األول كانون ٢٦ اليازجي توفيق الدفاع (٥٨)

١٩٢٠ شباط ١٨ األرناءوط معروف العرب⋆ فتى (٥٩)
١٩٢٠ آذار ١٣ األنيس محمد الحق (٦٠)
١٩٢٠ آذار ١٩ حمزاوي نظمي املحيط (٦١)

١٩٢٠ كامل محمد العفريت (٦٢)
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١٩٢٠ تموز ٣ طوطح إبراهيم الرشق (٦٣)
١٩٢٠ أيلول ١ العيىس يوسف باء⋆ ألف (٦٤)

١٩٢٠ األول ترشين ٢ الريايش وقبالن قوزما إلياس العمران (٦٥)
١٩٢١ تموز ٣ سعيد أمني العرصي نواس أبو (٦٦)
١٩٢٢ شباط ١ الحاج يوسف األنوار (٦٧)
١٩٢٣ تموز ٢٤ شبيب وشفيق الهيماني# قاسم الفيحاء (٦٨)

١٩٢٣ األول ترشين ١٨ عقدة صبحي محمد الحق (٦٩)
١٩٢٤ الثاني كانون ١ الخربوطيل حقي إسماعيل الحاكمية (٧٠)
١٩٢٤ الثاني كانون ٢ خانكان هاشم بالخرج حط (٧١)
١٩٢٤ الثاني كانون ٢٠ حيدر ونجيب يوسف املفيد (٧٢)

١٩٢٤ آذار ٢٨ العثماني راغب محمد املعري العالء أبو (٧٣)
١٩٢٤ آيار ٢٩ الخربوطيل حقي إسماعيل بردى وادي (٧٤)

١٩٢٤ الثاني ترشين ٢٧ التنري طاهر محمد املصور (٧٥)
١٩٢٤ األول كانون ١٧ حيدر يوسف الرشق بريد (٧٦)
١٩٢٥ الثاني كانون ٢٠ الكرمي شاكر أحمد امليزان (٧٧)

١٩٢٥ حزيران حسن عطار توفيق املصارع (٧٨)
١٩٢٥ قطيني وجورج سالمة فائز العالم (٧٩)

١٩٢٦ تموز ٢٨ ورشكاؤه العيىس يوسف األصمعي (٨٠)
١٩٢٦ آب ٢٧ الداالتي محمد األنباء (٨١)

١٩٢٧ الثاني كانون ١٤ ممتاز وطارق حقي إسماعيل املصورة الصحراء (٨٢)
١٩٢٧ آيار ٢٣ األسطة رشيف املستقبل⋆ (٨٣)
١٩٢٧ تموز ١ جانا توفيق الشعب⋆ (٨٤)
١٩٢٧ تموز ١١ خانكان هاشم األحرار لسان (٨٥)
١٩٢٧ أيلول ٦ الشمعة ناظم املصورة الحياة (٨٦)
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١٩٢٧ األول ترشين ١٠ البديوي الدين محيي السهام⋆ (٨٧)
١٩٢٧ األول ترشين ١٥ التنيكجي أديب األدبية⋆ الحياة (٨٨)

١٩٢٨ تموز ٦ العثماني راغب االستقالل⋆ (٨٩)
١٩٢٨ تموز ٨ اليازجي الهادي عبد املرصاد⋆ (٩٠)
١٩٢٨ آب ٢ مراد بسيم الخازوق (٩١)
١٩٢٨ آب ١٣ العيتاني وأحمد اللوجي مهدي النواس أبو (٩٢)

١٩٢٨ أمني فوزي النظام⋆ (٩٣)
١٩٢٨ أيلول ١ الريس ونجيب عيل كرد عادل القبس⋆ (٩٤)

١٩٢٩ نيسان ٢٩ األويري هللا عبد األمة⋆ (٩٥)
١٩٢٩ كحالة حبيب املبكي⋆ املضحك (٩٦)

١٩٢٩ األول كانون ٢٢ السيد وسهيل قشيشو نقوال الثروة⋆ (٩٧)

حمص مدينة ثانيًا:
١٩٠٩ الثاني ترشين ١٣ هللا عطا إثناسيوس املطران ⊙حمص⋆ (١)

١٩١٠ تموز ٢ املسدي خالد يوسف الطاسة ضاعت (٢)
١٩١١ شباط ٢٨ األتايس النجيب توفيق املدرسة (٣)

١٩١١ األول ترشين ٥ خباز حنا الرشاد جادة (٤)
١٩١٢ الثاني كانون ١٩ يني قسطنطني حمص دليل (٥)

١٩١٢ آذار ١٤ جلبي الخالد محمد التنبيه (٦)
١٩١٤ شباط ١ جانا توفيق الكردي جراب (٧)

١٩١٨ األول كانون ٢٨ املوصيل الحميد عبد التنبيه (٨)
١٩٢١ األول ترشين ١١ الساعاتي أديب محمد الرشق فتى (٩)

١٩٢٢ شباط ٢٨ الهرييس املجيد عبد السمري (١٠)
١٩٢٢ آذار ١٦ مبيض ووهبة شاهني نسيب سوريا صدى (١١)
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حماة مدينة ثالثًا:
١٩٠٩ األول ترشين ١٩ الصابوني أحمد الرشق لسان (١)
١٩١٠ األول تموز ٢٠ املرصي الرحمن عبد هاللة يا انخيل (٢)

١٩١٠ أيلول ١ العلواني الدين شمس املكنسة (٣)
١٩١١ الثاني كانون ٢ البارودي ومحمد األمري سالم محمد السيف (٤)

١٩١١ آب ٧ جابر محمد العايص نهر (٥)
١٩١٧ تموز ١٣ املرصي الرحمن عبد حماة (٦)

١٩١٨ املرصي الرحمن عبد العايص ⊙نهر (٧)
١٩١٩ الثاني كانون ١ جيجكيل توفيق الدكتور التوفيق (٨)

١٩١٩ آذار ١ مسوح** جربان اإلخاء⋆ (٩)
١٩١٩ آيار ١٨ سعيد الشيخ إبراهيم الهدف (١٠)

١٩١٩ األول ترشين ١١ األسود الرزاق عبد الشعب (١١)

حلب مدينة رابًعا:
١٨٦٧ رسمية الفرات†† غدير (١)
١٨٦٩ رسمية ⊙الفرات (٢)

١٨٧٧ آيار ١٠ كواكبي الرحمن وعبد عطار هاشم الشهباء (٣)
١٨٧٩ تموز ٢٥ الكواكبي‡‡ الرحمن عبد االعتدال (٤)

١٩٠٨ آب كنيدر نجيب الداخلية الحوادث (٥)
١٩٠٨ أيلول ١٩ طلس نافع محمد الشهباء حلب (٦)

١٩٠٨ األول ترشين ١ الغزي وكامل ناظم حكمت الشهباء صدى (٧)
١٩٠٨ األول ترشين ١٥ كنيدر شكري التقدم (٨)

١٩٠٩ آيار ٢١ إخوان§§ كنيدر ⊙التقدم⋆ (٩)
١٩٠٩ تموز ٥ املؤذن إبراهيم الشيخ الخطيب (١٠)
١٩٠٩ آب ٥ قسطون هللا وفتح حميص ليون الشعب (١١)
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١٩١٠ شباط ومانوئل نوري مسخرة (١٢)
١٩١٠ آذار ٢٨ عمري فاتح كشكول (١٣)
١٩١٠ آيار ١٢ وعاصم مانوثل األهايل (١٤)

١٩١٠ حزيران ٢٧ بوغيكيان أرداشس األهايل لسان (١٥)
١٩١٠ تموز ٢ قسطون هللا فتح اإلعالن (١٦)
١٩١١ نيسان ٢ هاشم محمد عيىس األفكار تنوير (١٧)
١٩١١ نيسان ٨ سامي وأحمد عمري فاتح مكتبيل (١٨)
١٩١١ نيسان ١٨ دهني محمود املرمح (١٩)

١٩١١ آيار ٧ حازم حسني النهار (٢٠)
١٩١١ حزيران ٢٨ الحميص رشدي مصطفى الصدق (٢١)

١٩١١ تموز ١ املرصي ومحمد غالبي سامي العفريت (٢٢)
١٩١١ تموز ٥ مانوئل هوبباال (٢٣)

١٩١١ أيلول ١٦ رشواني مصطفى الغول (٢٤)
١٩١١ الثاني ترشين ٢٩ مانوئل تشبُّت (٢٥)
١٩١٨ األول ترشين ٢٩ الرساج سامي أحمد ⊙العرب (٢٦)
١٩١٨ األول كانون ٩ رسمية حلب (٢٧)
١٩١٨ األول كانون ١٢ معوض بطرس الصاعقة (٢٨)

١٩١٩ شباط ٢ الجابري الحميد عبد البرش حقوق (٢٩)
١٩١٩ شباط ٣ جي بصمة صبحي محمد النهضة (٣٠)

١٩١٩ نيسان ٢٩ الناطور منيب الراية (٣١)
١٩١٩ آيار ٢ الكيايل الودود وعبد الحميد عبد املصباح (٣٢)
١٩١٩ آيار ٣ أسود شكري فاضل السوري⋆ الربيد (٣٣)

١٩١٩ األول ترشين ٨ حكيميان مارديروس الفرات (٣٤)
١٩٢٠ الثاني كانون ٨ الشعباني نعمت شاكر الوطن (٣٥)
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١٩٢٠ شباط ١٢ جي بصمة صبحي محمد العدل (٣٦)
١٩٢٠ آب ٣ معوض بطرس األمة (٣٧)

١٩٢١ نيسان ٥ صندوق صديق اآلمال (٣٨)
١٩٢١ نيسان ١١ شعراوي يوسفاكي أنطون الشمالية سورية (٣٩)
١٩٢١ نيسان ٢٠ رضا زكريا شفق (٤٠)

١٩٢١ كنيدر نجيب املرسح (٤١)
١٩٢٣ الثاني ترشين ٩ الكاتب الدين بهاء السوري الرتقي (٤٢)

١٩٢٤ حزيران ٦ قوشاقجي بولس األب الكلمة⋆ (٤٣)
١٩٢٥ آذار ٢٦ سماقية طاهر الوقت⋆ (٤٤)
١٩٢٥ أيلول ٢٦ الفاروقي الدين رشف محمد امليثاق⋆ (٤٥)
١٩٢٦ تموز ٣٠ املدرس حسني فؤاد الثعبان (٤٦)
١٩٢٦ آب ١٣ كنيدر املرسح (٤٧)

١٩٢٦ أيلول ٢٥ وهبي محمود االتحاد⋆ (٤٨)
١٩٢٧ آيار ٨ قيرش وإلياس الحفار فهمي كيفك عىل (٤٩)

١٩٢٨ شباط ٢٠ الدين تاج أمني التاج⋆ (٥٠)
١٩٢٨ نيسان ٦ قدري جالل السالم⋆ (٥١)
١٩٢٨ نيسان ١٨ الشعباني نعمت شاكر األهايل⋆ (٥٢)
١٩٢٨ آب ٢٧ الحفار فهمي محمد الجهاد⋆ (٥٣)

اإلسكندرونة مدينة خامًسا:
١٩٢٢ تموز ١٨ أغناطيوس األرشمندريت

حنانيا واألرشدياكن
الخليج (١)

١٩٢٦ بولس||| أ. اإلسكندرونة صدى (٢)

أنطاكية مدينة سادًسا:
١٩٢٧ آذار ١٩ مدني وجورج باسيل أسرب أنطاكية⋆ (١)
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الزور دير مدينة سابًعا:
١٩١٨ آيار ١٥ رسمية جول (١)

القنيطرة مدينة ثامنًا:
١٩١١ األول ترشين ١٩ حمدي أحمد الجوالن (١)
١٩٢٧ األول ترشين ٧ ممتاز طارق حاغور مارج (٢)

بانقراض حياتها انتهت ثم والرتكية، العربية باللغتنَي تطبع «سورية» جريدة * كانت
الصحف من وهي العظمى، الحرب أثر عىل الشامية األقطار من العثمانية الدولة حكم

عمرها. من عاًما الخمسني وبلغت طويًال عاشت التي
الثاني، الحميد عبد السلطان رس أمني كان الذي العابد باشا عزت أحمد † هو
يف وغريهم املسلمني العرب أبناء أحد يحرزه لم ما املنزلة وعلو والثروة املجد من وأحرز
– العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب يف ترجمته طالع تأسيسها، منذ األتراك دولة

الرابع]. الباب
ورئيس سابًقا السورية الدولة يف العامة املعارف وزير عيل كرد محمد العالمة ‡ هو
الشهريتنَي «املقتبس» ومجلة «املقتبس» جريدة ومؤسس بدمشق العربي العلمي املجمع
واملآثر املجيدة اآلثار من ذلك وغري الشام» «خطط كتاب ومؤلف «القبس» وجريدة

الخالدة.
منها. األول العدد صدور بعد الجريدة هذه رساج § انطفأ

شنًقا األتراك وأعدمهم العربية القضية يف اشتغلوا الذين الشهداء عداد يف || كان
العظمى. الحرب أثناء

ثالث مدة السورية الحكومة يف الوزارة رئاسة الحسني الدين تاج الشيخ ¶ توىل
الحسني. الدين بدر الشهري املحدث ابن وهو (١٩٢٨–١٩٣١) متوالية سنني

وملا املهد، يف وهي حياتها حبل ترصم الجريدة هذه من أعداد بضعة ظهر # بعدما
عدًدا منها أصدر الجنوبية أمريكا يف كوبا جزيرة إىل الهيماني قاسم منشئيها أحد سافر

كان. خرب يف دخلت ثم ١٩٣١ سنة عدَدين أو
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ثم مجلة، بشكل أوًال وكان ١٩١٠ نيسان ٢ بتاريخ حماة مدينة يف «اإلخاء» ** ُولد
أن يلبث ولم لسوريا، الفرنيس االحتالل بعد سيارة جريدٍة إىل ١٩١٩ آذار ١ يف تحول
استأنف حيث الفضية الجمهورية يف توكومان مدينة إىل مسوح جربان منشئه هاجر
عنوانها راقية مجلة أنشأ ١٩٢٦ سنة ويف إليها، املشار جريدته نرش ١٩٢٢ آب ٩ يف
بعد احتجبت ولكنها اللبناني أسطفان حبيب الشهري الخطيب مع باالشرتاك «التمدن»

والدتها. من عام
عاشت وبعدما حلب، لوالية الرسمية الصحيفة الفرات» «غدير جريدة †† كانت
والرتكية العربية باللغات عهدها أوائل يف تطبع كانت التي «الفرات» جريدة خلفتها عامني
وهي واحتجبت، ١٩١١ سنة عهدها آخر إىل األوليني اللغتنَي عىل اقترصت ثم واألرمنية،

.(١٨٦٧–١٩١٨) الخمسيني بعيدها تحتفل أن لها ُكتب التي الصحف جملة من
الصحافة – الثاني [الكتاب يف وترجمته الشهري الصحايف هذا رسم ‡‡ انظر

الرابع]. الباب – العثمانية
عنوانها صغرية صحيفة كنيدر نجيب أصدر ١٩٠٨ العثماني الدستور إعالن §§ بعد
منها أعداد سبعة ظهور وبعد املحلية، واألخبار الربقية األنباء لنرش الداخلية» «الحوادث
لصدورها، األول وهو الثامن العدد منذ بها مبتدئًا «التقدم» سماها جريدة إىل حوَّلها
يف أعدادها أول وجعل نفسه بالعنوان جديدة جريدٍة إنشاء يف إخوته شارك أن يلبث ولم

.١٩٠٩ آيار ٢١
اإلعالنات بعض تنرش كانت أنها غري الفرنسية، اللغة يف الجريدة هذه ||| ظهرت

العربية. باللغة أحيانًا

العلويني بالد جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

الالذقية مدينة أوًال:
١٩٠٩ آيار ٤ سعيد حسن سعيد محمد الالذقية (١)
١٩١٠ آب ٢٧ مرقص إدوار املنتخب (٢)

١٩١١ تموز ٢٣ عقدة صبحي محمد النواس أبو (٣)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩١٢ الثاني ترشين ٧ عقدة صبحي محمد النواس أبو عكاز (٤)
١٩١٣ حزيران ٢٦ عقدة صبحي محمد الجديد النواس أبو (٥)
١٩١٣ تموز ٢٤ ومحمود عقدة صبحي محمد

هارون
فراس أبو (٦)

١٩١٣ سعيد حسن سعيد محمد العربية (٧)
١٩١٦ نيسان ١ حداد الحميد عبد الحداد صنع ما (٨)
١٩١٩ شباط ٢٢ مرقص إدوار الجديدة النهضة (٩)
١٩٢١ نيسان ١٧ الطويل وصبحي حداد الحميد عبد الالذقية (١٠)
١٩٢١ نيسان ١٧ الدين جمال عابد العلوي الصدى (١١)
١٩٢١ نيسان ٢٠ املجديل خليل الزمر (١٢)

١٩٢١ األول كانون ٢٢ حداد* أرسانيوس املطران املنار⋆ (١٣)
١٩٢٢ آذار رسمية لألعمال الشهرية النرشة

اإلدارية⋆
(١٤)

١٩٢٢ آب رشيتح مصباح النحلة (١٥)
١٩٢٤ الثاني كانون ٢٩ شومان جميل محمد االعتدال⋆ (١٦)

١٩٢٦ رسمية العلويني⋆ دولة جريدة (١٧)
١٩٢٧ حداد الحميد عبد الالذقية⋆ صدى (١٨)

١٩٢٩ تموز ٧ نحلوس ومحمد رشيف حكمت الرغائب⋆† (١٩)

جبلة مدينة ثانيًا:
١٩٢٨ الثاني كانون ١٨ كنج فارس األدهمية⋆ (١)

الشماس امتيازه لصاحب جريدة بشكل ١٨٩٨ أيلول ١٧ يف «املنار» * ُولد
شهرية، مجلٍة إىل ١٩٠٣ الثاني كانون ١٥ بتاريخ تحول ثم بريوت، يف حداد أرسانيوس
كان ألنه الالذقية؛ إىل حداد أرسانيوس السيد منشئه نقله ١٩٢١ األول كانون ٢٢ ويف
البطريرَكني أحد هو إليه املشار والسيد األرثوذكس، الروم عىل األسقفي كرسيها متوليًا
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باسم دعي أحدهما إليها؛ املشار للطائفة األنطاكية السدة إىل واحد وقٍت يف ارتقيا اللذين
ألكسندرس باسم به نودي واآلخر الالذقية، مدينة يف مقره وجعل الثاني أرسانيوس
١٩٣٣ الثاني كانون ٧ يف أرسانيوس البطريرك تويف وملا دمشق، مدينة يف وأقام الثالث
بغبطته األرثوذكسية امللة أحبار اعرتاف أثر عىل ألكسندروس السيد يف الرئاسة توحدت

األنطاكي. للكريس رشعيٍّا بطريرًكا
منشئها أصدرها الفيحاء، طرابلس يف ظهرت التي الجرائد ثانية «الرغائب» † تُعد
نشوب بَُعيد إال قرائها عن احتجبت وما ١٩٠٧ الثاني ترشين ٢٦ بتاريخ رشيف حكمت
باسم صدرت حيث الالذقية إىل إدارتها نقلت ١٩٢٩ تموز ٧ وبتاريخ العظمى، الحرب
سلسلًة ألعدادها اتخذا وقد نحلوس، صائب محمد ورشيكه إليه املشار امتيازها صاحب

وتاريخها. األوىل الجريدة أعداد سلسلة وأهمال جديًدا وتاريًخا جديدة

األردن رشق إمارة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

عمان مدينة أوًال:
١٩٢٣ آيار ٢٨ رسمية العربي⋆ الرشق (١)

١٩٢٧ حزيران ٢٣ الخطيب الدين حسام العرب جزيرة (٢)
١٩٢٧ حزيران ٢٥ الكرمي ومحمود عباس كمال الرشيعة (٣)

١٩٢٧ األول ترشين ١٣ منصور وعيل العمادي صالح العرب صدى (٤)

فلسطني جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

الرشيف القدس أوًال:
١٩١٣ أيلول ١ رسمية الرشيف القدس (١)

١٩٠٤ زكا* إبراهيم العثماني⋆ ⊙النفري (٢)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٠٦ آذار ٢٧ اإلنكليزية صهيون مدرسة (خطية) صهيون (٣)
١٩٠٨ أيلول ١٨ حنانيا حبيب جرجي القدس (٤)

١٩٠٨ أيلول   (خطية) األحالم (٥)
١٩٠٨ الثاني ترشين   (خطية) الصياح الديك (٦)
١٩٠٨ األول كانون ٥ باندازي تيوفيلو أطناسيوس فلسطني† بشري (٧)

١٩٠٨   (خطية) األموات منبه (٨)
١٩٠٨   (هزلية) البلبل (٩)
١٩٠٨   (خطية) الطائر (١٠)

١٩٠٨ األول كانون ٢٣ مشحور إلياس بنديل اإلنصاف (١١)
١٩٠٨ األول كانون ٢٤ الريماوي أحمد النجاح (١٢)
١٩١٠ األول كانون ٦ الدستورية املدرسة (خطية) الدستور (١٣)

١٩١٢ شباط ٨ هللا جار سعيد املنادي (١٤)
١٩١٣ الثاني ترشين ٢٦ الخالدي جميل الدستور (١٥)
١٩١٣ األول كانون ١٨ رسمية الرشيف القدس (١٦)

١٩١٤ آذار ١٨ السمهوري بكري االعتدال (١٧)
١٩١٩ أيلول ٨ الرببري حسن محمد الجنوبية سورية (١٨)

أيلول ١٧ شحادة بولس الرشق مرآة (١٩)
١٩١٩ األول كانون ٢٦ مشحور إلياس بنديل املقدس بيت (٢٠)

١٩٢٠ نيسان ١٣ الدجاني‡ صدقي حسن الرشيف القدس (٢١)
١٩٢٠ آيار ١١ سفري أ. اليوم بريد (٢٢)
١٩٢٠ أيلول ٦ الحسيني اللطيف عبد صالح األقىص (٢٣)

١٩٢٠ الثاني ترشين ٢٨ ضومط أسرب القسيس الرب يوم (٢٤)
١٩٢١ الثاني كانون ١ رسمية حكومة جريدة

الرسمية⋆ فلسطني
(٢٥)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٢١ الثاني كانون ١٥ الالقني بطريركية صهيون⋆ رقيب (٢٦)
١٩٢١ ياسني ويوسف البديري محمد الصباح (٢٧)

١٩٢١ حزيران ٢٤ نجار سليم إبراهيم العرب لسان (٢٨)
١٩٢٢ الثاني ترشين ١ كاتلنج و. و. جديدة⋆ أورشليم (٢٩)

١٩٢٤ آيار ١٨ جرجس القديس كشافة الزنبقة⋆ (٣٠)
١٩٢٥ نيسان فلسطني يف العمال حال لسان العمال⋆ اتحاد (٣١)

١٩٢٦ أيلول ٢٣ نجار سليم ميشال اإلعالن (٣٢)
١٩٢٧ الثاني كانون ٢٠ الحسيني منيف العربية⋆ الجامعة (٣٣)

١٩٢٧ آيار ٢٢ فراري الكردينال جمعية الصغري⋆ (٣٤)
١٩٢٨ آذار الفلسطيني الشيوعي الحزب األمام⋆ إىل (٣٥)

١٩٢٨ آيار ١٨ نجار سليم ميشال املعاد⋆ (٣٦)

يافا مدينة ثانيًا:
١٩٠٩ حزيران ٢٩ غرابي بنديل األخبار (١)

١٩١٠ آيار ١ السمهوري بكري اليايف االعتدال (٢)
١٩١٠ حزيران ٢٠ السمهوري توفيق الحرية (٣)

١٩١١ الثاني كانون ١٤ العيىس ويوسف العيىس داود عيىس ⊙فلسطني⋆ (٤)
١٩١١ الثاني كانون ٢٨ صباغة فضول حنا األسبوعية األخبار (٥)

١٩١٢ آذار ١٣ تماري وهبة شادوف أبو (٦)
١٩١٤ الثاني كانون ١٦ مويال شمعون الدكتور العثمانية صوت (٧)

١٩٢٠ آيار ٣١ ملول نسيم السالم (٨)
١٩٢٤ الثاني كانون ٣١ الدجاني كامل ومحمد فهمي حسن الجزيرة (٩)

١٩٢٥ أيلول ٢ القلقييل املستقيم⋆ الرصاط (١٠)
١٩٢٧ األول ترشين ٦ الحسيني فهمي الحق⋆ صوت (١١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

حيفا مدينة ثالثًا:
١٩٠٨ نصار نجيب ⊙الكرمل⋆ (١)
١٩٠٨ حالج مرتي الكردي جراب (٢)

١٩١١ أيلول ٤ جانا ونجيب زقوت خليل القاهرة الحمارة (٣)
١٩١٢ شباط ٢٢ جانا نجيب عىص ملن العصا (٤)

١٩١٢ رمضان جميل الصاعقة (٥)
١٩٢٣ األول ترشين ٨ نرص وخليل الجدع باسيال األردن (٦)

١٩٢٤ آب ٣١ عباس كمال الريموك (٧)
١٩٢٤ األول ترشين ٣١ زكا إيليا حيفا (٨)

١٩٢٦ آب ١ الحلو سليم اإلقدام (٩)
١٩٢٧ الثاني كانون ١٢ البحري جميل الزهور⋆ (١٠)

١٩٢٩ آيار ١١ أبيض وقيرص سويدان جاد النهضة⋆ (١١)

لحم بيت مدينة رابًعا:
١٩٢٢ آيار ١١ بندك وعيىس العراج أبي يوسف الشعب صوت (١)

كرم طول مدينة خامًسا:
١٩٢٥ نيسان إبراهيم الحاج الرحمن عبد سليم العربي االتحاد (١)

سنة القدس إىل انتقلت ثم ١٩٠٤ سنة اإلسكندرية يف الصحيفة هذه * تأسست
إبراهيم شقيق زكا إيليا إىل حينئٍذ امتيازها وتحول العثماني، الدستور إعالن بعد ١٩٠٨
إدارتها نُقلت ١٩١٣ نيسان شهر ويف «النفري»، عنوان عليها فأطلق مؤسسها زكا
أكثر فيها وعاشت فلسطني يف اشتهرت قد الجريدة هذه كانت وملا حيفا، إىل ومطبعتها

الفلسطينية. الجرائد بني ندرجها أن رأينا اإلسكندرية يف منها
ثالثة سوى منها يصدر ولم واليونانية العربية باللَغتني تُنرش الجريدة هذه † كانت

غري. ال أعداد
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رسمية األوىل أورشليم: مدينة يف جرائد ثالث ذكرنا الرشيف» «القدس عنوان ‡ تحت
نرشتها أيًضا رسمية والثانية لنرشها، أعوام خمسة بعد واحتجبت ١٩٠٣ عام ظهرت
اتخذت ولهذا األوىل؛ الجريدة بأعداد مرتبطة غري وأعدادها ١٩١٣ عام القدس مترصفية
حسن أنشأها سياسية والثالثة السابقة، شقيقتها أعداد عن مستقلة جديدة أعداٍد سلسلة

.١٩٢٠ سنة الدجاني صدقي

النهرين بني ما بالد جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

بكر ديار مدينة أوًال:
١٩١٠ تموز ٢٩ فائق نعوم الرشق* كوكب (١)

١٩١٣ االول كانون ١٩ حلمي بشار البوق† (٢)

وكان والرتكية، والعربية الرسيانية الثالث: اللغات يف الجريدة هذه تنرش * كانت
وملا حجرية، مطبعٍة عىل رسيانية بحروٍف كلها يطبعها ثم يده بخط يكتبها منشئها
شاهد األمريكية املتحدة الواليات من نيويورك مدينة إىل ١٩١٢ سنة فائق نعوم ارتحل
بقلمه يخدمها أن فأحب العرصية، الثقافة فيها توافرت العدد كثرية رسيانية جاليًة هناك
باللغات نهرين» «بيت جريدة ١٩١٦ نيسان ٨ يف هناك وأصدر الصحافة طريق عن
حروٍف وجود لعدم أيًضا الحجرية املطبعة عىل يطبعها وكان أعاله، املذكورة الثالث
فأقام ١٩٣٠ عام املنية وافته حتى نرشها واصل وقد البعيدة، األصقاع تلك يف رسيانية
العلمية، وآثاره الشخصية مناقبه فيها عددوا تذكارية حفلة فضله وعارفو أصدقاؤه له
إليها. املشار الحفلة يف تالوته صارت تأبينًا العربية» الصحافة «تاريخ مؤلف أرسل وقد
باللسان يُطبع نصفها فكان الحجر: عىل تُطبع قبلها كالتي الصحيفة هذه † كانت
رسيانيٍّا تُقرأ رسيانية بحروٍف يُطبع اآلخر نصفها وكان العربية، الحروف ذي الرتكي

األصيل. النص بحسب تركيٍّا أو عربيٍّا أو
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العاصمة بغداد أوًال:
١٨٦٩ حزيران ١٥ رسمية الزوراء (١)

١٩٠٨ آب ٦   بغداد (٢)
١٩٠٩ الثاني كانون ٢٨ ثنيان اللطيف عبد الرقيب (٣)

١٩٠٩ شباط ١٢ فريد حسني اإلرشاد (٤)
١٩٠٩ آذار ٢١ رءوف م. – ثريا ح. االنقالب (٥)

١٩٠٩ نيسان ٢٥ رشيد تعاون (٦)
١٩٠٩ حزيران ٢٢ األزري الحسني عبد روضة (٧)
١٩٠٩ حزيران ٢٥ طلعت الحقيقة (٨)

١٩٠٩ آب ٣ عارف م. صائب (٩)
١٩٠٩ آب ١٣ غنيمة ويوسف صليوا داود بابل صدى (١٠)

١٩٠٩ الثاني ترشين ٤ يوسف ن. الزهور (١١)
١٩٠٩ األول كانون ٦ كامل محمد النهرين بني (١٢)
١٩١٠ الثاني كانون ٧ الدخيل سليمان الرياض (١٣)
١٩١٠ الثاني كانون ٩ األعرجي صادق محمد بيلديرم (١٤)
١٩١٠ الثاني كانون ١٧ طلعت الصفا أبو الظرايف (١٥)

١٩١٠ نيسان ٣ األزري الحسني عبد أخوت (١٦)
١٩١٠ حزيران ١٧ األعرجي صادق محمد الرصافة (١٧)

١٩١٠ آب ١ اليزدي نقي محمد الحاج الرشق مصباح (١٨)
١٩١٠ آب ١١ فهيم إبراهيم صائب (١٩)

١٩١٠ أيلول ٢٨ بهجت محمد الرشاد سبيل (٢٠)
١٩١٠ األول كانون ١٢ طلعت الصفا أبو وجدان (٢١)

١٩١١ آذار ٥ طلعت الصفا أبو جفان خان (٢٢)
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١٩١١ آذار ١٣ شكري بالك (٢٣)
١٩١١ الثاني كانون ١٨ معروف الحقوق (٢٤)
١٩١١ الثاني كانون ٢٣ لطفي سعيد محمد املضحكات (٢٥)

١٩١١ شباط ٥ األعظمي الجبار عبد القسطاس (٢٦)
١٩١١ شباط ٢١ عنرب سلمان تفكر (٢٧)
١٩١١ آذار ٧ األزري الحسني عبد املصباح (٢٨)
١٩١١ آذار ٢٢ لطفي سعيد محمد الذهب خان (٢٩)
١٩١١ آذار ٣٠ أورفيل نوري عثمان الحق سيف (٣٠)

١٩١١ نيسان ١٦ لطفي سعيد محمد البلبل (٣١)
١٩١١ نيسان ١٨ كامل ونزهت عوني حسني عمومية أفكار (٣٢)

١٩١١ آيار ٤ صائب الرحيم عبد مودة بكي (٣٣)
١٩١١ آيار ١٦ هادي وأحمد فكرت لطفي ونرمة كرمة (٣٤)
١٩١١ آيار ٢٣ صائب الرحيم عبد األرسار (٣٥)

١٩١١ حزيران ٨ الشيخي الكريم عبد الصاعقة (٣٦)
١٩١١ آب ١٥ فكرت لطفي دونبال (٣٧)
١٩١١ أيلول ٦ الوهيب محمود النوادر (٣٨)

١٩١١ الثاني ترشين ١٤ األزري الحسني عبد األغر املصباح (٣٩)
١٩١٢ آذار ٦ وهبي يونس مكتب (٤٠)
١٩١٢ آب ١ فهيم إبراهيم معارف (٤١)

١٩١٣ آذار ٢٨ جي الباجه منيب إبراهيم الرياحني (٤٢)
١٩١٣ نيسان ٢٥ شكر صالح إبراهيم املعارف شمس (٤٣)

١٩١٣ األول ترشين ٣ حلمي إبراهيم النهضة (٤٤)
١٩١٣ األول كانون ٣ كركوكيل الدين صالح اتحاد غنجة (٤٥)

١٩١٥ تموز ٢٣ الخطيب آل هللا عطا اإلسالم صدى (٤٦)
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١٩١٧ تموز ٤   ⊙العرب (٤٧)
١٩١٧ األول ترشين   الحقيقة ⊙صدى (٤٨)
١٩١٨ حزيران ٢٣   السالم ⊙دار (٤٩)

١٩١٨   املصور ⊙امللحق
العرب لجريدة

(٥٠)

١٩١٨ رسمية التصويري ⊙امللحق
البغدادية لألوقات

(٥١)

١٩٢٠ حزيران ١ غنام داود رزوق العراق⋆ (٥٢)
١٩٢٠ آب ٣٠ أفنان حسني الرشق (٥٣)

١٩٢٠ أيلول ٢٨ البدري الغفور عبد االستقالل (٥٤)
١٩٢١ حزيران ٢٠ الفالحي اللطيف عبد الفالح (٥٥)
١٩٢١ حزيران ٢٥ الهاشمي والرشيد السعدي داود دجلة (٥٦)

١٩٢١ العمر حلمي إبراهيم العرب لسان (٥٧)
١٩٢١ أيلول ٢٦ خوندة سامي الرافدان (٥٨)
١٩٢٢ نيسان ١١ العمر حلمي إبراهيم املفيد (٥٩)
١٩٢٢ حزيران ٢٤ الواعظ آل طلعت مجيد التوحيد (٦٠)

١٩٢٢ أيلول رسمية الحكومة جريدة
العراقية⋆

(٦١)

١٩٢٢ الثاني ترشين ٥ الغصيبة وشاكر حسن العاصمة (٦٢)
١٩٢٢ األول كانون ٢٧ شكر صالح إبراهيم الجديدة الناشئة (٦٣)

١٩٢٣ تموز ١٠ سامي حسن بابل (٦٤)
١٩٢٣ أيلول ٣٠ العجيل داود البدائع (٦٥)

١٩٢٣ األول ترشين ١ الرصايف معروف األمل (٦٦)
١٩٢٣ األول ترشين ٥ غنام رزوق املسائي العراق (٦٧)
١٩٢٣ األول ترشين ١٦ الزهري عثمان املراقب (٦٨)
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١٩٢٣ األول ترشين ١٩ الصويف رشيد الرومي جحا (٦٩)
١٩٢٣ الثاني ترشين ١٧ جميل مكي الغربال (٧٠)

١٩٢٣ املطبوعات مديرية العراقية⋆ الوقائع (٧١)
١٩٢٤ شباط ٢٢ الجلبي آل حسني عباس الحقائق (٧٢)
١٩٢٤ شباط ٢٨ عبد السيد صالح الظرائف (٧٣)
١٩٢٤ آذار ٢ الداودي شوقي خلف العرب شط (٧٤)
١٩٢٤ آذار ٢٧ ومداد حسون العربي⋆ العالم (٧٥)

١٩٢٤ نيسان ١٠ شينة سلمان املصباح (٧٦)
١٩٢٤ نيسان ١٠ الحسني عبد محمد الشعب (٧٧)

١٩٢٤ آيار ٢ بطي رفائيل الربيع (٧٨)
١٩٢٤ حزيران ١ اللبابيدي منري الحضارة (٧٩)
١٩٢٤ تموز ٢٩ سليم صالح محمد الضاد (٨٠)
١٩٢٤ أيلول ٧ الحيل الباقر محمد األدب (٨١)

١٩٢٤ األول ترشين ٢٤ عوني الدين عالء الهزل (٨٢)
١٩٢٤ الثاني ترشين ١٧ صالح ناجي محمد العراق مرآة (٨٣)
١٩٢٤ األول كانون ٢٨ الرحال حسني الصحيفة (٨٤)
١٩٢٥ الثاني كانون ١٠ الشماع كاظم املصور العالم (٨٥)

١٩٢٥ آذار ٣ غنيمة يوسف السياسة (٨٦)
١٩٢٥ نيسان ١ تبيس ميخائيل الشوارع كناس (٨٧)
١٩٢٥ آب ٢٨ فخري الحميد عبد بالك (٨٨)
١٩٢٥ أيلول ١ الحسني الرزاق عبد الفضيلة (٨٩)

١٩٢٥ األول كانون ١٢ العجيل داود والبدائع األدب (٩٠)
١٩٢٦ الثاني كانون ٢٠ كمال بك إبراهيم الشعب نداء (٩١)
١٩٢٦ الثاني كانون ٣٠ يحيى حسني املداعب (٩٢)
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١٩٢٦ الثاني ترشين ٥ جميل آل الجليل عبد اإلرشاد (٩٣)
١٩٢٦   حاسني جريدة (٩٤)

١٩٢٦ األول كانون ١٧ تبيس ميخائيل الحياة سينما (٩٥)
١٩٢٦ األول كانون ٢٤ البناء الرحمن عبد األخالق (٩٦)
١٩٢٧ الثاني كانون ١٠ الكرخي عبود املال الكرخ⋆ (٩٧)

١٩٢٧ تموز ١١ شكر صالح إبراهيم الزمان (٩٨)
١٩٢٧ آب ١٠ الخراز أمري املحامي العراقية النهضة (٩٩)
١٩٢٧ آب ٢٢ النسكيكي توفيق النظام (١٠٠)

١٩٢٨ شباط ١٦ الرفاعي هاشم الرصاحة (١٠١)
١٩٢٨ نيسان ١٧ الكرخي عبود املال الكرخ صدى (١٠٢)
١٩٢٨ آيار ٢٠ العزاوي سعيد محمد اللواء (١٠٣)

١٩٢٨ كوهني سلمان الربهان (١٠٤)
١٩٢٨ الثاني ترشين ١٦ داود الشيخ سلمان التقدم (١٠٥)

١٩٢٩ شباط ١٤ شاؤل أنور الحاصد⋆ (١٠٦)
١٩٢٩ آذار ١٠ الجبييل الرضا عبد الثمرات⋆ (١٠٧)

١٩٢٩ نيسان ١٢ هللا عبد عيل ومحمد الكيالني فائق الناظرة⋆ (١٠٨)
١٩٢٩ آيار ٢ ماجد العزيز عبد الوطن⋆ (١٠٩)
١٩٢٩ آيار ١٢ إسحاق س. الدليل⋆ (١١٠)

١٩٢٩ حزيران ١٣ داود الشيخ سلمان الناقد⋆ (١١١)
١٩٢٩ حزيران ٢٣ البناء الرحمن عبد النور⋆ (١١٢)
١٩٢٩ تموز ١٦ عزت أحمد املزمار (١١٣)
١٩٢٩ آب ١٦ السامرائي سعيد الشباب⋆ (١١٤)
١٩٢٩ آب ٢٢ عزت أحمد املعارف (١١٥)
١٩٢٩ أيلول ٨ محمود عيل املحامي العراق⋆ صوت (١١٦)
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١٩٢٩ أيلول ٨ البدري الغفور عبد الشعب نداء (١١٧)
١٩٢٩ األول ترشين ١٧ حداد شاؤل الربهان⋆ (١١٨)
١٩٢٩ األول ترشين ٢٥ بطي رفائيل املحامي البالد⋆ (١١٩)
١٩٢٩ الثاني ترشين الصفواني سلمان اليقظة⋆ (١٢٠)
١٩٢٩ األول كانون ١ البدري الغفور عبد الحارس⋆ (١٢١)
١٩٢٩ األول كانون ٣ عزت أحمد املزمار⋆ صدى (١٢٢)
١٩٢٩ األول كانون ٢٩ شكر صالح إبراهيم املستقبل⋆ (١٢٣)

البرصة مدينة ثانيًا:
١٨٩٥ الثاني كانون رسمية البرصة (١)

١٩٠٩ آيار ٢ املوصيل فييض سليمان اإليقاظ (٢)
١٩٠٩ حزيران ١ عايل أمني التهذيب (٣)
١٩٠٩ حزيران ١ جلمريان قاسم الحق إظهار (٤)

١٩٠٩ الثاني ترشين ٢١ حمدي أحمد الهندي مرقعة (٥)
١٩١٠ آيار ٦ نيازي داود الفيض (٦)
١٩١٠ آب ١٠ حمدي ومحمد حمدي أحمد الفيحاء البرصة (٧)
١٩١٠ آب ٢٩ السامرائي يوسف الرشاد (٨)

١٩١٠ األول ترشين ٢٣ فوزي عمر آتي (٩)
١٩١١ تموز ٢٢ نجيب محمد التاج (١٠)

١٩١١ األول ترشين ١٢ كاظم جودت أحمد املنري (١١)
١٩١٢ الثاني كانون ٢٢ الزهري هللا عبد الدستور (١٢)

١٩١٣ أيلول ٢٥ طباطبائي الوهاب عبد الدستور صدى (١٣)
١٩١٥ رسمية البرصية ⊙األوقات (١٤)

١٩١٩ شباط ٨   العراق مرآة (١٥)
١٩٢١ رسمية العراقية⋆ األوقات (١٦)
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املوصل مدينة ثالثًا:
١٨٨٥ وتركية) (عربية رسمية ⊙املوصل (١)

١٩٠٩ تموز ١٥ رسسم هللا فتح نينوى (٢)
١٩١٠ الثاني ترشين ١٢ توفيق محمد النجاح (٣)

١٩١١ حزيران ٢٧ خيايل املجيد عبد باز جكه (٤)
١٩١٥ نيسان ٧ الصفار رشيد محمد الحق دعوة (٥)

١٩١٨ الثاني ترشين ١٤ (عربية) رسمية املوصل⋆ (٦)
١٩٢٢ آذار ٢٤ صدقي مكي محمد الجزيرة⋆ (٧)

١٩٢٤ العراقي االستقالل حزب لسان العهد⋆ (٨)
١٩٢٧ شباط ٢١ محفوظ عيىس الجمهور⋆ صدى (٩)

الكاظمية مدينة رابًعا:
١٩٢٤ أيلول ٥ الصفواني إبراهيم آل سلمان اليقظة (١)

١٩٢٥ كانون ٢٠ الصفواني إبراهيم آل سلمان العام⋆ املنرب (٢)
١٩٢٦ أيلول ٣ حافظ املالك عبد املعارف⋆ (٣)

كركوك مدينة خامًسا:
١٩١٨ األول كانون ١٥ الربيطاني االحتالل حكومة كركوك⋆ نجمة (١)

النجف مدينة سادًسا:
الحجة ذي ٤

١٣٣٨ه/١٩٢٠م
العراقية الثورة زعماء الفرات (١)

١٩٢٥ نيسان ١٧ رجيب يوسف النجف⋆ (٢)

كربال مدينة سابًعا:
١٩١٦ آذار ٧ شريازي آقا عيل مريزا حاجي االتفاق (١)
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العمارة مدينة ثامنًا:
١٩٢٦ آذار ١١ تحايف مجيد أنور التهذيب⋆ (١)

الحلة مدينة تاسًعا:
١٩٢٧ الثاني كانون ٢٧ الحسني⋆ الرزاق عبد الفيحاء (١)

العشار مدينة عاًرشا:
١٩٢٦ آب ١٥ الرحمن عبد سيد اإلخاء (١)

اشتهر التاريخية، باألبحاث ولوع الفؤاد ذكي شابٌّ الحسني الرزاق عبد * السيد
بمهنة حداثته منذ وَكلف ١٩٠٣ سنة بغداد يف ولد الرسيرة، وصفاء والثبات بالجلد
يف ١٩٢٥ أيلول ١ بتاريخ «الفضيلة» أوالهما صحيفتنَي: وأنشأ فاحرتفها الصحافة
١٩٢٧ الثاني كانون ٢٧ بتاريخ «الفيحاء» والثانية أعوام، ثالثة عاشت رأسه مسقط
وسحبت مطبعتها صادرت الحكومة ألن والدتها؛ عىل واحدة سنة مرور قبل احتجبت
و«الصابئة العراق» يف الشيطان «عبدة أهمها: شتى مؤلفاٌت الكبري األديب ولهذا امتيازها،
الشعبية» و«األغاني العراقية» البلدان و«تاريخ التاريخ» يف و«البابيون وحديثًا» قديًما
الوزارات و«تاريخ اإلسالم» يف و«الخوارج املشانق» ظل و«تحت العراق» يف و«رحلة

الخالدة. الكتابية اآلثار من ذلك وغري املدنية» و«املعلومات العراقية»

الحجاز مملكة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

املكرمة مكة أوًال:
١٩٠٨ رسمية* حجاز (١)

١٩٠٩ شباط ١٦ قاسم هللا وعبد توفيق محمد الحقيقة شمس (٢)
١٩٠٩ اإلسكندراني رأفت أحمد الحجاز† صفا (٣)

١٩١٦ آب ١٤ رسمية ⊙القبلة (٤)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٢٠ أيلول ٢٦ شاكر عمر الفالح (٥)
١٩٢٥ رسمية القرى⋆ أم (٦)

١٩٢٨ آب ١ الفقي حامد محمد اإلصالح⋆ (٧)

املنورة املدينة ثانيًا:
١٩٠٩ الثاني كانون الداغستاني بكر وأبو خطاب إبراهيم الرقيب‡ (١)

١٩٠٩ الثاني ترشين ١٦ األرزنجاني مأمون محمد املنورة املدينة (٢)
١٩١٦ األول ترشين ٧ الحجاز (٣)

جدة مدينة ثالثًا:
١٩٠٩ آيار ١٧ هراري داود أديب الحجازي اإلصالح (١)

١٩٢٤ الثاني ترشين ١٣ نصيف صالح محمد الحجاز بريد (٢)

مكة جرائد فهرس يف (رسمية) صحف ثالث أسماء رسدنا أننا القراء * يالحظ
«القبلة» والثانية العثمانية، الدولة حال لسان كانت «حجاز» وعنوانها فاألوىل املكرمة،
بظهور ظهرت القرى» «أم والثالثة الهاشمية، العرتة رأس عيل بن حسني امللك أسسها

الحجازية. اململكة يف السعود ابن دولة
الجالتني. عىل تُطبع كانت الحجم صغرية خطية † جريدة

يف ظهرت صحيفة أول وهي الجالتني، عىل أيًضا تطبع خطية الجريدة هذه ‡ كانت
العهد. ذاك يف مطابع وجود لعدم املنورة املدينة

اليمن إمارة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة صنعاء أوًال:
١٨٧٩ رسمية صنعاء (١)

١٩٢٦ الثاني ترشين رسيع محمد بن قائد اإليمان⋆ (٢)

797



العربية الصحافة تاريخ

املكال جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٢٧ الثاني ترشين املسلمي الطيب الحرضمية⋆ النهضة (١)

فارس بالد جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

طهران مدينة أوًال:
١٩٢٣   النهرين بني لواء (١)

اإلنكليزية الهند جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

سابًقا اإلنكليزية الهند عاصمة «كلكتا» مدينة أوًال:
١٨٨١ القلوب ح مفرِّ (١)
١٨٩٢ األخبار نخبة (٢)

١٩١٢ أيلول ١ الدهلوي الكالم أبو أحمد الهالل (٣)
١٩٢٧ حزيران زبريي حسن مسعود الهالل⋆ (٤)

حاًال اإلنكليزية الهند عاصمة «دلهي» مدينة ثانيًا:

١٨٨٠ خان عيل نرصة األخبار نرصة (١)

بمباي مدينة ثالثًا:
١٩٢٥ تموز ١٢ رشيف هللا وعبد معراج محمد الحق صوت (١)

لكناو مدينة رابًعا:
١٩٠٠ املدرايس العيل عبد محمد الرياض (١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

سنغافورا مدينة خامًسا:
١٩٠٨ الثاني ترشين ١ بلدرم كرامة اإلصالح (١)

١٩١٠ شباط ٢٨ الرحمن عبد بن محمد الوطن (٢)
١٩١٠ نيسان ٢١ الحسام (٣)

بنجاب مدينة سادًسا:
١٨٨٠ ليتنز الدكتور العظيم النفع (١)

الهولندية الهند جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

الهولندية الهند عاصمة «بتافيا» مدينة أوًال:
١٩٢٠ الثاني ترشين ٩ هاشمي محمد بوروبودور (١)

١٩٢٧ آيار ١٢ األنصاري الفضل أبو املعارف⋆ (٢)

(جاوا) رسبايا مدينة ثانيًا:
١٩١٧ تموز ٢٢ سالم بن محمد اإلقبال (١)

١٩٢٠ حزيران ١١ النقة عيل أبو حسن اإلرشاد (٢)
١٩٢٣ الثاني كانون ٦ هاشم بن محمد حرضموت⋆ (٣)

١٩٢٣ شباط ٣ مكارم عيل بن عمر القسطاس (٤)
١٩٢٥ الثاني ترشين هبيص عمر اإلحقاق (٥)

١٩٢٨ الثاني كانون ١ التهذيبية الجمعية الدهناء⋆ (٦)

799



العربية الصحافة تاريخ

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

(جاوا) ويلتفريدن مدينة ثالثًا:
١٩٢٩ عقيل بن محمد برهوت⋆ (١)

(جاوا) زورخ بيتن مدينة رابًعا:
١٩٢٣ الثاني ترشين ١ الفتة سعيد محمد الوفاق (١)

(سومرتا) فلمبغ مدينة خامًسا:
١٩١٤ األول كانون ١ طاهر بن هاشم بن محمد البشري (١)
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الثاني الباب

آسيا يف العربية املجالت فهارسمجيع

اإلطالق. عىل آسيا يف العربية املجالت جميع فهارس يتضمن
األصقاع من وبلد مدينة لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي

اآلسيوية.

∗∗∗

اللبنانية الجمهورية مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة بريوت أوًال:
١٨٥٢ الثاني كانون ٦ السورية الجمعية الجمعية أعمال

السورية*
(١)

١٨٦٦ الثاني كانون ١ الشلفون يوسف الشهرية الرشكة (٢)
١٨٦٧ حزيران ١ منصور مار رشكة مار رشكة ⊙أعمال

بول⋆ دي منصور
(٣)

١٨٦٨ الثاني كانون ١٥ السورية العلمية الجمعية العلوم مجموعة (٤)
١٨٧٠ الثاني كانون ١ اليسوعيون اآلباء الفاتيكاني املجمع (٥)
١٨٧٠ الثاني كانون ١ البستاني بطرس الجنان (٦)
١٨٧٠ الثاني كانون ١ الشلفون يوسف الزهرة (٧)

١٨٧٠ شباط ٢٥ عطية خليل املهماز (٨)



العربية الصحافة تاريخ

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٨٧٠ آيار ١١ صابونجي لويس القس النحلة (٩)
١٨٧١ الثاني كانون ٩ شلفون ويوسف صابونجي لويس النجاح (١٠)

١٨٧٦ آيار ١ نمر† وفارس رصوف يعقوب ⊙املقتطف⋆ (١١)
١٨٧٨ الثاني كانون ١ بوست جورج الدكتور الطبيب (١٢)

١٨٧٨ نيسان ١ رسكيس خليل املشكاة (١٣)
١٨٨٤ الثاني ترشين ١ قلفاط نخلة الفكاهات سلسلة (١٤)
١٨٨٥ الثاني كانون ١ طراد وسليم شحادة سليم الفاكهة ديوان (١٥)
١٨٨٦ الثاني كانون ١ الدين نارص عيل ⊙الصفاء⋆ (١٦)
١٨٨٨ الثاني كانون ١ البدوي خليل الكاثوليكية الكنيسة (١٧)

١٨٩٤ الخوري أمني الجامعة (١٨)
١٨٩٨ الثاني كانون ١ شيخو‡ لويس األب ⊙املرشق⋆ (١٩)

١٨٩٨ صهيون وسامي سالم فؤاد (مدرسية) الفكر غادة (٢٠)
١٨٩٩ الثاني كانون ١٣ حلقة أبي فارس هللا فضل املحبة§ (٢١)
١٨٩٩ األول كانون ١٠ مدري أسعد (مدرسية) الكلية زهرة (٢٢)

١٨٩٩ نصار ونجيب قصار بشري املعارف حديقة
(مدرسية)

(٢٣)

١٩٠٠ قصار وبشري نصار نجيب (مدرسية) الحديقة (٢٤)
١٩٠١ الثاني ترشين ١٤ الدين تقي وأمني عطية إسحاق (مدرسية) الحظ (٢٥)
١٩٠١ األول كانون ١٨ حداد وإلياس حداد وديع (مدرسية) العفة (٢٦)
١٩٠٣ الثاني كانون ٥ ورشكاؤه عبيد إلياس (خطية) الكلية حسناء (٢٧)
١٩٠٣ الثاني كانون ١٥ حداد أرسانيوس املطران ⊙املنار⋆ (٢٨)

١٩٠٣ العازار سليم (مدرسية) الزهرة (٢٩)
١٩٠٣ األول كانون ٢٧ بارودي إيليا (مدرسية) الغادة (٣٠)
١٩٠٤ الثاني كانون البغدادي وضياء السعادة مصطفى (مدرسية) الدائرة (٣١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩٠٤ ورشكاؤهما ورايس عضامي (مدرسية) التاجر أرزة (٣٢)
١٩٠٥ األول كانون ١٨ سابا جرجي (مدرسية) املنارة (٣٣)
١٩٠٦ الثاني كانون ٨ هالل بطرس أمني (مدرسية) سورية (٣٤)
١٩٠٨ الثاني كانون ٢٧ فرح خليل حنا (مدرسية) املنصف (٣٥)

١٩٠٨ الثاني كانون ورشكاؤه قربان توفيق اإلصالحية النهضة (٣٦)
١٩٠٨ أيلول ١٥ الباقر محمد املنتقد (٣٧)

١٩٠٨ القباني عيل محمد املعارف روضة (٣٨)
١٩٠٩ الثاني كانون ١ بغوصيان أسطفان العثمانية الحرب

الروسية
(٣٩)

١٩٠٩ الثاني كانون ٢٢ الغالييني مصطفى الشيخ النرباس (٤٠)
١٩٠٩ عبده طانيوس الراوي (٤١)

١٩٠٩ حزيران ٢٠ باز نقوال جرجي الحسناء (٤٢)
١٩٠٩ تموز ١٨ رمضان بشري الكوثر (٤٣)

١٩٠٩ الثاني ترشين ١ املقديس وأنيس جرجس الصايف⋆ ⊙املورد (٤٤)
١٩١٠ الثاني كانون ١ اللعازري علوان يوسف األب الجسمانية (٤٥)
١٩١٠ الثاني كانون ١ جمال محمد األهلية اللطائف (٤٦)

١٩١٠ شباط ١ األمريكية الجامعة ⊙الكلية⋆ (٤٧)
١٩١٠ آذار ١ حمية وكامل الخوري عيد أنيس النفائس (٤٨)
١٩١٠ آذار ٣١ العثمانية|| املدرسة التلميذ (٤٩)
١٩١٠ آيار ٢ ورعد وبرصا بوبز الرشقية¶ املجلة (٥٠)

١٩١٠ تموز ٢٤ تيان يوسف فيليب السورية املجلة (٥١)
١٩١٠ األول ترشين ١٥ أبيال أنيبال االقتصاد مجلة (٥٢)
١٩١٠ الثاني ترشين ١ صادر إبراهيم سليم األنيس (٥٣)
١٩١١ الثاني كانون ١ العلمانية الكلية متخرجو الرابطة (٥٤)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩١١ شباط ١ الكاثوليكية البطريركية املدرسة (مدرسية) األدب ثمرة (٥٥)
١٩١١ الخالدي وفؤاد سامح الوثقى العروة

(مدرسية)
(٥٦)

١٩١١ من الياهو سليم العرصية الروايات (٥٧)
١٩١١ أيلول ١٠ حرب وأحمد نجا مختار محمد السورية املسامرات (٥٨)

١٩١٢ العظم جميل البصائر (٥٩)
١٩١٢ حزيران ١ التنري طاهر محمد يف الحرب صور

الغرب طرابلس
(٦٠)

١٩١٣ الثاني كانون ١ الكبوشيون اآلباء العائلة⋆ ⊙صديق (٦١)
١٩١٣ آيار ٩ اليايف صالح الشيخ الرشيد# (٦٢)
١٩١٣ آيار ٣١ بغوصيان أسطفان الشعب مسامرات (٦٣)
١٩١٣ تموز ١ شبيل** بطرس املطران الرسالة (٦٤)

١٩١٣ كسيب وخليل رسكيس هللا رزق الخليل (٦٥)
١٩١٣ أيلول الناطور توفيق العلوم مجلة

االجتماعية
(٦٦)

١٩١٣ الثاني ترشين توفيق صفر املرصي االتحاد
(خطية)

(٦٧)

١٩١٣ الثاني ترشين دربان لويس املحاسن (٦٨)
١٩١٤ الثاني كانون ١ األدبية املطبعة إدارة السلوى (٦٩)
١٩١٤ الثاني كانون ١ عباس كمال كمال مجلة (٧٠)
١٩١٤ الثاني كانون ١ راشد أبي سليمة لبنان فتاة (٧١)

١٩١٤ شباط ٥ ورشكاؤه بشارة نقوال (مدرسية) الثمرة (٧٢)
١٩١٨ آذار الباقر محمد الفتاة (٧٣)

١٩١٨ األول ترشين ١٠ رسمية عن الشهرية ⊙النرشة
اإلدارية⋆ األعمال

(٧٤)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩١٩ الثاني كانون ١ عقل أنطون الخوري السالم⋆ رسالة (٧٥)
١٩١٩ اللمع أبي نجال األمرية الفجر†† (٧٦)

١٩٢٠ الثاني كانون ١ اليسوعي أجيا بشري األب يسوع⋆ قلب رسالة (٧٧)
١٩٢٠ تموز ١ الفرنسية العليا القوميرسية الشهرية النرشة

اإلدارية⋆ لألعمال
(٧٨)

١٩٢١ نيسان ١ صادر إبراهيم يوسف القضائية⋆ املجلة (٧٩)
١٩٢١ نيسان ١ دمشقية طعمة جوليا الجديدة املرأة (٨٠)
١٩٢١ نيسان ١ البدوي خليل الفوائد‡‡ (٨١)
١٩٢١ آيار ١ الحاج يوسف املاسونية الوقائع (٨٢)

١٩٢٣ الثاني كانون ١٥ غصن برنردس األرشمندريت الحق صوت (٨٣)
١٩٢٣ الثاني كانون ١٥ راشد أبي حنا العام القاموس (٨٤)

١٩٢٣ آذار اإلسالمية بالكلية العلمية الجمعية التلميذ (٨٥)
١٩٢٣ نيسان املقديس الخوري أمينة األحداث⋆ مورد (٨٦)

١٩٢٣ نيسان ١٥ يني ماري مينرفا⋆ (٨٧)
١٩٢٣ نيسان ١٩ النرص أبو عمر املصورة الجامعة (٨٨)
١٩٢٣ آيار ١٥ الغريب أمني الحارس⋆ (٨٩)
١٩٢٣ آب ١ غصن فؤاد الدكتور العلمية⋆ الطبية املجلة (٩٠)

١٩٢٤ الثاني كانون ١ الخوري عيد أنيس الجنس فكاهات
اللطيف

(٩١)

١٩٢٤ الثاني كانون العليا باملفوضية املعارف إدارة التعليم⋆§§ مجلة (٩٢)
١٩٢٤ حزيران ١ اللبنانية الحكومة البوليس نرشة

الشهرية⋆
(٩٣)

١٩٢٤ آب ٢٨ معوض هللا فرج الشاملة املجلة (٩٤)
١٩٢٥ الثاني كانون ١ دمشقية طعمة جوليا الصغار سمري (٩٥)

١٩٢٥ شباط ١ طوا يوسف العرصية الروايات (٩٦)
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١٩٢٥ آذار ١ ساموئليان||| ورام الشبيبة⋆ نجم (٩٧)
١٩٢٥ حزيران ١ الرتك وسليم جابر أنيس العالم مجلة (٩٨)

١٩٢٦ الثاني كانون ١٥ الرسيانية¶¶ البطريركية الرشقية⋆ اآلثار (٩٩)
١٩٢٦ آب ١٥ العكاوي الرحمن عبد العرصية⋆ اللطائف (١٠٠)

١٩٢٦ الثاني ترشين ٣٠ االقتصادية األمور دائرة املهاجرة دائرة نرشة
اللبنانية

(١٠١)

١٩٢٧ الثاني كانون العام الكشاف مقر الكشاف⋆ (١٠٢)
١٩٢٧ آذار ١ قطان باسيليوس املطران بريوت مطرانية نرشة

وجبيل
(١٠٣)

١٩٢٧ نيسان ١ شلفون أنطون الدكتور الصحة مجلة (١٠٤)
١٩٢٧ آب عوض وحبيب غطاس نجيب املجنون املناغش (١٠٥)

١٩٢٨ الثاني كانون ١ كرم ملحم كرم وليلة⋆ ليلة ألف (١٠٦)
١٩٢٨ شباط ١ خوري قسطنطني جوزف السيارة (١٠٧)
١٩٢٨ تموز شقرا أبو داود نسيب البادية⋆ (١٠٨)

١٩٢٩ الثاني كانون ١ شهبندر الغني عبد الدكتور الحكمة⋆ (١٠٩)
١٩٢٩ شباط ١ ثابت يوسف أميل الوطنية⋆ املجلة (١١٠)
١٩٢٩ شباط ٥ معيقل شكري األوكازيون (١١١)
١٩٢٩ آيار ١ املر دعيبس املستشار⋆ (١١٢)

١٩٢٩ حزيران ١ املطابع عمال نقابة اليقظة⋆ (١١٣)
١٩٢٩ األول ترشين ١ حاطوم إلياس الزنبقة⋆ (١١٤)

١٩٢٩ املرصي عوض عزيز الفكاهي العفريت
السيار⋆

(١١٥)

الفيحاء طرابلس ثانيًا:
١٩٠٨ الثاني ترشين ١٦ يني وصموئيل جرجي ⊙املباحث⋆ (١)
١٩٠٩ األول ترشين ١٥ حداد كمال أحمد الفنون جامعة (٢)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩١١ األول كانون ٢٢ عدرة وجميل البارودي مصطفى البيان (٣)
١٩٢٦ آب ١٥ الشماس حنا الذهبي العرص (٤)

١٩٢٧ الشامي هللا وعبد مراد الحليم عبد اإلسالمي التمدن (٥)

صيدا مدينة ثالثًا:
١٩٠٩ شباط ٥ الزين## عارف أحمد ⊙العرفان⋆ (١)

الشويفات رابًعا:
١٩١٣ الثاني كانون ١ وزيريان عمسيح التهذيب مدرسة (١)

١٩١٨ شباط ١ حنا*** نقوال وديع ⊙املعارف⋆ (٢)
١٩١٩ تموز ١ صعب فندي عفيفة الخدر (٣)

عبيه خامًسا:
١٩٢٥ أيلول ١ عازار إسكندر يوسف الشبيبة (١)
١٩٢٥ أيلول ١ الداودية املدرسة الداودية املدرسة مجلة (٢)
١٩٢٧ نيسان الداودية املدرسة الذكرى⋆ (٣)

عاليه مدينة سادًسا:
١٩١١ نيسان ١ الدين نارص عيل اإلصالح (١)

١٩١٧ الوطنية باملدرسة الثمرة جمعية (مدرسية) الثمار (٢)
١٩٢٥ آب ١ جابر أنيس العالم صدى (٣)

بعبدا سابًعا:
١٩١١ الثاني كانون ١ الشدياق يوسف األب الربية كوكب (١)

١٩٢٩ شباط ١ صعب ونجيب لحود إدوار الذخائر⋆ (٢)

القمر دير ثامنًا:
١٩١١ تموز ١ نعمة††† دياب وليم القمر (١)
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واملعلقة زحلة تاسًعا:
١٩١١ تموز ١ املعلوف عيىس الشيخ اآلثار‡‡‡ (١)
١٩١٩ آذار ١ الزمار مريم الوطن فتاة (٢)

١٩٢٥ الثاني كانون منصور مار جمعية الرحمة (٣)
١٩٢٦ نيسان ١ رزق فؤاد املحامي⋆ (٤)

بعلبك مدينة عاًرشا:
١٩٢٩ الثاني ترشين ١ سالمة هللا فضل يوسف جوبيرت⋆ (١)

بريوت جرسنهر عرش: حادي
١٩١٠ شباط ١٨ خلف وملحم املعويش سليم ⊙الحقوق⋆ (١)
١٩١٠ أيلول ٥ الحويك وإلياس عون شاكر النديم (٢)

شباب بيت عرش: ثاني

١٩٢٨ الثاني كانون ١ غالب إدوار املحراث (١)
١٩٢٩ آيار ١ حائك وميشال حبيش إميل الليايل⋆ (٢)

بكفيا عرش: ثالث
١٩٢٤ أيلول ١ حشيمة هللا عبد العرائس (١)

بعبدات عرش: رابع
١٩١٠ شباط ١ صوايا بك نعيم الوطنية صدى (١)

١٩٢٦ حزير أسعد (خطية) النعيم (٢)
١٩٢٧ آذار ١٧ شاهني خليل فريد الوطنية صدى

(خطية)
(٣)

جونية خامسعرش:
١٩٠٠ الثاني كانون ١ الحوراني وإبراهيم الخازن لويس الرئيس (١)
١٩١٠ الثاني ترشين ٣ سعادة عارج سجعان لبنان صدى (٢)
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حريصا سادسعرش:
١٩١٠ حزيران ١ البولسيون§§§ املرسلون اآلباء ⊙املرسة⋆ (١)

البرتون عرش: سابع
١٩٠٩ حزيران ١ ضو أسطفان الخوري العثماني مجلة (١)

أنفة عرش: ثامن
١٩٢٧ آيار ١ جوهر جرب العيون⋆ (١)

عبدليل عرش: تاسع
١٩٢٩ الثاني كانون ١ رزق أبي يوسف جرجي القلب⋆ (١)

(عكار) بينو عرشين:
١٩١٤ نيسان ١٤ وقبوال بينو يف الخريية الجمعية عكار (١)

١٩٢١ آيار ١ نادر قيرص الجديدة عكار (٢)

العربية» الصحافة «تاريخ كتابنا من والثاني األول الجزأين يف الكالم أسهبنا * إننا
السابع العدد حتى األول العدد من الفهرس هذا يف املذكورة بريوت مجالت جميع عن

مطالعتها. إىل القارئ فنحيل رسومهم ونرشنا أربابها تراجم هناك أثبتنا وقد عرش،
اكتماله مرقاة مرص تكون وأن «املقتطف» طفولة مهد تكون أن لبريوت † أتيح
الخافَقني يف مجالتهم عميدة الضاد أبناء اآلن يعتدها التي الكربى املجلة فهي واكتهاله،
تشتمل مجلًدا وثمانني نيًفا بلغ مجلداتها عدد فإن الشيخوخة، وجالل العهد بقدامة
ما عىل وعالوة وحديثها، قديمها العلوم مختلف يف تبحث صفحة ألف الستني نحو عىل
بالفخر اآلن نذكر العربية» الصحافة «تاريخ من الثاني الجزء يف املجلة هذه به وصفنا
ما قلَّ حدث وهو الفاضلني، مؤسسيها حياة يف الخمسيني يوبيلها بلوغ إىل توقفت أنها
تاريخ يف نوعه من األول هو اليوبيل هذا أن كما العصور، من عرص يف مثله العالم شاهد
مرص قدَّمته املثال نادر مهرجان ١٩٣٦ نيسان ٣٠ يف لذلك وجرى العربية، املجالت
يف للعاملني وتكريمها املعارف قدر وعرفانها للعلم حبها عىل الساطعة األدلة من دليًال
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األمراء حرضها األول فؤاد امللك برعاية األوبرا دار يف الحفلة أقيمت وقد املضمار، هذا
والجمعيات الجامعات ووفود الصحافة وأرباب البالد وأعيان والعلماء والرؤساء والوزراء
نثًرا بتهانئهم العالم أنحاء أكثر من الفضل أهل وبعث األدنى، الرشق أقطار جميع من
اشرتاًكا اللبنانية املدن بعض واشرتكت وذويه، للعلم إجاللهم عن فيها يعربون وشعًرا
وأجرت القاهرة، مهرجان فيه صار الذي اليوم يف حفالت فأقامت اليوبيل هذا يف فعليٍّا
هديًة مجموعه من قدمت عاًما اكتتابًا الجنوبية أمريكا يف اللبنانية السورية الجالية
املقتطف ليوبيل الذهبي «الكتاب يف مفصًال وغريه ذلك جميع ويُرى نفيسة، تذكاريًة

حينه. يف االحتفال لجنة نرشته الذي الخمسيني»
شيخو لويس العالمة مؤسسها وشهرة شهرتها ألن املجلة؛ هذه تعريف إىل حاجة ‡ ال
تتألف أنها فنرى الثالثني مجلداتها يف الطرف نجيل أن وحسبنا تعريف، كل عن غنًى يف
تشهد السياسة، إال منها يستثنى ال األبحاث بشتى حافلة صفحة ألف وثالثني ثالثة من
واالجتماعية والتاريخية والبيانية واللغوية والفلسفية الدينية العلوم يف مقاالتها ذلك عىل
والفنون والصناعة والتجارة والزراعة والهندسة والطب القديمة اآلثار وعلم والطبيعية
يف املرشقيات ولعلماء إلخ. واالكتشافات واالخرتاعات والرحالت الكتب وخزائن واملطابع
منهم، كثريٌ قرظها التي املجلة بهذه تامة ثقٌة بالدنا يف املدققني العلماء عن فضًال الغرب
املجالت إنشاء منهاج عىل جرت التي الوحيدة العربية املجلة بأنها قاطبًة لها شهدوا وقد
التي العربية املجالت أشهر مع الجدلية بمباحثه «املرشق» وُعرف الشأن، ذات األوروبية
و«الكوثر» بالقاهرة و«املقتطف» الجرائد، لغة موضوع يف بالقاهرة «الضياء» منها: نذكر
املاسونية، يف بالقاهرة و«الهالل» اإلسكندرية، مكتبة وحريق العربية العلوم يف ببريوت
سلطة يف نيويورك بمدينة و«الكلمة» اإللهية، األسفار قانونية يف بدمشق و«النعمة»
«املدارس قضية يف البريوتية العام» «الرأي وجريدة الكاثوليكية، العقائد وبعض البابا
«املرشق» بمؤسس أظفارها املنية أنشبت وقد والجرائد، املجالت من ذلك وغري الدوارس»
األخرية الكلمة يده سطرت بعدما ١٩٢٨ األول كانون ٧ يف شيخو لويس األب عالمتنا
من اج وهَّ مصباٌح بوفاته فانطفأ الفيض، املجلة عرس به أتم الذي السنوي املجلد من
ولضيق العربية، اللغة نفوذ إليه ينتهي ما أقىص إىل نوره يشعُّ كان العلمية املصابيح
الئقة ترجمًة له سنفرز الذي الجليل أستاذنا فضائل وصف عن القلم نمسك املقام

املوىل. شاء إن الكتاب هذا من آخر جزءٍ يف األدبية بمنزلته
األرثوذكسية املسيحي التعليم جمعية إىل بنرشها املجلة هذه امتياز صاحب § عهد
حلقة أبي هللا فضل بها استقل أعوام أربعة الجمعية هذه بعهدة لبثت فبعدما بريوت، يف
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تحولت العثماني الدستور إعالن أثر وعىل األدباء، بعض كتابتها وأناط االمتياز صاحب
الثاني ترشين ٢ يف األول عددها صدر يومية جريدة إىل أسبوعية مجلة من «املحبة»
الجريدة هذه من صدر وقد حاًال، طرابلس محافظ حمية بك كامل يحررها وكان ١٩٠٨
حيفا إىل إدارتها انتقلت ١٩١٣ وعام الخفاء، عالم يف دخلت ثم عدًدا وثمانون سبعة
٢٤ بتاريخ هناك أعدادها أول وظهر أسبوعية، جريدٍة إىل يومية جريدٍة من وتحولت

بريوت. مدينة عىل قنابلهم اإليطالياُن فيه أطلق الذي اليوم وهو شباط
عباس أحمد الشيخ العالمة ملنشئها اإلسالمية بالكلية اآلن املشهورة املدرسة || هي

األزهري.
توزيعه. قبل احتجبت حتى املجلة هذه من األول العدد يطبع كاد ¶ ما

مدة احتجابه وبعد جريدة، بشكل ١٩١٠ الثاني كانون ٢٧ يف «الرشيد» # صدر
قصريًا. زمنًا وعاش مجلة بشكل الظهور إىل عاد

إىل بريوت من األتراك نفاهم الذين األبرياء األعيان عداد يف املوقر الحرب هذا ** كان
اعتلَّت حيث آدنه مدينة إىل أُبعد أنه نصيبه فكان العظمى، الحرب أثناء مختلفة أماكن
بريوت إىل إفرنسية بارجٍة عىل جثمانه نقل ثم وفضيلته، علمه عىل مأسوًفا فمات صحته

والتعظيم. التكريم بمجايل الكاتدرائية كنيستها يف وُدفن أبرشيته كريس
منشئته سافرت ذلك وبعد متوالية، سنوات خمس بريوت يف «الفجر» †† عاش
١٩٢١ عام املجلة نرش استأنفت حيث أمريكا شمايل يف كندا إىل اللمع أبي نجال األمرية

قصري. زمٍن بعد احتجبت أن تلبث ولم
إعادة منشئها شاء وقد بريوت، جرائد فهرس يف الدورية النرشة هذه عنوان ‡‡ ورد
السالفة كشقيقتها العمر قصرية كانت ولكنها ١٩٢١ نيسان ١ يف مجلة بشكل نرشها
أطول تكون فعساها ١٩٢٢ شباط ٨ يف أيًضا الشكل بهذا نرشها استأنف ثم الذكر،

منهما. حظٍّا وأسعد عمًرا
الثالثة سنتها منذ أفرزت ثم فقط الفرنسية باللغة بدء أول املجلة هذه §§ نُرشت

العربية. لألبحاث صفحاتها من قسًما
كتاباتها انحرصت فقد اآلن أما واألرمنية، العربية باللغتنَي عهدها بداية يف ||| نُرشت

العربي. القسم مطالعة عىل القراء إقبال لعدم وحدها األرمنية اللغة يف
الرشقيني، بني والعلم الفضيلة نرش يف دائبة أعواٍم أربعة املجلة هذه ¶¶ عاشت
بني املفيدة ملباحثها تعميًما الفرنسية باللغة منها قسم يُطبع كان عهدها أوائل ويف
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العالمة مؤسسها بوفاة حياتها رساج وانطفأ العربي، اللسان يجهلون الذين الغربيني
علمية بمقاالٍت صفحاتها زيَّن الذي األنطاكي البطريرك الثاني أفرام أغناطيوس مار

وعربيٍّا. رسيانيٍّا بقلمه دبَّجها وتاريخية وأثرية
العالم منشئها بعناية هذا يومنا حتى الشيعة أبناء نرشها مجلة أرقى ## هي
الجمة املصاعب من سبيله يف صادفه ما رغم عىل فإنه الزين، عارف أحمد السيد العامل
يُوصف ال بما عامة العربية واألمة خاصة ملَّته خدمة يف دائبًا نراه الفادحة والخسائر
يف بل صيدا مدينة يف مطبعة أول مؤسس وهو الرصيمة، وصدق والتفاني النشاط من
يف الكتب من نرشته بما الفوائد أعظم مطبعته أدت وقد الجنوبي، لبنان أنحاء جميع

والفنون. واملواضيع العلوم مختلف
يف تُطبع تزل ولم بريوت إىل «املعارف» إدارة انتقلت العظمى الحرب انتهاء *** بعد

العاصمة. هذه
الطب، فن يدرس أن بباله خطر قبلما «القمر» مجلته نعمة وليم الدكتور ††† أنشأ
وطنه وأبناء أقاربه بعض له ن حسَّ الفرنسية بريوت كلية من الطبية الشهادة أحرز فلما
رغبتهم فلبَّى وافر، عدٌد منهم يوجد حيث املكسيك يف املهنة هذه تعاطي القمر» «دير
املكسيك علماء له عرف وقد عاليًا، مهنته علم رفع أن عتم وما األصقاع، تلك إىل وسافر
عىل مكافأته أرادوا نفسه وبالوقت األمريكية، األطباء كلية يف عضًوا فانتخبوه فضله

املذكورة. بالبالد العلمي املجمع يف الداخيل الطب لكريس بتعيينه العلمية مكانته
عيىس الشيخ البحاثة مؤسسها ترجمة نرشنا عندما املجلة هذه إىل ‡‡‡ أرشنا
«اآلثار» تفردت وقد الرابع]، الباب – العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب يف املعلوف
يف بالبحث وُعنيت بالدنا، عن والتاريخية األثرية وباملباحث النادرة املخطوطات بوصف
عنها ونقلوا املسترشقون بها أعجب حتى عربية مجلٌة ذلك يف إليها يسبقها لم مواضيع
الدين فخر األمري تاريخ «اآلثار» مجلة نرشته ما وأهم الغربية، اللغات إىل شتى مقاالٍت
للخالدي األمري هذا تاريخ من مخطوطة نبذًة أيًضا ونرشت صورته، مع الثاني املعني
مطالعاٍت عىل تدل وتعاليق بحواٍش املعلوف عيىس الشيخ نارشها فذيَّلها الصفدي،
كان عما سيما وال وأخالقنا عاداتنا عن مقاالت أيًضا وللمعلوف جدية، وتنقيباٍت واسعة
وتحتوي وافر؛ واٍف بتفصيل وآدابه» بالبازي «الصيد مثل منسيٍّا أو مجهوًال اآلن منها
إىل قصوى بحاجٍة نحن مما ذلك غري وعىل الرشقية األرس لبعض تواريخ عىل «اآلثار»

الوطنية. أبحاثنا يف معرفته
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املربورة اآلثار ذي الجليل مؤسسها وعن املجلة هذه عن الكالم بسط §§§ موعدنا
جزءٍ يف املربورة ومآتيهم العامرة مطبعتهم وعن البولسيني املرسلني اآلباء جمعية وعن

تعاىل. هللا شاء إن الكتاب هذا من الحق

السورية الدولة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

دمشق مدينة أوًال:
١٨٨٦ عنحوري وحنا سليم األخالق مرآة (١)

١٩٠٠ حزيران ١٥ سمان وجورج متى جورج الشمس (٢)
١٩٠٦ شباط ٢٥ عيل كرد محمد املقتبس (٣)
١٩٠٩ حزيران ١٥ األرثوذكسية أنطاكية بطريركية النعمة (٤)

١٩١٠ آب ٧ اإلسكندراني القادر عبد الحقائق (٥)
١٩١٠ األول كانون ١ عجمي ماري ⊙العروس* (٦)
١٩١٢ الثاني كانون ١ الخيمي حلمي وأحمد الشهابي الشعب مجلة (٧)

١٩١٣ نيسان ٩ الوطنية العلمية املدرسة الناشئة (٨)
١٩١٣ عبيد أحمد النفائس أنفس

الروائية
(٩)

١٩١٩ الثاني كانون ١ األرناءوط معروف العربي العلم (١٠)
١٩١٩ الثاني كانون ٥ صفدي الدين وبدر أنيس محمد املدرسة (١١)

١٩١٩ نيسان ١ النجار هللا وعبد مصلح أبي هاني املجلة (١٢)
١٩١٩ آيار ١ شاكر عمر الفالح† (١٣)
١٩١٩ تموز ١ نويهض وعجاج النجار هللا عبد القلم (١٤)

١٩٢٠ الثاني كانون ١ العامة املعارف إدارة والتعليم الرتبية (١٥)
١٩٢٠ الثاني كانون ١٢ كامل ومحمد لطفي محمود الرشائع (١٦)

١٩٢٠ الثاني كانون عابد نازك الفيحاء نور (١٧)
١٩٢٠ تموز ١٦ الفالحي اللطيف عبد العلوم (١٨)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩٢٠ تموز ساسون إلياس الحياة (١٩)
١٩٢٠ البديوي الدين محيي الروائية الطرائف (٢٠)

١٩٢١ الثاني كانون ١ ترتر خليل إلياس النجاح (٢١)
١٩٢١ الثاني كانون ١ العربي‡ العلمي املجمع العلمي⋆ املجمع مجلة (٢٢)

١٩٢١ آب ١٥ العامة الرشطة مديرية الرشطة مجلة (٢٣)
١٩٢١ أيلول ١ األدبية الرابطة جمعية األدبية الرابطة مجلة (٢٤)

١٩٢٢ الثاني كانون ١ التجارة غرفة لغرفة الشهرية النرشة
التجارة⋆

(٢٥)

١٩٢٢ رسمية§ العاصمة⋆ (٢٦)
١٩٢٢ الثاني كانون ١ الهيماني قاسم العرصية الروايات (٢٧)
١٩٢٣ الثاني كانون ١ إنارة القادر عبد السورية اللطائف (٢٨)

١٩٢٣ أيلول ١ دمشق معارف دائرة دمشق معارف (٢٩)
١٩٢٤ الثاني كانون ١ العربي الطبي املعهد الطبي املعهد مجلة

العربي⋆
(٣٠)

١٩٢٤ جوهرجي محمود الشبان سمري (٣١)
١٩٢٥ آذار ١ صالح السالم وعبد إبراهيم ماري الربيع (٣٢)

١٩٢٧ العقاد وشفيق نرصي حاتم األفكار مارستان (٣٣)
١٩٢٧ األغواني سالمة الكرباج (٣٤)

١٩٢٨ شباط ٢ تنبكجي وأديب العجالني منري األدبية|| الحياة (٣٥)
١٩٢٨ شباط العجالني سهيل حسن الحديث⋆ الطب (٣٦)
١٩٢٨ شباط دهمان أحمد محمد املصباح⋆ (٣٧)
١٩٢٨ نيسان اللوجي مهدي عىص⋆ ملن العصا (٣٨)

١٩٢٨ حزيران ١٧ فارس جورج اإلعالنات مجلة
السورية

(٣٩)

١٩٢٩ آيار ١ االستقالل جريدة تحرير قلم السورية⋆ النهضة (٤٠)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

حمص مدينة ثانيًا:
١٩١١ الثاني كانون ١ لوقا فارس شكري الصبا سمري (١)

١٩١١ نيسان ١ الكريم وعبد الدروبي الباقي عبد
صباغ

الشبيبة (٢)

١٩١١ نيسان ١ ورشكاؤه شهاب نسيب األمري العريس (٣)
١٩٢٣ الثاني كانون ١ خباز حنا الرشاد جادة (٤)

١٩٢٨ نيسان شقرا عبده ماري امليماس⋆ دوحة (٥)

حماة مدينة ثالثًا:
١٩١٠ نيسان ٢ مسوح جربان اإلخاء (١)
١٩١٠ نيسان ١٠ الرزق حسن اإلنسانية (٢)
١٩٢٣ شباط ١ الخطيب فائق البيطرية املجلة (٣)

١٩٢٤ الثاني كانون ١ ترمانيني عمر الحديثة⋆ الزراعة (٤)
١٩٢٦ آب ١ عثمان وزاكي العثمان محمود الوحي (٥)

حلب مدينة رابًعا:
١٨٩٧ الثاني كانون ١ أنطاكي املسيح عبد الشذور (١)

١٩٠٩ شباط ٢٦ الجراح كامل خليل فوائد (٢)
١٩١٠ الثاني ترشين ١ شلحت جرجس الخورفسقفوس الورقاء (٣)

١٩١٩ حزيران ١٥ الحلبية الزراعية الرشكة الزراعية الرشكة مجلة (٤)
١٩٢٠ تموز ١ قسطون هللا فتح الشعلة (٥)
١٩٢١ أيلول ١ حلب تجارة غرفة الشهرية⋆ النرشة (٦)
١٩٢٤ شباط ١ الفاروقية املدرسة التلميذ حديقة (٧)
١٩٢٤ نيسان ١ الشوا القادر عبد العربي الكشاف (٨)
١٩٢٤ أيلول ١ املالح ناصح القادر عبد الزراعية الجريدة (٩)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩٢٦ آذار املحامني نقابة املحاماة مجلة (١٠)
١٩٢٦ آيار ١ سعد أغناطيوس القس القربان مجلة

املقدس⋆
(١١)

١٩٢٧ الثاني كانون ١ غايل إلياس القس الرحمة⋆ (١٢)
١٩٢٧ الثاني كانون ١ رباط وأدمون الكيايل سامي الحديث⋆ (١٣)

١٩٢٧ آذار الصابوني هللا عطا الفجر (١٤)
١٩٢٩ حزيران ٩ اإلخاليص هللا وعون العز هللا عبد االعتصام⋆ (١٥)
١٩٢٩ تموز ٢٧ الكحال عيل محمد اإلسالمية⋆ الجامعة (١٦)

الفيحاء. دمشق يف النسائية املجالت باكورة * هي
األول ترشين ٣١ يف جريدة مؤسسها جعلها ثم شهور ستة املجلة هذه † عاشت

دمشق. جرائد فهرس يف أوردنا كما ١٩١٩
الحكومة وعرفته رسميٍّا العالم يف تأسس الذي األول العربي العلمي املجمع ‡ هو
االنقالب إثر عىل ١٩١٩ سنة ذلك وجرى بنفقاته، للقيام املالية االعتمادات له وعينت
رئاسة يف الحكومة عهدت وقد السورية، البالد عىل أمريًا األول فيصل كان ملا العربي
ثالثة منذ الوظيفة هذه خادًما يزل لم الذي عيل كرد محمد العالمة صديقنا إىل املجمع
الرئاسة من استقالته قدم ١٩٣١ األول كانون ٨ ويف الرأي، وسداد باألمانة عاًما عرش
ولم أوقاته، من وافًرا قسًما تستغرق كانت العامة املعارف وزارة أشغال ألن املذكورة؛
السنة يف إليها املشار الوزارة اعتزاله بعد استحقاق بكل الرئاسة له تجددت أن يلبث

التابعة.
مجلة إىل تحولت ثم جريدة بشكل ١٩١٩ شباط ١٧ يف أوًال «العاصمة» § نُرشت

.١٩٢٢ عام
٢ وبتاريخ جريدة، بهيئة ١٩٢٧ األول ترشين ١٥ يف األدبية» «الحياة || ظهرت

مجلة. إىل صاحبها حوَّلها ١٩٢٨ شباط
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العلويني بالد مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

الالذقية مدينة أوًال:
١٩٢٣ أيلول ١٥ بك الدين برهان زاده مرصي العلوي (١)
١٩٢٤ آذار ١٥ العلويني بالد حكومة القضائية⋆ األبحاث مجلة (٢)

١٩٢٤ نيسان ١٥ العلويني دولة االقتصادية⋆ النرشة (٣)
١٩٢٥ حزيران كومني وجاد طليع نرصهللا النور (٤)
١٩٢٩ نيسان الحسني علوي هللا عبد الرشيف العربي⋆ املرشد (٥)

صافيتا مدينة ثانيًا:
١٩٢٧ آذار ١ طيار أديب التجدد (١)

القدموس قلعة ثالثًا:
١٩٢٧ أيلول ١٠ إلخ غريِّب وزهران شمايل فؤاد الجديد* الباستيل (١)

واألرمنية، العربية باللغتني مكتوبان غري، ال عددان منها ظهر خطية مجلٌة * هي
الفرنسية السلطة أبعدتهم الذين اللبنانيني السياسيني املعتقلني بعض حال لسان فكانت
ومحيي الغريِّب، وزهران الدين، نارص عيل وهم: العلويني بالد يف القدموس قلعة إىل
اإلفراج ولدى وغريهم، عازار وجورج شمايل، فؤاد وأخوه شمايل، ونسيم الكوسا، الدين
مجموعة إىل لنضمهما املذكورين بالعددين يتحفونا أن أحبوا الوطن إىل وعودتهم عنهم

املذكورة. القلعة يف اعتقالهم لذكرى تخليًدا الصحايف متحفنا

فلسطني مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

الرشيف القدس مدينة أوًال:
١٩٠٩ اإلنكليزية صهيون مدرسة الصهيونية الباكورة (١)

١٩١٠ األول كانون ٦ الدستور مدرسة تالمذة الدستور (٢)

817



العربية الصحافة تاريخ

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩١٣ آب ٥ املغربي موىس املنهل (٣)
١٩٢٠ األول ترشين ١ الهادي وعبد نقوال موىس املعلمني دار (٤)
١٩٢٢ الثاني كانون ١ اإلنكليزية صهيون مدرسة صهيون جبل باكورة (٥)
١٩٢٢ الثاني كانون املعارف روضة مدرسة املعارف روضة (٦)

١٩٢٤ حزيران املقدس بيت مكتبة األهلية الروايات (٧)
١٩٢٧ األول ترشين ١ جقي* فؤاد مراد الحكمة⋆ (٨)
١٩٢٧ األول كانون ١٥ العربية الكلية العربية⋆ الكلية (٩)

حيفا مدينة ثانيًا:
١٩٠٨ الثاني ترشين ١ بيدس خليل النفائس (١)

١٩٠٩ بيدس خليل العرصية النفائس (٢)
١٩٢١ آذار زكا إيليا حيفا (٣)

١٩٢١ آيار ١ البحري جميل الجميل زهرة (٤)
١٩٢٢ آيار ١ البحري جميل الزهرة (٥)
١٩٢٤ آب ١٥ زكا إيليا حيفا† (٦)

١٩٢٥ الثاني كانون ١ حيفا تجارة غرفة التجارية⋆ املجلة (٧)

عكا مدينة ثالثًا:
١٩٢٥ أيلول ١ يوحنا نقوال اإليقونومس اإلنارة (١)

لحم بيت مدينة رابًعا:
١٩١٩ أيلول ١١ بندك وعيىس دكرت يوحنا لحم بيت (١)

يافا مدينة خامًسا:
١٩٠٨ أيلول ١ عيىس هللا عبد حنا األصمعي (١)

١٩٢٣ األول كانون ١ الحسيني فهمي الحقوق (٢)
١٩٢٤ نيسان ١ يافا تجارة غرفة التجارية⋆ النرشة (٣)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

سبع برئ بلدة سادًسا:
١٩١٦ أيلول ١٤ جمال حاجي مصور‡ جول (١)

وهي ماردين مدينة مجالت فهرس يف املجلة هذه عن كتبناه ما إىل القارئ * نحيل
النهرين. بني ما بالد يف واقعة

اتخذت ألنها الفهرس؛ هذا يف ٣ رقم تحت ذكرناها التي «حيفا» مجلة غري † هي
هذه من يصدر لم إنما أعدادها، وسلسلة السابقة املجلة تاريخ عن يختلف جديًدا تاريًخا

احتجبت. ثم واحد عدٍد سوى الثانية املجلة
يف الرابع الرتكي الجيش قائد باشا جمال بأمر ومطبعتها املجلة هذه ‡ أنشئت
مراده وكان العظمى، الحرب أثناء دولته لعساكر مركًزا اتخذها التي سبع» «برئ بلدة
الرتكي، الحكم إىل النيل وادي واسرتجاع اإلنكليز ملحاربة السويس ترعة إىل منها الزحف
فيهم، األمراض تفيش من وإما الجوع من إما ماتوا جنوده أكثر ألن مساعيه؛ ففشلت
عىل وسد التيه صحراء يف كامنًا كان الذي الربيطاني الجيش إىل الباقون استسلم وقد

الرتعة. منافذ األتراك

العراق مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة بغداد أوًال:
١٩٠٥ آذار ٢٥ الكرمليون اآلباء بغداد زهرية (١)
١٩١٠ آب ٢٦ األعظمي الهادي عبد األفكار تنوير (٢)

١٩١٠ الثاني ترشين ١ عيىس* رزوق العلوم خردلة (٣)
١٩١٠ الثاني كانون ١ حلمي وإبراهيم الدخيل سليمان الحياة (٤)

١٩١١ تموز ١ الكرميل أنستاس األب العرب⋆ ⊙لغة (٥)
١٩١٢ آيار ١٨ الصفار رشيد الرشاد سبل (٦)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩١٣ شباط صليوا داود املعلم الغرائب (٧)
١٩١٣ نيسان ٩ األعرجي صادق محمد الرصافة (٨)
١٩١٤ آيار ١ عيىس يل ريزة مقتبسات (٩)
١٩١٤ تموز ١ الكيالني الدين محيي النور (١٠)

١٩١٨ األول ترشين ٦   السالم ⊙دار (١١)
١٩١٩ آب ١ والغزايل لوقا أنطون اللسان (١٢)

١٩٢٠ أيلول ١ العدلية نظارة العدلية مجلة (١٣)
١٩٢١ األول ترشين ١ املعارف نظارة املعلمني دار (١٤)
١٩٢١ األول كانون ٢ شكر صالح إبراهيم الناشئة (١٥)
١٩٢٢ الثاني كانون ١ جرجي األحد عبد الخورفسقفوس

الرسياني
األحد⋆ نرشة (١٦)

١٩٢٢ نيسان ١٣ الهاشمي محمد اليقني (١٧)
١٩٢٢ حزيران ١ التجارة وزارة العراقية التجارة (١٨)

١٩٢٢ األول ترشين ١ حبوش األحد عبد الزنبقة (١٩)
١٩٢٢ األول ترشين ٩ فهيم سعيد العراقي التلميذ (٢٠)
١٩٢٢ الثاني ترشين ٢ الرياضية األلعاب نادي األلعاب نادي

الرياضية
(٢١)

١٩٢٢ األول كانون ٨ املطبوعات مديرية العراقية⋆ الوقائع (٢٢)
١٩٢٢ األول كانون ٢١ النارصي صالح املحيط (٢٣)
١٩٢٣ الثاني كانون ١ السالم مكتبة الخزانة (٢٤)
١٩٢٣ األول ترشين ١٥ حسون يولينا ليىل (٢٥)
١٩٢٣ األول كانون ٢٠ القايض آل منري الحقوق (٢٦)
١٩٢٤ الثاني كانون ١ الدفاع وزارة العسكرية املجلة (٢٧)

١٩٢٤ شباط ١٥ السعدي هاشم املعلمني مجلة (٢٨)
١٩٢٤ حزيران ١٥   العراقي الكشاف (٢٩)
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١٩٢٤ تموز ١٣ الوردي صالح املصورة الحقائق (٣٠)
١٩٢٤ تموز ١٥ هللا رزق الجليل وعبد بطي روفائيل الحرية (٣١)

١٩٢٤ آب ٢ اإلصالح نادي اإلصالح (٣٢)
١٩٢٥ آذار ١١ زكي صالح زاده صاحبرتان كردستان† هدية (٣٣)

١٩٢٥ حزيران ١ شوكت صائب البغدادية الطبية املجلة (٣٤)
١٩٢٥ األول ترشين ١ القشطيني فائق املحامي (٣٥)
١٩٢٥ الثاني ترشين ١ األورفيل ونوري األعظمي أحمد املعرض (٣٦)
١٩٢٥ األول كانون ١ الحسيني محمد املرشد (٣٧)

١٩٢٦ آذار ١٥ الراوي سعيد الجامعة (٣٨)
١٩٢٦ آيار ١٥ نديم محمود املدرسة (٣٩)
١٩٢٦ أيلول ١٠ الزهاوي صدقي جميل اإلصابة (٤٠)

١٩٢٦ األول ترشين ١٥ يوسف ميخائيل الحال مرآة (٤١)
١٩٢٧ شباط ١ العراق يف الرشطة مديرية الرشطي (٤٢)

١٩٢٧ الثاني ترشين ١ والقشطيني داود الدين نور الحديث (٤٣)
١٩٢٧ األول كانون ١ الدبوني الحميد عبد املعلمني دار مجلة (٤٤)
١٩٢٨ الثاني كانون ١ الحرصي ساطع والتعليم⋆ الرتبية (٤٥)

١٩٢٨ شباط ١ األعظمي ظريف عيل األقالم⋆ (٤٦)
١٩٢٩ شباط ١ فهيم سعيد التلميذ⋆ (٤٧)
١٩٢٩ شباط ١ ورشكاؤه السامرائي سعيد الشباب⋆ (٤٨)

١٩٢٩ األول كانون ٢٩ حاي نسيم هللا عبد االقتصاد⋆ نرشة (٤٩)

البرصة مدينة ثانيًا:
١٩٢٣ الثاني كانون ١ الداوودي شوقي خلف العرب‡ شط (١)

العشار مدينة ثالثًا:
١٩٢٧ شباط ١ النارصي الرزاق عبد الجديد النشء (١)
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١٩٢٧ األول كانون ١ تريتو الجليل عبد الثقافة (٢)
١٩٢٨ نيسان ١ شوكت بديع االقتصاد⋆ (٣)

العمارة مدينة رابًعا:
١٩٢٨ آب ١ الهاشمي املطلب عبد الهدى⋆ (١)

النجف مدينة خامًسا:
١٩١٠ آذار ٢٩ الشهرستاني§ الدين هبة العلم (١)

١٩٢٦ رجيب يوسف النجف (٢)
١٩٢٧ الثاني كانون ٢٩ الطريحي املوىل عبد الحرية⋆ (٣)

كركوك مدينة سادًسا:
األول ربيع ٢٧

١٣٣٤ه/١٩١٦م
عريف املعارف كوكب (١)

املوصل مدينة سابًعا:
١٩٠٢ األول كانون ١ الدومنيكيون اآلباء الورود إكليل (١)

١٩١٩ الثاني كانون ١٥ العلمي النادي إدارة العلمي النادي (٢)
١٩٢٣ شباط ٢٢ صدقي مكي محمد الجزيرة|| (٣)

١٩٢٨ األول كانون ٢٥ الكلدانية البطريركية النجم⋆ (٤)

الكامل األستاذ هذا عىل بالثناء التنويه إىل الجميل وعرفان الواجب * يدعوني
سهلت التي العراقية الصحف من وافر بقسٍط عيلَّ تكرم فإنه الفاضل، والصحايف
قديمها واملجالت الجرائد من العراق أنحاء يف صدر ما لكل شاملة فهارس وضع يل
عدا وما تعاىل، هللا شاء إن الكتاب هذا من الحق جزءٍ يف ترجمته وسأنرش وحديثها،
صاحبها عيىس رزوق السيد فإن عهدها أوائل يف احتجبت التي العلوم» «خردلة مجلة
العربي. اللسان يف نوعها من األوىل وهي «املؤرخ» مجلة ١٩٣٢ السنة مطلع يف أصدر

والكردية. والرتكية العربية الثالث: باللغات املجلة هذه † صدرت
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بعد أقفلت أنها إال صحافتها، تاريخ يف البرصة مدينة عرفتها مجلة أول ‡ كانت
الحكومة له رخصت السالم دار منشئها حلَّ وملا نجهلها، ألسباٍب منها األول العدد صدور

العراق. عاصمة يف أسبوعية جريدٍة بصفة الصحيفة هذه إصدار بإعادة
يف الرشعية التمييز محكمة رئيس صار ثم العراقية اململكة يف املعارف وزارة § توىل
الفصل – [التوطئة يف رسمه نرشنا وقد علمائها، ِجلَّة من يعد التي الشيعة ألبناء بغداد

السابع].
وبعدما املوصل، يف ١٩٢٢ آذار ٢٤ بتاريخ صدرت االسم بهذا جريدة || أحصينا
شباط ٢٢ بتاريخ مجلة إىل صدقي مكي محمد صاحبها حوَّلها كامًال عاًما عاشت

.١٩٢٣

النهرين بني ما بالد مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

ماردين مدينة أوًال:
١٩١٣ آب ١٤ جقي* حكمت ميخائيل ⊙الحكمة⋆ (١)

يف ١٩١٣ آب ١٤ بتاريخ «الحكمة» مجلة القدماء الرسيان بطريركية * أصدرت
ميخائيل أغناطيوس عهد من لهم كرسيٍّا األنطاكيون أحبارهم اتخذه الذي الزعفران دير
مدينة من الرشقية الجهة يف الشهري الدير هذا وموقع (١١٦٧–١٢٠٠) الكبري األول
التاريخي املعهد هذا مطبعة ويف األقدام، عىل مشيًا منها ساعة مسافة عىل ماردين
الحرب نشوب لدى رساجها انطفأ ثم واحًدا عاًما عاشت التي املذكورة املجلة نرشت
من بُعثت حتى عاًما عرش وثالثة نيًفا قرائها عن محتجبة «الحكمة» ولبثت العظمى،
قد السياسية األحوال كانت وملا املفيدة. باملواضيع وحافلة قشيبة بُحلٍَّة رافلة جديد
مرقس مار دير إىل إدارتها نُقلت فقد الزعفران دير يف نرشها استمرار دون حالت
تزل ولم الثانية، لسنتها األول العدد صدر ١٩٢٧ األول ترشين شهر ومنذ بأورشليم،
احتجابها أثناء ويف األفاضل، رؤساؤها لها رسمها التي الخطة عىل راسخة بأقداٍم سائرة
عهدها يف االمتياز فأحيل جقي؛ حكمت ميخائيل األول امتيازها صاحب بفقد ُمنيت

جقي. فؤاد مراد األديب الكاتب شقيقه إىل الثاني
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الكويت إمارة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة كويت أوًال:
١٩٢٨ حزيران ٢٠ الرشيد العزيز عبد الكويت⋆ (١)

الحجاز مملكة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

املكرمة مكة أوًال:
١٩٢٠ آيار الزراعية املدرسة طلبة املعري (١)
١٩٢٨ آب ١ الفقي حامد محمد اإلصالح⋆ (٢)

اإلنكليزية الهند مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

سابًقا اإلنكليزية الهند عاصمة «كلكتا» مدينة أوًال:
١٩١٣ الثاني كانون الدين كمال الخوجة اإلسالمية املجلة

الهندية
(١)

١٩٢٣ نيسان ١ اللكنوي الرزاق عبد الجامعة (٢)

لكناو مدينة ثانيًا:
١٩٠٢ آذار ١ العمادي هللا عبد البيان (١)

سنغافورا مدينة ثالثًا:
١٩٠٦ الكاليل سالم بن محمد اإلمام (١)
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الهولندية الهند مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

الهولندية الهند عاصمة «بتافيا» مدينة أوًال:
١٩٢٨ الثاني كانون السقاف هللا عبد بن أحمد الرابطة⋆ (١)

فكلوغن مدينة ثانيًا:
١٩٢٠ ناجي سليمان بن عمر الشفاء (١)
١٩٢٢ الخوجة هللا وعبد العطاس بكر أبو املدرسة (٢)

(جاوا) ويلتفريدن مدينة ثالثًا:
١٩٢٣ األنصاري سوركتي أحمد اإلسالمية⋆ الذخرية (١)

رسبايا مدينة رابًعا:
١٩٢٨ حزيران التهذيبية الجمعية الدهناء⋆ (١)

١٩٢٨ األول كانون اإلرشاد مدرسة تالمذة املصباح⋆ (٢)

جكجاكرتا مدينة خامًسا:
١٩٢٧ قدس عيل محمد املحمدية مرآة (١)

١٩٢٨ حزيران ١ باحشوان وأحمد قدس عيل محمد الرشق⋆ مرآة (٢)
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العربية الصحافة تكوين منذ أفريقيا صحافة فهارس يف
١٩٢٩ السنة ختام إىل





األول الباب

أفريقيا يف العربية اجلرائد فهارسمجيع

اإلطالق. عىل أفريقيا يف العربية الجرائد جميع فهارس يتضمن
األصقاع من وبلد مدينة لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي

األفريقية.

∗∗∗

املرصية اململكة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

القاهرة مدينة أوًال:
١٨٢٨ األول كانون ٣ باشا* عيل محمد املرصية⋆ ⊙الوقائع (١)

١٨٦٦ السعود أبو هللا عبد النيل وادي (٢)
١٨٦٩ جالل عثمان ومحمد املويلحي إبراهيم األفكار نزهة (٣)

١٨٧٥   األبصار حديقة (٤)
١٨٧٧ خالط أنيس األخبار حقيقة (٥)

١٨٧٧ آذار ٢١ صنوع) (يعقوب سانووا جمس زرقاء نظارة أبو (٦)
١٨٧٧ السيد† عبد ميخائيل ⊙الوطن⋆ (٧)
١٨٧٨ أنيس محمد األخبار روضة (٨)

١٨٧٨ األول ترشين رضوان وصالح البليهي حسن األخبار بستان (٩)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٨٧٩ شباط ٢٤ عنحوري سليم الرشق مرآة (١٠)
١٨٧٩ وكستيل محمد وفا املرصي الكوكب (١١)

١٨٧٩ أيلول ٥   امليمون (١٢)
١٨٨١ الشميس وحسن ثاقب مصطفى النجاح (١٣)

١٨٨١ تموز ٢٤ املدني رساج إبراهيم الحجاز (١٤)

١٨٨١ األول ترشين ١٢ ثاقب مصطفى املفيد (١٥)
١٨٨١ األول كانون إسحاق أديب مرص (١٦)

١٨٨٢ بيمن املسرت املرصي التيمس (١٧)
١٨٨٢ آذار ٦ رصفيان علكسان الزمان (١٨)

١٨٨٢ نيسان ٢٠ املدني الغني عبد الفسطاط (١٩)

١٨٨٢ آب ١٦ الشميس حسن السفري (٢٠)
الثاني ربيع ٢٥

١٣٠٢ه/١٨٨٤م
الخامس بريم محمد اإلعالم‡ (٢١)

١٨٨٤ آذار ١٣ عورا وميخائيل شيت يوسف البيان (٢٢)
١٨٨٥ األول ترشين ١٠ حموي باشا سليم الفالح (٢٣)

١٨٨٥ املرصي الربيد إدارة الربيدية النرشة (٢٤)
١٨٨٥ الثاني ترشين ٢٣ الشدياق فارس سليم القاهرة (٢٥)

١٨٨٥ املارديني§ عارف الحرة القاهرة (٢٦)

١٨٨٦ آذار ٦ شميل أمني ⊙الحقوق⋆ (٢٧)
١٨٨٦ أيلول ٢ ناصيف بك أمني الصادق (٢٨)

١٨٨٧ يوسف عيل الشيخ اآلداب (٢٩)
١٨٨٧ األول ترشين ٢٩   األخالق مكارم (٣٠)

١٨٨٨ نحاس ميخائيل جرجس املرصية الجريدة (٣١)
١٨٨٨ األول ترشين ١٥ مسكوناس ديمرتي التوفيقي النور (٣٢)
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١٨٨٩ الثاني كانون اإلحصاء عموم مصلحة عن أسبوعية ⊙نرشة
والوفيات املواليد

املعدية⋆ واألمراض

(٣٣)

١٨٨٩ شباط ١٤ ومكاريوس|| ونمر رصوف ⊙املقطم⋆ (٣٤)
١٨٨٩ يوسف وعيل مايض أحمد املؤيد¶ (٣٥)

١٨٩٠ آيار ٤ آصاف يوسف ⊙املحاكم⋆ (٣٦)
١٨٩١ نيسان ٦ بوجاد وكريستيان فارس حبيب الرشق صدى (٣٧)

١٨٩١ األول كانون ١٧ الطويراني باشا حسني حسن النيل# (٣٨)

١٨٩٢ آيار ٢٦ الداخلية بنظارة البوليس ديوان البوليس وقائع (٣٩)
١٨٩٣ نيسان ٢٥ الحاج ونجيب شلهوب إسكندر العام الرأي (٤٠)

١٨٩٣ األمريكيون املرسلون املرشد (٤١)
١٨٩٣ آيار ٢٣ عزوز توفيق الكمال (٤٢)
١٨٩٣ تموز ١٥ كنعان ونجيب الحاج نجيب الهول أبو (٤٣)
١٨٩٤ شباط ٨ حبالني سليم األمة (٤٤)
١٨٩٤ شباط ١٥ امللك عبد ميخائيل املحاسن (٤٥)
١٨٩٤ نيسان ٢٨ إيسيذورس األسقف صهيون (٤٦)

١٨٩٤   الحقيقية التلغرافات (٤٧)
١٨٩٤ أباظة سليمان محمد العلم (٤٨)

١٨٩٤ أيلول أباظة باشا إسماعيل األهايل (٤٩)
١٨٩٥ شباط ٨ جبارة** خريسطوفورس الحق شهادة (٥٠)
١٨٩٥ شباط ١٠ مصطفى ودرويش زغلول الدين نرص الظاهر (٥١)

١٨٩٥ آذار مسعود محمد منفيس (٥٢)
١٨٩٥ آذار ٢٣ جاويش نجيب النرباس (٥٣)

١٨٩٥ نيسان ٢٩ شكري محمد الربيد (٥٤)
١٨٩٥ نيسان بربريك أميل الرشق صدى (٥٥)
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١٨٩٥ آيار ٢ املسيح عبد إبراهيم اإلخالص (٥٦)
١٨٩٥ حزيران ١٦ فتحي يوسف املقياس (٥٧)

١٨٩٥ حزيران ٢٣ زكي محمود الربق (٥٨)

١٨٩٥ حزيران ٢٥ حبالني سليم العدل (٥٩)
١٨٩٥ تموز صقر محمد املنتزه (٦٠)
١٨٩٥ آب ٢٧ عزيز حلمي محمد اإلنصاف (٦١)

١٨٩٥ آب ٣١ رشيد أحمد الرشق بصري (٦٢)
١٨٩٥ األول ترشين ٨ كنعان يوسف السيار (٦٣)
١٨٩٥ األول ترشين صابونجي لويس الدكتور النحلة (٦٤)

١٨٩٥ الثاني ترشين ٢٢ املنقبادي شنودة تادرس ⊙مرص⋆ (٦٥)

١٨٩٥ األول كانون ٩ عيل حسن املرصي الناظور (٦٦)
١٨٩٦ الثاني كانون ٨ حبالني سليم الوظيفة (٦٧)

١٨٩٦ الثاني كانون ١٩ صقر محمد املنري (٦٨)

١٨٩٦ صبحي حسن املنادمة (٦٩)

١٨٩٦ شباط ١ لبيب عثمان الرياضة (٧٠)
١٨٩٦ رشيف محمد الحرة القاهرة (٧١)

١٨٩٦ شباط ٢١ براون هللا عبد املرصي املبرش (٧٢)
١٨٩٦ آذار ١ دبانة إسكندر الكوثر (٧٣)

١٨٩٦ سالمة ومحمود الجليل عبد محمد التفريح (٧٤)
١٨٩٦ آذار ١٥ يونس حسن العمدة (٧٥)
١٨٩٦ نيسان ٣ املرصي بطرس الكمال (٧٦)
١٨٩٦ نيسان ٩ حسن وأمني الرشبتيل محمد القويم†† النهج (٧٧)
١٨٩٦ حزيران ١ عزوز وتوفيق شدياق أمني الرشق (٧٨)
١٨٩٦ حزيران ٢ بوالد نقوال الغزالة (٧٩)
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١٨٩٦ حزيران ١٥ القديس هللا عبد والعفريت الكرباج (٨٠)
١٨٩٦ حزيران ٢٣ فرج ومحمد رأفت أحمد األقالم (٨١)
١٨٩٦ تموز ٢٩ الخازن يوسف الشيخ األخبار (٨٢)
١٨٩٦ آب ١٠ حتاتة كامل يوسف الوقت (٨٣)
١٨٩٦ آب ٣١ شحادة نقوال املرصي الرائد (٨٤)

١٨٩٦ آب املرصي محمد الدح (٨٥)
١٨٩٦ أيلول ٤ واآلداب املعارف نرش جمعية املنبه (٨٦)

١٨٩٦ األول ترشين ٣١ بطرس باسييل العبايس العرص (٨٧)
١٨٩٦ األول كانون ٥ كامل إبراهيم الثبات (٨٨)
١٨٩٦ األول كانون ٢٨ رأفت وأحمد فرج محمد الحرية (٨٩)
١٨٩٧ الثاني كانون ٢٦ فؤاد‡‡ أحمد ⊙الصاعقة⋆ (٩٠)

١٨٩٧ آذار ١ رستم فتحي ومحمد مراد محمد النرص (٩١)

١٨٩٧ آذار ٢٥ الجرديل يوسف عيل العثماني العلم (٩٢)

١٨٩٧ نيسان ٣ سالم عيل األثر (٩٣)
١٨٩٧ نيسان البارجوري مختار محمد الجديدة التلغرافات (٩٤)
١٨٩٧ آيار ١٩ مل م. – مي م. العثمانية النرشة (٩٥)

١٨٩٧ آيار ٢٠ شلهوب§§ إسكندر السلطنة (٩٦)
١٨٩٧ آيار ٢١ الخيامي العدالة نرشة (٩٧)

١٨٩٧ آيار ٢٢ كرم باشا قيرص تركيا (٩٨)
١٨٩٧ حزيران ١ أمني محمد الهداية (٩٩)
١٨٩٧ حزيران ١ القويص محمد أحمد النجاة (١٠٠)
١٨٩٧ حزيران ١٩ صقال أنطون ميخائيل األجيال (١٠١)

١٨٩٧ حزيران   الغربال (١٠٢)
١٨٩٧ حزيران ٢٤ فؤاد أحمد الوطنية النشأة (١٠٣)
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١٨٩٧ حزيران ٢٥ األزهري سليمان عاشور أحمد الحاكم (١٠٤)
١٨٩٧ تموز ١٦ وفريد شكري معظمة نظارة أبو (١٠٥)
١٨٩٧ تموز ٢٧ يكن الدين ويل االستقامة (١٠٦)
١٨٩٧ آب ٢٣ سعد يوسف البنانة (١٠٧)
١٨٩٧ آب ٢٤ رسكيس سليم الكهربائية (١٠٨)
١٨٩٧ آب ٢٦ الجد ابن الصادق الليل رائد (١٠٩)

١٨٩٧ حبيب محمد العيال أبو (١١٠)
١٨٩٧ آب ٣١ محمد وأحمد حسني محمد السفري (١١١)
١٨٩٧ أيلول املرصي عيل حسن الباشا (١١٢)

١٨٩٧ األول ترشين ٢٥ شكري محمد الجالء (١١٣)
١٨٩٧ الثاني ترشين ٤ الداخلية بنظارة الضبط قسم اإلدارية النرشة (١١٤)

١٨٩٧ بك حسن أمني املأمون (١١٥)
١٨٩٧ الثاني ترشين ٢٢ التجاربي فهمي عزيز العفريت (١١٦)

١٨٩٨ الثاني كانون ٢٠ جمال صالح األسايس القانون (١١٧)

١٨٩٨ شباط ٦ ومهدي أمني الجاسوس (١١٨)
١٨٩٨ باشا بدرخان بن مدحت مقداد كردستان (١١٩)
١٨٩٨   املنخاس (١٢٠)

١٨٩٨ آذار ١٤ طرابلويس عزيز الحق القول (١٢١)
١٨٩٨ آذار ١٥ رضا||| رشيد محمد ⊙املنار⋆ (١٢٢)
١٨٩٨ آذار ٢٢ ع أ. أ. األسد (١٢٣)

١٨٩٨ حبيب توفيق الشيطان (١٢٤)
١٨٩٨ نيسان ١٤ املويلحي¶¶ بك إبراهيم الرشق مصباح (١٢٥)

١٨٩٨ نيسان ١٦ شاكر حسني الحقة املطالب (١٢٦)
١٨٩٨ نيسان ٢٣ أمني أحمد املعتصم (١٢٧)
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١٨٩٨ نيسان ٢٦ فرج ومحمد طاهر محمود جهينة (١٢٨)
١٨٩٨ نيسان الجزائري قدور راغب محمد املرصي السودان (١٢٩)
١٨٩٨ آيار ٥ بنروبي موىس التلميذ أنيس (١٣٠)

١٨٩٨ آيار ٥ هندية مطبعة الواسطة (١٣١)
١٨٩٨ آيار ١٧ هللا رزق زكي الحروب (١٣٢)

١٨٩٨ آيار ٢٦ الحكيم كامل املحامي (١٣٣)

١٨٩٨ حزيران ١٢ غانم محمد الصباح (١٣٤)
١٨٩٨ حزيران ١٣ أمني محمد الحقيقة شمس (١٣٥)

١٨٩٨ تموز ١ صربي حسني املعارف (١٣٦)
١٨٩٨ أنطاكي املسيح عبد الشهباء (١٣٧)

١٨٩٨ األول ترشين ٣٠ حكيم ميشيل النصيب (١٣٨)
١٨٩٨ الثاني ترشين ١٥ لطفي عيل املرصاد (١٣٩)

١٨٩٩ يكن وحمدي فرج محمد العرص سوق (١٤٠)
١٨٩٩ الثاني كانون ٢١ بوتينيه هنري املرصية البورصة (١٤١)

١٨٩٩ آذار ٦ أنطاكي أمني مظلوم أنني (١٤٢)

١٨٩٩ آيار ١٧ فريد أحمد العلمي األساس (١٤٣)

١٨٩٩ جانا توفيق الفوىض (١٤٤)
١٨٩٩ آيار ٢٠ الشاطر مصطفى املمتاز (١٤٥)
١٨٩٩ حزيران أدهم إبراهيم املستشار (١٤٦)
١٨٩٩ آب ٢ مراد حلمي الهدى أبو (١٤٧)

١٨٩٩ حمدي الحميد عبد الواجبات (١٤٨)
١٨٩٩ أيلول ٩ املنقبادي شنودة تادرس النور (١٤٩)

١٨٩٩ األول ترشين خطاب عيل ومحمد صادق محمد التذكار (١٥٠)
١٨٩٩ األول ترشين ١٠ نجيب ومحمد فهمي محمد الشهامة (١٥١)
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١٨٩٩ الثاني ترشين ٢٣ املرقسية الوحدة جمعية املرقيس األسد (١٥٢)

١٩٠٠ الثاني كانون ١ رسمية الرسمية املجموعة
األهلية للمحاكم

(١٥٣)

١٩٠٠ الثاني كانون ٢ باشا## كامل مصطفى اللواء (١٥٤)

١٩٠٠ الثاني كانون أيل قرا إدوار الغزالة (١٥٥)

١٩٠٠ الثاني كانون ٨ يكن حمدي يوسف اإلنذار (١٥٦)

١٩٠٠ نيسان ١٣ سيدهم ج. اإلنسانية (١٥٧)
١٩٠٠ نيسان ١٥ شلهوب إسكندر الجديد العرص (١٥٨)
١٩٠٠ نيسان ٢٥ الخناني عثمان الخبري (١٥٩)

١٩٠٠ آيار ١٩ قبعني سليم األسبوع (١٦٠)
١٩٠٠ آيار ٢٥ زكي سليم الثمرات (١٦١)

١٩٠٠ آيار ٢٨ الجزائري رشيف محمد البوستة (١٦٢)
١٩٠٠ حزيران ٣٠ نجيب أحمد النيل رائد (١٦٣)
١٩٠٠ تموز ١٨ كامل فؤاد محمد الدواء (١٦٤)
١٩٠٠ آب ١٢ صادق حلمي األفكار (١٦٥)

١٩٠٠ أيلول ١   العرب (١٦٦)
١٩٠١ الثاني كانون ٢ عارج*** سجعان لبنان⋆ ⊙صدى (١٦٧)

١٩٠١ الثاني كانون ١٣ بينتوا مراد النسناس (١٦٨)

١٩٠١ حزيران أطانسيادي جورج زيد أبو (١٦٩)
١٩٠١ آب ٩ هاشم نجيب الخزان (١٧٠)
١٩٠١ آب ١٢ فرج مراد التهذيب (١٧١)

١٩٠١ األول ترشين ٢٧ عساف جورج سوريا تحرير (١٧٢)
١٩٠١ الثاني ترشين ١ نرص باسييل الصارخ الصوت (١٧٣)

١٩٠١ الثاني ترشين ١٧ رمزي إبراهيم التمدن (١٧٤)
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١٩٠١ األول كانون ٢ يارد إسحاق جورج االبتسام (١٧٥)
١٩٠١ األول كانون ٥ طاهر هللا عبد الحقيقة (١٧٦)
١٩٠١ األول كانون أباظة شاكر العاصمة (١٧٧)

١٩٠١ األول كانون ١٢ شكري محمد الغازي (١٧٨)
١٩٠١ األول كانون ٢٠ أنطاكي بشري األمل (١٧٩)

١٩٠١ األول كانون ٢١ الكريدي كامي أحمد املصور الرشق (١٨٠)

١٩٠٢ الثاني كانون يارد††† إسحاق جورج السهام (١٨١)

١٩٠٢ عباس أحمد العرص سوق (١٨٢)
١٩٠٢ شباط ٢٠ أطانسيادي جورج زيد أبو (١٨٣)
١٩٠٢ آذار ٦ زينيه‡‡‡ خليل املصور (١٨٤)
١٩٠٢ آذار ١٦ فوزي أمني العجائب (١٨٥)
١٩٠٢ آذار ١٦ أنطاكي املسيح عبد العمران (١٨٦)

١٩٠٢ نيسان فهمي إبراهيم الرشيد (١٨٧)

١٩٠٢ آيار ٩ مصطفى أحمد سيد الصياد (١٨٨)
١٩٠٢ حزيران ١ كامل املجيد عبد املقصود (١٨٩)

١٩٠٢ تموز تادرس سيدهم سالم املرصي التيمس (١٩٠)
١٩٠٢ آب ١٥ محمد قاسم الحقائق (١٩١)

١٩٠٢ الثاني ترشين الخازن يوسف الشيخ األحد بريد (١٩٢)

١٩٠٢ الثاني ترشين ٣ حبيب توفيق اإلكسربس (١٩٣)

١٩٠٢ الثاني ترشين ٢٠ نجار سليم إبراهيم الحرة الكلمة (١٩٤)

١٩٠٢ األول كانون ٢ عواد أمني الحوادث (١٩٥)
١٩٠٢ األول كانون علوي عيل الفريق (١٩٦)
١٩٠٢ األول كانون فهمي محمود الحرية (١٩٧)

١٩٠٣ الثاني كانون حسون هللا عبد الحميدي (١٩٨)
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١٩٠٣ شباط ٦ هاشم ونجيب طلعت يوسف الراوي (١٩٩)
١٩٠٣ مطران بك خليل املرصية§§§ الجوائب (٢٠٠)

١٩٠٣ آذار تركماني ووليم يوسف بشري القاهرة (٢٠١)

١٩٠٣ آذار شادي أبو بك محمد اإلمام (٢٠٢)
١٩٠٣ نيسان ١٣ وماجدي زياد اإلصالح (٢٠٣)
١٩٠٣ حزيران ٢٨ كامل املجيد عبد املرصي الباباغللو (٢٠٤)

١٩٠٣ آب يارد إسحاق جورج الطغراء (٢٠٥)
١٩٠٣ األول ترشين ١٤ الرومي هللا عبد عيل حسن الخالعة (٢٠٦)

١٩٠٣ األول ترشين ٢٤ مصوبع رشيد الطرائف (٢٠٧)
١٩٠٣ الثاني ترشين ٢٩ عزمي يوسف الخالعة ضد (٢٠٨)

١٩٠٣ حلمي الرءوف عبد املرصية الخالعة (٢٠٩)

١٩٠٣ األول كانون ١٥ ج ن. األزبكية (٢١٠)
١٩٠٣ األول كانون ٢٠ محمد فتحي العبايس العرص (٢١١)

١٩٠٣ األول كانون ٢٠ قبعني وسليم غانم محمد النيل (٢١٢)
١٩٠٣ القباني محمود السودان (٢١٣)

١٩٠٤ الثاني كانون الحريري عيل سيد املنتزة (٢١٤)

١٩٠٤   الفوتوغراف (٢١٥)
١٩٠٤ الثاني كانون ٣١ النرص أبو محمود اإلنسانية (٢١٦)

١٩٠٤ شباط ٢٦ كساب يوسف السياسة (٢١٧)
١٩٠٤ آذار ١ مويال إستري العائلة (٢١٨)
١٩٠٤ آذار ١٦ بك حايف عيل الحايف (٢١٩)
١٩٠٤ آذار ١٨ العمومية التشهيالت رشكة اإلجابة (٢٢٠)
١٩٠٤ نيسان قسطة قسطندي املساواة (٢٢١)

١٩٠٤ قدري محمود املستقبل (٢٢٢)
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١٩٠٤ نيسان ٢٣ سالمة محمود الواعظ (٢٢٣)
١٩٠٤ آيار ٢٢ بكري حلمي حافظ الجاسوس (٢٢٤)

١٩٠٤ آيار ٢٩ أنساباتو أنريكو الدكتور النادي (٢٢٥)
١٩٠٤ تموز ٨ قسطة قسطندي حرة األمة (٢٢٦)
١٩٠٤ تموز فوزي أمني محمد الغرائب (٢٢٧)
١٩٠٤ آب ١٩ البحري توفيق العدالة سيف (٢٢٨)
١٩٠٤ أيلول ٤ ج ن. السويسية (٢٢٩)

١٩٠٤ فاضل محمود املطالب (٢٣٠)
١٩٠٤ أيلول عريوط بك لطفي املنعم (٢٣١)

١٩٠٤ بك زكي محمود الكوكب (٢٣٢)

١٩٠٤ حسون هللا عبد العمومية الحوادث (٢٣٣)
١٩٠٥ الثاني كانون ٥ الجرجاوي أحمد عيل اإلرشاد (٢٣٤)

١٩٠٥ الثاني كانون ٨ الجرَّاحي توفيق مصطفى الصحافة (٢٣٥)

١٩٠٥ شباط طلعت ومحمد فاضل محمد والتبكيت التنكيت (٢٣٦)
١٩٠٥ شباط داغستاني عمر بن بكر أبو الحجاز (٢٣٧)

١٩٠٥ أدهم وإبراهيم سعيد السعيد (٢٣٨)
١٩٠٥ مويلحي وخليل يكن يوسف املشكاة (٢٣٩)

١٩٠٥ نيسان باشا كامل مصطفى اإلسالمي العالم (٢٤٠)

١٩٠٥ الذهبي الرحمن عبد الضحى (٢٤١)

١٩٠٥ آيار ٥ عزت محمد الفاروق (٢٤٢)
١٩٠٥ حسون هللا عبد األصلية الخالعة (٢٤٣)

١٩٠٥ حزيران ٩ الليثي أحمد األمري (٢٤٤)

١٩٠٥ حمدي العزيز عبد املفيد (٢٤٥)
١٩٠٥ أيلول ١ رفعت أحمد الكون (٢٤٦)
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١٩٠٥ األول ترشين ١ هللا فتح بن بشري الوثقى العروة (٢٤٧)
١٩٠٥ األول ترشين ١٠ سعد حلمي مصطفى املرصي االعتدال (٢٤٨)

١٩٠٥ األول ترشين ٣١ الهندي الرحمن عبد الحمارة عفريت (٢٤٩)
١٩٠٥ الثاني ترشين ٢٨ املرصي فهمي عزيز الحكومة (٢٥٠)

١٩٠٥ قسطة قسطندي األزبكية (٢٥١)
١٩٠٦ الثاني كانون ١ نصوحي عيل محمد الصائح (٢٥٢)

١٩٠٦ الثاني كانون ١ هللا فتح بن بشري العثمانية الراية (٢٥٣)

١٩٠٦ الرشبتيل محمد األمة (٢٥٤)
١٩٠٦ فرغيل العزيز عبد الخطيب (٢٥٥)
١٩٠٦ نجار سليم إبراهيم الحقة الكلمة (٢٥٦)
١٩٠٦ راغب حسن املعرض (٢٥٧)

١٩٠٦ تموز عوض وحافظ مسعود محمد املنرب (٢٥٨)
١٩٠٦ تموز عمر الصادق ومحمد تيمور حسني اآلستانة (٢٥٩)

١٩٠٦   االنتباه (٢٦٠)
١٩٠٦ فريد الحميد عبد الخبايا كشف (٢٦١)
١٩٠٦ برادة حسني الحرمني (٢٦٢)
١٩٠٦ ولدبرج دي نلكن جورج أو الرشق حقائق

املرصي الديك
(٢٦٣)

١٩٠٦ األول كانون ٢٣ والطهطاوي األنصاري الحق عبد الشورى (٢٦٤)
١٩٠٦ ولدبرج دي نلكن جورج املرصي الكوكب (٢٦٥)
١٩٠٧ ولدبرج دي نلكن جورج البورصة (٢٦٦)

١٩٠٧ الثاني كانون ١٧ نديم أحمد الجديدة الدنيا (٢٦٧)

١٩٠٧ موىس ومحمود العزيز عبد الرصاح الحق (٢٦٨)
١٩٠٧ الثاني كانون ٣١ العثمانية الشورى جمعية العثمانية الشورى (٢٦٩)
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١٩٠٧ شباط زكي ونجيب حلمي محمد الرشق (٢٧٠)

١٩٠٧ آذار ٨ عوض وحافظ مسعود محمد ها ها ها (٢٧١)
١٩٠٧ آذار ٩ السيد|||| لطفي أحمد الجريدة (٢٧٢)

١٩٠٧ آيار ٦ شوقي عيل التمساح (٢٧٣)

١٩٠٧ عزمي فتحي الديك (٢٧٤)

١٩٠٧ حزيران ٧ صفا محمد تركيا مرآة (٢٧٥)
١٩٠٧ آب ١٠ زيد أبو عيل تها وذمَّ السبعة (٢٧٦)
١٩٠٧ آب ١٢ الباروني¶¶¶ سليمان اإلسالمي األسد (٢٧٧)

١٩٠٧ عوض حافظ أحمد الظل خيال (٢٧٨)
١٩٠٧ األول ترشين راشد وأحمد محمد مريس املرصية الجامعة (٢٧٩)
١٩٠٧ الثاني ترشين زكي الحميد عبد رة### املصوَّ السياسة (٢٨٠)

١٩٠٧ الثاني ترشين وجدي**** فريد محمد الدستور (٢٨١)

١٩٠٨ الثاني كانون غصربنسكي†††† إسماعيل النهضة (٢٨٢)

١٩٠٨ الثاني كانون ٣١ حقي طاهر محمود األسبوعية الجريدة (٢٨٣)

١٩٠٨ شباط ٢ كامل املجيد وعبد لطفي عيل األستاذ (٢٨٤)

١٩٠٨ آذار حسيب بك محمود الرشق ضياء (٢٨٥)
١٩٠٨ آذار ٢٠ حسن زيد وأبو هللا عبد مصطفى العزيز (٢٨٦)
١٩٠٨ آذار ٢٠ إلخ كرم ونجيب سيدهم حنا اإلقدام (٢٨٧)

١٩٠٨ فرج جندي املقاولني عفريت (٢٨٨)
١٩٠٨ موىس العزيز عبد الرصاح الحق (٢٨٩)
١٩٠٨ سيدهم وسالم ميرس ميشال البستان (٢٩٠)
١٩٠٨ عزت عزيز الحكومة (٢٩١)

١٩٠٨ نيسان ٢١ الدباغ إبراهيم اإلنسانية (٢٩٢)
١٩٠٨ نيسان ٢٤ حلمي أحمد املرصي‡‡‡‡ القطر (٢٩٣)
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١٩٠٨ والقليني سعيد السيد الجهاد (٢٩٤)

١٩٠٨ آيار ١٠ الخادم وحسني زكي محمود املصباح (٢٩٥)

١٩٠٨ حزيران ٢١ شفيق حسني السياسية املباحث (٢٩٦)
١٩٠٨ روسو إبراهيم الوالء (٢٩٧)

١٩٠٨ حزيران ٢٨ يوسف حبيب األحوال (٢٩٨)
١٩٠٨ آب ١٦ الحكيم صادق عيل الرعد (٢٩٩)
األول ترشين ٨ السمان وحمدي تراك حبيب الجديد عرص (٣٠٠)

١٩٠٨ األول ترشين ١٦ الحداد وسليم شفيق حسني السياسية املباحث
(مصورة)

(٣٠١)

١٩٠٨ األول كانون ١ وأختها فاسيال اآلنسة اليدوية األعمال مجلة
للسيدات

(٣٠٢)

١٩٠٨ األول كانون عيل سيد الفتاة مرص (٣٠٣)
١٩٠٨ األول كانون حمدي الحميد عبد الطلبة (٣٠٤)

١٩٠٨ الحكيم صادق عيل الفضيلة (٣٠٥)
١٩٠٩ الثاني كانون ١ راغب نور عيل الظهور (٣٠٦)

١٩٠٩ الثاني كانون ١ ومكاريوس ونمر رصوف األسبوعي املقطم (٣٠٧)

١٩٠٩ الثاني كانون ٢ بكري حلمي حافظ االستقامة (٣٠٨)

١٩٠٩ الثاني كانون رشف محمد البهلول (٣٠٩)

١٩٠٩ الثاني كانون ١٣ مسعود محمد النظام (٣١٠)

١٩٠٩ فرغيل حسن الشيخ الخطيب (٣١١)
١٩٠٩ شباط ٢ يكن حمدي يوسف حذام (٣١٢)
١٩٠٩ شباط ١٩ عارف السيد ⊙املسامري (٣١٣)
١٩٠٩ آذار ١ كرم حبيب الكاثوليك األقباط (٣١٤)
١٩٠٩ آذار ٣٠ قزمان بطرس باسييل اآلمال (٣١٥)
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١٩٠٩ نيسان الرويس شاكر حسن قاسم املصور اللواء (٣١٦)
١٩٠٩ حزيران عباس أحمد الشجاعة (٣١٧)

١٩٠٩ األول كانون ١٧ التفتزاني محمد الغنيمي السيد البشائر (٣١٨)

١٩٠٩ راغب نور عيل الوطني املؤيد (٣١٩)

١٩٠٩ عارف السيد السامي (٣٢٠)

١٩٠٩ هللا فتح بن بشري الوالء (٣٢١)
١٩١٠ الثاني كانون الحيل كمال أحمد ⊙اآلداب (٣٢٢)

١٩١٠ الثاني كانون ١٥ الحاج باسيليوس األرشمندريت الكائنات (٣٢٣)

١٩١٠ آذار ١ حافظ إسماعيل العلم (٣٢٤)
١٩١٠ آذار عثمان أبو محمود الشعب (٣٢٥)

١٩١٠ نيسان ٢ شقرا بك نجيب االستقالل (٣٢٦)
١٩١٠ نيسان ١٥ ملول نسيم السالم (٣٢٧)
١٩١٠ نيسان ٢٤ عيل وحسني حسون هللا عبد السيف (٣٢٨)
١٩١٠ تموز ٩ دراجيال جاك املرصي البالغ (٣٢٩)
١٩١٠ آب ٢٥   الصحة مجلة (٣٣٠)

١٩١٠ األول ترشين ٢٣ نديم أحمد النصيحة (٣٣١)
١٩١٠ الثاني ترشين ١ كواللتو دي مكس الكونت الرتقي (٣٣٢)

١٩١٠ الثاني ترشين ٣ السليمي مهران أحمد سليمان العفاف (٣٣٣)

١٩١١ الثاني كانون ٥ بشاي جرجس هللا رزق الساطع الجوهر (٣٣٤)

١٩١١ الفيض أبو محمود الحق صحائف (٣٣٥)
١٩١١ شباط ٤ رومانو قسطنطني الهول أبو (٣٣٦)

١٩١١ عثمان أبو محمود الشعب (٣٣٧)
١٩١١ نيسان ١٤ صعب سليم عزيز املعتدل (٣٣٨)

١٩١١ بنياتني لويجي اإلرشاد (٣٣٩)
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١٩١١ تموز ١ طنوس جورج الرقيب (٣٤٠)
١٩١١ األول ترشين ٢٨ الرتمذي مصطفى الشيخ الكوكب (٣٤١)
١٩١٢ الثاني كانون ١ اإلحصاء عموم مصلحة الزراعية اإلحصائية

االقتصادية
(٣٤٢)

١٩١٢ الثاني كانون ١ العربية املطابع لعمال األدبية النهضة جمعية (٣٤٣)

١٩١٢ أيلول ٣٠ رسمية شهرية ⊙إحصائية
القطن ملحصول

املرصي⋆

(٣٤٤)

١٩١٣ تموز ١٣ قنديل فهيم الشيخ ⊙عكاظ⋆ (٣٤٥)
١٩١٣ األول كانون ١٧ الشنطي محمد اإلقدام (٣٤٦)

١٩١٤ آذار ٤ شهاب فريد األمري اقرأني (٣٤٧)

١٩١٤ آيار ٨ إخوان بيني املصورة⋆ ⊙املجلة (٣٤٨)

١٩١٤ حزيران ٥ فوزي سليمان ⊙الكشكول⋆ (٣٤٩)
١٩١٤ حزيران ٢٦ املرصي دالور الحليم عبد املرصية النجمة (٣٥٠)

١٩١٤ آب ١ حلمي أحمد املرشق (٣٥١)

١٩١٤ آب ١٤ السندوبي حسن الثمرات (٣٥٢)

١٩١٤ آب ٢٠ ومكاريوس ونمر رصوف املصور املقطم ملحق (٣٥٣)
١٩١٤ األول كانون ٦ راشد محمود العرص (٣٥٤)

١٩١٥ شباط ١٥ مكاريوس إسكندر املصورة⋆ ⊙اللطائف (٣٥٥)
١٩١٥ صربي أيوب ⊙الوطنية⋆ (٣٥٦)

١٩١٥ آيار ٢١ حمدي الحميد عبد السفور (٣٥٧)
١٩١٦ الثاني ترشين السالم عبد محمود ⊙اإلصالح⋆ (٣٥٨)

١٩١٧ القلقييل محمد الكوكب (٣٥٩)
١٩١٧ الثاني كانون ٢٠ فودة إبراهيم أحمد املرآة (٣٦٠)

١٩١٧ حزيران ١٨ صادق خليل ⊙الحال⋆ (٣٦١)
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١٩١٨ الثاني كانون ١ العزيز عبد محمد ⊙الشباب⋆ (٣٦٢)

١٩١٨ نيسان ١١ العدو بالد يف الربيطاني الجيش
املحتلة

فلسطني ⊙جريدة (٣٦٣)

١٩١٨ آب ٣ حمدي الحميد عبد ⊙املنرب⋆ (٣٦٤)
١٩١٩ نيسان ٢٤   (أسبوعي األخبار

مصور)
(٣٦٥)

١٩١٩ تموز ٢٩ عيل سيد النظام (٣٦٦)
١٩١٩ آب بدر العينني أبو األفكار⋆ (٣٦٧)

١٩١٩ آب ٢٥ حلمي أحمد الزراعة (٣٦٨)

١٩١٩ عزوز توفيق اإلصالح مفتاح (٣٦٩)
١٩١٩   املرصي الوفد (٣٧٠)

١٩١٩ األول ترشين ٣ الحكيم اللسان§§§§ (٣٧١)
١٩١٩ األول ترشين ١٢ رشف محمد الليل عصفور (٣٧٢)
١٩١٩ األول ترشين ٢٠ حسن راغب الحاوي (٣٧٣)
١٩١٩ الثاني ترشين ٢ يوسف حسني املرصي الرعد (٣٧٤)

١٩١٩ الثاني ترشين ٢١ رشف محمد البالبل (٣٧٥)

١٩٢٠ الثاني كانون ١ السعود أبو السيد أحمد املرزبة (٣٧٦)

١٩٢٠ الثاني كانون ١٢ عزت الخالق عبد الطلبة (٣٧٧)

١٩٢٠ الثاني كانون ١٥ أمني أ. ع. ع. الخزوق (٣٧٨)

١٩٢٠ شباط ٢٢ الرافعي أمني األخبار⋆ (٣٧٩)

١٩٢٠ آذار ٢٦ موسريي إرسائيل (٣٨٠)
١٩٢٠ نيسان ٩ فودة إبراهيم أحمد الزمان (٣٨١)
١٩٢٠ حزيران ٥ امللك عبد حبيب الصنف (٣٨٢)
١٩٢٠ حزيران ١٢ بك صدقي منصور االقتصادية النرشة

املرصية
(٣٨٣)
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١٩٢٠ األول ترشين ٣ فريد أحمد الحقائق⋆ (٣٨٤)
١٩٢٠ الثاني ترشين ٤ داود بشارة ميخائيل املرصي النرس (٣٨٥)

١٩٢٠ الثاني ترشين ٩ القشايش إسماعيل مصطفى الهول⋆ أبو (٣٨٦)

١٩٢١ الثاني كانون ١٣ فؤاد سليمان فرج املرصي النيل (٣٨٧)

١٩٢١ الثاني كانون وبزيات وفرج جرولشتني املاسونية األخبار (٣٨٨)

١٩٢١ شباط ١٥ وجدي فريد محمد الوجديات (٣٨٩)
١٩٢١ آذار ٣ حافظ حسن الصباح (٣٩٠)

١٩٢١ زهدي إبراهيم (مصورة)⋆ الساعة (٣٩١)
١٩٢١ فؤاد سليمان فرج النيل⋆ (٣٩٢)
١٩٢١ عزمي فتحي الديك (٣٩٣)

١٩٢١ آيار ١٥ عزمي محمود االستقالل (٣٩٤)

١٩٢١ آيار ١٩ حسن سيد البشري (٣٩٥)
١٩٢١ آيار ٢٤ فوزي سليمان املصور⋆ الكشكول (٣٩٦)

١٩٢١ حزيران ٥ فرحات محمد إياك (٣٩٧)
١٩٢١ تموز ١٤ نعيماس ليون املصور السمري (٣٩٨)
١٩٢١ تموز ١٦ أحمد لبيبة النسائية⋆ النهضة (٣٩٩)

١٩٢١ آب ٥ حطاب محمد الراوي (٤٠٠)
١٩٢١ آب ١٣ عيد محمد املعلقات (٤٠١)
١٩٢١ آب ٢٣ رمضان حافظ محمد املرصي اللواء (٤٠٢)

١٩٢٢ نيسان ١٨ مظلوم حسني النيل قرص (٤٠٣)
١٩٢٢ نيسان الرشيف الحميد عبد ليىل الرجاء (٤٠٤)
١٩٢٢ آيار ١٨ الحلبي القوي عبد العاملني (٤٠٥)

١٩٢٢ آيار ٢٨ طنوس جورج القصص (٤٠٦)
١٩٢٢ حمدي عيل النيل شمس (٤٠٧)

846



أفريقيا يف العربية الجرائد جميع فهارس

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٢٢ حزيران ١٩ بك صدقي منصور املصورة النرشة (٤٠٨)

١٩٢٢ تموز ٢٨ القشايش إسماعيل مصطفى الصباح (٤٠٩)
١٩٢٢ أيلول ١٤ النحاس عيل األحوال⋆ (٤١٠)

١٩٢٢ األول ترشين ١ كامل حسن الدكتور الطبية⋆ الرشق مجلة (٤١١)
١٩٢٢ األول ترشين ١ أمني عيل املفيد (٤١٢)
١٩٢٢ األول ترشين ٢٢ حمدي الحميد عبد املرصية النهضة (٤١٣)
١٩٢٢ األول ترشين ٣٠ هيكل حسني محمد السياسة⋆ (٤١٤)
١٩٢٢ الثاني ترشين ٩ وجدي فريد محمد الدستور⋆ (٤١٥)

١٩٢٢ الثاني ترشين ٣٠ أسعد هللا عبيد املصورة املحاسن (٤١٦)

١٩٢٢ األول كانون ٧ والباجا وكرم شوبال التجارية الحركة (٤١٧)
١٩٢٢ األول كانون ٢٨ منصور منرية الدر شجرة (٤١٨)
١٩٢٣ الثاني كانون ٦ الشيخ حسن الربملان (٤١٩)

١٩٢٣ الثاني كانون ٢٨ حمزة القادر عبد البالغ⋆ (٤٢٠)

١٩٢٣ شباط ١٥ مكاريوس إسكندر األوالد (٤٢١)
١٩٢٣ شباط ١٨ شفيق محمد الفلك (٤٢٢)

١٩٢٣ رفعت محمود املرصية⋆ الحضارة (٤٢٣)
١٩٢٣ نيسان ١٧ حمدي العزيز عبد الرشق عاصمة (٤٢٤)

١٩٢٣ آيار ٧ حمدي الحميد عبد الثبات (٤٢٥)
١٩٢٣ آيار ١٦ غطاس فؤاد الرياضية األلعاب (٤٢٦)
١٩٢٣ آيار ٢٠ صادق||||| أحمد الرشيد⋆ (٤٢٧)

١٩٢٣ حزيران ١٠ يوسف العظيم عبد السداد (٤٢٨)
١٩٢٣ تموز ٢١ الفتح أبو محمود الجمهور (٤٢٩)

١٩٢٣ األول ترشين ١٣ حافظ حسن األفكار سمري (٤٣٠)
١٩٢٣ األول ترشين حصلب أنيسة املصورة الحوادث (٤٣١)
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١٩٢٣ الثاني ترشين سليمان دسوقي النفري (٤٣٢)

١٩٢٤ الثاني كانون ٣١ حبيب توفيق السباق (٤٣٣)

١٩٢٤ شباط ١٦ املحامي دانا يعقوب املحاكم بريد (٤٣٤)

١٩٢٤ آذار ٦ الظاهر سالم املدرسية الصحيفة (٤٣٥)
١٩٢٤ آذار ٢٠ توما ويوسف جرجس عديل التمثيل (٤٣٦)
١٩٢٤ نيسان ٤ رفعت حسني املقرعة (٤٣٧)
١٩٢٤ نيسان ٩ النفاري جرجس القس النهضة مجلة

اإلكلرييكية⋆
(٤٣٨)

١٩٢٤ نيسان ٢٠ صالح فرج يوسف اإلرسائييل⋆ االتحاد (٤٣٩)
١٩٢٤ نيسان ٢٠ املسلمي الفتاح عبد الجرس (٤٤٠)

١٩٢٤ نيسان ٣٠ يوسف حسني الشعب لسان (٤٤١)

١٩٢٤ آيار ١٥ الروركيل محمد الحديثة الزراعة (٤٤٢)
١٩٢٤ آيار ٢٩ عمارة أحمد محمد الجديد⋆ الرشق (٤٤٣)

١٩٢٤ حزيران ١٢ بك وسهران عوض حافظ الظل خيال (٤٤٤)
١٩٢٤ حزيران ١٤ سليم حسني السمر (٤٤٥)

١٩٢٤ تموز ٦ املرصي شفيق حسني الناس⋆ (٤٤٦)
١٩٢٤ تموز ١٥ عالم أحمد الفنون (٤٤٧)

١٩٢٤ آب ١ حمزة القادر عبد املصور البالغ ملحق (٤٤٨)
١٩٢٤ آب ١٠ شفيق أحمد املطرقة⋆ (٤٤٩)
١٩٢٤ أيلول ٦ الحنبيل مختار أحمد األزهر نرشة (٤٥٠)
١٩٢٤ أيلول ١١ الصربي الوهاب عبد الجديدة املرأة (٤٥١)
١٩٢٤ أيلول ١٤ صليب توفيق التضامن (٤٥٢)
١٩٢٤ أيلول ١٤   املصورة الجريدة (٤٥٣)
١٩٢٤ أيلول ١٥ دسوقي حلمي محمد املصور الطائف (٤٥٤)
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١٩٢٤ أيلول ١٨ املازني رفعت محمد ميمون (٤٥٥)

١٩٢٤ أيلول ٢١ نظيم رمزي محمود قردان أبو (٤٥٦)
١٩٢٤ عمار الهادي عبد محمد الرشق عظمة (٤٥٧)
١٩٢٤ بهيج مصطفى البهيج (٤٥٨)

١٩٢٤ أيلول ٢١ عوض حافظ أحمد الرشق⋆ كوكب (٤٥٩)
١٩٢٤ أيلول ٢١ بدوي أحمد أحمد الشيوخ (٤٦٠)

١٩٢٤ األول ترشين ١ املربع نديم أحمد الحوادث (٤٦١)
١٩٢٤ األول ترشين ١٤ أسعد ميخائيل حليم الرشاد (٤٦٢)
١٩٢٤ األول ترشين ١٩ عوض حافظ الدين جمال النونو (٤٦٣)
١٩٢٤ األول ترشين ٢٠ مريغني محمد عمر النوبة (٤٦٤)

١٩٢٤ األول ترشين ٢٢ الطاهر عيل محمد الشورى⋆ (٤٦٥)
١٩٢٤ األول ترشين ٢٤ زيدان وشكري إميل املصور⋆ (٤٦٦)
١٩٢٤ األول ترشين ٢٥ عيل محمد أحمد املرصي السودان (٤٦٧)
١٩٢٤ األول ترشين ٢٦ وهبي محمد محمود الجديدة الحياة (٤٦٨)

١٩٢٤ الثاني ترشين ١١ قناوي نجيب الحميد عبد العفريت (٤٦٩)

١٩٢٤ األول كانون ٢١ سعودي وسيد تادرس كامل البغبغان⋆ (٤٧٠)
١٩٢٤ األول كانون الصيحي إبراهيم الحساب (٤٧١)

١٩٢٥ الثاني كانون ١ مقصود الدكتور الوسيط⋆ (٤٧٢)

١٩٢٥ الثاني كانون ٨ سعيد خريي أحمد الفجر⋆ (٤٧٣)

١٩٢٥ الثاني كانون ١٠ كامل فهمي عيل املرصي⋆ العلم (٤٧٤)

١٩٢٥ الثاني كانون ١١ البييل الحليم عبد االتحاد⋆ (٤٧٥)

١٩٢٥ الثاني كانون ١٥   الكناشة (٤٧٦)

١٩٢٥ السيد محمد محمد األجيال (٤٧٧)
١٩٢٥ سعودي العظيم عبد الحوادث تاريخ (٤٧٨)

849



العربية الصحافة تاريخ

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٢٥ الثاني كانون ١٩ نصار القوي عبد اإلخالص (٤٧٩)

١٩٢٥ الثاني كانون ٢٤ فوزي سليمان العهد (٤٨٠)

١٩٢٥ الثاني كانون ٢٨ املصورة اللطائف مجلة إدارة العروسة⋆ (٤٨١)

١٩٢٥ شباط ١٥ عريوط لطفي املرصي االستقالل (٤٨٢)

١٩٢٥ آذار ٥ سعودي حسني امليكروسكوب (٤٨٣)
١٩٢٥ آذار ١٢ األخميمي عمر مصطفى الشيخ الهادي⋆ (٤٨٤)

١٩٢٥ آذار ١٣ العزام أبو محمد املرصية الوطنية (٤٨٥)
١٩٢٥ آذار ١٥ مسعد وبولس باشا شفيق أحمد اإلعالنات صحيفة (٤٨٦)
١٩٢٥ آذار ١٦ سعيد حسني الزغلول (٤٨٧)
١٩٢٥ آيار ١٠ الرافعي أمني واألخبار املرصي اللواء (٤٨٨)

١٩٢٥ آيار ١٥ داود عيل حسني الرشق فتى (٤٨٩)
١٩٢٥ حزيران ٢٧ السوادي ومحمد جرجس عديل املصور الطائف (٤٩٠)

١٩٢٥ سعودي حسني املصور امليكروسكوب (٤٩١)
١٩٢٥ آب ١٦   املرشد (٤٩٢)

١٩٢٥ الثاني ترشين ٧ ثابت منرية األمل (٤٩٣)

١٩٢٥ الثاني ترشين ١٦ زيدان وشكري إميل يشء⋆ كل (٤٩٤)

١٩٢٥ الثاني ترشين ٢٣ خريي بديع صنف⋆ ١٠٠٠ (٤٩٥)

١٩٢٥ األول كانون ١٥ ليسكوفتش يعقوب املصورة⋆ األطفال (٤٩٦)
١٩٢٦ الثاني كانون ١٥ جاهني محمد األلعاب (٤٩٧)

١٩٢٦ شباط ٢٠ خريي وبديع العربي طاهر محمود الغول (٤٩٨)

١٩٢٦ شباط أطفيش إبراهيم املنهاج (٤٩٩)
١٩٢٦ آذار ٧ كامل حسني حسن الوطني⋆ الدفاع (٥٠٠)

١٩٢٦ آذار ١٩ هيكل حسني محمد األسبوعية⋆ السياسة (٥٠١)
١٩٢٦ نيسان كامل فهمي عيل العلم⋆ (٥٠٢)
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١٩٢٦ آيار ٤ املازني¶¶¶¶ القادر عبد إبراهيم األسبوع (٥٠٣)

١٩٢٦ آيار ٣٠ ثابت خليل كريم العالم⋆ (٥٠٤)
١٩٢٦ حزيران ١٠ الخطيب الدين محب الفتح (٥٠٥)

١٩٢٦ آب ٢٢ جلبي بطرس الشيطان (٥٠٦)

١٩٢٦ حسن راغب املعرض⋆ (٥٠٧)
١٩٢٦ أيلول ٢ هالل إبراهيم محمد النواب (٥٠٨)
١٩٢٦ أيلول ورشكاؤه سياج جان والواردات الصادرات (٥٠٩)

١٩٢٦ األول ترشين ٢ عوني يوسف النفيس التصوير (٥١٠)

١٩٢٦ األول ترشين ٣ رشف محمد شادوف أبو (٥١١)
١٩٢٦ األول ترشين ٧ سليمان مفيدة النذير (٥١٢)
١٩٢٦ األول ترشين ١٤ فريد كامل محمود األطفال مسامرات

املصورة
(٥١٣)

١٩٢٦ األول ترشين ١٦ الجنبيهي محمد محمد الوجدان (٥١٤)

١٩٢٦ األول ترشين ١٧ السعود أبو بيومي القلم (٥١٥)

١٩٢٦ الثاني ترشين ١١ الشرباويني حسني حسن السينماتوغرافية أوملبيا (٥١٦)

١٩٢٦ الثاني ترشين ٢٦ حمزة القادر عبد األسبوعي⋆ البالغ (٥١٧)

١٩٢٧ الثاني كانون األمريكية الجامعة والعلوم⋆ اآلداب كلية (٥١٨)

١٩٢٧ الثاني كانون ٦ صفا محمد الحق⋆ صدى (٥١٩)

١٩٢٧ الثاني كانون ١٣ الحسيني أسعد عيل الفلسفة (٥٢٠)

١٩٢٧ شباط ١٠ غندور شفيق األتوموبيل (٥٢١)
١٩٢٧ آذار ٣ القايض يونس محمد الفنان (٥٢٢)

١٩٢٧ رمزي حسني املخادنة⋆ (٥٢٣)
١٩٢٧ الديروطي هللا عبد إبراهيم القومية⋆ األماني (٥٢٤)

١٩٢٧ أيلول الشيخة حسن الظاهر⋆ (٥٢٥)
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١٩٢٧ الثاني ترشين ٢٩ عبود أحمد الكشاف (٥٢٦)

١٩٢٧ األول كانون ٢ باشا زكي محمود النور⋆ (٥٢٧)

١٩٢٧ مكسيموس وهبة الزهراء النجمة (٥٢٨)
١٩٢٧ األول كانون وهبة إسماعيل املحامي املستقبل (٥٢٩)

١٩٢٧ القشايش إسماعيل مصطفى األحوال⋆ (٥٣٠)
١٩٢٨ نجيب عيل االجتماعية الصور (٥٣١)

١٩٢٨ تموز ١٢ وهبة إسماعيل الريايض املستقبل (٥٣٢)
١٩٢٩ الثاني كانون ١٠ شنيارة سليم أنطون ماتش⋆ (٥٣٣)

١٩٢٩ الثاني كانون ١٠ األزهري إبراهيم أمني املحكمة⋆ (٥٣٤)

١٩٢٩ الثاني كانون ٢٧ الخبري العويض عيل متويل القضائي⋆ النرش (٥٣٥)

١٩٢٩ آذار ٢٣ شاكر زكي محمود املصورة⋆ املحروسة (٥٣٦)

١٩٢٩ آيار ١٠ عيل سيد النظام⋆ (٥٣٧)
١٩٢٩ آيار ٢٢ زيدان وشكري إميل املصورة⋆ الدنيا (٥٣٨)

١٩٢٩ العال عبد حسني حسن الرصخة⋆ (٥٣٩)

١٩٢٩ سالمة بيومي سيد البلد⋆ ابن (٥٤٠)

١٩٢٩ أحمد خليل الثبات⋆ (٥٤١)
١٩٢٩ املرزوقي يوسف الروضة⋆ (٥٤٢)

١٩٢٩ األول كانون ١٩ حسن أمني األمني⋆ جريدة (٥٤٣)

اإلسكندرية مدينة ثانيًا:
١٨٠٠ األول كانون ٦ رسمية التنبيه#### (١)

١٨٧٣ آب ٦ الحموي باشا سليم الرشقي الكوكب (٢)

١٨٧٦ الحموي باشا سليم الكوكب شعاع (٣)
١٨٧٦ آب ٥ باشا وبشارة تقال بك سليم

تقال*****
⊙األهرام⋆ (٤)
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١٨٧٧   الفتاة مرص (٥)
١٨٧٧ تقال باشا وبشارة تقال بك سليم األهرام صدى (٦)
١٨٧٧ تقال باشا وبشارة تقال بك سليم الوقت (٧)

١٨٧٨ آيار ١٥ إسحاق بك وأديب نقاش سليم التجارة (٨)
١٨٧٨ تموز ١١ الحموي باشا سليم اإلسكندرية (٩)

١٨٨٠ نقاش††††† سليم ⊙املحروسة⋆ (١٠)
١٨٨٠ الثاني كانون ٨ نقاش سليم الجديد العرص (١١)

١٨٨١ الثاني كانون ٢ مشاقة‡‡‡‡‡ روفائيل املرصي⋆ ⊙االتحاد (١٢)

١٨٨١ آيار ٥ هللا فتح وحمزة فريد محمد معوض الربهان (١٣)
١٨٨١ تموز ١٠ نديم هللا عبد الطائف (١٤)

١٨٨١ األول كانون عوني وأخوه إسحاق بك أديب مرص (١٥)

١٨٨٢ حزيران ٩ تقال باشا وبشارة تقال بك سليم األحوال (١٦)
١٨٨٢ تموز ٣١ هللا§§§§§ فتح حمزة الشيخ االعتدال (١٧)

١٨٨٢ األول ترشين ٩ الحموي باشا سليم اإلسكندرية روضة (١٨)
١٨٨٧ غرغور نجيب الببغاء (١٩)
١٨٨٨ غرغور نجيب املنارة (٢٠)
١٨٨٨ مزراحي وفرج مرزا جورج الحقيقة (٢١)

١٨٩٢ الثاني كانون ٨ املسيح عبد نقوال الرسور (٢٢)

١٨٩٣ األول كانون ٣ حلمي محمود األوقات فرصة (٢٣)

١٨٩٤ الثاني كانون ١ نوفل يعقوب املتحف (٢٤)

١٨٩٤ آب ١ بدران وعبده الحداد وأمني نجيب العرب|||||| لسان (٢٥)
١٨٩٤ أيلول ١٣ أيوب استفان نجيب العبايس النور (٢٦)

١٨٩٤ الثاني ترشين ١ رسكيس سليم املشري¶¶¶¶¶ (٢٧)

١٨٩٥ آذار ١٨ نافارتي إميل السباق (٢٨)
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١٨٩٥ آذار ٢٥ دياب محمد العثماني املغربي (٢٩)

١٨٩٥ أيلول ١٤ رومانو إبراهيم سليم الحياة حظ (٣٠)
١٨٩٥ أيلول ٢٥ ولريوا بابيو الطريق##### يف (٣١)

١٨٩٥ الثاني ترشين ٣ غرغور نجيب النواس أبو (٣٢)

١٨٩٥ األول كانون الثاقب النجم جمعية املريس (٣٣)
١٨٩٦ الثاني كانون ١٥ حلمي ومحمود نوري مطوش محمد الرفيق (٣٤)

١٨٩٦ شباط يوسف محمد العباس (٣٥)
١٨٩٦ حزيران ١٠ القديس هللا عبد الشيخ والعفريت الكرباج (٣٦)
١٨٩٦ أيلول ١٤ األنطاكي سابا نقوال اإلعالنات (٣٧)

١٨٩٦ األول كانون ١ عبده طانيوس الخطاب فصل (٣٨)
١٨٩٦ األول كانون فهمي أحمد األدب (٣٩)

١٨٩٧ تموز ١٥ صادق أحمد املأمون (٤٠)
١٨٩٧ أيلول ١ شميل****** بك رشيد ⊙البصري⋆ (٤١)
١٨٩٧ أيلول ٢٠ حبيب جرجي التجارة (٤٢)

١٨٩٨ حبيب جرجي الرجاء (٤٣)

١٨٩٨ الثاني كانون ١٥ طراد إبراهيم نجيب الرقيب (٤٤)

١٨٩٨ شباط ٤ األنطاكي سابا نقوال اليومي التاريخ (٤٥)

١٨٩٨ الكريم عبد أحمد الحقانية (٤٦)
١٨٩٨ آذار ٣ الدمياطي مصطفى النيل مجلة (٤٧)

١٨٩٨ آيار ٢١ هللا رزق ونقوال الخوري أمني العثماني (٤٨)

١٨٩٨ حزيران طليمات وغالب الحداد نجيب السالم (٤٩)
١٨٩٨ آب ١٤ صادق أحمد الحشاش (٥٠)
١٨٩٨ آب ٣١ صادق وأحمد مراد يعقوب الصادق†††††† (٥١)

١٨٩٨ أيلول ١٣ بيهم الفتاح عبد السعادة (٥٢)

854



أفريقيا يف العربية الجرائد جميع فهارس

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٨٩٩ تقال باشا بشارة األهرام صدى (٥٣)
١٨٩٩ الثاني كانون كنعان وإلياس يوسف نواس أبو (٥٤)

١٨٩٩ آيار ٢٢ محسب فهمي ومحمد حمدي محمود الحق برهان (٥٥)

١٨٩٩ تموز ١٤ فخري محمد اإلرشاد (٥٦)
١٨٩٩ تموز ٢٣ كامل مصطفى املرصي الكوكب (٥٧)
١٨٩٩ أيلول ١ الساري الكوكب جمعية الساري الكوكب (٥٨)

١٨٩٩ فرغيل توفيق اإلسكندرية (٥٩)
١٨٩٩ األول ترشين ٨ غرغور نجيب اآلمال (٦٠)

١٩٠٠ آب ٢٦ بدران عبده الصباح (٦١)
١٩٠١ الثاني كانون ١ الدويري سليم مرتي املرشق⋆ ⊙نجم (٦٢)

١٩٠١ آذار ١٨ إبراهيم خليل النجاة (٦٣)
١٩٠٢ آذار ١ حمدي موىس املنصور (٦٤)
١٩٠٢ آذار الخوري أمني اإلعالن (٦٥)

١٩٠٢ تموز ٩ أسود ألربت الرجاء (٦٦)
١٩٠٢ األول ترشين ١٦ املرصي الكريم عبد عيل املرصي (٦٧)
١٩٠٣ الثاني كانون ١ ملول نسيم النرص (٦٨)

١٩٠٣ الثاني كانون سابا نقوال املاسونية الجريدة (٦٩)

١٩٠٣ نيسان ١٨ فرح خليل سليم املودة (٧٠)
١٩٠٣ أيلول ١٦ عبده وطانيوس جاويش حنا الرشق (٧١)

١٩٠٣ الثاني ترشين ٧ العازار ونسيم الخازن شاهني الذمار (٧٢)

١٩٠٤ الهندي الرحمن وعبد أمني محمد الهلوسة (٧٣)
١٩٠٤ آيار إبراهيم‡‡‡‡‡‡ محمود ⊙اإلكسربيس⋆ (٧٤)

١٩٠٥ حزيران ١ العهود حفظ جمعية املساعد (٧٥)
١٩٠٥ أيلول ١ الدرمليل مصطفى محمد الجمهور (٧٦)
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١٩٠٥ أحمد عيل محمد الغندرة (٧٧)
١٩٠٨ آيار ٢ الكلزة§§§§§§ محمد النيل⋆ ⊙وادي (٧٨)

١٩٠٨ رفعت أحمد املرصي الشعب (٧٩)
١٩٠٨ فريد رضوان البعبع (٨٠)

١٩٠٩ شباط ٢٧   النواس أبو (٨١)
١٩٠٩ آذار ٢١   الطنبورة (٨٢)
١٩١٠ أيلول ٢٤ نديم وصفي كراكوز (٨٣)

١٩١٠ األول ترشين ١٩ حمزة القادر عبد ⊙األهايل (٨٤)
١٩١١ الثاني كانون ٦ فني توما القس ⊙الهدى⋆ (٨٥)

١٩١٢ نيسان ٢٩ يكن||||||| بك الدين ويل اإلقدام (٨٦)
١٩١٤ الثاني كانون ٨ سابا وإلياس نقوال اإلعالنات جريدة

والتجارية القضائية
(٨٧)

١٩١٤ آذار ١٥ سابا وإلياس نقوال ⊙الدليل⋆ (٨٨)
١٩١٥ حزيران ٢٨ فرغيل توفيق السالم (٨٩)

١٩١٥ األول ترشين ٨ طنوس توفيق ⊙األمة (٩٠)
١٩١٦ بريم ومحمد صربي إسماعيل النجاح (٩١)

١٩١٧ الثاني كانون ١ بركة الفتاح عبد ⊙التجارة (٩٢)

١٩١٨ سالم الحميد عبد ⊙الهوانم (٩٣)
١٩١٩ التونيس بريم محمود املسلة (٩٤)

١٩٢٠ شباط ٢٨ السالم عبد وأحمد طنوس توفيق األمة (٩٥)
١٩٢١ آيار ٢٠ والية¶¶¶¶¶¶ نجيب محمد التجارية الجريدة

املرصية⋆
(٩٦)

١٩٢٢ نيسان ١٦ نحاس الحميد عبد الشبيبة (٩٧)
١٩٢٢ تموز ٧ نحاس الحميد عبد السابقة) (غري الشبيبة (٩٨)
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١٩٢٢ األول ترشين ٢٢ بايار إدوار املرصية النهضة (٩٩)
١٩٢٣ آيار ٣١ بك الخادم مصطفى املرصي الشعب (١٠٠)

١٩٢٣ الثاني ترشين ٢ شميل شارل القضائي⋆ البصري (١٠١)

١٩٢٣ طنوس توفيق حريام (١٠٢)
١٩٢٤ آذار ١٦ عيل الوهاب عبد املصباح (١٠٣)
١٩٢٤ آذار ٢٧ بدوي عيل الفتاح عبد الصادق اللسان (١٠٤)

١٩٢٤ نيسان ١٨ سويلم متويل محمد العمال (١٠٥)
١٩٢٤ هاشم مظلوم التجارية⋆ النرشة (١٠٦)

١٩٢٤ آيار ٢٥ رشف الرحمن عبد السفري⋆ (١٠٧)
١٩٢٤ أيلول ٢١ الحميد عبد زينب الجهاد (١٠٨)

١٩٢٤ األول كانون ٢٨ مختار حافظ اإلسكندرية (١٠٩)
١٩٢٥ الثاني كانون ١٥ حسن عيل محمد الرشق نهضة (١١٠)

١٩٢٥ آذار ١ خطابي عيل أحمد النزاهة (١١١)

١٩٢٥ نيسان ١٢ أحمد صديق البعث (١١٢)
١٩٢٥ حزيران ٢٨ الجواد عبد محمد الظريف⋆ (١١٣)

١٩٢٥ أيلول والية نجيب محمد الثروة (١١٤)
١٩٢٥ األول ترشين ١٧ فرح جورج املهذب⋆ (١١٥)
١٩٢٦ الثاني كانون ٢٤ سويلم متويل محمد األجيال⋆ (١١٦)

١٩٢٦ حزيران ١٣ عمار حشمة أحمد املدارس نفائس (١١٧)
١٩٢٧ الجنبيهي محمد الوجدان (١١٨)

١٩٢٧ آذار ١٦ طنوس توفيق السهام (١١٩)
١٩٢٧ تموز ٧ السدودي أحمد الرياضة⋆ (١٢٠)

١٩٢٧ اللطيف عبد محمد السينما⋆ معرض (١٢١)
١٩٢٧ أيلول ١٦ فهمي محمد النديم (١٢٢)
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١٩٢٨ الثاني ترشين ١ الباجوري الحميد عبد األسبوعية⋆ الرياضة (١٢٣)

١٩٢٩ الثاني كانون ٥ السيد القادر وعبد مصطفى السيد األجيال⋆ (١٢٤)

١٩٢٩ الثاني كانون ١٨ بتيتو موريس الجرس⋆ (١٢٥)

١٩٢٩ نيسان ١٦ فوزي سليمان الثغر⋆ (١٢٦)
١٩٢٩ آب ١٧ منيس جورج السينما عالم (١٢٧)
١٩٢٩ أيلول ٥ جمعة وحسن منيس جورج السينما عالم (١٢٨)

طنطا مدينة ثالثًا:
١٨٩٦ آب ٢٨ األزهري توفيق محمد طنطا (١)

١٩٠٣ األزهري توفيق محمد العثماني⋆ ⊙الرائد (٢)

١٩٠٣ فهمي محمود ⊙الحرية⋆ (٣)

١٩٠٣ نيسان ٣ الشاذيل محمود الصيحة (٤)
١٩٠٤ الثاني كانون نافع مصطفى النافع (٥)

١٩٠٤ األول كانون ٢٩ الذهبي الرحمن عبد الهجرة (٦)

١٩٠٨ أيلول ٤ محمد عثمان العدل (٧)
١٩١٣ األول ترشين ٣١ بك سعادة الرشائع (٨)

١٩١٤ شباط ٢٠ دهان قسطنطني األهلية املحاكم (٩)
١٩١٩ األول ترشين ٦ راسن حسن البحرين روضة (١٠)
١٩١٩ األول كانون ١٦   املقص (١١)

١٩٢١ آيار ١٣ الدين###### بهاء ربه عبد الضحوك⋆ (١٢)
١٩٢١ آيار ١٧ راغب محمود الفضائل⋆ (١٣)
١٩٢١ آيار ٢٦ خليل املتعال عبد األخبار⋆ سفينة (١٤)

١٩٢٢ حزيران ٣ كامل فؤاد محمد االبتسام (١٥)
١٩٢٣ الثاني كانون يوسف نجيب الكمال⋆ (١٦)
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١٩٢٤ نيسان ٢٤ القباني حلمي محمود الجديد⋆ العرص (١٧)

١٩٢٤ تموز ١٠ صالح محمد القاهرة⋆ (١٨)
١٩٢٤ الثاني ترشين ٢   مرص فتية سمري

الفتاة⋆
(١٩)

١٩٢٥ الثاني كانون رفعت محمود الحضارة
املرصية*******

(٢٠)

١٩٢٦ راشد محمد طنطا⋆ جريدة (٢١)
١٩٢٧ الثاني ترشين ١٤ ميخائيل مسيحة األقالم⋆ (٢٢)

١٩٢٩ آب ١٢ فهمي ديمرتي املدنية⋆ (٢٣)

املنصورة مدينة رابًعا:
١٨٩٦ أيلول ٢٧ رشدي أحمد املنصورة (١)

١٩٠٤ لطفي عمر املفتخر (٢)

١٩٠٥ الثاني كانون ٢٦   الهدهد (٣)

١٩١٢ إنكريي جربائيل الدلتا (٤)
١٩٢٤ الثاني كانون حمدي عيل التوفيق⋆ (٥)

١٩٢٥ آذار رمضان موايف املنصورة⋆ (٦)
١٩٢٧ حمدي عيل املسامرات⋆ (٧)

١٩٢٩ الثاني كانون ٢٥ عزمي عمر عزمي⋆ مسامرات (٨)

املنيا مدينة خامًسا:
١٩٢٤ زهري صالح الربيد (١)

١٩٢٤ نيسان ١٣ الفكري صادق الجديدة مرص (٢)
١٩٢٤ آيار ٣٠ يونان شفيق العناية⋆ (٣)

١٩٢٤ حزيران ٢ راشد الليل أبو املنيا⋆ (٤)
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١٩٢٤ تموز ٢٦ البشندي فهمي مصطفى املنطق (٥)

١٩٢٥ شباط ١٢ األزهري إبراهيم أمني املحكمة (٦)
١٩٢٦ الثاني ترشين ٢٠ السمالوطي فرج شحاتة االئتالف⋆ (٧)

١٩٢٨ حزيران ١٢ املنياوي فؤاد إبراهيم األقاليم⋆ (٨)

دمنهور مدينة سادًسا:
١٩٠٧ فوزي خليل اإلنسان (١)

١٩١٩ األول كانون ٢٩ دعبيس العزيز عبد املصارحات (٢)
١٩٢٤ تموز ١٠ صالح محمد القاهرة (٣)
١٩٢٤ أيلول ٢٨ الجويني لبيب محمد البحرية رحلة (٤)

١٩٢٤ الثاني ترشين ٣٠ الحويف متويل أحمد الحق (٥)

١٩٢٥ الجويني زاهر محمد املحمودية (٦)

حلوان مدينة سابًعا:
١٨٩٦ األول ترشين ١٥ األزهري توفيق ومحمد أباظة شاكر الحماية (١)
١٨٩٧ األول ترشين ٢٤ طاهر ومحمود يكن يوسف حمدي حلوان (٢)

١٩٠٨ آذار ١٥ وحيد محمد األحرار (٣)
١٩٠٨ آذار ٢٠ حافظ جميلة الريحانة (٤)

الزقازيق مدينة ثامنًا:
١٣١٧ه شوال ٢٢ حسني ويوسف العطار توفيق محمد الرشقية (١)

١٣١٧ه القعدة ذي ١٦ حسني هللا عبد أحمد الصبوة (٢)
١٣١٧ه القعدة ذي ٢٣ حسني هللا عبد أحمد الصبا (٣)

١٩١٤ تموز ١٨ الههياوي محمد الرشقية (٤)
١٩٢٥ تموز ٢٦ العراقي محمد الرشقية⋆ منرب (٥)
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الجيزة مدينة تاسًعا:
١٩٢٠ شباط زهدي إبراهيم الساعة (١)

١٩٢٧ الثاني ترشين ١ عبده أمني الكمال⋆ شمس (٢)

أسيوط مدينة عاًرشا:
١٩٠٠ الثاني كانون ١ اإلصالح جماعة اإلصالح بوق (١)

١٩٠٢   القداسة بوق (٢)
١٩٢٤ حزيران حسونة فهمي محمد املنتظر⋆ (٣)

١٩٢٦ نيسان ١٣ عيل أبو السيد بك جميل املرصي الشعب (٤)
١٩٢٧ أيلول ١٥ جيد حبيب األخالق⋆ (٥)

يوسف بني مدينة عرش: حادي

١٩٢١ نيسان ٢٨ الجيايل العزيز عبد املرصد⋆ (١)
١٩٢٤ آذار ٢٣ الجنيدي محمد السالم⋆ (٢)

الفيوم مدينة عرش: ثاني

١٨٩٤ الثاني كانون ٢٦ رمزي إبراهيم الفيوم (١)

١٩٢٤ نيسان ٤ الفيومي يوسف زكي قارون⋆ (٢)

١٩٢٤ الحي عبد هاشم الوادي (٣)

١٩٢٤ زخاري كامل النيل نهر (٤)

بنها مدينة عرش: ثالث
١٩٠٠ األتربي زكي محمد القليوبية (١)

١٩٢٨ آيار ٦ إبراهيم عيل أحمد النجاة (٢)
١٩٢٨ تموز ٢١ راشد أبي حنا املرشق⋆ رواصد (٣)

١٩٢٨ األول كانون ٢٣ شاكر حسن بنها (٤)
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السويس مدينة عرش: رابع
١٩٢٤ تموز ٤ الجداوي صالح حسن الناهضة السويس (١)

١٩٢٤ إسماعيل فضل محمد الرشقي الثغر (٢)

بورسعيد مدينة خامسعرش:
١٩٢١ نيسان ١٠ جلبة جمعة محمود املؤدب (١)

دمياط مدينة سادسعرش:
١٨٩٦ آب ١ الجليل عبد محمد التفريح (١)

١٩٠٩ السالموني محمد القنبلة (٢)

بلقاس مدينة عرش: سابع
١٩٢٦ جمعة جاد أحمد الواجب⋆ (١)

١٩٢٨ آيار ١٤ الزيني عيل البييل الوفاق⋆ (٢)

غمر ميت مدينة عرش: ثامن
١٩٢٥ شباط كشك فرج إبراهيم الوقت⋆ (١)

١٩٢٧ محمد توفيق محمد املدفع⋆ (٢)

الكوم شبني مدينة عرش: تاسع
١٩٢١ أيلول ٦ عامر الوهاب عبد حسن الصحيفة (١)

الكربى املحلة مدينة عرشين:
١٩٢٦ تموز ٨ بركات بسطوييس الدهري⋆ النرس (١)

دسوق مدينة وعرشين: حادي
١٩٠٧ القليني حسن الجهاد (١)

١٩٢٥ زهري صالح محمد الربيد (٢)
١٩٢٨   اإلسعاد⋆ (٣)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

قليوبية طوخ مدينة وعرشين: ثاني

محرم ١٠
١٣١٨ه/١٩١٠م

كاشف كامل محمود اإلخاء (١)

طهطا مدينة وعرشين: ثالث
١٩٠٤ ومحمد األنصاري الحق عبد

الطهطاوي
الصعيد (١)

القرشية مدينة وعرشين: رابع
١٩٠٨ آذار ١ الكاشف أحمد الكاشف (١)

طوخ مدينة خامسوعرشين:
١٩٢٤ حكشة عيل محمد النداء (١)

سوهاج مدينة سادسوعرشين:
١٩٢٨ شباط ٥ اإلدفاوي وهبي حنا السمر⋆ (١)

تأسيسها عرص بقدامة وغربًا رشًقا الحية العربية الصحف جميع شيخة * هي
خدمة يف كامًال قرنًا أتمت التي الوحيدة الجريدة وهي انقطاع، بال نرشها واستمرار
أطل وقد سواها، عربية جريدٌة تبلغه لم عمر من مرحلة أطول واجتازت املرصية البالد
وسجلت أطواره كل يف النيل وادي رافقت التي الطويلة حياتها من الثاني القرن عليها
هذا، يومنا إىل املرصية املالكة األرسة رأس األول عيل محمد عهد من التاريخية حوادثه
«الوقائع أن الثاني] الفصل – األول الباب – األول [الكتاب كتابنا يف غلًطا ذكرنا وقد
كان الذي اليويل أو الرشقي للحساب تبًعا ١٨٢٨ الثاني ترشين ٢٠ يف ظهرت املرصية»
وفًقا ١٨٢٨ األول كانون ٣ هو والصواب الرشقية األمصار يف باالستعمال حينذاك جاريًا
العربية. الصحف جميع تواريخ رسد يف عليه عولنا الذي الغريغوري أي الغربي؛ للحساب
كريلس األنبا أوربا من استجلبها التي املطبعة يف تُنرش «الوطن» جريدة † كانت
بمرص، السوريني أعيان مشاهري من عبيد رافائيل يد عىل األقباط بطريرك الكبري الرابع
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مطارنته إليه املشار البطريرك عن نيابة استقبلها القاهرة محطة إىل املطبعة وصلت فلما
بها وساروا الدينية، بالخدمة املختصة واملالبس الكنسية باملوسيقى وشمامسته وكهنته
ويُروى الروحية. الرتانيم ينشدون وهم بك كلوت شارع يف البطريركية الدار إىل قاطبة
قائًال: حوله كانوا ملن أعلن التاريخي الحادث بهذا فرحه لشدة أنه البطريرك هذا عن
أمام داود رقص كما الطريق يف املطبعة أمام لرقصت الجهال لوم من الخوف «لوال

العهد.» تابوت
وجلَّة التونسية اململكة أعالم من الجريدة هذه منشئ الخامس بريم محمد ‡ كان
جاء الذي العثماني الجيش قواد أحد ببريم نسبه ويتصل ١٨٤٠ سنة ولد علمائها،
وكتاباته أقواله يف جريئًا الضمري حر نشأ هجرية، ٩٨١ سنة باشا سنان بقيادة تونس
بالده يف السياسية بآرائه رصح تونيس أول وهو واالستبداد، الظلم يكره لوطنه مخلًصا
احتالل فكرة الحجة قوة من أوتيه ما بكل عارض وقد الجرائد، صفحات عىل بالده وعن
مرص يف واإلقامة هجرها آثر فيها قدمهم رسوخ تحقق وملا يفلح، فلم لتونس الفرنسيس
خطتها كانت التي «اإلعالم» جريدة أنشأ وهناك إليه، املشار احتاللهم عىل احتجاًجا
الرشق» «مشاهري كتاب من الثاني الجزء (راجع منهم واالستفادة اإلنكليز محاسنة

.(٢١٧ صفحة زيدان، لجرجي
العثمانية الدولة يف الوظائف سلك إىل الصحافة مهنة من املارديني عارف § انتقل
فجاء التقاعد، إىل أحيل ثم سوريا، عىل واليًا ١٩١٣ سنة صار حتى مناصبها يف فرتقى
الباب – الثالث [الكتاب يف ًال مفصَّ ذكرنا كما العظمى الحرب أثناء فيها وتويف مرص،

الثالث]. الفصل – األول
اآلن حتى ثبتت التي واألهرام) املرصية الوقائع (بعد املرصية الجرائد ثالث || هو
ويعد أنواعها. اختالف عىل واملقاومات املعاكسات من سبيله يف اعرتضه مما بالرغم
سكانها ينطق التي البالد جميع يف انتشاًرا وأوسعها حجًما الجرائد أكرب من «املقطم»
القضبة عن يُدافع فصار مرص يف األخري السيايس التطور خطته يف ماىش وقد بالضاد،
يُوثَق خبري لنا وأكد االحتاللية، الصحف طليعة يف سابًقا كان بعدما الوطنية املرصية
ال منه تُطبع التي النسخ عدد أن «املقطم» إدارة يف عديدة أعواًما اشتغل كالمه بصحة

يوميٍّا. نسخة ألف الثالثني عن تقل
الصحف كربيات من وهو ذاتها، السنة ويف «املقطم» ظهور بَُعيد «املؤيد» ¶ ظهر
عن دفاًعا صوتها عال التي املهمة اإلسالمية الجرائد باكورة هو بل عهده، يف املرصية
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صحيفة انرصفت اإلنكليزي االحتالل وتر عىل يرضب «املقطم» كان وملا الوطنيني، حقوق
هاتني بني فاستعرت مرص، الستقالل تأييًدا االحتاللية خطته يف معارضته إىل «املؤيد»
من فريق منهما كالٍّ ينارص وكان الُكتاب، أقالم لها تجردت عوان حرٌب الصحيفتنَي
املرصية الجرائد جميع سبق أنه «املؤيد» مميزات ومن واإلسكندرية. القاهرة يف الصحف
يف الشهرية املطابع مثال عىل بمطبعته الكهربائية املحركات استعمال يف الرشقية بل

الصيت. الذائعة جريدته النتشار وترويًجا للعمل إتقانًا الغرب
أكرب ومن الصحافة عالم يف رفيع مقاٍم ذا الطويراني باشا حسني حسن # كان
املعارف يف كعبه علو ومع الكتاب، هذا من الثاني الجزء يف عنه روينا كما عرصه علماء
الغني عبد وصفها أحكم قد قبيحة هيئٍة ذا كان الرشف ورتب االفتخار أوسمة وإحرازه
كان تراه، أن من خري باملعيدي «تسمع قال: البريوتية، «املفيد» جريدة صاحب العرييس
األطراف، مرتاخي الجسم نحيف الوجه مستطيل العيننَي غائر املنظر قبيح الَخلق ذميم
تضاعيف وبني الوفاة، سيماء وجهه أسارير عىل تبدو عرج، رجله ويف عوج حنكه يف قيل

«… الحياة طيب قلبه
أرسٍة من ١٨٣٥ سنة دمشق يف جبارة خريسطوفورس األرشمندريت ** ُولد
كالعربية شتى بلغاٍت بارًعا وكان والكهنوت، العلم رجال بعض فيها نبغ أرثوذكسية
عديدة ورسائَل شتى كتبًا وألَّف والرتكية، واإلنكليزية والروسية والفرنسية واليونانية
وأوربا األدنى الرشق بالد يف وطاف مطبوٍع، غري الباقي يزل ولم بالطبع بعضها نرش
آراءه أودعها التي الحق» «شهادة جريدة أنشأ حيث مرص إىل انتهى حتى وأمريكا
وهي: املنزلة الكتب ذات الثالثة األديان بني التوفيق يف تنحرص اآلراء تلك وزبدة الدينية،
دينًا إال ليست الثالثة األديان تلك أن يزعم كان ألنه واإلسالمية؛ واملسيحية اليهودية
ناتج األديان هذه أصحاب بني االختالف وأن واحدة، إال ليست املنزلة كتبها وأن واحًدا
واإلنجيل التوراة أي الثالثة؛ األديان هذه كتب أن يعلم وكان واملفرسين، الرؤساء من

مبنًى. اختلفت وإن معنًى متفقة والقرآن
جريدة. إىل تحولت ثم أوًال مجلة بشكل الجريدة هذه †† أنشئت

من وكاتب مرص، يف األحياء الصحافيني أقدم من صحايف فؤاد أحمد ‡‡ السيد
من القليل إال يبلغه لم طويًال عمًرا جريدته بلغت والتحبري، اإلنشاء يجيد الكتاب، أبرع
ألمَّ ملا عهدها كسابق منتظمة بآجاٍل اآلن تصدر ال أنها غري الحية، العربية الصحف
شفاه الجريدة، صدور مواقيت يف التدبري هذا إىل اضطره النظر يف ضعف من بمنشئها
نقيض. طرَيف عىل املرصيني الوفديني سياسة مع فهي السياسية خطته أما وعافاه، هللا
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١٨٥٧ عام «السلطنة» جريدة قبله أنشأ الذي شلهوب إسكندر حفيد §§ هو
بهذه الحفيد أراد وقد ،(١٨٣٩–١٨٦١) األول املجيد عبد السلطان عهد يف باآلستانة

وذكرها. لذكره تخليًدا إليها املشار جدة صحيفة اسم يحيي أن التسمية
املجالت رابع اآلن حتى نشأته منذ نرشه واستمرار عهده بقدامة «املنار» ||| يُعد
يف «الهالل» ثانيًا القاهرة، يف ثم بريوت يف «املقتطف» أوًال وهي: العالم يف العربية
القبيل هذا من يعترب وهو القاهرة، يف «املنار» رابًعا بريوت، يف «املرشق» ثالثًا القاهرة،
رشيد محمد الشيخ العالمة منشئه بعناية اإلسالمية الدينية املجالت جميع طليعة يف
صدر وبعدما حياتها، من الطويل الشوط هذا بلغت سواه إسالمية مجلًة نعلم وال رضا،
ومقامها شأنها لها شهرية مجلٍة إىل صاحبه حوَّله جريدة بشكل عهده أول يف «املنار»

اإلسالمي. املحيط يف
صحافة – الثاني [الكتاب يف رسمه وانظر املويلحي بك إبراهيم ترجمة ¶¶ راجع

الثاني]. الباب – أوروبا
أيام يف وترعرع باشا إسماعيل الخديو عهد يف املرصي الوطني الحزب ## نشأ
ملك أوائل يف إال صفوفه وتنتظم ساعده يشتد ولم األول، توفيق الخديو وخلفه نجله
الداخلية، سياسته يف اإلنكليز مع نقيض طرَيف عىل كان الذي الثاني عباس الخديو
مرص إلنقاذ والخفاء الرس يف يعمل وأخذ نصري أعظم مليكه يف الوطني الحزب فوجد
وغري أوروبا وزارات مع باملفاوضات وإما الصحافة طريق عن إما األجانب سلطة من
الفكر بحرية اشتهر شابٌّ املرصية بالقضية املشتغلني طليعة يف وكان الوسائل، من ذلك
ثم بلده يف الحقوق علم درس قد كامل مصطفى يُدعى اإللقاء وحسن القول ورصاحة
من ترشب فرنسا يف إقامته وأثناء تولوز، مدرسة من العالية الشهادة ونال فرنسا يف
عن بالجالء وعودها نكثت التي بإنكلرتا واالستهانة بفرنسا الوثوق الفرنسيس أساتذته
وا التفُّ الذين املتثقفني املرصيني الشبان يف الروح هذا بث وطنه إىل عاد فلما النيل، وادي
إليهم وانضم أوروبا، يف السياسية األحزاب مثال عىل منتظًما وطنيٍّا حزبًا وألَّفوا حوله
نقمة وإما مرص استقالل يف رغبًة إما االحتالل يكرهون الذين واألعيان األدباء من جمهور
املنتديات يف السياسية الخطب إللقاء الفرص ينتهز كامل مصطفى وكان نفوذهم، لفقد
فأطروه قبُل، من القوم يعهدها لم شديدة بلهجٍة مرص عن اإلنكليز جالء طالبًا العمومية
بحيث الجالء طلب يف االستهالك عىل النفس موطِّنًا الخطابة يف رغبة فازداد ونشطوه
خطبه نرش عن الجرائد تضيق أن خيش وكأنه آماله، وكعبة أعماله محور ذلك جعل
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يف وصوتها اليومية «اللواء» جريدة ١٩٠٠ الثاني كانون ٢ يف فأنشأ السياسية وآرائه
وحده العربي باللسان «اللواء» أن رأى ثم األصوات، أعىل من واملرصيني مرص عن الدفاع
حتى واإلنكليزي الفرنيس باللساننَي فأصدره صوته، بمدى يحيط وال بمراده يفي ال
دول سائر وإىل فرنسا وإىل إنكلرتا إىل مرص بشأن احتجاجه صدى بواسطتهما يصل
يف نوعها من األوىل كانت مساهمة رشكًة املثلثة «اللواء» لجريدة وألف املتمدن، العالم
إنكلرتا. عىل مرص الحتجاج مرادًفا اسمه وصار الخافَقني يف صيته فطار النيل؛ وادي
كان هللا رحمه ولكنه حياته، طول له رئيًسا املرصيون انتخبه الوطني الحزب تألف وملا
كان وملا العمر. من والثالثني الرابعة بالًغا ١٩٠٨ شباط ١٠ يف فتويف الحياة قصري
مطولة ترجمًة له هيأنا فقد بالده سبيل يف مآتيه جميع رسد دون يحول املقام ضيق

املوىل. شاء إن الحق جزءٍ يف سننرشها
«صدى أنشأ املتقاعدين اللبناني الجند أمراء أحد هو الجريدة هذه *** مؤسس
ثم الزمان من مدة عاشت حيث القاهرة يف ١٩٠١ الثاني كانون ٢ بتاريخ لبنان»
حيث بلبنان جونية مدينة يف نرشها استأنف ١٩١٠ الثاني ترشين ٣ وبتاريخ احتجبت،

املحاماة. فن يتعاطى
وأنشأ الشهرية، جرائدها بعض يف كتب حيث مرص يف أوًال بالصحافة ††† اشتغل
يف و«السهام» ١٩٠١ األول كانون ٢ يف «االبتسام» وهي: جرائد ثالث بالتوايل هناك
خطر ثم العمر، قصرية بأجمعها فكانت ١٩٠٣ آب يف و«الطغراء» ١٩٠٢ الثاني كانون
بتاريخ واستأنف إليها فارتحل بالربازيل، مناوس مدينة يف الصحافة يحرتف أن بباله
١٩١٥ وعام حياته، آخر إىل رافقته التي «السهام» جريدته نرش ١٩١٢ األول كانون ٤
الذكر. السابقة الجريدة نرش عىل مثابرته مع النواس» «أبو عنوانها هزلية جريدًة أصدر
إنشائه بسالسة املعدودين الصحافيني من يعترب األصل اللبناني زينية ‡‡‡ خليل
ملل يأخذه أن دون من الصحافة يف سنة الستني نحو اشتغل الكتابة، يف ذوقه وسالمة
الرشيفة املهنة هذه يف عهده بداية منذ فيها حرر التي الصحف عدا وما قلم، له يجف أو
«صدى وجريدة ١٨٨٨ سنة «الراوي» مجلة وهي: أنشأها التي ذكر عىل نقترص فإننا
سنة «املرآة» ومجلة ١٩٠٢ سنة «املصور» وجريدة اإلسكندرية يف ١٨٩٨ سنة األهرام»
وراسل بريوت، يف ١٩١٤ سنة و«املرآة» ١٩٠٨ سنة «الثبات» وجريدتا القاهرة يف ١٩١٨

الزمان. من ردًحا وغريها «األهرام» جريدة باريس من
بك خليل الشهري الكاتب مؤسسها عهد عهَدين: إىل الجريدة هذه حياة §§§ تُقسم
املالكة األرسة صهر حسني بك عطا الثاني صاحبها وعهد القطَرين، شاعر مطران
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مؤلف الغاياتي عيل الشيخ الجريدة هذه تحرير تولوا الذين الكتبة أشهر ومن بمرص،
تكلمنا وقد بسويرسا، جنيف يف حاًال الرشق» «منرب جريدة ومنشئ «وطنيتي» كتاب
القارئ فنُحيل حسني بك عطا أما بسويرسا، جنيف مدينة جرائد فصل يف بإسهاب عنه
الحق جزءٍ ويف الكتاب، هذا من السادس] الفصل – [التوطئة يف عنه كتبناه ما إىل
«شاعر لقب وحامل واملرصيني مرص صديق مطران بك خليل وطننا ابن يف رأينا سنبدي

افتخار. بكل القطرين»
وقد أعوام، بضعة املرصية الكتب دار أمانة توىل النيل وادي أدباء كبار من |||| هو
ويف املرصية، للجامعة مديًرا ثم باشا محمود محمد وزارة عهد يف للمعارف وزيًرا عني
أخرى، وظيفٍة إىل اآلداب كلية رئيس حسني طه بنقل الحكومة أمر صدر بالجامعة عهده
الحكومة. وبني بينهم الخالف خرق واتساع الدروس عن التالمذة إرضاب إىل ذلك فأدى
ونفوذًا، وجاًها أدبًا الغرب طرابلس مشاهري من الباروني سليمان السيد ¶¶¶ يُعد

يف الشوروي الحكم أُعلن اإلسالمي» «األسد جريدته يف الصحافة احرتف بعدما فإنه
العثماني النواب مجلس يف نائبًا انتُخب ألنه نرشها؛ توقيف إىل فاضطر العثمانية، الدولة
عام وتركيا إيطاليا بني الحرب نشبت وملا الغرب، طرابلس يف الغربي الجبل عن
البسالة من فأظهر حوزته، عن للدفاع وطنه إىل الباروني سليمان عاد ١٩١١-١٩١٢

الفخر. بمداد التاريخ له يسطره ما والحمية
زادها وقد مرص، أحوال لتصوير بمرص ظهرت مصورة جريدٍة أفضل ### هي
النيل، وادي شاعر إبراهيم حافظ يراع نفثات من صدرها يف يُنرش كان ما وشهرًة رونًقا
يف إصدارها عىل منشئها واقترص إيطاليا، يف بولونيا مدينة إىل الثالث عامها يف انتقلت ثم
صادفه ما ورغم املقاالت، من خاليًة الرشق بالد يف السياسية األحوال تمثل كبرية صفحٍة
لم ما الرشقية املمالك جميع يف االنتشار من بلغت فإنها سبيلها يف العظيمة الخسائر من
يف مثيالتها تضارع الطبع متقنة ورسومها العهد، ذاك قبل سواها عربيٌة جريدٌة تبلغه

وأديب. سيايس كل تعجب خطرية معاٍن إىل يرمز رسم وكل أوروبا،
اللغة نفوذ إليه انتهى صقع كل يف باالحرتام مقرون وجدي فريد محمد **** اسم
ومؤلًفا باحثًا والقرطاس القلم بني عمره رصف الذي العامل العالم فهو العربية،
عن صفًحا رضبنا فإذا القدر، الجليلة العدد الوافرة التصانيف من مفيد كل وناًرشا
بفضله اإلقرار إال يسعنا ال والسويس القاهرة مدينتَي يف أنشأها التي والجرائد املجالت
نفدت التي العرشين» القرن معارف «دائرة منها وحسبنا العلمية، آثاره ببعض والتنويه
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فيها، النظر وإعادة وإكمالها تنقيحها بعد ١٩٢٣ عام ثانية مرًة فطبعها األوىل طبعتها
أصولها بجميع والكونية والعقلية النقلية للعلوم شاملة مجلدات عرشة من تتألف وهي

وفروعها.
يف املسلمني دعوة فيها متوخيًا «النهضة» جريدة غصربينسكي إسماعيل †††† أنشأ
من املسلمني عىل طرأ فيما ينظر عام إسالمي مؤتمٍر عقد إىل ومغاربها األرض مشارق
من بك إسماعيل وكان األمم، سائر بني تقهقر يف جعلتهم التي االجتماعية األمراض
باغجه مدينة يف تصدر كانت التي «ترجمان» جريدة وصاحب النثرية النهضة رجال
وأثناء ظهورها، من شهَرين بعد «النهضة» واحتجبت روسيا، يف القديم بالد من رساي
العبارة تركية خطبًة ١٩٠٧ الثاني ترشين أول بتاريخ ألقى القاهرة يف صاحبها وجود
فيها حثَّ األقالم وَحَمَلة واألعيان العلماء من كبري جمٍع أمام كونتيننتال» «غران نزل يف
كامل مصطفى لصاحبها اإلسالمي» «العالم مجلة نرشت وقد دعوته، تلبية عىل املسلمني
الثاني ترشين يف ،٣ سنة ،١٠٢ (عدد العربية باللغة املذكورة الخطبة ترجمة باشا

.١٩١٤ أيلول ١٤ يف غصربينسكي إسماعيل وفاة وحلت ،(١٩٠٧
يف عنها كتبناه ما إىل القارئ ونُحيل مجلة، بهيئة أوًال الجريدة هذه ‡‡‡‡ ظهرت

القاهرة. مجالت
املرصي الشعب نهض أوزارها (١٩١٤–١٩١٨) بالعظمى الحرب وضعت §§§§ ملا
الحركة تلك زعيم وكان النيل، وادي عن الربيطاني الجيش وبجالء باستقالله يُطالب
الحكومة رأي فقرَّ سه، ومؤسِّ املرصي الوفد حزب رئيس زغلول باشا سعد الفكرية
وتسكينًا املذكور الحزب لعرى تفكيًكا مالطة جزيرة إىل أعوانه مع إبعاده عىل اإلنكليزية
كاد حتى أشده بلغ الهيجان فإن الصارمة التدابري هذه من وبالرغم الوطني، للغليان
ذلك يف املسموع صوتها للصحافة كان وملا مرص، أنحاء جميع يف ثورة إىل ينقلب
جديدٍة، جرائَد ظهور ومنع املتطرفة الجرائد بإقفال صدرت األوامر فإن الهائل املعرتك
ترويًجا الصحافة؛ تاريخ يف مثيل لها يسبق لم غريبة حيلٍة إىل الصحافيني بعض فلجأ
وكراريس نرشات طبعوا أنهم وهي املقاومة، استمرار عىل لألهايل وتحريًضا ألفكارهم
مدينتي يف كتب عناوين تحت واملشرتكني القراء عىل يوزعونها وصاروا الجرائد من بدًال
ظاهًرا الجرائد شكل ألكثرها يكن لم وإن النرشات تلك أن عىل واإلسكندرية، القاهرة
بني أهمها أثبتنا ذلك وألجل الكلمة، معنى بكل دورية نرشاٍت الواقع يف تُعد فإنها
التي الكراريس وأشهر املرصية، الصحافة أخبار يف النادر الحادث لهذا تخليًدا الجرائد
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و«اللسان» اإلصالح» و«مفتاح املرصي» «الرعد هي: القاهرة يف القبيل هذا من صدرت
و«الخزوق». و«املرزبة» و«البالبل» و«الطلبة» و«الحاوي» النيل» و«عصفور

ثم ١٩٢٠ آذار ١٤ يف صدرت مصورة أدبيًة مجلًة عهده أول يف «الرشيد» ||||| كان
.١٩٢٣ آيار ٢٠ بتاريخ سياسية جريدة إىل الرابع عامها يف منشئها حولها

فيما باالعتبار جدير وكالمها العربي العالم يف رفيعة مكانٌة «املقتطف» ¶¶¶¶ ملجلة
،(١٠٩ صفحة ،٨٠ (مجلد صفحاتها عىل قرأناه ما وإليك واألخبار، اآلراء من تنرشه
الُكتاب خرية من ثالثة املرصية الكتب دار تضم الواحد: بالحرف هنا نثبته أن ويرسنا
عنان، هللا عبد محمد واألستاذ املازني واألستاذ هيكل الدكتور هم العرصيني واملفكرين
والتاريخ األدب إىل انرصفوا السياسة معامع خوض من الراحة فرصة لهم سنحت فإذا

السيال. والقلم املثقف العقل شاءه ما فيها يبدعون السياسية والفلسفة
لم عرش الثامن القرن أواخر يف النيل وادي الفرنسية الجيوش احتلت #### ملا
«املطبعة ُسميت مطبعة اإلسكندرية يف أسس أن بونابرت نابليون العظيم قائدها يلبث
يف «بروبغندا» اإليمان انتشار مطبعة من استحرضها عربية بحروٍف وجهزها األهلية»
كما «التنبيه» وعنوانها الضاد أبناء قرأها جريدة أول املطبعة تلك يف وصدرت رومة،
عن نقًال (٨٠٧ صفحة ،٢٨ سنة الهالل، (مجلة إسكاروس توفيق املدقق املؤرخ ذكر
هللا عبد الجنرال أمر وقد الباحثني، من وغريه A. Geiss جيس ألربت للمسيو مقال
١٨٠٠ أيلول ٩/٦ سنة فروكتيدور ١٥ يف «التنبيه» جريدة بنرش Menou مينو جاك
ليست «التنبيه» وجريدة واألرياف، املدن يف الجيش عىل توزيعها ليصري العربية باللغة
من (٤٨-٤٩ (صفحة األول الجزء يف عنها أخربنا التي اليومية» «الحوادث جريدة إال
اآلثار «عجائب املسمى التاريخ إىل استناًدا اليومية» «الحوادث دعوناها وقد الكتاب، هذا
وقد إليه، املشار كتابنا ويف فيه فلرتاجع (٢٣٨ :٤) الجربتي للعالمة واألخبار» الرتاجم يف
يف بمرص والقضاء اإلدارة رئيس Citoyen Fourrier فورييه إىل «التنبيه» أشغال عهدت

الفرنيس. االحتالل زمن
إدارة حمل الذي السبب ندري وال ١٨٧٦ آب ٥ يف للوجود «األهرام» *****ظهرت

تقال بك سليم مؤسسيها أحد أن حني ١٨٧٥ عام تأسيسها اعتبار عىل الجريدة هذه
وكان ببريوت، البطريركية املدرسة يف العربية للغة أول أستاذًا املذكور التاريخ يف كان
هذا مؤلف عرفهما وقد العهد، لذلك عينطورا مدرسة يف أستاذًا باشا بشارة شقيقه
اليسري الخطأ هذا إىل التنبيه فوجب اللغة، مبادئ بعض أولهما عىل ودرس بذاته الكتاب
اجتازت التي الجليلة «األهرام» قدر من يحط ال ذلك إنما للتاريخ، وخدمة للتدقيق زيادة
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اإلخالص لواء وحاملة أقوالها، جميع يف بالحق صادعًة حياتها من الطويل الشوط هذا
السياسية الجرائد طليعة يف وهي سمائه، تحت وعاشت فيه ُولدت الذي املرصي للقطر
أن دون الفرعونية األهرام رسوخ راسخة اآلن حتى وبقيت فرد أنشأها التي العربية
تراجم وعن عنها إيضاح زيادة شاء ومن األيام، وحوادث الزمان نكبات فيها تؤثر
جريدة مفاخر ومن العربية». الصحافة «تاريخ كتابنا من الثالث الجزء فلرياجع أربابها
مؤتمر دعا الذوق وسالمة بالكرم املشهور تقال بك جربائيل الحايل صاحبها أن «األهرام»
أن بعد بمرص «األهرام» جريدته ضيافة يف العارشة للمرة ينعقد أن الالتينية الصحافة
العواصم من وغريها وبرشلونا وباريس ورومة أثينا يف السابقة اجتماعاته عقد كان
عىل قامت التي القديمة الحضارة أم مرص كانت وملا القديمة، للحضارات املرافقة
الغربية الالتينية واألمم الالتينية بالحضارة وثيق اتصاٌل ولها املتوسط البحر شواطئ
مساعيها فتكلَّلت العارش، الالتينية الصحافة مؤتمر مقر مرص تكون أن «األهرام» رأت
من مؤلًفا ١٩٢٢ الثاني كانون شهر أوائل يف املذكور املؤتمر انعقاد تم وقد بالنجاح،
وبلجيكا والربتغال وإسبانيا وإيطاليا فرنسا صحافات يمثلون وصحافية صحافيٍّا ستني
وغواتيماال وكولومبيا وشييل والربازيل وبوليفيا واألرجنتني وسويرسا واليونان ورومانيا

األمريكية. الفرنسية والصحافة وبراغواي وفنزويال واملكسيك
من الثالث الجزء يف حياتها أدوار جميع يف «املحروسة» جريدة أخبار †††††نرشنا
حتى زند عزيز عهد يف القاهرة إىل اإلسكندرية من انتقالها ذكر عىل وأتينا الكتاب، هذا
شهرتها تغني التي «مي» العرصية الكاتبة والد زيادة إلياس املرحوم عهدة يف صارت
تبلغ أن لها ُقيض التي النادرة العربية الصحف من «املحروسة» وتعترب اسمها. ذكر عن
تحت وعاشت فيه نشأت الذي للوطن الخدمة إخالص يف دائبة عمرها من الخامس العقد

سمائه.
باللغة أوًال نشأت املرصية، الصحف أقدم من املرصي» «االتحاد جريدة ‡‡‡‡‡تعد
والوطن األمة بها يخدم عربية جريدٍة إىل يحولها أن رأى صاحبها أن عىل الفرنسية،
مزيَّنًا ممتاًزا عدًدا أصدرت عمرها من الثالثني العام دخولها ويف بالضاد، والناطقني
عىل سائرة حياتها أدوار جميع يف وكانت الصحافيني. ومشاهري الرجال عظماء برسوم
الغرض كان ما إال تحتها طائل ال التي املناقشات واجتناب الجميع، حقوق احرتام مبدأ
منشئ مشاقة روفائيل تويف وقد والصدق، بالنزاهة الوطن وخدمة مبدأ تقويم منها

.١٩١٠ الثاني ترشين ٦ يف املرصي» «االتحاد
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أعالم من وعلم العربية الصحافة أركان من ركن هو هللا فتح حمزة §§§§§ الشيخ
عيَّنته وتونس مرص يف بالصحافة اشتغل بعدما بالبنان. إليهم يشار الذين البيان
عىل أُحيل حتى الوظيفة هذه فخدم املعارف وزارة يف أول مفتًشا املرصية الحكومة
الخديوية الحكومة انتدبته وقد برصه، عىل طرأ لضعٍف ١٩١٢ حزيران يف التقاعد معاش
الثامن املسترشقني مؤتمر ويف فينا، يف السابع املسترشقني مؤتمر يف عنها لينوب مرتني
أنشأها التي املشهورة قصيدته املذكور املؤتمر يف وأنشد استكهلم، بمدينة ١٨٨٩ عام

ومطلعها: البدوية الطريقة عىل

وإخ��ب��اِب إغ��ب��اب وع��ث��اء أن��س��اك وال��ن��اِب ال��ع��ود أخ��ي ي��ا ال��س��رى ح��م��د

بقوله: ختمها أن إىل

ُص��يَّ��اِب ق��ب��ل س��راة م��ن س��م��ي��دع م��ل��ك إل��ى ت��وف��ي��ق وف��د وإن��ن��ا
ب��أن��ج��اِب م��رس��وًم��ا ال��م��ج��د م��ن ب��ي��تً��ا وب��ن��وا ال��ع��ل��ى ش��ادوا األل��ى ال��م��ل��وك ن��ج��ل
وآداب أخ��الق ب��ي��ن م��ا ت��ك��ه��ل��م ب��إس��ـ ال��ك��رام األع��اري��ب م��زاي��ا أح��ي��ا
ع��ج��اب ك��ل ف��ي��ه��ا ش��م��ُت ك��م��ا ف��ي��ه��ا ي��زن ذي غ��م��دان ب��ل ال��خ��ورن��ق ش��م��ُت
وآداب��ي أخ��الق��ي ه��ات��ي��ك ل��ق��ال ش��اه��ده��ا ال��دن��ي��اء ف��ي ق��ح��ط��ان أن ل��و

بالحق جاهر وقد كلمته، املسموعة الحرة الصحف من العرب» «لسان |||||| كان
يف اإلنصاف إىل إياه داعيًا الحميد عبد السلطان استبداد بيان يف وشد مباحثه كل يف
ال كي العثمانية البالد إىل الدخول عليها وحرَّج الصحيفة هذه السلطان فطارد الرعية،
إنشاؤها أما عليه. واحدة يًدا األحرار مع ويكونوا أعماله إىل فينتبهوا األمة أفراد يقرأها
عىل االفتتاحية مقاالتها بفصاحة امتازت وقد واإليجاز والرشاقة الحسن غاية يف فهو
حفيد الحداد أمني الشيخ نظمها عصماء بقصيدة األول عددها مطلع وازدان الخصوص،
وأملع الثاني، عباس الخديو مدح يف الجريدة هذه أصحاب وأحد اليازجي ناصيف الشيخ

األبيات: بهذه واختتمها الخديو لجد جده أنشدها التي القصائد إىل فيها

وروُده��ا ث��ن��اك ع��ن وف��اح��ت ُرب��اه أي��ن��ع��ت ع��ن��دك ال��ش��ع��ر رأي��ت ��ا ول��مَّ
ج��دي��ده��ا ال��ق��دي��م ال��ج��دُّ ل��ك يَ��ردُّ ي��ازج��ي��ة ن��ب��ع��ة م��ن م��ن��ح��ت��ك��ه��ا
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ي��ع��ي��ده��ا ف��ي��ك واآلن وأع��ق��اب��ه َج��دُّه ل��َج��دِّك أن��ش��أه��ا ق��ص��ائ��د
ح��دي��ده��ا ال اده��ا ح��دَّ ف��م��ره��ف��ه��ا ح��دوده��ا ت��م��ض��ي األس��ي��اف ك��ان��ت وإن

القاهرة يف أصحابها أصدرها الجريدة هذه تعطيل إىل الصحافة حال قضت وملا
النرش عن تتوقف ولم اإلسكندرية إىل أعيدت ثم أسبوعية، إىل يومية جريدٍة من وحولوها
يف بدران عبده أعادها حتى ١٨٩٩ سنة الحداد نجيب الشيخ األول صاحبها بوفاة إال
أنه الحداد نجيب الشيخ عن يؤثر ومما «الصباح». جريدته من بدًال ١٩٠٨ أيلول شهر
زماننا، ُكتاب سائر فيها وتابعه العرصي، بمعناها «الصحافة» لفظة استعمل من أول
كما «مجلة» لفظة استعمال عىل اصطلح من أول اليازجي إبراهيم الشيخ خاله وكان
قنة» «عني رأسه مسقط يف ١٩١٢ آب ٥ يف تويف فقد الحداد أمني أما اليوم. نفهمها
وطنه عن بعيًدا اإلسكندرية يف مات الذي نجيب شقيقه حظ من أوىف حظه فكان بلبنان،

البيت: هذا احتضاره لدى نفسه يف فنظم

ل��ب��ن��ان إل��ى م��ش��ت��اًق��ا م��ات ق��د ل��ه ق��ب��ًرا ف��أرِّخ��وا ال��ن��ج��ي��ب م��ات

وكانت يومئٍذ، الناس يألفها لم جديدة مستغربٍة بلهجٍة الجريدة هذه ¶¶¶¶¶ صدرت
وفظائع عمالها خيانات نارشة مطلقة بحريٍة العثمانية األبحاث تتناول مواضيعها
بأربعة مذيًال عنوانها وكان باإلصالح، دولته مطالبة عىل الشعب ومحرضة حكامها

وهي: باسمه عة وموقَّ اللبناني أرسالن شكيب األمري بقلم منظومة أبياٍت

س��ل��م��ا ال��م��ج��د إل��ى ت��ب��رح ل��م اآلن إل��ى أن��ه��ا أح��س��ب ال��م��ل��ك دار ��م��ت وي��مَّ
ت��وه��م��ا إال ال��م��ج��د ف��ي��ه��ا ي��ب��َق ول��م ك��رام��ه��ا م��ن أق��ف��رت ق��د ف��أل��ف��ي��ت��ه��ا
أك��رم��ا ال��زن��ج أم��ة م��ن��ه��ا ال��ت��رك ي��رى ع��رب��ي��ة أم��ًة ف��ي��ه��ا وأل��ف��ي��ت
أع��ج��م��ا ي��ُك ل��م ال��خ��ل��ق خ��ي��ر أن س��وى خ��ل��ة ال��ع��رب ب��ن��ي م��ن��ا ن��ق��م��وا وم��ا

ثم بإحراقها، العثمانية الحكومة أمرت بريوت إىل األوىل «املشري» أعداد وصلت فلما
حكومة من بريوت والية طلبت وقد باإلعدام، منشئها عىل حكًما الجزاء محكمة أصدرت
يرتك لن بأنه له ورصح خاطره طيب إنكلرتا معتمد كرومر اللورد لكن إياه تسليمها مرص
نُقلت ١٨٩٥ سنة أواخر ويف تركيا، عىل اإلصالحية حمالته «املشري» فاستأنف أبًدا، مرص
الرعاع بعض وأرسلوا تركيا يف األمر والة فاستاء فيها؛ يصدر وصار القاهرة إىل إدارته
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فقرة وإليك مكيدتهم. من باشا كولس وعناية هللا بحمد فنجا غيلة، رسكيس بسليم للفتك
«نجاة عنوان تحت العرب» «لسان جريدة صاحب الحداد نجيب الشيخ كتبها مقالة من
لها يُحبَس أن الحرية وأبت القلم، دولة عىل السيف دولة تتغلب أن هللا «أبى قال: األدب»
تسفك أو الجهالة يد عليها تسطو أن والعلم األدب للهجة وحاشا فم، لها يسكت أو لسان
وإنما والصدق، الحرية جسم يف نابض عرٌق املشري أيها أنت فإنما دم، نقطة حياتها من
الوطنيني معرش نحن وإنما والحق، الوطنية بوادي يف صارخ صوٌت السليم حياة يا أنِت
أن النابض العرق لهذا وحاشا والرق، العبودية ظلمات من خارجة آمال أنوار مرص يف
هللا وأبى إنسان، أغراض تسكته أن الصارخ الصوت لذلك وهيهات العدوان، يد تقطعه
الحرية لواء تحت املشري أيها فأقم والحرمان، الخيبة أكفُّ تطفئها أن اآلمال تلك ألنوار
هذا يرى من وإن العرص، هذا يف االستقالل منبع من جاٍر يراعك مداد أن واعلم مرص، يف
الرجال أجساد من يعدم ال الناحل الرياع هذا وإن يربيه، أن السيف لحد يسمح ال القلم
وإن سهام، أقالمهم من قابلته األدب أبناء أحد يف نفذ إذا الباغني سهم وإن يقيه، سوًرا
٣٠ ويف «… األقالم عوامل دونه من تنكرس حتى الحرية مشري يبلغ ال الدولة مشري سيف
مدة بالحبس رسكيس سليم عىل حكًما القاهرة يف العليا املحكمة أصدرت ١٨٩٧ أيلول
١٨٩٩ سنة ويف أملانيا، إمرباطور الثاني وغليوم الحميد عبد السلطان يف عاب ألنه أسبوع؛
تهيب دون من كالسابق مقاالته نرش يوايل أخذ حيث نيويورك مدينة إىل «املشري نقل
ألفي وبتغريمه شهًرا عرش ثمانية بالحبس غيابًا مرص محكمة عليه فحكمت جزع، وال
وعاملته اسرتضاءه حاولت عليه القبض عن عجزها العثمانية الدولة رأت فلما غرش،
حياة ختام كان ١٩٠٢ الثاني كانون ١٣ ويف عنه، بالعفو السلطان أمر وصدر بالحلم
العثماني الدستور إعالن ولدى كاملة. سنني تسع والوطن اإلنسانية خدم أن بعد «املشري»
أحسنوا الذين أحد أنه باعتبار يهنئونه وأنصاره رسكيس سليم أصدقاء أخذ ١٩٠٨ سنة

الوطن.» سبيل يف والنفي والسجن العذاب واحتملوا اإلصالح وراء وسعوا الخدمة
يُدعى فرنسيان رجالن بها قام األرضية، الكرة حول سياحة جريدة ##### هي
وأخذا ١٨٩٥ آذار منتصف يف باريس من رحلتهما فبارشا لريوا، واآلخر بابيو أحدهما
أقل يف املنشودة ضالتهما بلغا حتى مملكة إىل مملكة ومن مدينة إىل مدينة من يتنقالن
من يلزمهما بما قياًما وإنما النقود، من شيئًا جيبهما يف يحمال أالَّ عوَّال وقد سنتني، من
وكانا الجرائد، يف الفصول يكتبان أو األغاني ينشدان أو الخطب يلقيان كانا النفقات
وباللغة بها مرَّا التي املدن أهم يف الطريق» «يف عنوانها جريدة ينرشان آخر إىل وقت من
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مع رحلتهما أخبار من شيئًا تتضمن الجريدة وكانت مدينة، كل سكان بني الشائعة
وثانيهما بفرنسا، نيس مدينة يف كان منها صدر عدد وأول مهمة، وإعالناٍت رسوٍم بعض
استأذنا اآلستانة إىل الرحالتني وصول ولدى أثينا، يف ورابعها رومة يف وثالثها ميالنو يف
رخص أنه إال خوفه، لشديد أوًال فامتنع الخامس العدد نرش يف الحميد عبد السلطان
السفري إلحاح عىل بناء ملكه عاصمة يف إقامتهما عىل يوًما عرشين مرور بعد بذلك لهما
باللغات اإلسكندرية يف ١٨٩٥ أيلول ٢٥ بتاريخ السادس العدد ظهر وقد الفرنيس،
كربى صفحاٍت أربع من مؤلَّف وهو واإلنكليزية، واليونانية واإليطالية والفرنسية العربية
بناية واآلخر الرحلة صاحبَي أحدهما يمثل جميلني برسَمني ومزينة حسنًا طبًعا مطبوعة
السويس بطريق الرحالتان سافر ذلك وبعد اإلسكندرية، رمل يف املشهورة ستفانو سان
برزت التي األعداد كمية نعلم وال سياحتهما، من انتهيا حتى وأمريكا والصني الهند إىل
الذي الوحيد كان وصفه سبق الذي السادس العدد لكن املفيدة، اللذيذة جريدتهما من

العربي. باللسان نُرش
ملؤسسها االحرتام تحية نؤدي أن من «البصري» جريدة إثبات عند ا بدٍّ نرى ****** ال
الصحيفة هذه إدارة يف خلفه الذي شارل السيد األديب ولنجله شميل بك رشيد املرحوم
رهًطا أنجبت التي اللبنانية شميل أرسة إىل انتسابهما تعريًفا وكفاهما األيام، القديمة
شميل أمني املجيد الشاعر منهم: نذكر واألدب والجاه والصحافة الطب رجال من كبريًا
وكتاب الرشقية» املسألة يف «الوايف وكتاب «املبتكر» كتاب ومؤلف «الحقوق» مجلة منشئ
اآلخر ونجله إدوار الطبيب نجله ومنهم وغريها، املخلوقات» فن يف النزهات «بستان
الفرنيس، اللسان يف ونثًرا شعًرا املؤلفات بعض وواضع املرصية» «املجلة مؤسس ماريوس
«النشوء كتاب ومؤلف بالقاهرة «الشفاء» مجلة صاحب شميل شبيل الدكتور ومنهم
ويُعد والنثر، الشعر صناعتَي يف كعبه بعلو تشهد التي اآلثار من ذلك وغري واالرتقاء»
الشاعر ومنهم ببريوت، األمريكية الجامعة يف تخرجوا الذين األطباء باكورة شبيل الدكتور
االختبارية الطريقة عىل الطب ومارس بلبنان زحلة قائمقامية توىل الذي شميل ملحم
ومنهم الحساب، علم عىل طويلة ومقدمًة واملقابلة» الجرب «علم يف أرجوزة وألَّف القديمة،
وأوروبا، وبريوت مرص جرائد يف وحرَّر فصنَّف الكتابة فن عىل أكبَّ الذي شميل سبع
األرشمندريت مشاهريهم ومن اإلسكندرية، يف «السمري» مجلة منشئ شميل قيرص ومنهم
الرهبنة عىل العامة والرئاسة زحلة يف الرشقية الكلية رئاسة توىل الذي شميل ساروفيم
اليازجي آل منها: اشتهر التي شيما» «كفر يف شميل أرسة منشأ وكان البلدية، الباسيلية
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«املغرب» مؤسس كنسبايل وسليم «األهرام»، جريدة مؤسسو تقال وآل الذكر، الخالدو
كالرجي كرم آل الصحافيون ومنها مراكش، يف الجرائد باكورة وهي ١٨٨٩ سنة

وسواهم.
يف منهما عدد أول ظهر وقد وتركية، عربية نسختان؛ الجريدة لهذه †††††† كان
عثمان، آل أريكة عىل الثاني الحميد عبد السلطان جلوس تذكار وهو ١٨٩٨ آب ٣١

النيل. وادي يف الربيطاني لالحتالل ومناهضته الرتكية بنزعته «الصادق» واشتهر
مدينة إىل سافر أنه «اإلكسربيس» منشئ إبراهيم محمود السيد عن ‡‡‡‡‡‡ يؤثر
من يراسل ذاته الوقت يف وكان فيها، املسترشقني مؤتمر لحضور ١٩١٣ عام أثينا
املؤتمر بحوادث ويواصلهما القاهرة، يف و«اللواء» «العلم» جريدتَي اليونان عاصمة تلك

املؤتمرين. وأخبار إليه املشار
تزل ولم اإلسكندرية يف ظهرت التي الصحف بني رابًعا النيل» «وادي §§§§§§ يعد
والبصري القاهرة) إىل بعُد فيما (انتقلت األهرام وهي: الضاد أبناء بني اآلن حتى منترشًة

النيل. ووادي واإلكسربيس
ويل ُعدَّ العرشين القرن من األول الربع يف الخالدين مرص أدباء ذكرنا ||||||| إذا
دولة يف قدمه برسوخ تشهد ولغوية أدبية آثاًرا خلفوا الذين أفرادهم من يكن الدين
مرص يف املالكة األرسة مؤسس باشا عيل محمد وكان ١٨٧٣ سنة اآلستانة يف ولد القلم.
ُعني حيث الخالفة دار يف وطوًرا النيل وادي يف تارًة يكن الدين ويل عاش جده. خال
بآرائه ًحا ُمرصِّ االستبداد ويكره العدل يحب كان وملا األعىل، املعارف مجلس يف عضًوا
سنة السجن يف بإلقائه وأمر الحميد عبد السلطان عليه نقم وجل وبال عالنية السديدة
إعالن حني إىل فيها فأقام سيواس إىل نفاه ثم السلطاني، للعرش الخيانة بتهمة ١٩٠٢
مرص يكن الدين ويل سكن التاريخ ذاك ومن العثمانية، الدولة يف ١٩٠٨ عام الدستور
غري ١٩٢١ عام كهًال هللا توفاه حتى املعارف وتعزيز والتأليف بالصحافة مشتغًال

العمر. من واألربعني الثامنة السنة متجاوز
يألو ال املفضال منشئها ألن املرصي؛ القطر يف نوعها جرائد أرقى من ¶¶¶¶¶¶ هي
يف زمنًا عاشت وبعدما النيل، وادي لتجارة خدمًة موادها وتوفري إنمائها سبيل يف جهًدا

انتظام. بكل يومية تصدر حيث القاهرة إىل إدارتها انتقلت اإلسكندرية
املرصية. الديار عاصمة القاهرة إىل «الضحوك» جريدة ###### نقلت

القاهرة. إىل الجريدة هذه ******* نقلت
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السودان جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

السودان عاصمة «الخرطوم» مدينة أوًال:
١٩٠٤ األول ترشين ورشكاؤه* نمر فارس ⊙السودان⋆ (١)

١٩٠٦ السودان حكومة السودانية ⊙الغازتة (٢)
١٩٠٩ آيار املساح يىس أسعد الخرطوم (٣)

١٩١٣ الثاني كانون   السودان رائد (٤)
١٩١٩ شباط ٢٧ رشيف حسني السودان حضارة (٥)
١٩٢٠ تموز ٢٤   السودان† حضارة (٦)
١٩٢٨ شباط ٢٨ منديل داود سليمان التجارية⋆ الجريدة (٧)

عىل السودانية األقطار يف صدرت التي الصحف باكورة هي «السودان» * جريدة
الصحافة أركان من وهو ثابت بك خليل عهدها أوائل يف تحريرها رئاسة وتوىل اإلطالق،
«الغازتة أنشئت أن إىل رسمية شبه السودان حكومة جعلتها وقد النيل، وادي يف العربية
واإلنكليزية العربية باللغتنَي تطبعان وكلتاهما حاًال، الرسمية الجريدة وهي السودانية»

واألجانب. الوطنيون مطالعتها ليستطيع
التابعة الصحيفة صدرت السودان» «حضارة السابقة الجريدة احتجاب † بعد
أرقاٍم سلسلة منشئها فاتخذ ١٩٢٠ تموز ٢٤ يف حياتها هذه بدأت وقد نفسه، بالعنوان

لاللتباس. دفًعا التنبيه فاقتىض السابقة، الجريدة أرقام سلسلة عن مستقلة جديدٍة

ليبيا أو الغرب طرابلس جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة «طرابلس» مدينة أوًال:
١٨٧٠ رسمية الغرب* طرابلس (١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٨٩٧ حزيران ٢٦ البوصريي محمد الرتقي (٢)

١٩٠٩ آذار الباوردي عيل محمد الجديد العرص (٣)
١٩١٠ أيلول ١٦ الفساطوي أحمد املرصاد (٤)

١٩١٠ التونيس الهاشمي قشة أبو (٥)

١٩١٠ آذار ١ موىس بن نديم محمود الرقيب (٦)
١٩١١ آيار ١ شوبة فرايم الدردنيل† (٧)

١٩١٢ رسمية الجديدة⋆ ⊙إيطاليا (٨)
١٩١٩ األول ترشين ٩ الوطني اإلصالح حزب الطرابليس⋆ اللواء (٩)

١٩١٩ املدني ظافر محسن الوقت (١٠)

١٩٢٠ بانون هللا عبد املحامي العدل⋆ (١١)

١٩٢٢ آب ١٩ موىس بن نديم محمود العتيد⋆ الرقيب (١٢)

برقة مدينة ثانيًا:
١٩٢٣ املحييش طاهر محمد برقة⋆ بريد (١)

العربية باللغتنَي تُنرش وكانت وبأمره العثماني العزيز عبد السلطان عهد يف * أنشئت
مكانها واحتلت ١٩١٢ عام الغرب طرابلس من الرتكية الجنود انسحبت وعندما والرتكية،
عنوانها رسمية أخرى صحيفُة محلها وحلَّت الجريدة هذه احتجبت اإليطالية الجيوش
ليقرأها واإليطالية العربية باللغتنَي الرسمية الجريدة هذه اآلن وتُنرش الجديدة»، «إيطاليا

واملحتلون. الوطنيون
اإلرسائيليون يقرؤها اللفظ عربية الحرف عربانية «الدردنيل» جريدة † كانت
صحٍف عن وسنتكلم األقىص، واملغرب والجزائر وتونس الغرب طرابلس يف املنترشون
وعاصمة التونسية اململكة عاصمة يف سيما وال الفهارس من ييل فيما القبيل هذا من شتى

بذلك. التنويه فوجب الفرنسية، الجمهورية
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التونسية اململكة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة «تونس» مدينة أوًال:
١٨٦٠ تموز ٢٠ رسمية* التونيس⋆ ⊙الرائد (١)
١٨٨٨ نيسان املقدم حسني األخبار نتائج (٢)
١٨٨٨ آب ٢ شوشة بو عيل الحارضة† (٣)

١٨٨٩ الصناديل الرحمن عبد ⊙الزهرة⋆ (٤)
١٨٩٣ نيسان ١٤ تمور هللا وفرج ملحمة باشا نجيب البصرية‡ (٥)
١٨٩٣ حزيران ١٤ باش بلك محمد املنتظر (٦)

١٨٩٥ األول كانون ١٦ الثعالبي§ العزيز عبد الرشاد سبيل (٧)
١٨٩٦ حزيران ١٤ رقيبة بو محمد الحق لسان (٨)

١٩٠٠   البستان (٩)
١٩٠٠   املخري|| (١٠)

١٩٠٣ تموز ٣ البحري محمد القلم (١١)
١٩٠٤ عثمان بن حسني الرشدية (١٢)
١٩٠٤ كوهني يعقوب الصباح¶ (١٣)

١٩٠٤ نيسان ١ الجعائبي محمد الصواب (١٤)
١٩٠٤ آيار ١٠ القبائيل أحمد الحق إظهار (١٥)

١٩٠٥ حزيران ٢٨ محمود بن صالح تونس (١٦)
١٩٠٥ أيلول ٧ الصناديل# الرحمن عبد ⊙الزهرة⋆ (١٧)
١٩٠٥ أيلول ٢١ محمود بن صالح الرتقي (١٨)

١٩٠٦ الثاني كانون ١٥ محمود بن صالح األمة لسان (١٩)
١٩٠٦ آيار ١٧ الغطاس الرزاق عبد األمة حبيب (٢٠)
١٩٠٦ آب ١ عمران بن محمد املزعج (٢١)

١٩٠٦ الثاني ترشين ١ الخياري أحمد بن عزوز النفوس ترويح (٢٢)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٠٦ الثاني ترشين ٢٣ الجادوي سليمان املرشد (٢٣)
١٩٠٧ الثاني كانون ١٠ املحمودي صادق محمد املعارف (٢٤)

١٩٠٧ آذار ٨ إبراهيم بن الصادق النصيحة (٢٥)
١٩٠٧ ١٠آذار عمر بن عثمان الحقيقة (٢٦)
١٩٠٧ نيسان ٣ عباس الهادي العدلية (٢٧)
١٩٠٧ آيار ١٢ املورايل الشاذيل محمد املنري (٢٨)
١٩٠٧ تموز ١١ القروي البشري القسطاس (٢٩)
١٩٠٧ تموز ٣١ الفورتي البشري التقدم (٣٠)
١٩٠٧ أيلول ١ المولينري بطرس الفرنسوي املنرب

التونيس
(٣١)

١٩٠٧ األول ترشين ١٩ التجاني الرشيف محمد املنصف (٣٢)
١٩٠٨ نيسان ١٩ عمران بن محمد العرب (٣٣)
١٩٠٨ حزيران ٤ التجاني الرشيف محمد العالم خطيب (٣٤)
١٩٠٨ حزيران ١٠ الهاشمي محمد اإلسالم (٣٥)
١٩٠٨ تموز ٢٩ التجاني الرشيف محمد التسامح (٣٦)
١٩٠٨ تموز ٢٩ الهاشمي قشة أبو (٣٧)
١٩٠٨ أيلول ١٣ عثمان بن حسني اإلقبال (٣٨)
١٩٠٩ حزيران ٧ حميدة بن محمد الفتح (٣٩)
١٩٠٩ تموز ٢ الجادوي سليمان األمة ⊙مرشد (٤٠)

١٩٠٩ وزان ن االستواء** (٤١)
١٩٠٩ تموز ٨ بنعيىس السيد جحا (٤٢)
١٩٠٩ آب ٧ الدين عز البشري النهضة (٤٣)
١٩٠٩ آب ٢٧ الجادوي سليمان نواس أبو (٤٤)

١٩٠٩ الثاني ترشين ٨ حانبة باش عيل التونيس (٤٥)
١٩١٠ آذار ٣١ سيتبون موىس م. الزمان†† (٤٦)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩١٠ نيسان ٢٥ الفورتي البشري البالد ولد (٤٧)
١٩١٠ حزيران ١٨ الخوجة بن الصادق الحاج كاراكوز (٤٨)

١٩١٠ تموز ١ كوهني ملط‡‡ خلط (٤٩)
١٩١٠ آب ١٠ التونيس محمد النمس (٥٠)

١٩١٠   جحجوح§§ (٥١)
١٩١٠ أيلول ٨ زكريا محسن النرص (٥٢)

١٩١٠ الثاني ترشين ٦ بسموت وناثان إسحاق ِبُربي الضحك||| حياة (٥٣)
١٩١٠ صبان فكتور الزعبال||| (٥٤)

١٩١٠ األول كانون ١١ زكريا محسن الفالح (٥٥)
١٩١٠ األول كانون ٢١ هللا جاء بن يونس اللواء (٥٦)
١٩١١ الثاني كانون ١ عيىس بن الطيب ⊙املشري¶¶ (٥٧)
١٩١١ الثاني كانون ٢٦ أحمد الشيخ ابن بنعيىس الضحك (٥٨)

١٩١١ آب ٢٠ زروق هللا عبد املضحك (٥٩)
١٩١١ األول ترشين ١٩ حانبة باش عيل اإلسالمي االتحاد (٦٠)

١٩١٢ شباط ١٥ دومانقاز كريستيان املنار (٦١)
١٩٢٠ آذار ٢١ النجار عيل البان غصن (٦٢)
١٩٢٠ نيسان ٥ عيىس بن الطيب الوزير⋆ (٦٣)
١٩٢٠ آيار ١٠ املحجوب عثمان فزدور (٦٤)

١٩٢٠ حزيران ١ دربالة بو الشاذيل اإلصالح (٦٥)
١٩٢٠ آب ١٥ الحطاب بن الشاذيل االتحاد (٦٦)

١٩٢٠ األول كانون ٢٣ األكودي إبراهيم النصري (٦٧)
١٩٢٠ عباس عيل التونسية األخبار (٦٨)

١٩٢٠ األول كانون ٢٨ الحنفي البشري الشعب لسان (٦٩)
١٩٢١ الثاني كانون ٢٧ بطيخ محمد التونيس الهالل (٧٠)

١٩٢١ شباط ١٢ الجزيري حسني النديم⋆ (٧١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٢١ شباط ٢٦ مصطفى بن عيل الحاج األمة (٧٢)
١٩٢١ نيسان ٢٩ الرزقي الصادق محمد العمران (٧٣)

١٩٢١ األول ترشين ٢٢ العياري املختار األمة حبيب (٧٤)
١٩٢٢ آيار ٢٠ الجزيري أحمد املبرش (٧٥)
١٩٢٢ تموز ٢٥ الرزاق عبد بن سلومة املمثل (٧٦)

١٩٢٢ أيلول مربوك الحاج ابن الطاهر الربهان (٧٧)
١٩٢٢ الرزقي الصادق محمد إفريقيا (٧٨)

١٩٢٢ األول كانون الجزيري الرشيد الحقيقة (٧٩)
١٩٢٣ الثاني كانون ٦ الحنفية بن محمد املنجنيق (٨٠)
١٩٢٣ األول ترشين ١ مربوك الحاج ابن الطاهر النهضة (٨١)

١٩٢٩ بنيس محمد الزمان⋆ (٨٢)

صفاقس مدينة ثانيًا:
١٩٢٠ آيار ٢٩ املهريي حسني أحمد الجديد العرص (١)

القريوان مدينة ثالثًا:
١٩٢٠ آب ١٧ العجرة عمر القريوان (١)

سوسة مدينة رابًعا:
١٩٢١ آذار ١٧ حميدة بن إسماعيل الحاج الساحل صدى (١)

الحية العربية الصحف بني العهد بقدامة الصحف ثالث التونيس» «الرائد * يُعد
عام تأسس «املبرش» ثانيًا القاهرة، يف ١٨٢٨ عام أنشئت املرصية» «الوقائع أوًال وهي:
عاصمة يف ١٨٦٠ سنة ظهر التونيس» «الرائد ثالثًا أفريقيا، شمايل الجزائر يف ١٨٤٧
الصحافة «تاريخ من األول الجزء يف بإسهاب قاطبة عنها كتبنا وقد التونسية، اململكة

أفريقيا. يف كلها ظهرت الثالث الصحف هذه أن االتفاق غرائب ومن العربية»،
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«الزهرة» جريدة عليها وقس منشئها، حياة يف الفيض يوبيلها الجريدة هذه † بلغت
الصناديل. الرحمن عبد للسيد بعدها الواردة

بريوت، يف قديمة أرسٍة إىل الجريدة هذه صاحبَي أحد ملحمة باشا نجيب ‡ ينتمي
الحميد عبد السلطان عهد يف عثمانيٍّا وزيًرا كان عندما ا مهمٍّ سياسيٍّا دوًرا مثل وقد
باريس يف غريبًا ومات إليه املشار السلطان عرش بسقوط سعده نجم أفل ثم الثاني،

.١٩٢٦ سنة
سبيل يف بمساعيه واإلسالمية السياسية األوساط يف املشهور التونيس الزعيم § هو

بالده. يف األجنبي النفوذ ومناهضة وطنه استقالل
أكليمنت املستعرب أورد كما عربانية بحروٍف تطبعان كانتا الجريدتان || هاتان

منشئَيهما. اسم أغفل أنه غري La Littérature Arabe كتابه يف هوار
و«املخري». «البستان» كجريدتي عربي بلفٍظ وتقرأ عربانية بحروٍف تطبع ¶ كانت
من ٤ العدد تحت ذكرها أوردنا التي األسبوعية «الزهرة» جريدة كانت # بعدما
لها يجعل أن منشئها رأى التونسيني فضالء من إقباًال أحرزت قد تونس جرائد فهرس
يجب بما واإلرساع املهمة والحوادث الربقية األخبار إذاعة ذلك من والغرض يوميٍّا، فرًعا

تأجيله. ويرض نرشه
شأن هو كما عربي بلفٍظ وتقرأ عربانية بحروٍف تطبع الجريدة هذه ** كانت
النسطورية وهي: الرسيانية الطوائف كنائس يف باالستعمال الجارية الكرشونية الكتابة
قراءة هي الكرشونية والكتابة واملارونية، الكاثوليكية والرسيانية واليعقوبية والكلدانية
لم فإنهم امللياريون والرسيان امللكيون الرسيان أما عربي، بلفٍظ الرسيانية الحروف

كتبهم. يف الكرشونية الكفاية أبًدا يستعملوا
عربي. بلفٍظ وتُقرأ عربانية بحروٍف أيًضا تُطبع «الزمان» جريدة †† كانت

العبارة. وعربية الحروف عربانية السابقة كالصحف ‡‡ هي
نرشه قبل إداريٍّا تعطلت حتى الجريدة هذه من األول العدد يُطبع كاد §§ ما

وتوزيعه.
عربي. بلفٍظ اإلرسائيليون مطالعوها يقرؤها عربانية بحروٍف أيًضا تنرشان ||| كانتا
والهجرية ١٩١١ امليالدية السنتني: مطلع الراقية الجريدة هذه صدور ¶¶ وافق
الصحافيني أفاضل من عيىس بن الطيب األديب منشئها ويُعد واحد، يوٍم يف ١٣٢٩
مشكورة وخدٌم مشهورة آثاٌر وملَّته وطنه سبيل يف وله العرص، هذا يف الخرضاء بتونس
تعاىل. هللا شاء إن الكتاب هذا من الحق جزءٍ يف رسمه نرش مع مفصًال ذكرها عىل سنأتي
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األوسط) (املغرب الجزائر جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

الجزائر عاصمة أوًال:
١٨٤٧ أيلول ١٥ رسمية* ⊙املبرش⋆ (١)

١٨٩٩ غسلني إدوار النصيح (٢)
١٩٠٢ الثاني ترشين ٣٠ باروكان فكتور األخبار (٣)

١٩٠٣   املنتخب (٤)
١٩٠٣ نيسان ١٠ فونطانا بطرس املغرب (٥)
١٩٠٧ آيار ١٧ كحول محمود أفريقيا كوكب (٦)

١٩٠٨ األول ترشين ٢٧ راسم عمر الجزائر (٧)
١٩٠٩ دندان صادق اإلسالم (٨)

١٩١٢ آب ٢ دندان وصادق القالل الدين عز محمد اإلسالم (٩)
١٩١٣ شباط ٢٨ قدور† بن عمر الفاروق (١٠)
١٩١٣ آب ٢٨ القالل الدين عز محمد الجزائري الربيد (١١)

١٩١٣ األول ترشين ٥ الصنهاجي املنصور أبو الفقار ذو (١٢)
١٩٢٠ آب ١٢ بكري بن ومحمد قدور بن عمر الصديق (١٣)

١٩٢٠ القادر‡ عبد خالد األمري اإلقدام (١٤)
١٩٢٣ الثاني كانون ٢ حفيد مصطفى الدين لسان (١٥)
١٩٢٦ األول ترشين ١ عيىس بن إبراهيم اليقظان أبو ميزاب⋆ وادي (١٦)
١٩٢٦ األول كانون ٢٤ الدين محيي محمد حدوني الجزائري⋆ البالغ (١٧)

قسنطينة مدينة ثانيًا:
١٩٠٩ األول ترشين ١٤ دليس املسلم (١)

١٩٢٠ آب ١٣ الهاشمي بن الحفيظ عبد النجاح (٢)
١٩٢٧ آذار ٧ املجيد عبد محمد رحموني الربق⋆ (٣)
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بسكرة مدينة ثالثًا:
١٩٢٥ الثاني ترشين ٢٣ العقبي العابد بن أحمد الصحراء صدى (١)

١٩٢٦ نيسان ٢٣ العقبي موىس عيل الحق (٢)
١٩٢٧ أيلول ٨ العقبي الطيب اإلصالح⋆ (٣)

وهران مدينة رابًعا:
١٩٠٢   الوهراني الحق (١)

سكيكدة مدينة خامًسا:
١٩١١ نيسان ٣٠ لنغوا أندراوس الهالل (١)

الصحافة تأسيس منذ الوجود عالم إىل ظهرت التي العربية الجرائد ثالثة * هي
يف حكومته لسان لتكون الفرنسيس ملك األول فيليب لويس بإنشائها أمر وقد اآلن، حتى
اللغتني يف ويطبع الجزائر لحكومة الرسمية الجريدة «املبرش» يزل ولم الجزائري، القطر

والفرنسية. العربية
تلطف وقد وأرقاهم، األوسط املغرب يف الصحافيني أكتب من األديب هذا † يعد

وهو: باالفتخار وننرشه الوافر بالثناء عليه نقابله هذا لكتابنا شعري تقريٍظ بنظم

األدِب دول��ة ف��ي ب��ال��ُع��ل��ى م��م��تَّ��ًع��ا أب��ًدا ِع��ش ال��س��يَّ��ال ال��ق��ل��م ص��اح��ب ي��ا
وال��َع��َرِب ال��ُع��ج��م ع��ل��وم ب��ن��ش��ر ف��ي��ه ِخ��َدم م��ن أب��رزت ب��م��ا ف��خ��ًرا ك��ف��اك
ال��ع��ط��ِب م��ن م��ك��ف��وًال ي��أت��ي��ه ال��ن��ص��ر ن ف��ك��ا ال��ف��ات��ح��ي��ن س��ي��وف زاح��م��ت��ه ك��م
ال��ش��ه��ب س��ب��ع��ة ُع��اله��م ودون ب��ه��م ص��ح��اف��ت��ن��ا ع��زَّت ل��ق��د ب��ق��وم أك��رم
ب��ال��ذه��ب ال��ده��ر ج��ب��ي��ن ف��ي أس��م��اؤه��م ُرس��م��ت ال��ن��ه��ى أف��ق ب��ه��م اس��ت��ن��ار ل��م��ا
وال��ن��س��ب ال��م��ج��د ع��ري��ق ح��م��اه��م ف��ق��د ح��س��د م��ن األي��ام ذي غ��ب��ن ك��اده��م إن
أب ل��خ��ي��ر أص��ًال وان��ت��س��ب��ت ب��ال��ف��ض��ل ل��م��ع��ت ال��ت��ي ط��رازي أس��رة س��ل��ي��ل
وال��ع��ج��ب ب��ال��م��دح ي��ق��اب��ل��ه��ا ك��لٌّ ب��م��أث��رة ف��خ��ًرا ق��لَّ��ده��م ف��ي��ل��ي��ب
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ال��ع��ذب ك��ال��م��ن��ه��ل ف��غ��دا ن��وع��ه م��ن ل��ه م��ث��ي��ل ال ك��ت��اٍب ف��ي ض��م��ه��م ق��د
واألََرِب ال��م��رغ��وب م��ن��ت��ه��ى ب��ه ن��ل��ن��ا إذ ال��ص��ح��اف��ة ل��ت��اري��خ وض��ًع��ا أج��اد
وال��رُّت��ِب واألل��ق��اب ب��ال��م��ال ول��ي��س م��رت��س��ًم��ا ال��ق��رط��اس ف��ي ك��ان م��ا ف��ال��ح��س��ن
ال��ك��ت��ب ف��ي ال��ع��ل��م ج��م��ال ال��ج��م��ال ب��ل ف��ل��ك ف��ي ال��ب��در ج��م��ال ال��ج��م��ال وم��ا
ال��ح��س��ب ذي ال��م��ق��دام ص��اح��ب��ه ب��ف��ض��ل ش��تَّ��ت��ه ال��ده��ر م��ا ح��وى ال��ك��ت��اب ه��ذا
ال��ُح��َق��ِب م��دى ي��ب��ق��ى ذك��ره��ا ب��راع��ة ع��ل��ى ال��م��ن��ش��ئ��ي��ن ج��م��ي��ع م��ن ل��ه ش��ك��ًرا

الجزائري الحسني القادر عبد األمري ابن الهاشمي األمري ابن خالد األمري ‡ هو
األرسة نوابغ من ويُعدُّ بباريس، البوليتكنيك مدرسة يف علومه ى تلقَّ الجزائر، بطل الكبري
كتابنا بتقريظ الجزائري باشا الدين محيي األمري عمه تكرم وقد الرشيفة، القادرية

األبيات: بهذه العربية» الصحافة «تاريخ

وإع��ج��از إب��داع س��ف��ر أل��ف��ي��تُ��ه ق��د ال��ص��ح��اف��ة ت��اري��خ ت��ص��ف��ح��ت ل��م��ا
ب��إي��ج��از يُ��ثْ��نَ��ى وال ال��ث��ن��اء ك��ل ق��اط��ب��ة ال��ك��ت��اب م��ن يُ��ث��نَ��ى ع��ل��ي��ه
ط��رازي ف��ي��ل��ي��ب م��ن��ش��ئ��ه ف��إن م��ن��ت��ش��ًرا اآلف��اق ف��ي ذاع إن غ��رو ال

األقىص) (املغرب مراكش جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

طنجة مدينة أوًال:
١٨٨٩ آب كسباني وسليم فرح عيىس املغرب (١)
١٩٠٥ فرنسا) (حكومة رسمية جريدة ⊙السعادة⋆ (٢)

١٩٠٧ شباط ٨ نمور* وارثور هللا فرج املغرب لسان (٣)
١٩٠٧ هيمنس الدكتور املغرب استقالل (٤)

١٩٠٨ حزيران ٢٧ الدحداح هللا نعمة الشيخ الفجر (٥)
١٩١١ الثاني كانون ٨ إسبانيا) (حكومة رسمية جريدة الحق (٦)

١٩١٣ نيسان ١٢   الرتقي (٧)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

فاس مدينة ثانيًا:
١٩٠٨ القطاني محمد اإلدرييس الرشيف الطاعون† (١)

البيضاء الدار مدينة ثالثًا:
١٩١٢ آذار بدراوي املغربية األخبار (١)

تطوان مدينة رابًعا:
١٩١٨ إسبانية رسمية اإلصالح (١)
١٩٢٤ السبعي الهادي املغربي الجنوب (٢)

١٩٢٧ آذار إسبانية رسمية االتحاد⋆ (٣)

مليال مدينة خامًسا:
١٩٠٩ إسبانية رسمية الريف تلغراف (١)

إىل ورحل ١٨٦٥ سنة فيها ولد صيدا أدباء من تمور سليم بن هللا فرج * هو
باالشرتاك «البصرية» جريدة ١٨٩٣ سنة فيها فأنشأ تونس، إىل ومنها الغرب طرابلس
العرب» «لسان جريدة فأسس مراكش إىل سافر تونس ومن ملحمة، باشا نجيب مع
لآلباء الكاثوليكية املطبعة من اللوازم كل ملطبعته واستحرض طنجة، يف ١٩٠٧ سنة
واشرتى الربازيل إىل سافر وأخريًا نفيسة، مكتبة هناك أيًضا وفتح بريوت يف اليسوعيني
املدينة يف منيته وحلَّت وطنه، أبناء فيها ليخدم باولو سان يف الكربى الرشقية املدرسة
املعرش لني وعمل علم رجل وكان عمره، من والخمسني الرابعة السنة بالًغا املذكورة

وشعًرا. نثًرا الكتابة يجيد
بخط مكتوبًة تُنَرش وكانت األقىص، املغرب يف وطني رجٌل أنشأها جريدة أول † هي
النسخ عدد يساوي فاس مدينة علماء من عدًدا لديه يجمع كان صاحبها أن وذلك اليد،
املقاالت ويستكتبهم الصغرية القراطيس عليهم يوزع فكان القراء، بني إذاعتها يريد التي
التي «الطاعون» جريدة صدرت النمط هذا وعىل حلقة، بشكل القرفصاء قاعدون وهم
الصارد عددها (راجع بباريس الفرنسية اإلسالمي» العالم «مجلة يف مفصًال وصفها ورد
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جريدة عىل أيًضا بصدق «الطاعون» صحيفة عن هنا أثبتناه وما ،(١٩٠٨ آذار شهر يف
الدحداح هللا نعمة للشيخ وهي طنجة مدينة جرائد بني ذكرها سبق التي «الفجر»

اللبناني.

زنجبار سلطنة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة زنجبار أوًال:
١٨٩٢ رسمية* زنجبار⋆ ⊙صحيفة (١)

١٩١١ األول ترشين ١٢ الرواحي مسلم أبو النجاح (٢)
١٩٢٩ نيسان ١ املسكري راشد بن هاشل الفلق⋆ (٣)

باللغة اإلعالنات بعض أحيانًا ويتخللها اإلنكليزية باللغة الجريدة هذه * تصدر
النفوذ ذات الربيطانية الدولة سيما وال زنجبار لسلطنة الرسمية الصحيفة وهي العربية،
عربي وسلطانها عربية البالد هذه كون من وبالرغم إليها، املشار السلطنة يف العظيم
بنرش اعتنى من وأول أعاله، املذكورة الثالث الجرائد سوى اآلن حتى فيها يصدر لم فإنه
ابتاع فإنه املالكة، األرسة جد سلطان بن سعيد بن برغش السلطان كان فيها املعارف
واستقدم بريوت يف اليسوعيني اآلباء مطبعة من اللوازم بكل مجهزة مطبعًة ١٨٨٤ سنة
سلطان بن سعيد وفاة وبعد وتشغيلها. إدارتها ألجل عمالهم من لبنانيني عماًال لها
ساللته انقسمت وبالتايل األخرى، عن إحداهما مستقلتنَي دولتنَي إىل مملكته انقسمت
بن سعيد املجال بكر إىل األول الفرع ينتمي يأتي: كما مستقلَّني متميَزين فرَعني إىل
أفريقيا، رشق يف زنجبار عرش عىل الوالية حق بعده من ولساللته له وأعطى سلطان،
الخليج يف وعمان مسقط عرش يف سلطان بن سعيد بن تركي الثاني الفرع رأس وجلس
املذكورين العرَشني يف انقطاع بال يتسلسلون الفرَعني هذين أعقاب يزل ولم الفاريس،
ومراسالٌت طيبة عالئُق العربية» الصحافة «تاريخ الكتاب هذا ملؤلف وكانت اآلن، حتى
تاريٌخ وله وأمرائهم، العرب سالطني من وغريهم الرشيَفني البيتنَي هذين آل مع متواصلة
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سنة سعيد بن تركي بن فيصل السيد وعمان مسقط سلطان وفاة لدى نظمه شعري
قال: هجرية ١٣٣١

ال��م��س��ف��رة ال��دي��ار ف��ي ع��رًش��ا ل��ي��ن��ال ع��رش��ه م��ن ه��وى ق��د م��س��ق��ط س��ل��ط��ان
ال��م��وغ��رة ال��ق��ل��وب ذوو م��ن��ه ي��رت��اع ف��ي��ص��ل ه��و ب��ل ل��ل��م��ل��ك ف��ي��ص��ل ه��و
م��س��طَّ��رة ب��ال��ص��الح ف��ي��ه��ا ذك��راه م��ن��اح��ة ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ل��ه ق��ام��ت
ره ون��وَّ اإلل��ه وق��دَّس��ه ُع��ل��ي��ا ك��رام��ة ج��لَّ��ل��ت��ه ل��م��ج��د أث��وى
م��ت��ك��ررة ب��م��س��ائ��ه ون��واف��ٌل ب��ص��ب��اح��ه ف��وات��ٌح ع��ل��ي��ه ت��ت��ل��ى
رة م��ص��وَّ ف��ي��ه أب��ي��ه ص��ف��ات ف��ب��دت م��ؤي��ًدا ق��ام ت��ي��م��ور ب��ع��ده م��ن
وم��غ��ف��رة أرَّخ��وه ال��م��ه��ي��م��ن ع��ف��و ن��ال��ه ف��ف��ي��ص��ل ال��دن��ي��ا ول��ت��ب��ش��ر

١٣٣١
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الثاني الباب

أفريقيا يف العربية املجالت فهارسمجيع

اإلطالق. عىل أفريقيا يف العربية املجالت جميع فهارس يتضمن
األصقاع يف املجالت هذه مراكز لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي

املذكورة.

∗∗∗

املرصية اململكة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

القاهرة مدينة أوًال:
١٨٤٨ الثاني ترشين ١ رسمية التجارية الجريدة

الزراعية
(١)

١٨٦٥ أيلول ٢٢ رسمية العسكرية الجريدة
املرصية

(٢)

١٨٦٥ الحكيم باشا عيل محمد الطب يعسوب (٣)
١٨٧٠ نيسان ١٧ مبارك باشا عيل املدارس روضة

املرصية
(٤)

١٨٧١ الرسياني صابونجي لويس القس الحرة النحلة (٥)
١٨٧٣ تموز ١١ رسمية حرب أركان جريدة

املرصي الجيش
(٦)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٨٨٠ األول كانون ٣١ املرصية الزراعية الرشكة الزراعية الرشكة نرشة (٧)
١٨٨١ آيار ٢ حمدي باشا عيىس الدكتور املنتخب* (٨)

١٨٨٢ نيسان ٦ ناصيف وأمني اليازجي خليل الرشق† مرآة (٩)
١٨٨٢ آيار ٢٢ عورا جرجس ميخائيل الحضارة (١٠)

١٨٨٦ شباط ١٥ شميل شبيل الدكتور الشفاء (١١)
١٨٨٦ آيار ١٥ مكاريوس شاهني اللطائف (١٢)
١٨٨٧ آب ١ مصطفى وإبراهيم رفقي باشا حسن األزهر (١٣)
١٨٨٧ آب ١ مصطفى وإبراهيم رفقي باشا حسن الصحة (١٤)

١٨٨٧ الثاني ترشين ١ توما بك نقوال األحكام (١٥)
١٨٨٧ الثاني ترشين ٢٤ مسكوناس‡ ديمرتي املرصي املخرب (١٦)
١٨٨٨ الثاني كانون ١ الرشيف أحمد األخالق مكارم (١٧)

١٨٨٨ أيلول ٧ املخزومي ومحمد الحوت الرحمن عبد املرصية الرياض (١٨)
١٨٨٩ الثاني ترشين ٢ زكَّا ونقوال حبيب يوسف األرواح فواكه (١٩)

١٨٨٩ آب ٢٨ يوسف عيل الشيخ اآلداب§ (٢٠)
١٨٩١ نيسان ١٥ فارس حبيب الزراعة كنز (٢١)
١٨٩١ نيسان ٢٣ عون أيوب الزراعة (٢٢)

١٨٩١ الثاني ترشين ١٥ ومصوبع ال جمَّ اإلعالن (٢٣)
١٨٩١ األول كانون ١ بك شلهوب الدكتور الصحية الفوائد (٢٤)
١٨٩٢ الثاني كانون ١ الكلية الصباح غرة جمعية اإلصالح (٢٥)

١٨٩٢ شباط ٢١ حبيش يوسف القمص الدينية النرشة
األسبوعية

(٢٦)

١٨٩٢ نيسان ٩ حمدي الواحد عبد البستان (٢٧)
١٨٩٢ تموز ١٥ وفوزي جرجس الفرائد (٢٨)
١٨٩٢ آب ٢٤ اإلدرييس نديم هللا عبد األستاذ (٢٩)
١٨٩٢ أيلول ١ زيدان|| جرجي ⊙الهالل⋆ (٣٠)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٨٩٢ أيلول ١ شلهوب إسكندر الفتى (٣١)
١٨٩٢ األول ترشين ٨ سالمة أحمد الرشاد (٣٢)
١٨٩٢ األول ترشين ٢٠ توفيق محمد النصوح (٣٣)

١٨٩٢ األول ترشين   األوقات فرصة (٣٤)
١٨٩٢ وطسن القس اإلنجيلية النرشة

املرصية
(٣٥)

١٨٩٢ الثاني ترشين ١٥ قناوي نجيب أحمد املنظوم (٣٦)
١٨٩٣ شباط ١ الشهدي كامل أحمد املهندس (٣٧)
١٨٩٣ شباط ١٦ لطفي أحمد الهدى (٣٨)
١٨٩٣ شباط ١٨ كامل مصطفى املدرسة (٣٩)
١٨٩٣ آذار ٤ اإلسالمي التعاون جمعية التلميذ (٤٠)
١٨٩٣ آذار ٤ الحكيم وإسماعيل السيد لطفي أحمد الرشائع (٤١)
١٨٩٣ آذار ٥ اللطيف عبد أحمد النديم (٤٢)
١٨٩٣ آذار ١٩ القويص أحمد املرصي التقدم (٤٣)
١٨٩٣ آيار ٢ الدمياطي ومصطفى األزهري أحمد املنتقد (٤٤)

١٨٩٣ حزيران ١٥ ميخائيل وبطرس عوض زكي املرصي العلم (٤٥)
١٨٩٣ تموز ١ قلفاط¶ نخلة الفكاهات سلسلة (٤٦)
١٨٩٣ تموز ١٥ الحاج نجيب الهول أبو (٤٧)
١٨٩٣ آب ١٢ رشدي أحمد االلتفات (٤٨)

١٨٩٣ أيلول ٢٥ شكري محمد امليزان (٤٩)
١٨٩٣ الثاني ترشين ١ بيايض جرجس رعمسيس (٥٠)

١٨٩٤ آذار ٨ الشاذيل عيل أحمد اإلسالم (٥١)
١٨٩٤ حزيران ١ غلياردو# شارل مرص مجلة (٥٢)
١٨٩٤ أيلول ١ وخليل الطويراني باشا حسني حسن

كنعان
الزراعية املجلة (٥٣)
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١٨٩٤ أيلول ١ النجار محمد األرغول (٥٤)
١٨٩٤ أيلول ٣ بارحي دافيد اليانصيب (٥٥)

١٨٩٤ األول ترشين ١٣ الطويراني باشا حسني حسن الشمس (٥٦)
١٨٩٤ الثاني ترشين ١ كركور إسكندر الروايات منتخبات (٥٧)
١٨٩٥ الثاني كانون منقريوس يوسف الحق (٥٨)

١٨٩٥ آذار ١٦ ومحمد محمد ويحيى صبحي حسن
إبراهيم

املنادمة (٥٩)

١٨٩٥ نيسان ١ مرتي ونجيب شقري شاكر الكنانة** (٦٠)
١٨٩٥ نيسان ١٥ األخوي االتحاد جمعية الرشف (٦١)
١٨٩٥ أيلول ٥ عيل حسن الظرائف (٦٢)

١٨٩٥ األول ترشين ١ الجندي حسن محمد املعارف (٦٣)
١٨٩٥ األول ترشين ١ حمدي نجيب إبراهيم األحوال قرائن (٦٤)

١٨٩٥ الثاني ترشين ١٥ عيد الفريد الدكتور العائلة طبيب (٦٥)
١٨٩٦ الثاني كانون ١ بول دي منصور القديس رشكة الشهرية النرشة (٦٦)
١٨٩٦ الثاني كانون ١٣ إبراهيم وأمني أبادير إسكندر الحدود (٦٧)

١٨٩٦ نيسان ٩ خيامي محمد القويم النهج (٦٨)
١٨٩٦ آيار ١ ورشكاؤه سمري أحمد الفتوح†† باب (٦٩)

١٨٩٦ حزيران ١٥ جدي إدوارد الثريا (٧٠)
١٨٩٦ حزيران ١٥ حبالني‡‡ لويزا الفردوس (٧١)

١٨٩٦ أيلول ٨ القبطية التوفيق جمعية التوفيق (٧٢)
١٨٩٦ أيلول ٩ الرشقاوي مهدي محمد الهداية (٧٣)

١٨٩٦ الثاني ترشين ١ مستعار) (اسم مزهر مريم الحسناء مرآة (٧٤)
١٨٩٦ الثاني ترشين ١ الطبية املعاضدة جمعية الطبي الرائد (٧٥)
١٨٩٧ الثاني كانون ١ زكي وأحمد سامي يوسف العرص مرآة (٧٦)

١٨٩٧ آذار ١ زلزل وبشارة اليازجي إبراهيم الشيخ البيان (٧٧)
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١٨٩٧ آيار ١٩ املوصيل عثمان منال املعارف (٧٨)
١٨٩٧ حزيران ١٩ صقال§§ ميخائيل األجيال (٧٩)

١٨٩٧ ج. وا. أ. ن. امليمون (٨٠)
١٨٩٧ األول ترشين ٢١ العلمية التأليف جمعية الصغري السمري (٨١)
١٨٩٧ الثاني ترشين صربي حسني الرسام (٨٢)

١٨٩٧ الثاني ترشين ١٥ ورشكاؤه كالفل أوجني اإلسالمي االتحاد (٨٣)
١٨٩٨ الثاني كانون ١ أنيس محمود املرصية الفالحة (٨٤)
١٨٩٨ الثاني كانون ٣١ نقوال ديمرتي الفكاهة (٨٥)

١٨٩٨ آذار ١٥ رضا||| رشيد محمد ⊙املنار⋆ (٨٦)
١٨٩٨ آذار ٣٠   اللجام (٨٧)

١٨٩٨ نيسان ٢٦   الكدابة الخيلة (٨٨)
١٨٩٨ آيار ٢٠ املرصفي الرحمن عبد األبيض الفيل (٨٩)
١٨٩٨ آيار ٣٠   العرش بغلة (٩٠)

١٨٩٨ حزيران ١ طنوس جرجي القمر (٩١)
١٨٩٨ تموز ٦   الدجال املسيح (٩٢)
١٨٩٨ تموز ٨   املهدي (٩٣)

١٨٩٨ ب. ن. الغزالة (٩٤)
١٨٩٨ أيلول ١ سعيد الدين محيي الصديق (٩٥)
١٨٩٨ أيلول ١٠ املسيحي التعليم جمعية

األورثوذكسية
داود مظلة (٩٦)

١٨٩٨ أيلول ١٥ اليازجي¶¶ إبراهيم الشيخ الضياء (٩٧)
١٨٩٨ األول ترشين ١ هللا عبد وفريد سامح سعد الطبية الجمعية مجلة

املرصية
(٩٨)

١٨٩٨ الثاني ترشين ١ حكيم وأومري أنطاكي املسيح عبد الشهباء## (٩٩)
١٨٩٨ الثاني ترشين ٧ اإلبياري هاليل ومحمد حمدي محمود الزمن (١٠٠)
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١٨٩٨ الثاني ترشين ١٥ عوض حافظ أحمد املوسوعات (١٠١)
١٨٩٩ الثاني كانون ١ عورا برتاكي خليل إدريس (١٠٢)
١٨٩٩ الثاني كانون ١ ماكنزي واملسرت فورن املسرت الجمعية مجلة

الخديوية الزراعية
(١٠٣)

١٨٩٩ شباط ٢٤ توفيق محمد منيتي حمارة (١٠٤)
١٨٩٩ شباط ٢٧   البنات غزل (١٠٥)

١٨٩٩ شنودة تادرس النور (١٠٦)
١٨٩٩ آيار ١ مويال*** إستري العائلة (١٠٧)
١٨٩٩ آيار ٤   املدارس (١٠٨)
١٨٩٩ آب ١٥ شوكتيل وبشري خرض محمود الروايات سلسلة (١٠٩)

١٨٩٩ األول ترشين ١٦ طنوس جورج الكوثر (١١٠)
١٨٩٩ األول كانون ١   الوكيل (١١١)
١٩٠٠ الثاني كانون ٢ اإلسالمية األخالق مكارم جمعية األخالق ⊙مكارم

اإلسالمية⋆
(١١٢)

١٩٠٠ الثاني كانون ٢ باهلل املحتسب طه. القدس (١١٣)
١٩٠٠ الثاني كانون سعيد أحمد الهدى سبل (١١٤)

١٩٠٠ الثاني كانون ١٥ عزوز توفيق املفتاح (١١٥)
١٩٠٠ شباط ١ أمني محمد التمثيل (١١٦)
١٦١٧ توت ١
قبطية/١٩٠٠

املريي لبيب يوحنا أقلوديوس شمس عني (١١٧)

١٩٠٠ آذار ١٥ خربة آل راغب محمد العام االنتقاد (١١٨)
١٩٠٠ نيسان ١   النديم (١١٩)

١٩٠٠ النهضة جمعية األدبية النهضة (١٢٠)
١٩٠٠ نيسان ١٣ باشا††† زكي أحمد باريس يف الدنيا (١٢١)
١٩٠٠ نيسان ١٥ حلمي أحمد الهوانم (١٢٢)
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١٩٠٠ نيسان حسيب محمود العربية املجالت مجلة (١٢٣)
١٩٠٠ آيار ١٤ كامل ع. النظارة (١٢٤)

١٩٠٠ حزيران ١ مطران بك خليل املرصية املجلة (١٢٥)
١٩٠٠ تموز ١ الخازن‡‡‡ يوسف الشيخ الخزانة (١٢٦)

١٩٠٠ األول ترشين ١ باشا كامل مصطفى اللواء مجلة (١٢٧)
١٩٠٠ الهراوي ومحمد إبراهيم الحميد عبد الرسول (١٢٨)

١٩٠٠ الثاني ترشين ٢٥ العلمية املباحث جمعية املنري البدر (١٢٩)
١٩٠٠ األول كانون ٦ عارج وسجعان نجار إبراهيم الجديد املصباح (١٣٠)
١٩٠١ الثاني كانون ١ غناجة ونجيب زيات أديب الدكتور الصحية§§§ املجلة (١٣١)

١٩٠١ نيسان ١ رمزي إبراهيم اإلسالم يف املرأة (١٣٢)
١٩٠١ نيسان ٥ مظهر ويوسف حسني أحمد االبتدائي التعليم (١٣٣)
١٩٠١ تموز ٦ هللا عطا أنيسة املرأة (١٣٤)
١٩٠١ تموز ٢٠   اتحاد نقابة مجلة

املرصي القطر مزارعي
(١٣٥)

١٩٠١ األول ترشين ١ األرثوذكسية السورية النشأة جمعية األرثوذكسية الكنيسة (١٣٦)
١٩٠١ الثاني ترشين عفيفي أحمد محمد اإلسالمية الجامعة (١٣٧)

١٩٠٢ الثاني كانون ١ عيد الفريد الدكتور الحديث الطب (١٣٨)
١٩٠٢ الثاني كانون ١٥ شقرا نجيب االستقالل (١٣٩)

١٩٠٢ آذار ٤ لفلوفة إبراهيم األيام مرآة (١٤٠)
١٩٠٢ نيسان ١ روحي حسني الرشقي التلميذ (١٤١)
١٩٠٢ نيسان ٢٤ حمادة حسن الرشعية األحكام مجلة (١٤٢)
١٩٠٢ تموز ١ عواد روجينا السعادة (١٤٣)
١٩٠٢ أيلول ١ حسني مصطفى الخطيب (١٤٤)

١٩٠٢ الثاني ترشين ١ واصف عوض املحيط (١٤٥)
١٩٠٣ الثاني كانون ١ محمد سيد املدرسية املجلة (١٤٦)
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١٩٠٣ الثاني كانون ١ فهمي وحسن فوزي الرحيم عبد الصناعي العلم (١٤٧)
١٩٠٣ الثاني كانون ٣١ حلمي عازر االعتدال (١٤٨)

١٩٠٣ فارس إبراهيم الفكاهة حديقة (١٤٩)
١٩٠٣ نيسان حلمي وعزة رمزي إبراهيم النديم مسامرات (١٥٠)

١٩٠٣ بطرس وعجبان حنا هللا رزق املتعلم معني (١٥١)
١٩٠٣ الحميد عبد إبراهيم الثبات (١٥٢)

١٩٠٣ حزيران ١١ ش. ر. ع. املرستان (١٥٣)
١٩٠٣ آب ١ قبعني سليم النيل عروس (١٥٤)
١٩٠٣ آب ١ سيف صادق محمود الجديد العرص (١٥٥)
١٩٠٣ آب ١٧ فطني غالب محمد املرصية األوقاف (١٥٦)

١٩٠٣ األول ترشين بيايض جرجس املنري الكاروز (١٥٧)
١٩٠٣ األول ترشين ١٦ هندي الرحمن عبد الليل رس (١٥٨)
١٩٠٣ الثاني ترشين ١٥ محب املؤنس (١٥٩)
١٩٠٣ األول كانون ١ يرسي حسني الدكتور الطبية أبقراط مجلة (١٦٠)
١٩٠٣ األول كانون ٨ صربي عيىس الرسام (١٦١)
١٩٠٣ األول كانون ٢٨ الدباغ إبراهيم اإلنسانية (١٦٢)
١٩٠٤ الثاني كانون ١ صادق خليل الشعب مسامرات (١٦٣)
١٩٠٤ الثاني كانون ١ باسييل بطرس الشماس القبطي الفتى (١٦٤)

١٩٠٤ شباط حمدي العزيز عبد املفيد (١٦٥)
١٩٠٤ آذار ١٢ صادق خليل الحرب|||| نفري (١٦٦)

١٩٠٤ نيسان ٢٤ املهندس محبوب أحمد محمد املحبوب (١٦٧)
١٩٠٤ آيار ١ حنا عطية املنهل (١٦٨)
١٩٠٤ آيار السيد بيومي البالد مجلة (١٦٩)

١٩٠٤ آيار ١ أنسباتو أنريكو الدكتور النادي مجلة (١٧٠)
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١٩٠٤ تموز ٣٠ العامري الشماخي قاسم املشارقة نرباس
واملغاربة

(١٧١)

١٩٠٤ أيلول روحي حسني األمم لسان (١٧٢)
١٩٠٤ أيلول ١١ حبيب جرجس الشماس ⊙الكرمة⋆ (١٧٣)

١٩٠٤ األول ترشين ٢٠ نديم أحمد الجديدة الدنيا (١٧٤)
١٩٠٤ نجيب محمود الرشق علم (١٧٥)

١٩٠٤ الثاني ترشين ١ الباجوري عمر محمود الرتبية (١٧٦)
١٩٠٥ الثاني كانون ١ فهمي أحمد الفرقان (١٧٧)
١٩٠٥ الثاني كانون ١ ال جمَّ يعقوب الشهرية الروايات (١٧٨)
١٩٠٥ الثاني كانون ١ نظمي¶¶¶ العزيز عبد الدكتور الحكمة (١٧٩)
١٩٠٥ الثاني كانون ٤ جردنر تمبل والغرب⋆ ⊙الرشق (١٨٠)

١٩٠٥ مستعار) (اسم الحكيم سليمان الحجل (١٨١)
١٩٠٥ شباط ١ فهمي عطا يف السنية املجموعة

الحسابية املسائل
(١٨٢)

١٩٠٥ مستعار) (اسم التيلوني أرميا البازي (١٨٣)
١٩٠٥ آذار ٧ محمد سيد ⊙الهدى⋆ (١٨٤)
١٩٠٥ آذار ١٠ باشا كامل مصطفى اإلسالمي العالم (١٨٥)
١٩٠٥ نيسان   األكرب املحفل جريدة

األورشليمي
(١٨٦)

١٩٠٥ آيار ١ رسكيس سليم رسكيس مجلة (١٨٧)
١٩٠٥ آيار ٢ توفيق محمد املوقوذة (١٨٨)

١٩٠٥ األورشليمي األكرب املحفل املاسونية املجلة (١٨٩)
١٩٠٥   هلسية (١٩٠)

١٩٠٦ الثاني كانون ١ عنحوري### بك سليم الشتاء مجلة (١٩١)
١٩٠٦ الثاني كانون ١ فرجون رحمني اإلخاء مجلة (١٩٢)
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١٩٠٦ شباط ١ فرجون رحمني اإلخاء نهضة (١٩٣)
١٩٠٦ شباط ٢٥ ورشكاؤه الجندي عيل املعلم (١٩٤)
١٩٠٦ آذار ١ عزمي فتحي العثمانية املجلة (١٩٥)
١٩٠٦ آيار ١ ثابت محمود العلوم (١٩٦)
١٩٠٦ آيار ١ الهندي الرحمن عبد الحمارة عفريت (١٩٧)

١٩٠٦ حزيران ١ حسني أبو ومحمود طنوس جورج األقالم (١٩٨)
١٩٠٦ حزيران ١ الحارتي نجيب محمد الصايف املنهل (١٩٩)
١٩٠٦ حزيران ٨ محمد**** محمود امللوك⋆ ⊙طوالع (٢٠٠)
١٩٠٦ تموز ٢٣ طلعت محمد اإلسالم بشري (٢٠١)
١٩٠٦ أيلول ١ شاكر أحمد النرباس (٢٠٢)

١٩٠٦ توفيق حسني األرنب (٢٠٣)
١٩٠٦ األول ترشين ١ شفيق محمد الكوثر (٢٠٤)
١٩٠٦ األول ترشين ١٥ هاشم†††† لبيبة الرشق⋆ ⊙فتاة (٢٠٥)
١٩٠٧ الثاني كانون ١ جرجس فرج الشماس املسيحية الرابطة (٢٠٦)
١٩٠٧ الثاني كانون الكريديل يوسف عيل املرصي السجل (٢٠٧)

١٩٠٧ الثاني كانون ١ املرصي اللطيف عبد اإلظهار (٢٠٨)
١٩٠٧ الدباغ إبراهيم اإلنسانية (٢٠٩)

١٩٠٧ شباط ٢٧ حافظ جميلة الريحانة (٢١٠)
١٩٠٧ نيسان بك زكي محمود األزهر مجلة (٢١١)
١٩٠٧ نيسان عوض‡‡‡‡ فيلوثاؤس جرجس القبطية املجلة (٢١٢)

١٩٠٧ نيسان ٣٠ عثمان محمد العثماني الصدق مجلة (٢١٣)
١٩٠٧ املاجدي أحمد الفائز (٢١٤)
١٩٠٧ النساخ طه ناصف األلعاب ضياء (٢١٥)
١٩٠٧ هللا جاب العزيز عبد الحكمة (٢١٦)

١٩٠٧ أيلول ١ املساحة مصلحة موظفو املساحة مجلة (٢١٧)
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١٩٠٧ أيلول كامل فريد الحياة طريق (٢١٨)
١٩٠٨ الثاني كانون ١ تادرس سيدهم وسالم ميرس ميشيل الزاهر البستان (٢١٩)

١٩٠٨ شادي أبو زكي أحمد الظاهر حدائق (٢٢٠)
١٩٠٨ الثاني كانون ١ ورشكاؤه البارودي محمد القضاء مجلة

املرصي والبوليس
(٢٢١)

١٩٠٨ الثاني كانون ١ ن. أ. أ. اللباب (٢٢٢)
١٩٠٨ الثاني كانون غزالة هللا عبد العرصية الفكاهات (٢٢٣)

١٩٠٨ آذار ٣ راشد فاطمة املرأة ترقية مجلة (٢٢٤)
١٩٠٨ نيسان حسيب عزمي محمود الزهرة (٢٢٥)

١٩٠٨ نيسان ١٥ يعقوب راشد العرص§§§§ فتى (٢٢٦)
١٩٠٨ نيسان ٢٤ حلمي أحمد املرصي||||| القطر (٢٢٧)
١٩٠٨ آيار ١٥ غ. ر. ن. األبيض العرش (٢٢٨)

١٩٠٨ آيار البغدادي بك عارف األسماء (٢٢٩)
١٩٠٨ تموز ١   املرصيني الطلبة مجلة (٢٣٠)
١٩٠٨ تموز ١ اإلخاء صدق نادي اإلخاء صدق مجلة (٢٣١)

١٩٠٨   املرتجم (٢٣٢)
١٩٠٨ تموز ٥ سعد ملكة اللطيف الجنس (٢٣٣)

١٩٠٨ الزيات أحمد سيد أمني الزار (٢٣٤)
١٩٠٨ تموز ١٣ خليل أحمد التذكرة (٢٣٥)
١٩٠٨ أيلول ١١ رشدي محمد الطائف (٢٣٦)
١٩٠٨ أيلول ١٣ مالك محمد حسن الفوائد (٢٣٧)

١٩٠٨ الثاني ترشين ٢٤ نجار حبيب الرشق نور (٢٣٨)
١٩٠٩ الثاني كانون ١ والكتاب األدباء من نخبة املدرسة (٢٣٩)
١٩٠٩ الثاني كانون ١ ورشكاؤه شاهني محمود املرصية الجامعة (٢٤٠)
١٩٠٩ الثاني كانون ١ ميخائيل فرنسيس املطبعية املجلة (٢٤١)
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١٩٠٩ الثاني كانون ١ حبيب توفيق فرعون (٢٤٢)
١٩٠٩ الثاني كانون ١ املركزية القبطية اإليمان جمعية الشهرية اإليمان مجلة (٢٤٣)

١٩٠٩ خليل وجرجس معوض الساروخ (٢٤٤)
١٩٠٩ شباط ١ الحياة جمعية الحياة جمعية مجلة (٢٤٥)
١٩٠٩ آذار ١٥ نجيب محمد السكة عمال مجلة

الحديد
(٢٤٦)

١٩٠٩ الروايات نرش رشكة الروايات حديقة (٢٤٧)
١٩٠٩ نيسان ٢ كامل املجيد عبد األستاذ (٢٤٨)
١٩٠٩ نيسان ٦ العلوم دار نادي دار نادي صحيفة

العلوم
(٢٤٩)

١٩٠٩ بك¶¶¶¶ لبيب أقلوديوس املرصية اآلثار (٢٥٠)
١٩٠٩ أيلول ١ حنفي العثماني الَعَلم مجلة (٢٥١)
١٩٠٩ أيلول ١ زكي أحمد اإلسالمي الرقي (٢٥٢)

١٩٠٩ ومنصور قبعني سليم الروايات سلسلة (٢٥٣)
١٩٠٩ الثاني ترشين ١٤ شعر أبو أنجلينا األطفال مرشد (٢٥٤)
١٩١٠ الثاني كانون ١ هللا رزق نقوال الجديدة الروايات (٢٥٥)

١٩١٠ وجدي فريد محمد الوجديات (٢٥٦)
١٩١٠ بلبدل أوتو والحق النعمة صدى (٢٥٧)

١٩١٠ شباط ١ جاويش#### العزيز عبد الشيخ الهداية (٢٥٨)
١٩١٠   اإلسالمية الجامعة (٢٥٩)

١٩١٠ شباط ١١ الزرقاوي موىس أحمد الفلكية السيارة (٢٦٠)
١٩١٠ آذار ١ الدين تقي وأمني الجميل أنطون الزهور (٢٦١)
١٩١٠ تموز ١ طاهر ومحمود فهمي حسن األحوال (٢٦٢)

١٩١١ الثاني كانون ١ توفيق محمد منيتي حمارة تقويم (٢٦٣)
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١٩١١ الثاني كانون ١ الزراعة وزارة الزراعية ⊙املجلة
املرصية⋆

(٢٦٤)

١٩١١ الثاني كانون ١٥ نقوال ديمرتي امللوك روايات (٢٦٥)
١٩١١ أرمس القس املرشق⋆ ⊙نجم (٢٦٦)

١٩١١ شباط ١ والصنائع الفنون نادي والصنائع الفنون (٢٦٧)
١٩١١ رشيد محمود الرشاد سبل (٢٦٨)

١٩١١ آيار ١ العقارية األمالك أرباب جمعية العربية املجلة (٢٦٩)
١٩١١ آب ٢٤ ومحمد الربقوقي الرحمن عبد

السباعي
البيان (٢٧٠)

١٩١١ األول كانون تادرس وكريلس رمزي ⊙رعمسيس⋆ (٢٧١)
١٩١٢ الثاني كانون طاهر محمود النسيم (٢٧٢)

١٩١٢ الثاني كانون ٢ هللا عطا أمني املجنون (٢٧٣)
١٩١٢ شباط ١٥ بكري عيل املعلم (٢٧٤)
١٩١٢ آذار ١ اإلسالمية الرابطة جماعة الربيع (٢٧٥)
١٩١٢ آذار ١ إبراهيم محمد املعارف (٢٧٦)

١٩١٢ نيسان ٢٥ خريي أحمد العملية الزراعية املجلة (٢٧٧)
١٩١٢ آيار ١ حلمي الرءوف عبد الشمس (٢٧٨)
١٩١٢ آب ١٥ توفيق فاطمة الجميلة (٢٧٩)

١٩١٢ الثاني ترشين ١ وجدي فريد محمد الحياة (٢٨٠)
١٩١٢ الثاني ترشين ١ خوري ألفريد امللوك مسامرات (٢٨١)

١٩١٣ آيار ١ املرصية الفوتوغرافية الجمعية الجميلة الفنون (٢٨٢)
١٩١٣ األول ترشين الحسيني الرحمان عبد عيل األبدية السعادة (٢٨٣)

١٩١٣ الثاني ترشين ٣٠ امليهية سارة النيل فتاة (٢٨٤)
١٩١٤ صادق ومحمود أحمد الواحد عبد

سيف
الروايات مجلة

العرصية
(٢٨٥)
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١٩١٤ الثاني كانون ١ املسيحية النيل مطبعة املرصي⋆ ⊙الربيد (٢٨٦)
١٩١٤ ورشكاؤه زخورا إلياس التجارية املجلة (٢٨٧)

١٩١٤ نيسان التجارة غرفة التجارية الغرفة مجلة
املرصية

(٢٨٨)

١٩١٤ آيار ٧ موىس سالمة املستقبل (٢٨٩)
١٩١٤ بري املسز املدارس روضة (٢٩٠)
١٩١٤ الحسيني مراد الكربى الروايات (٢٩١)
١٩١٥   شولح (٢٩٢)

١٩١٥ الثاني كانون ١ البساتني فالحة جمعية البساتني فالحة مجلة (٢٩٣)
١٩١٥ الثاني ترشين ٢٣ العزيز عبد محمد الشباب⋆ ⊙مجلة (٢٩٤)
١٩١٥ األول كانون ١ داود بشارة ميخائيل العظماء (٢٩٥)

١٩١٦ شباط ١ فودة إبراهيم أحمد األدب مرآة (٢٩٦)
١٩١٦ آذار ١ أمني عيل املفيد (٢٩٧)
١٩١٦ آذار الواعظ جرجس فرج النفوس⋆ ⊙غذاء (٢٩٨)

١٩١٦ نيسان هللا عبد وهبة العلمية املسابقات (٢٩٩)
١٩١٦ أوغيا جورج األسبوعية الروايات (٣٠٠)

١٩١٦ نيسان رمزي إبراهيم والتمثيل األدب (٣٠١)
١٩١٦ حزيران ١٥ مغبغب نعوم ⊙الزهرة (٣٠٢)

١٩١٧ قتالن الفتاح عبد السلفية ⊙املجلة (٣٠٣)
١٩١٧ نيسان ١ الطب مدرسة أطباء الطبية ⊙املجلة

املرصية
(٣٠٤)

١٩١٨ مدرسية األقباط⋆ كلية ⊙مجلة (٣٠٥)
١٩١٨ زينية خليل ⊙املرآة (٣٠٦)

١٩١٩ الثاني ترشين   املرصي املرسح (٣٠٧)
١٩١٩ األول كانون ١ أمان وإبراهيم السباعي محمد الرسالة (٣٠٨)
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١٩٢٠ الثاني كانون ١ حلمي إبراهيم املهندس (٣٠٩)
١٩٢٠ الثاني كانون ١ امللك عبد بلسم املرصية⋆ املرأة مجلة (٣١٠)
١٩٢٠ الثاني كانون ١ رندل أ. ه. القس الصبح⋆ كوكب (٣١١)
١٩٢٠ الثاني كانون ٢ بشربا القاهرة نادي البدنية الرياضة (٣١٢)

١٩٢٠ الصيادلة جمعية الصيدلية الرسالة
املرصية

(٣١٣)

١٩٢٠ شباط ١٥ املرصي الشعب لسان الهول⋆ أبو (٣١٤)
١٩٢٠ آذار ٤ صادق أحمد الرشيد⋆ (٣١٥)
١٩٢٠ تموز ١ بالجيزة الزراعة مدرسة خريجو الفالحة (٣١٦)
١٩٢٠ تموز ١ املساح جندي زكي الحديثة العلوم (٣١٧)
١٩٢٠ آب ١ أوزونيان ك. ج. اإلنجيل⋆ بوق (٣١٨)

١٩٢٠ األول ترشين ١ شلفون***** إسكندر البالبل⋆ روضة (٣١٩)
١٩٢٠ األول ترشين األهلية املحامني نقابة املحاماة⋆ (٣٢٠)

١٩٢١ الثاني كانون ١ املرصيني املهندسني نقابة لنقابة الفنية النرشة
املهندسني

(٣٢١)

١٩٢١ الثاني كانون ١ بزيات ألبري املاسونية األخبار (٣٢٢)
١٩٢١ الثاني كانون ١٣ فؤاد سليمان فرج املرصي النيل (٣٢٣)
١٩٢١ الثاني كانون ٢٤ حمدي صابر الرصاحة (٣٢٤)

١٩٢١ شباط ١ حسني رضوان اإلنشاء (٣٢٥)
١٩٢١ آذار نقاش وأيوب يزبك هللا عبد الربق (٣٢٦)

١٩٢١ املهندس أحمد محمود الهندسة⋆ (٣٢٧)
١٩٢١ آذار ٢٦ بسيم توفيق املرصية الكشافة (٣٢٨)
١٩٢١ آذار ٢٩ بسيوني ومحمود الهاليل حسن املسامرات (٣٢٩)

١٩٢١ الحريري عيل سيد املاسونية املجلة (٣٣٠)
١٩٢١ نيسان ١ املسيح عبد إميل الفتاة مرص فتاة (٣٣١)
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١٩٢١ آيار ٢٢ القرصي هللا عبد محمود األعظم الكشافة (٣٣٢)
١٩٢١ آيار ٢٥ خوري سليم املصورة الروايات (٣٣٣)
١٩٢١ تموز ١٧ حجازي عيل وأحمد سليمان محجوب التجارية املجلة

النوبية⋆
(٣٣٤)

١٩٢١ آب ١ شوكت فؤاد الدكتور املرصي الطبيب (٣٣٥)
١٩٢١ أمني العزيز عبد عمر املصورة الفكاهات (٣٣٦)

١٩٢١ األول ترشين ٢١ داغر أسعد حبيب املضمار (٣٣٧)
١٩٢١ األول كانون البشالوي حسني سيد والقوة الصحة (٣٣٨)

١٩٢١ األول كانون ٢٦ أفاتس م. القصص مجلة
املصورة

(٣٣٩)

١٩٢٢ شباط ١ املنجوري محمود املدرسة مجلة
الخديوية

(٣٤٠)

١٩٢٢ خوري وسليم رصوف إسحاق الروائي النديم (٣٤١)
١٩٢٢ آذار ١ كنعان نجيب الدرر مجمع (٣٤٢)
١٩٢٢ آذار ٢ خوري وسليم رصوف إسحاق ملجلة الروائي امللحق

املصورة الروايات
(٣٤٣)

١٩٢٢ آذار ٨ فارس إبراهيم الفكاهة حديقة (٣٤٤)
١٩٢٢ الخويل أمني الرشعي القضاء (٣٤٥)

١٩٢٢ نيسان ٣ املوصيل إبراهيم امليدان (٣٤٦)
١٩٢٢ آيار ٥ عصفور محمد أحمد املصور العالم (٣٤٧)

١٩٢٢ حزيران ١٢ الغمراوي الحليم عبد املجالت مجلة (٣٤٨)
١٩٢٢ تموز ٦ العامري مصطفى محمد العلوم إحياء مجلة

املصورة
(٣٤٩)

١٩٢٣ الثاني كانون ١ أنيس ومحمود توما يوسف املشكاة (٣٥٠)
١٩٢٣ آذار ١ بك الباجا محمود العمدة (٣٥١)
١٩٢٣ نيسان الفقي الفتح أبو الشيخ املعلمني صحيفة (٣٥٢)
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١٩٢٣ آيار ١٠ توفيق محمد املتحركة الصور (٣٥٣)
١٩٢٣ املدرسة إدارة الثانوية املدرسة مجلة

امللكية
(٣٥٤)

١٩٢٣ آيار ١٥ حبيقة نقوال األتوموبيل (٣٥٥)
١٩٢٣ الثاني ترشين ١ املرصية الجامعة خريجو املرصية الجامعة (٣٥٦)
١٩٢٤ الثاني كانون ١ التوفيقية املدرسة التوفيقية صحيفة (٣٥٧)
١٩٢٤ الثاني كانون دمر أمني الدكتور العائلة صحة (٣٥٨)
١٩٢٤ الثاني كانون دانا يعقوب املحاكم بريد (٣٥٩)

١٩٢٤ آذار ١ الحاو صالح فن تقدم يف الدليل
التفصيل

(٣٦٠)

١٩٢٤ نيسان ١ قبعني سليم اإلخاء⋆ (٣٦١)
١٩٢٤ نيسان ٢٠ سامي توفيق األستاذ (٣٦٢)

١٩٢٤ آيار الحلبي العزيز عبد املكتبة (٣٦٣)
١٩٢٤ آيار ١٥ املرصي الوطني األكرب املحفل املاسونية امليثاق مجلة (٣٦٤)

١٩٢٤ حزيران ١ كمال محمد مريزا الدكتور الرشق رابطة (٣٦٥)
١٩٢٤ حزيران ٣ منصور وزكريا فوزي محمد كليوباتره (٣٦٦)
١٩٢٤ حزيران ١٣ العزيز عبد نجاة العمال اتحاد (٣٦٧)

١٩٢٤ تموز ١ املنويف الفيض أبو محمد اإلسالم⋆ لواء (٣٦٨)
١٩٢٤ تموز ١ الخصويص حسني حسن التاج (٣٦٩)
١٩٢٤ تموز ١٥ هللا رزق زكي الشمس (٣٧٠)
١٩٢٤ تموز ١٥ سالمة محجوب اإلفريقي العالم (٣٧١)

١٩٢٤ اإلسالمي الوعظ جماعة التقوى⋆ (٣٧٢)
١٩٢٤ آب ١٠ حجازي أحمد الشميس التصوير (٣٧٣)
١٩٢٤ آب ١٥ دسوقي كامل محمد املعارف بستان (٣٧٤)
١٩٢٤ آب ١٧ الخطيب الدين محب الزهراء⋆ (٣٧٥)
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١٩٢٤ أيلول ١٥ الربدييس محمد املجالس حديث (٣٧٦)
١٩٢٤ أيلول لوقا إبراهيم األيغومانس اليقظة⋆ (٣٧٧)

١٩٢٤ أيلول ١٧ بسيم توفيق محمد امللوك وادي (٣٧٨)
١٩٢٤ األول ترشين ١ والصناعة التجارة مصلحة التجارة صحيفة

والصناعة
(٣٧٩)

١٩٢٤ املنياوي فرج محمد اإلسالمي املؤتمر مجلة (٣٨٠)
١٩٢٤ األول ترشين ٣ رايض محمد عيل التلميذ (٣٨١)
١٩٢٤ األول ترشين السبكي السيد أحمد الرشعية املحكمة مجلة (٣٨٢)

١٩٢٤ األول ترشين ٥ شكري ومحمد كحيل إدوار التياترو (٣٨٣)
١٩٢٤   يف االقتصادي االنتشار

الرشق
(٣٨٤)

١٩٢٤ األول ترشين ٢١ الصيحي إبراهيم الحساب (٣٨٥)
١٩٢٤ األول ترشين ٢٣ ورشكاؤه حماد عيل محمد الرياض (٣٨٦)
١٩٢٤ الثاني ترشين سريوفيم حنا الخلود (٣٨٧)

١٩٢٤ الثاني ترشين ١٣ بسخرون فهيم الطالب سمري (٣٨٨)
١٩٢٤ األول كانون ١ حافظ محمود محمد الدرية القالدة (٣٨٩)
١٩٢٤ األول كانون ٢ القشايش إسماعيل مصطفى األحوال (٣٩٠)
١٩٢٤ األول كانون ٥ رسمي العزيز عبد فرعون مجلة (٣٩١)
١٩٢٤ األول كانون ١٨ الحكيم فهمي مصطفى الربابة (٣٩٢)
١٩٢٥ الثاني كانون ١ العليا التجارة نادي االقتصاد صحيفة

والتجارة⋆
(٣٩٣)

١٩٢٥ الثاني كانون ١ املرصي بالقطر الصناعات جمعية الصناعية⋆ مرص (٣٩٤)
١٩٢٥ الثاني كانون ٢٠ يوسف أحمد محمد الربيع زهرة (٣٩٥)

١٩٢٥ شباط ١ مكاريوس إسكندر الشهرية املجلة (٣٩٦)
١٩٢٥ شباط ١ العايص صالح عيل الكون أرسار (٣٩٧)
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١٩٢٥ شباط ١٥ عزمي محمود الجديد (٣٩٨)
١٩٢٥ شباط ١٦ سامي محمد الصناعية النرشة (٣٩٩)

١٩٢٥ شباط إبراهيم وحسني تادرس إسكندر الجوهرة (٤٠٠)
١٩٢٥ البداري راشد الطوفان (٤٠١)
١٩٢٥ بك وهبي إسماعيل الرصاحة (٤٠٢)

١٩٢٥ آذار ٥ محمد محمود الجديدة الحياة (٤٠٣)
١٩٢٥ آذار ١٥ حمدي صابر الدنيا صندوق (٤٠٤)

١٩٢٥ الوطني الحزب املدرسة مجلة
الخديوية

(٤٠٥)

١٩٢٥ نيسان ١ املشعالني نسيب السلوى (٤٠٦)
١٩٢٥ جرجس غايل الطلبة نهضة (٤٠٧)
١٩٢٥ جرجس عديل الزهرة (٤٠٨)

١٩٢٥ نيسان ١٢ محمد ومحمود فؤاد سليمان فرج الجديدة الحياة (٤٠٩)
١٩٢٥ آيار ٤ عشماوي إبراهيم عشماوي مشنقة (٤١٠)

١٩٢٥ يوسف أحمد املرصي الرقيب (٤١١)
١٩٢٥ حزيران صبحي حسن القديم (٤١٢)
١٩٢٥ تموز ١ حبيب حلمي الروحية النهضة (٤١٣)
١٩٢٥ تموز ١٤ نجيب حافظ الحاوي (٤١٤)

١٩٢٥ املهندسني نقابة الفنية النرشة (٤١٥)
١٩٢٥ العزم أبو مايض الحسن محمد املنورة⋆ املدينة (٤١٦)
١٩٢٥ السيد القادر وعبد محمود األجيال⋆ (٤١٧)

١٩٢٥ أيلول ٢٣ فوزي فريدة الحسان⋆ (٤١٨)
١٩٢٥ األول ترشين ١٣ الهجني عزت أمني الهجني (٤١٩)
١٩٢٥ األول ترشين ١٦ شحاتة رياض القمر (٤٢٠)
١٩٢٥ األول ترشين ٢٦ اليوسف روز اليوسف⋆ روز (٤٢١)
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١٩٢٥ الثاني ترشين ١ هللا جاد حسني أحمد املصورة الروضة (٤٢٢)
١٩٢٥ األول كانون ١٧ حلمي املجيد عبد محمد املرسح⋆ (٤٢٣)

١٩٢٥ عوني صالح العدل روح (٤٢٤)
١٩٢٦ الثاني كانون ١٥ قرأيل††††† بولس الخوري السورية⋆ املجلة (٤٢٥)

١٩٢٦ العربي طاهر ومحمود خريي بديع الحرة⋆ مرص (٤٢٦)
١٩٢٦ خوري سليم والروايات العلوم

املصورة
(٤٢٧)

١٩٢٦ الثاني كانون املضغوط الغاز رشكة الذاتي اللحام مجلة (٤٢٨)
١٩٢٦ الثاني كانون أندراوس فرج التلغرافات مجلة

والتلفونات⋆
(٤٢٩)

١٩٢٦ آذار ١٧ الطنطاوي متويل البدر⋆ (٤٣٠)
١٩٢٦ حزيران ١٠ الصدر العزيز عبد محمد الرسي البوليس (٤٣١)
١٩٢٦ أيلول ١٩ الحيل كمال أحمد الفنون⋆ (٤٣٢)

١٩٢٦ األول ترشين الحقوق كلية إدارة الحقوق⋆ كلية مجلة (٤٣٣)
١٩٢٦ األول ترشين ١ اليرس أبو محمد الخالق عبد العربية اللغة نهضة (٤٣٤)
١٩٢٦ األول ترشين ١ سياج يوسف جورج الرشق سياج (٤٣٥)

١٩٢٦ تمثيلية جورنال جوزي (٤٣٦)
١٩٢٦ األول كانون ١ زيدان وشكري إميل الفكاهة⋆ (٤٣٧)
١٩٢٧ الثاني كانون ١ املدرسة طلبة األقباط مدرسة مجلة

الكربى⋆
(٤٣٨)

١٩٢٧ حزيران ١ طمسن ه. أ. املسيحي⋆ املثال (٤٣٩)
١٩٢٧ آب ١٧ الحسيني الرحمن عبد عيل نواس أبو (٤٤٠)
١٩٢٧ أيلول ١ صدناوي شحادة إلياس الحالوة (٤٤١)
١٩٢٧ أيلول ١ إسكندر أسطايس اإليجارات (٤٤٢)
١٩٢٧ أيلول ١ العمومية اإلعالنات رشكة اإلعالنات (٤٤٣)
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١٩٢٧ أيلول ١ مظهر إسماعيل العصور⋆ (٤٤٤)
١٩٢٧ األول ترشين ٣ حماد عيل محمد الناقد⋆ (٤٤٥)
١٩٢٧ األول ترشين ٣ عاشور إبراهيم الشعلة (٤٤٦)
١٩٢٧ األول ترشين ١١ سعيد أمني األدنى⋆ الرشق مجلة (٤٤٧)
١٩٢٧ األول ترشين ١٥ اليازجي توفيق الحديثة مرص

املصورة⋆
(٤٤٨)

١٩٢٧ األول ترشين ٢٨ الشيخ حسن عيل املمثل (٤٤٩)
١٩٢٧ الثاني ترشين ٣ جاماتي وحبيب عوض الدين جمال الستار (٤٥٠)
١٩٢٧ الثاني ترشين ٧ إبراهيم محمود املصور⋆ املدفع (٤٥١)
١٩٢٧ األول كانون ١ محمد الجواد عبد املستقبل⋆ (٤٥٢)
١٩٢٨ الثاني كانون ١ بقطر وأمري جولت رسل الحديثة⋆ الرتبية (٤٥٣)
١٩٢٨ الثاني كانون ١   العالج⋆ تقدم مجلة (٤٥٤)
١٩٢٨ الثاني كانون ١٢ الطلبة حال لسان املرصيون الطلبة (٤٥٥)
١٩٢٨ الثاني كانون ٢٢ املرصفي محمد الجديد⋆ (٤٥٦)
١٩٢٨ الثاني كانون ٢٦ نصار فؤاد أحمد النجوم⋆ (٤٥٧)

١٩٢٨ شباط ٤ نعمان السعيد أحمد األزهر (٤٥٨)
١٩٢٨ شباط ١٣ الريدي فهمي أحمد األحاديث (٤٥٩)
١٩٢٨ شباط ٢٦ شفيق وحسني عيل حسني والناس السيف (٤٦٠)

١٩٢٨ املرصية الزراعة وزارة الشهرية النرشة
البيطرية⋆ للشئون

(٤٦١)

١٩٢٨ آذار ١   الطبي العالج مجلة (٤٦٢)
١٩٢٨ نيسان ٢٧   سبور⋆ (٤٦٣)

١٩٢٨ نيسان املرصية الكتب دار الدورية⋆ النرشة (٤٦٤)
١٩٢٨ القمصرسجيوس املرقسية⋆ املنارة (٤٦٥)

١٩٢٨ آيار ١٧ الحسيني وعيل الحسيني حسني املصور العام الرأي (٤٦٦)
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١٩٢٨ آيار ١٨ أحمد خليل الثبات (٤٦٧)
١٩٢٨ حزيران ١ للطلبة العلمية الجمعية التلميذ (٤٦٨)
١٩٢٨ آب ١٥ غايل عزيز الشماس املسيحية⋆ الشبيبة (٤٦٩)

١٩٢٨ غندور وشفيق كوزمي ريشار األوتوموبيل⋆ (٤٧٠)
١٩٢٨ أيلول ١٤ الرفاعي ومهدي مراد محمود العاصمة (٤٧١)

١٩٢٨ األول ترشين ١٤ فائد وسيم الحركة⋆ (٤٧٢)
١٩٢٨ األول ترشين ١٥ الرشقية الرابطة جمعية الرشقية⋆ الرابطة (٤٧٣)
١٩٢٨ األول ترشين ٢٧ إبراهيم محمود املصور واملدفع الشباب (٤٧٤)
١٩٢٨ الثاني ترشين ٢٣ العزائم أبو مايض أحمد الفاتح⋆ (٤٧٥)
١٩٢٨ الثاني ترشين ٢٥ نعمان السعيد أحمد األزهر‡‡‡‡‡ (٤٧٦)

١٩٢٨ الثاني ترشين الخرضحسني§§§§§ محمد اإلسالمية⋆ الهداية (٤٧٧)
١٩٢٨ األول كانون ١ مرتىض بك إسماعيل الدكتور والطب العلم (٤٧٨)
١٩٢٩ الثاني كانون ١ مرتىض وإسماعيل مفرج توفيق الطبيب (٤٧٩)
١٩٢٩ الثاني كانون ١١ الصدر العزيز عبد محمد الغلباوي⋆ (٤٨٠)
١٩٢٩ الثاني كانون ١٤ كنعان نجيب املسافر⋆ رفيق (٤٨١)

١٩٢٩ شباط ١ الثانوية املعارف رقي مدرسة املعارف⋆ رقي (٤٨٢)
١٩٢٩ شباط غنام وحسني الدين رساج محمد الطريق⋆ (٤٨٣)
١٩٢٩ آذار ١ نظيم رمزي محمود الرسول⋆ (٤٨٤)

١٩٢٩ نيسان ٣٠ كشمريي عيل الربيع⋆ (٤٨٥)
١٩٢٩ نيسان   العائلة⋆ صديق (٤٨٦)
١٩٢٩ آيار ١ املرصية الزراعة وزارة التعاون⋆ صحيفة (٤٨٧)

١٩٢٩ القشايش|||||| إسماعيل مصطفى الصباح⋆ (٤٨٨)
١٩٢٩ تموز ٥ الحسيني الرحمن عبد عيل والسعادة العام الرأي (٤٨٩)

١٩٢٩ أيلول ١٨ املرصفي محمد زاد⋆ شهر (٤٩٠)
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١٩٢٩ األول ترشين ١ الدرديري أحمد يحيى الدكتور الشبان مجلة
املسلمني⋆

(٤٩١)

١٩٢٩ األول ترشين ١ الرشعيني املحامني نقابة الرشعية⋆ املحاماة (٤٩٢)
١٩٢٩ الثاني ترشين ١ موىس سالمة الجديدة⋆ املجلة (٤٩٣)
١٩٢٩ الثاني ترشين ٢٦ القشايش¶¶¶¶¶ إسماعيل مصطفى الهول⋆ أبو (٤٩٤)

١٩٢٩ رضا املنعم عبد محمد إشمعنه⋆ (٤٩٥)

اإلسكندرية مدينة ثانيًا:
١٨٨١ حزيران ٦ نديم##### هللا عبد والتبكيت التنكيت (١)

١٨٨٨ آذار ١ زينية خليل الراوي (٢)
١٨٨٨ غرغور نجيب األدب حديقة (٣)

١٨٩٢ الثاني كانون ١ جرجس عطية النجاح مرقى (٤)
١٨٩٢ األول ترشين حلمي محمود األوقات فرصة (٥)

١٨٩٢ الثاني ترشين ٢٠ نوفل هند الفتاة****** (٦)
١٨٩٣ شباط ١٥ منصور أنطونيوس الثمرة (٧)
١٨٩٤ شباط ١٨ غرغور ونجيب مشاقة روفائيل االبتسام (٨)

١٨٩٥ الحسامي عمر محمد الصفا جورنال (٩)
١٨٩٥ الثاني كانون ١ غرغور نجيب الجديد†††††† العام (١٠)
١٨٩٥ الثاني كانون ١ رشاباتي آمده القضاء (١١)
١٨٩٧ الثاني كانون ١ سامي ويوسف زكي أحمد العرص مرآة (١٢)
١٨٩٧ الثاني كانون ١ األنطاكي سابا نقوال اليومي التاريخ (١٣)

١٨٩٨ األنطاكي سابا نقوال التاريخ (١٤)
١٨٩٨ فهمي أحمد األدب (١٥)

١٨٩٨ الثاني كانون ٣١ أفريينوه ألكسندرا األمرية الجليس‡‡‡‡‡‡ أنيس (١٦)
١٨٩٨ شباط ١٠ شميل سبع الخواطر تسلية (١٧)
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١٨٩٨ الدمياطي مصطفى النيل مجلة (١٨)
١٨٩٨ األول كانون ٢٥ كنعان وإلياس يوسف النواس أبو (١٩)

١٨٩٩ آذار ٨ نور عيل الظهور (٢٠)
١٨٩٩ آذار ١٥ أنطون فرح الجامعة (٢١)

١٨٩٩ آب االعتدال جمعية االعتدال (٢٢)
١٩٠٠ حزيران ٦ صالح الحميد وعبد توفيق السيد البحبحة (٢٣)

١٩٠١ الثاني كانون ١ لفلوفة يوسف املاسونية املجلة (٢٤)
١٩٠١ آيار ١ الدين سعد سعدية الدر شجرة (٢٥)

١٩٠١ العباسية املالجئ جمعية العباسية املالجئ مجلة (٢٦)
١٩٠٢ آيار ٨ سعد مريم الزهرة (٢٧)

١٩٠٢ األول كانون ٤ الكريم عبد عيل املرصي (٢٨)
١٩٠٣ آذار ١ العظم سليم الفضيلة (٢٩)

١٩٠٣ نيسان ١ أنطون§§§§§§ روزة السيدات ⊙مجلة
والبنات⋆

(٣٠)

١٩٠٣ آيار ٢٨ هندي الرحمن عبد املعاني ظريفة (٣١)
١٩٠٣ حزيران ١٥ حسن عيل محمد الرشق زهرة (٣٢)

١٩٠٣ الثاني ترشين ١ هللا رزق وتوفيق حبيب جرجي الرجاء (٣٣)
١٩٠٤ الثاني كانون ١ صفري فرج جرجس الخوري املباحث (٣٤)
١٩٠٤ الثاني كانون ١ ص. ح. الرشقية األمة (٣٥)
١٩٠٤ حزيران ١٥ مجاعص وداود مرشق فارس النور (٣٦)

١٩٠٤ األول ترشين ١ الغرياني وخليل بركة الفتاح عبد التعاون (٣٧)
١٩٠٥ نيسان إسماعيل الخالق وعبد فريد أحمد التعليمية املجلة (٣٨)

١٩٠٦ الثاني كانون ١ نكد أبي ويوسف صوايا نعيم الحقيقة (٣٩)
١٩٠٦ آذار ١ اللعازريون اآلباء نزع رشكة نرشة

املسيح يسوع
(٤٠)
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١٩٠٦ الثاني ترشين ١ العازار نسيم الشيخ الصدى رجع (٤١)
١٩٠٧ أيلول ١ األخالق محامد جمعية الرصاط (٤٢)

١٩٠٨ الثاني كانون ١ فانوس زكي النقية املرآة (٤٣)
١٩٠٨ نيسان ٢٥ مكسيموس القبطي الشعب (٤٤)

١٩٠٨ األول ترشين ٣١ فائق أحمد القرطاس (٤٥)
١٩٠٩ الثاني كانون ٣ النيل وادي جريدة األسبوعية املسامرات (٤٦)

١٩٠٩ آذار ١ الخريية القبطية االتحاد جمعية القبطية العائلة (٤٧)
١٩١٠ آذار ١ شميل قيرص السمري (٤٨)

١٩١٠ اإلسالمي اإلرشاد جمعية اإلسالمي اإلرشاد (٤٩)
١٩١٠ تموز ١ طاهر ومحمود فهمي حسن األحوال (٥٠)
١٩١١ شباط جلبي الحميد عبد العلمية النصائح (٥١)

١٩١١ تموز ٢٧ عفيفي أحمد محمد اإلسالمية الجامعة (٥٢)
١٩١٢ شبانة أبو إبراهيم محمود األدبية النهضة مجلة (٥٣)

١٩١٢ آذار ١ موىس أحمد محمد التجارة نور (٥٤)
١٩١٢ تموز ١٥ سالم الحميد عبد الصديق (٥٥)
١٩١٣ نيسان ١٣ ذكار يوسف املخزن (٥٦)
١٩١٣ تموز ٥ رشدي أحمد زكريا الرشديات||||||| (٥٧)

١٩١٩ حزيران ١٢ التونيس بريم محمود النجاح (٥٨)
١٩٢١ األول ترشين ٦ هللا خري فهيم الوجدان (٥٩)

١٩٢٢ شباط ١٦ برسوم ر. م. الضياء مجلة (٦٠)
١٩٢٢ تموز ١ حلمي محمد العلمية النهضة (٦١)

١٩٢٣ حزيران ٥ موىس نبوية املرصية الفتاة ترقية (٦٢)
١٩٢٤ أيلول ٢٥ الشيخ الرزاق عبد الذهبي التاج مجلة (٦٣)

١٩٢٤ األول ترشين ١ إسكندر شكري ممفيس (٦٤)
١٩٢٤ األول كانون ١٧ اللطيف عبد محمد السينما معرض (٦٥)
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١٩٢٥ نيسان ١٠ بيومي أحمد األلعاب مضمار (٦٦)
١٩٢٥ أيلول صليب زكي مرقس مار (٦٧)
١٩٢٦ آذار ٥ الديب يحيى الحميد عبد الالسلكي (٦٨)

١٩٢٦ حزيران ١٤ فهمي أحمد الشاكوش (٦٩)
١٩٢٦ الخريية السنية الجمعية اإلسالمية املحكمة (٧٠)

١٩٢٧ آيار ١٥ حمودة أحمد والبحرية⋆ الجيش (٧١)
١٩٢٧ تموز ٨ حمدي محمد محمد األمم (٧٢)
١٩٢٧ تموز ١٥ سمان جورج الجرس (٧٣)

١٩٢٨ آذار أوملبيوس الدكتور العام⋆ األسنان طب (٧٤)
١٩٢٨ حزيران ٧ فهمي محمد النديم (٧٥)

١٩٢٩ الثاني كانون الدين علم إبراهيم فتحي املرسات⋆ (٧٦)
١٩٢٩ الثاني كانون ٢٠ صالح الدين عز السينما⋆ معرض (٧٧)

١٩٢٩ آذار ٢١ البسيوني الرحمن وعبد خطابي أحمد النزاهة⋆ (٧٨)
١٩٢٩ آذار صالح محمد صالح اإلسالمي⋆ الجهاد (٧٩)

١٩٢٩ الثاني ترشين ٢٤ الزعاوي محمد حسني املالكم⋆ (٨٠)

طنطا مدينة ثالثًا:
١٩٠٨ الثاني ترشين ١٥ ورشيكه سعادة جورجي الروايات سلسلة

العثمانية
(١)

١٩١٢ الجاشنجي ومحمد حمدي محمد التعاون (٢)
١٩١٤ تموز ٥ عوني كامل سيد املعلومات (٣)

١٩١٥ الثاني ترشين املدرسة طلبة طنطا مدرسة صحيفة
الثانوية

(٤)

١٩١٨ خليل املجيد عبد االتحاد (٥)
١٩٢٠ الثاني كانون ١ رفعت محمود الحضارة (٦)

١٩٢٥ يوسف نجيب النيل⋆ مصباح (٧)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩٢٥ الثاني كانون ٥ فهمي السيد األزهار (٨)
١٩٢٦ الثاني كانون ١٩ هللا عبد أحمد الدكتور الكرنك (٩)

١٩٢٧ فهمي رضوان حسن الحرية (١٠)
١٩٢٨ حزيران ١٢ عطية¶¶¶¶¶¶ عيل الصمد عبد املرصي⋆ التاج (١١)

١٩٢٩ الثاني كانون ١١ الدين بهاء ربه عبد الضحوك⋆ (١٢)
١٩٢٩ شباط ١٥ ميخائيل###### مسيحة األقالم⋆ (١٣)

أسيوط مدينة رابًعا:
١٨٨٦ شباط ١ خياط جورجي النزهة (١)

١٨٩٣ الثاني كانون ١٥ حنا بطرس الراوي (٢)
١٨٩٣ نيسان ١ باشا دانيال التوفيق رياض (٣)
١٩٠٢ آيار ١ جودا هللا رزق الطالب دليل (٤)
١٩٢١ تموز ١ الزق لوقا فخري الخرضاء⋆ املراعي (٥)

١٩٢٧ آيار حسونة فهمي محمد األنصار⋆ (٦)
١٩٢٧ حزيران ١ الفرنسيسيون الرهبان الجيد⋆ الزرع (٧)

١٩٢٨ الثاني كانون ١ الكلية إدارة أسيوط⋆ كلية (٨)

املنصورة مدينة خامًسا:
١٩٠٢ تموز ٨ السعادة جمعية رئيس املنصورة (١)
١٩٠٩ آيار ١ هانم فطنت الربنسس (٢)
١٩٠٩ تموز ١ إمام السالم عبد بمستقبل العرص تحفة

مرص
(٣)

١٩٢٠ األول كانون ١ املهندس عثمان أحمد والصنائع الفنون مجلة (٤)
١٩٢٤ آذار ١ املدرسة طلبة مدرسة صحيفة

الثانوية املنصورة
(٥)

١٩٢٤ املحامي فاضل ألبري املختلطة املحاكم مجلة (٦)
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الزقازيق مدينة سادًسا:
١٨٩٩ هللا عبد ويوسف العطار توفيق الرشقية (١)

١٩٠٠ آيار ١٥ الكريم عبد ومحمود يوسف أبو أمني اإلسالم نور (٢)
١٩٠٢   املعاني ظريفة (٣)

الفيوم مدينة سابًعا:
١٨٩٤ الثاني كانون ٢٦ رمزي إبراهيم الفيوم (١)
١٩٠٧ الثاني ترشين ١ جان لويس القس النور حامل (٢)
١٩٢٥ الثاني كانون مجيل فكتوريا الفتاة آداب (٣)

سويف بني مدينة ثامنًا:

١٨٩٩ آب ١ عيىس وحسن محمود مريس الحكمة (١)
١٩٠٥ الثاني كانون ١ صديق حسن الرياض (٢)

١٩٢٧ آيار املدرسة إدارة بني مدرسة مجلة
الثانوية سويف

(٣)

السويس مدينة تاسًعا:
١٨٩٩ حزيران وجدي فريد محمد الحياة (١)

١٩٠١ الثاني كانون ١ رفائيل نقوال السالم بشائر (٢)

دمنهور مدينة عاًرشا:
١٩١٠ الجراح فضيل محمد الدكتور الحكيم (١)
١٩٢٤ الجويني زاهر املحمودية (٢)

بورسعيد مدينة عرش: حادي
١٩١٤ مظهر عيل القنال (١)

١٩٢٨ شباط ١ حسني ومحفوظ دسوقي كامل املصورة املجلة (٢)
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الزيات كفر عرش: ثاني

١٩١٥ النبي عبد جبايل العرب (١)

فاقوس عرش: ثالث
١٩٢٥   القلم (١)

الكوم شبني مدينة عرش: رابع
١٨٩٩ الثاني كانون ١ أدهم إبراهيم البحرين روضة (١)

الزيتون عزبة خامسعرش:
١٩٠٣ يعقوب يوسف املعاني (١)

بنها مدينة سادسعرش:
١٩٠٧ الثاني كانون ١ سليمان أرمانيوس الشبان سمري (١)

زفتى عرش: سابع
١٩٠٣ آذار ٣٠ هللا جاب الفتاح عبد العلوم إحياء (١)

حلوان مدينة عرش: ثامن
١٩٠٧ آب ٢٤ منصور الرشيف التعاون جمعية مجلة

اإلسالمي
(١)

قنا مدينة عرش: تاسع
١٩٠٩ حزيران ١٥ الجرجاوي خليل مسيحة الشمس (١)

قليوبية طوخ مدينة عرشين:
١٩٠٣ الثاني كانون ٣١ كاشف كامل محمود اإلخاء (١)

بلقاس مدينة وعرشين: حادي
١٩١٣ شباط ١ املسريي سالم العزيز عبد الرشقي السائح (١)
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رشبني وعرشين: ثاني

١٩١٩ آب ١ الرشبيني غيث أحمد محمد الصياد (١)

املحمودية وعرشين: ثالث
١٩٢٠ زهران محمد اإلسعاد (١)

الحوامدية وعرشين: رابع
١٩٢٢ آذار ٣١ البدرشيني محمد أحمد العلم بستان (١)

الجيزة مدينة خامسوعرشين:
١٩٢٦ خريي محمد أحمد الجيزة مدرسة مجلة (١)

غمر ميت مدينة سادسوعرشين:
١٩٢٩ شباط ٢٣ كشك فرج إبراهيم الوقت (١)

الكربى املحلة مدينة وعرشين: سابع
١٩١٩ أحمد كامل الفنية املجموعة

الصناعية
(١)

ملوي وعرشين: ثامن
١٩٢٦ نيسان ١ يوحنا منيس القس الفردوس⋆ (١)

طهطا مدينة وعرشين: تاسع
١٩٢٧ حزيران ١ طمسن ه. أ. القس املسيحي⋆ املثال (١)

أسوان مدينة ثالثني:
١٩٢٩ آذار ١ أسوان مدرسة املدرسة⋆ مجلة (١)

بلبيس مدينة وثالثني: حادي
١٩٠١ الثاني كانون ١ هاي م. أ. السالم⋆ ⊙بشائر (١)
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– الثالث الباب – الثالث [الكتاب يف حمدي باشا عيىس الدكتور ترجمة * سبقت
الثاني]. الفصل

امتيازها صاحب بعناية ١٨٧٩ شباط ٢٤ يف الرشق» «مرآة جريدة † تأسست
إىل عاد فلما دمشق، يف العربي العلمي املجمع عضو عنحوري بك سليم الكبري الشاعر
أصدرها الذي ناصيف بك أمني إىل الرشق» «مرآة يف امتيازه حول رأسه مسقط دمشق
الشيخ العالمة ابن اليازجي خليل الشيخ يحررها ١٨٨٢ نيسان ٦ يف مجلة بشكل
العدد من الفهرس هذا يف املذكورة القاهرة مجالت سائر أما اللبناني، اليازجي ناصيف
«تاريخ كتابنا من والثالث والثاني األول األجزاء يف أخبارها أوردنا فقد ٣٦ العدد إىل ١
أخبار نرش لنا يتسنى ريثما هناك فلرياجعها إيضاح زيادة أراد فمن العربية»، الصحافة

تعاىل. بحوله الالحقة األجزاء يف املجالت بقية
النيل، وادي يف الصحافة فن خدموا الذين األدباء أقدم من مسكوناس ديمرتي ‡ يُعد
مجلة وأصدر بالعمل االستقالل أحب العربية الصحف بعض يف اشتغل بعدما فإنه
األول ترشين ١٥ يف أنقاضها عىل أنشأ ثم قليلة، شهوًرا عاشت التي املرصي» «املخرب
دعاها وقد القاهرة، جرائد فهرس يف ذكرها سبق التي التوفيقي» «النور جريدة ١٨٨٨
وفاة وحلَّت املرصية، الخديوية عرش متوليًا كان الذي األول توفيق باسم تيمنًا كذلك
تاريًخا لوفاته فنظمنا هجرية، ١٣٠٩ سنة بالعدالة واملشهور األثر الحميد الخديو هذا

ييل: فيما ننرشه شعريٍّا

ص��ال��ح��ْة ح��ي��اًة ال��دن��ي��ا ه��ذه ف��ي ق��ض��ى ف��ق��د م��ص��ر خ��دي��و اإلل��ه رح��م
ال��رائ��ح��ة ذك��اء ذك��راه وب��ن��ش��ر ن��ف��س��ه ال��ت��واض��ع ح��ب ع��ل��ى ف��ط��رت
راج��ح��ة ه��ي ع��دل��ه وك��ف��ة م��ث��ًال ل��ل��ورى ال��ش��ري��ف��ة م��ن��اه��ج��ه ك��ان��ت
راب��ح��ة ال��م��ه��ي��م��ن ع��رش ل��دى ف��غ��دت ن��م��ت ت��ج��ارت��ه وال��ت��ق��وى ب��ال��ب��ر
ال��ف��ات��ح��ة ال��م��ؤم��ن��ون ع��ل��ي��ه ي��ت��ل��و ت��اري��خ��ه ل��دى ت��وف��ي��ق وم��زار

١٣٠٩

مؤسسها حولها ثم جريدة، بهيئة ١٨٨٧ سنة عهدها أول يف «اآلداب» § ظهرت
عاصمة يف «املؤيد» جريدة إصداره أثر عىل مجلة إىل ١٨٨٩ آب ٢٨ يف يوسف عيل الشيخ
وللشيخ له أفرزنا الذي مسعود بك محمد الشهري الكاتب يحررها وكان النيل، وادي
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هذا من الخامس] الفصل – األول الباب – الثالث [الكتاب يف خاصة ترجمًة يوسف عيل
الكتاب.

تعاطوا لها، وُخلقوا لهم ُخلقت كأنها الصحافة محبة فيهم ونبتت زيدان آل || نبت
الجهد بذلوا وقد وفنٍّا، وإنشاءً إدارًة وأجادوها أرسارها بكل فأحاطوا الرشيفة املهنة هذه
جرجي أسس الغرب. يف والعظمة اإلتقان من بلغته ما أقىص إىل الرشق يف إليصالها
باإلرث انتقلت وملا عهده، يف املجالت ألرقى مثال أصدق فكانت «الهالل» مجلة زيدان
وتوفري تحسينها وزيادة إنمائها عىل تكاتفا بعده من وشكري إميل الفاضلني نجَليه إىل
به خاصًة داًرا للهالل شيدا ثم بالضاد، الناطقني بني العلمي ملقامها صيانة موادها
لخدمة بعنايتهما أنشئت التي العديدة للصحف مركًزا وجعالها الهالل» «دار سمياها
وهي: العهد القديم «الهالل» عدا ما عناوينها وإليك االجتماعية، الهيئة طبقات جميع
املعرض» و«نرشة و«الكواكب» املصورة» و«الدنيا يشء» و«كل و«الفكاهة» «املصور»
ما حقيقة عن الغربيني أذهان تنوير غايتها األخرية وهذه الفرنسية، «Images و«الصور
أحرزت الزيدانية الصحف إن قلنا إذا نبالغ وال بأرسه، العربي والعالم مرص يف يجري
الرائعة والحوادث املمتعة األبحاث من تتناوله ملا األدبي املحيط يف رواج يضاهيه ال رواًجا

الشائقة. واملبتكرات
الصحافة – األول [الكتاب يف ورسمه األصل البريوتي الصحايف هذا ترجمة ¶ طالع

السابع]. الفصل – الثاني الباب – العثمانية
العربي، باللسان فصوًال تنرش أحيانًا وكانت الفرنسية باللغة مرص» «مجلة # صدرت
القاهرة، مدينة يف ١٩٢٨ سنة وتويف ١٨٤٧ سنة صيدا يف بك غلياردو شارل منشئها ولد
التاسع القرن أوائل يف لبنان جاءت التي الفرنسية األرس أقدم من أرسة إىل ينتمي وهو
أفراد عن يؤثر ومما واملحبة، بالوفاق ظهرانيهم بني وعاشت بأهاليه فامتزجت عرش
توىل وقد بها، وتكلموا العربية اللغة مثلنا ودرسوا الرشق أهل أحبوا أنهم بالفخر أرسته
إسماعيل الخديو عهد يف الطبية العيني» «قرص مدرسة رئاسة بك غلياردو الدكتور أبوه
العهد يف األساتذة من الدروس يتلقون تالمذتها وكان األول، فؤاد امللك جاللة والد
اآلثار جمع يف الطويلة حياته غلياردو شارل قىض سواها. دون العربية باللغة املذكور
والرشقيني، الرشق يف أبحاثها تنحرص التي النفيسة والكتب التاريخية والرسوم القديمة
عاصمة يف منه أنفس عىل عيننا تقع لم نوعه من ونادًرا بابه يف فريًدا متحًفا منها فألف
ذلك يجعل بأن له أذنت املرصية الحكومة ألن بونابرت» «متحف سماه وقد النيل، وادي
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الفرنسية الحملة إقامة أثناء القاهرة يف بونابرت الجنرال سكنها التي الدار يف املتحف
لها إخالًصا وأمحضهم الفرنسية لدولته الناس أحب من غلياردو شارل وكان مرص، يف
راتب وكان املرصية، الحكومة يف العايل بمنصبه مصالحها سبيل يف ضحى إنه حتى
اعتزاله بعد فاضطر أرسته، وإعالة معيشته بنفقات للقيام الوحيد املورد املنصب هذا
الفرنسية الحكومة أن عىل شديد، مايلٍّ عٍرس يف سنة وأربعني نيًفا يتقلب أن الوظيفة
بعد الرشف جوقة بوسام عليه أنعمت بأن عليها وكافأته التضحية بهذه له اعرتفت

العمر. من والثمانني الحادية السنة بالًغا تعاىل هللا رحمه وفاته
الباب – العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب يف شقري شاكر ترجمة ** طالع

الثاني].
الخامس]. الفصل – الثالث الباب – الثالث [الكتاب يف سمري أحمد ترجمة †† سبقت
سكانها اشتهر التي ميكائيل زوق بلدة من حبالني أرسة إىل حبالني لويزا ‡‡ تنتمي
أول حبالني لويزا وتعد والفضة. بالذهب اللبنانية الحريرية املنسوجات تطريز بفن
والصحايف والخطيب الكاتب أرستها مشاهري ومن القاهرة، مدينة يف عربية صحافيٍة
نرشنا وقد بمرص، النظار مجلس يف الرتجمة قلم رئيس كان الذي حبالني بك إلياس
سليم ومنهم العربية، الصحافة لتاريخ األول الجزء من و١١٦ ١١٥ الصفحة يف ترجمته

سابًقا. القاهرة يف و«الوظيفة» «العدل» جريدتي منشئ حبالني
مجلة، بشكل تُنرش الرابع عددها منذ بدأت ثم جريدة بهيئة «األجيال» §§ صدرت
وصاحب السنة، سلخ يف تجليدها للمشرتكني ليتسنى األوىل الثالثة األعداد طبع فأعادت
الفصل – [التوطئة كتابنا يف أملعنا األصل حلبي صقال أنطون بن ميخائيل املجلة هذه
مبتكر أنها «األجيال» أعداد أول يف وجاء التاريخية، مباحثه يف تدقيقه قلة إىل الثالث]
الصحف بعض الحلبة هذه يف سبقها قد إذ ظاهر؛ غلٌط وذلك املصورة، العربية املجالت
عن «أخبار وصحيفة للصابونجي لندن يف العربي» و«االتحاد «النحلة» كمجلة الشهرية
يف غرغور لنجيب الجديد» «العام ومجلة بريوت يف األمريكيني للمرسلني اإلنجيل» انتشار
«معلومات» ومجلة أيًضا اإلسكندرية يف مشاقة لروفائيل «االبتسام» ومجلة اإلسكندرية
املجالت من وغريهما و«الهالل» «املقتطف» ذلك عىل وقس اآلستانة، يف بك طاهر ملحمد
والقمر» الزهرة سكان يف «السمر عنوانه كتاب صقال ومليخائيل األنحاء، سائر يف العربية
جزء عرش: التاسع القرن يف العربية «اآلداب كتابه يف شيخو لويس األب العالمة وصفه
بعض الكاتب فيها ادعى … فلسفية روايٍة شكل عىل «هو يأتي: بما «١٢٠ صفحة ثاٍن
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صقال ومليخائيل «… وتلفيق تمويه إنها قل أو التصديق، عن تبعد التي الغريبة املدعيات
بدمشق العربي» العلمي «املجمع مجلة يف بك مردم خليل انتقده شعر ديوان أيًضا
الديوان «قرأت ييل: ما منه نقتطف محكًما ًال مفصَّ انتقاًدا (٥٦٤–٥٦٨ صفحة ،٥ (مجلد
بخاطري يعلق لم ولكن والصواب، الخطأ فهرست حتى واحًدا حرًفا منه أخرم ولم كله

قوله: عند إال اللهم فيه ورد ليشء أهتز ولم … يشء منه

وي��ا وي��ا ال��ع��ظ��ي��م ال��ح��ب��ر أي��ه��ا ي��ا ش��ل��ح��ت ج��رج��س ال��ب��ط��ري��ك أي��ه��ا ي��ا

كانت ولكنها بارد، ماءٍ من بذَنوب فوجئ عريان هزة البيت هذا عند عرتني فلقد
يشاكل مكانًا تبوِّئه للديوان مزية عىل أقع أن حاولت استحسان، ال استهجان هزة
الشاعرية روح من ذماءً ولو أجد عساني السمع وألقيت إليه فحدقت صاحبه شيخوخة
هاتيك يف طريف صوبت ثم أجد، فلم املصفوفة املوسدة املوزونة األجسام تلك يف كامنًا
أو متني سبٍك أو محكم رصٍف أو مهندم بناءٍ أو جيدة صنعٍة عىل أقف لعلني األبيات
فيه يهديني أن هللا دعوت وذاك هذا من يئست وملا ذلك، من شيئًا رأيت فما حسن طالءٍ
يتطلب كمن فكنت مستملحة نكتٍة أو طلية نادرٍة أو بالغة حكمٍة أو سائغ معنًى إىل
مع فهو أقطاره، كل من بالديوان حافٌّ الطالع سوء أن يف مرية ال نار، جذوة املاء يف
قصيدٌة فيه فما القراء، يهم موضوع كل من خاٍل اللفظية والصنعة الشاعرية من خلوه
يشعر بما يشعر ال العالم هذا عن معزل يف صاحبه كأن اجتماعية مقطوعٌة أو وطنية

إلخ.» إلخ وطنه أهل به
جرائد فهرس يف رضا محمد الشيخ منشئه وعن «املنار» عن نرشناه ما ||| طالع

القاهرة.
اليازجي إبراهيم الشيخ اللغوي العالمة أستاذنا عن نرشناه ما إىل القارئ ¶¶ نُحيل
الذي وهو الكتاب، هذا من الثاني] الباب – العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب يف
معينة، أوقاٍت يف تباًعا تصدر دورية صحيفٍة عىل للداللة «مجلة» لفظة باستعمال أشار
إبراهيم الشيخ فأثبتها القاموس، يف ورد كما الحكمة» فيها «صحيفة األصيل ومعناها
والتي بعدها صدرت التي املجالت جميع االصطالح هذا يف وتابعته العرصي بمعناها
األصيل املعنى عىل أجهز شيوًعا األقطار جميع يف التسمية هذه شاعت ثم قبلها، كانت
«مجلة» لفظة عىل عثوره لدى املطالع ذهن إىل اآلن يتبادر فال باملرة، مهجوًرا صار حتى
عىل التسمية هذه العرص ُكتاب من أحد يطلق وال سواها، دون الدورية الصحيفة إال
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طالعت إذا ذلك ومع محدودة، أوقاٍت يف تباًعا تصدر كانت إذا إال الحكمة» فيها «صحيفة
القديم معناها بل الشائع الحايل معناها املذكورة للفظة فيها ترى ال العرصية املعاجم
وهو الحديثة، الصحافة ملسميات أسماء وضع إىل املولدون العرب توفق هكذا املهجور.

أبوابه. من ودخلوه بأسبابه طلبوه اللغة هذه أهل عىل بعيد غري مطلٌب
املجلة هذه إدارة حكيم أومري اعتزل «الشهباء» من الثالث العدد ظهور ## بعد
صاحبها أبدلها ثم جريدة إىل تحولت ثم منفرًدا، أنطاكي املسيح عبد بها فاستقل

.١٩٠٢ آذار ١٦ يف «العمران» بجريدة
كل مدارسها يف وتعلمت بريوت يف ولدت املذهب إرسائيلية هي أزهري *** إستري
شمعون الدكتور تزوجت وملا عرصها، صحافيات أرقى من لتكون لتها أهَّ التي العلوم
وحولتها «العائلة» مجلة ١٨٩٩ آيار ١ بتاريخ أنشأت حيث القاهرة يف سكنت مويال
الثاني كانون ١٦ يف فأسسا زوجها مع يافا إىل نزحت ثم جريدة، إىل ١٩٠٤ آذار ١ يف
وفاة وبعد العظمى، الحرب أوائل يف احتجبت التي العثمانية» «صوت جريدة ١٩١٤
تجارية، ألشغاٍل مرسيليا مدينة سكنوا الذين بأوالدها التحقت مويال شمعون الدكتور

هناك. وعاشت
وآثاره العلمية بتآليفه العربي العالم يف يُذكر أن من أشهر هو باشا زكي ††† أحمد

بالضاد الناطقون عليه أطلق حقٍّ وبكل املفيدة، ورحالته التاريخية ومباحثه األدبية
لغتهم، شأن وإعالء كلمتهم وجمع محبتهم من صدره يف يكنُّه ملا العروبة» «شيخ لقب
دار إىل املخطوطات ونفائس األسفار بنوادر الحافلة كتبه خزائن أهدى أنه فخًرا وحسبه
جيل. بعد جيًال امليمون ذكره وتخلد عبقريته عىل تدل سنية مأثرٌة وهي املرصية، الكتب
مجلسه يف وعضو ومفكريه لبنان أعالم من علم هو الخازن يوسف ‡‡‡ الشيخ
مرص يف بالصحافة اشتغل الرأي، وأصالة الحجة بقوة بالبنان إليه يشار سابًقا، النيابي
تموز ٢٩ يف «األخبار» صحيفة هناك أنشأ ثم طويًال، زمنًا «الوطن» جريدة يف سيما وال
الثاني ترشين شهر يف األحد» «بريد وجريدة ١٩٠٠ تموز ١ يف «الخزانة» ومجلة ١٨٩٦

.١٩٠٢
زيات أديب الدكتور منشئيها أحد انتقل عندما النرش عن املجلة هذه §§§ توقفت

فيها. وسكن الفرنسيس عاصمة إىل األصل الدمشقي
الحرب حوادث تنرش كانت ألنها الحرب»؛ «نفري العنوان بهذا املجلة هذه |||| سميت
وانتهت األقىص، الرشق يف ١٩٠٤ عام واليابان روسيا دولتي بني نشبت التي الشهرية

األوىل. عىل الثانية الدولة بفوز
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عدا ما فإنه العاملني مرص أطباء بني بعيدة شهرٌة نظمي العزيز عبد ¶¶¶ للدكتور
فقد املتأملة، اإلنسانية خدمة يف جليلة مآثَر له نجد ألَّفها التي الوافرة الطبية الكتب
بقدر أحوالهم وتحسني منهم البائسني لحماية األطفال» «رعاية جمعية تأسيس يف سعى
يف والجاه والثروة الفضل أهل من كثري الجمعية هذه لواء تحت وانضوى املستطاع،

املرصي. القطر
العلمي املجمع وعضو العرص، هذا يف بالضاد الناطقني أعالم من علم ### هو
فارس الدكتور العالمة بعد اإلطالق عىل األحياء الصحافيني وشيخ دمشق، يف العربي
القاهرة، يف ١٨٧٩ سنة الرشق» «مرآة جريدة ومؤسس قبايل، القادر عبد والشيخ نمر
أمية، بني عاصمة يف صدرت عربية مجلٍة أقدم وهي األخالق» «مرآة مجلة وصاحب
شتى كتٍب ومؤلف رأيت، كما النيل ووادي سوريا يف الصحف من ذلك غري ومنشئ
الرشق دول من عديدة أوسمٍة وحامل ونظًما، نثًرا الباع بطول له تشهد شعرية ودواوين
الصحافة «تاريخ كتابنا بتقريظ تكرم وقد وجاهته، عن وتحدث بفضله تنطق والغرب

يأتي: ما منها نقتطف عصماء بقصيدٍة العربية»

ال��ذه��ِب م��ن ب��أق��الم ال��ف��خ��ار أي��دي ت��س��ج��ل��ه��ا آث��ار ف��ي��ل��ي��ب ل��ل��ش��ه��م
ك��ال��نُّ��ُص��ِب ال��ش��رق ف��ي ت��م��اث��ي��ل��ه ق��ام��ت م��ك��اف��أة وال��دن��ي��ا ال��ن��اس ف��ي ك��ان ل��و
ال��ح��ق��ِب م��دى ي��ب��ق��ى أث��ًرا ال��ورى دون م��ن ال��ص��ح��اف��ة أرب��اب ن��ح��ن ل��ن��ا أح��ي��ا

الختام: يف قال أن إىل

ن��ش��ب وم��ن م��اٍل م��ن ال��غ��ب��اوة أه��ل ب��ه يً��س��ت��ِع��زُّ م��ا ال ال��ف��ض��ل ه��و ه��ذا
ق��ط��ب إل��ى ق��ط��ب م��ن وال��ب��ح��ر ال��ب��ر ف��ي م��ح��ام��ده وال��ع��ل��ي��ا ال��م��ج��د ف��ل��ي��ن��ش��ر

األحالم وتفسري األرواح واستحضار السحر يف امللوك» «طوالع مجلة **** تبحث
وسوء املجلة هذه حظ ولحسن واألباطيل، الخرافات من ذلك وغري املغناطييس والتنويم
من تنرشه ما كل ويصدقون بكتاباتها يؤمنون العقالء من كثريًا وجدت قرائها طالع
عن ورد ما إىل األنظار نوجه املضلِّلة املجلة هذه حال لحقيقة وبيانًا امللفقة، النبوءات
«املحروسة» جريدة ويف أوىل) سنة ،٤٨ (عدد الطرابلسية «الوجدان» جريدة يف وصفها

.١٩١٢ الثاني كانون ٤ بتاريخ القاهرة يف
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البعيد الشوط هذا بلغت وبعدها الرشق» «فتاة قبل نسائية مجلًة نعرف †††† ال
ونموها ثباتها يف الفضل يرجع انقطاع، بال االنتشار يف دائبة وهي األدنى الجهاد من
بمجلتها جنسها لبنات شيدت التي هاشم لبيبة الشهرية الكاتبة منشئتها إىل ورواجها
والدها يدعى وكان بريوت يف لبيبة السيدة ولدت والبيان، األدب دولة يف خالًدا رصًحا
انرصفت حيث القاهرة إىل العرشين القرن مطلع يف أرستها مع نزحت ثم مايض، ناصيف
الخط أيًضا منه وتعلمت اليازجي، إبراهيم الشيخ العالمة عىل العربية اللغة درس إىل
املرصية الجامعة عينتها و١٩١٢ ١٩١١ سنتَي ويف اإلجادة، كل فأجادته الجميل الفاريس
وجهت ١٩١٩ وعام الرتبية، يف محارضات إلقاء إليها وعهدت النسائي القسم يف أستاذًة
خري املهمة بهذه فقامت املعارف بوزارة التفتيش وظيفة بدمشق العربية الحكومة إليها
بتاريخ أنشأت حيث الجنوبية أمريكا يف تشييل جمهورية إىل سافرت ١٩٣١ وعام قيام،
رجعت التابعة السنة ويف سنتياغو، مدينة يف والغرب» «الرشق مجلة ١٩٢٣ أيلول ١٥
وقد املعهود، ونشاطها السيال بقلمها الرشق» «فتاة تحرير واستأنفت النيل وادي إىل

مكانه. يف فليطاَلع الجميل برسمها الكتاب هذا من األول الجزء مطلع زينا
القبطي الرجل ذلك الذهن إىل تبادر عوض فيلوثاوس جرجس ذكرنا ‡‡‡‡ إذا
ألَّف أخبارهم، عن والتنقيب آثارهم بنبش واملغرم قومه أمجاد عىل الحريص الصميم
باألقباط، عالقة له أو قبطي هو ما بكل هيامه عىل تدل بابها يف مبتكرة شتى كتبًا ونرش
يف تقدمه من بالرغم املشاق متحمًال وسوريا ولبنان وفلسطني مرص صعيد مراًرا وطاف
عرفناه القديمة. ومخطوطاتهم مخلفاتهم عىل والعثور جنسه بني أديار ملشاهدة السن؛
القبطية» «املجلة أيًضا وله الواسعة، ومعلوماته الطيبة وأخالقه بهمته فأعجبنا بالذات
بدأ القبطية» «النتيجة باسم يُعرف سنوي وتقويم ١٩٠٧ نيسان شهر يف أنشأها التي

.١٩٣٠ سنة ظهوره
العرصي». «الفتى بعنوان املجلة هذه من األوالن العددان §§§§ ظهر

العام من مثله يف ألنه ١٩٠٨ نيسان ٢٤ يف املرصي» «القطر مجلة ||||| صدرت
هذه وخطة القاهرة، إىل بمرص الربيطاني املعتمد غورست الدون السري وصل السابق
كانت كما إليه املشار ممثله سياسة وانتقاد اإلنكليزي لالحتالل بالعداء املناداة املجلة
جريدٍة إىل تحولت منها أجزاء بضعة صدور وبعد كرومر، اللورد سلفه مع الحال
نفسه الخديو إن حتى وقرأها عرفها إال عظيم يبَق ولم شهرتها، لها فكانت أسبوعية
الجيش ضباط وكان املرصية، الصحف من سواها يطالع وال لعادته خالًفا يقرؤها كان
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إىل الجريدة هذه دخول منع قررت ملا السودان حكومة إن حتى عاضديها من املرصي
أنصارها من أيًضا العمال وكان مالبسهم، طيات يف يخفونها الضباط أولئك كان بالدها
ثالثة القاهرة يف الرتاموي موظفي اعتصام إلحداث كافيتنَي كانتا منها مقالتنَي إن حتى
والسالح، بالعصا إال الحادث هذا تأثري يقاوم أن البوليس يستطع ولم متواليات، أيام
الصحف ولتحامل التجارة غرفة الستياء كافيًة الجريدة هذه من مقاالت ثالث وكانت
ألن اإلنكليزية؛ البضائع مقاطعة وجوب للمرصيني بنيَّ ألنه حلمي؛ أحمد عىل اإلنكليزية
لوادي الربيطاني االحتالل علة هو الدوام عىل وترويجها مرص يف البضائع تلك رواج
املعايب عن الستار املرصي» «القطر جريدة صاحب حلمي أحمد كشف وملا النيل،
القيامة عليه قامت لألعيان؛ واألوسمة الرتب بيع سيما وال الخديوية املعية يف املتفشية
املرصية األمة دعوة عىل عامل كعدوٍّ للخديو فمثلوه البالد، أمري لدى األعداء به وسعى
عىل ألقاها التي خطبته حلمي أحمد نرش وملا أرسته، من امللك وانتزاع عليه للخروج
دفاًعا األوبرا بساحة ١٩٠٩ آذار ٨ تظاهرة يف املرصيني من ألًفا وعرشين خمسة نحو
صدور ذلك نتيجة وكانت العامة، النيابة من دعوى عليه ُرفعت العثمانية الدولة عن
أقىص وهو شهور ستة مدة جريدته وتعطيل شهًرا عرش ستة بالحبس عليه الحكم
٢٣ يف الظهور إىل املرصي» «القطر عاد األشهر الستة انتهاء وبعد القانون، يف عقوبة
جريدته سياسة إلدارة حلمي أحمد فاختار السجن، يف وصاحبه ١٩٠٩ األول ترشين
لم ولكنها له، أنشئت الذي املبدأ عىل فيها فنهج إسكوردينو جربيل يسمى إيطاليٍّا رجًال
تعطيل وقرر غايل باشا بطرس برئاسة الوزراء مجلس اجتمع حتى شهور ثالثة تلبث
حلمي أحمد خروج وبعد املرصي، العرش صاحب حرمة انتهكت ألنها مؤبًدا؛ الجريدة
الوطني، الحزب حال لسان كانت التي «الَعَلم» جريدة محرري إىل انضم السجن من
عالقة له ما بكل فيه ألمَّ اإلنكليزي االحتالل عهد يف املرصية السجون عن كتابًا ونرش

اآلن. إىل الرومان عهد من املوضوع بهذا
أي القديمة املرصية اللغة بمعرفة املريي لبيب يوحنا بن أقلوديوس ¶¶¶¶ اشتهر
«اآلثار مجلة لها وأنشأ بها واشتغل أصولها وأحكم تعلَّمها قبطي أول وهو الهريوغليفية،
كنوزها بعض بالطبع ونرش فيها ألف التي القبطية لغته بإتقان أيًضا وتفرد املرصية»،
للقسم ومفتًشا القبطية الكهنوتية املدرسة يف اللغة لهذه أول أستاذًا ُعني وقد العلمية،
القبطية باللغة هيامه وبلغ بالقاهرة، املرصية اآلثار دار يف ١٨٨٤ سنة األثري القبطي
الوسائل بكل إحيائها يف يسعى كان إنه حتى غريبًا مبلًغا تندثر كادت أو اندثرت التي
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النساء حتى بيته وآل ذويه علَّم لبيب أقلوديوس أن بكالمه يوثق رجل لنا وروى الفعالة.
١٩٠٠ سنة وأنشأ بها، إال معهم يتكلم يُك ولم البائدة القبطية اللغة تلك واألطفال
كان أنه مفاخره ومن قبطيٍّا، اآلخر والنصف عربيٍّا نصفها جعل شمس» «عني مجلة
خدًما له فأدى بالقاهرة ١٩٠٠ نيسان يف املنعقد الثاني الدويل األثري املؤتمر يف عضًوا
تأليف إليه ففوض الواسعة ومعارفه لبيب أقلوديوس خربة عىل املؤتمر اعتمد وقد وافرة،
ملجلة األوىل النبذة من عرشة الثانية املجموعة مقدمة يف عناوينها ذكرت بحثًا عرش اثني

مطالعتها. إىل املباحث هذه هواة فنحيل املرصية»، «اآلثار
كان فإنه الرشقية؛ البالد يف جاويش العزيز عبد الشيخ اسم يجهل من #### ليس
أسسها التي «اللواء» جريدة لتحرير ورئيًسا املرصية الوطنية الحركة قادة أكرب من
كلمة اتفقت مرص استقالل سبيل يف الستهالكه ونظًرا القاهرة، يف باشا كامل مصطفى
وه سمَّ به ا خاصٍّ وساًما له فأنشئوا جهاده؛ ومكافأة تكريمه وجوب عىل قاطبًة املرصيني
من اإلنكليز رأى وقد مثيل، له يُسبَق لم عظيم مهرجاٍن يف إليه وأهدوه الشعب» «وسام
حيث اآلستانة إىل العزيز عبد الشيخ فلجأ النيل وادي عن يبعدوه أن سياستهم مصلحة
الحرب وأثناء عامني، عاشت التي العثماني» «الهالل جريدة ١٩١٢ آذار ١٦ بتاريخ أنشأ
الخالفة ملقام تعزيًزا اإلسالمي» «العالم مجلة ينرش أن العايل الباب إليه أوعز العظمى
يف املجلة هذه صدور وكان العثمانية، السلطنة أعداء محاربة عىل للمسلمني وتحريًضا

.١٩١٦ آيار ٤
حتى فيها ونبغ الرشقية املوسيقى فن عىل عكف األصل لبناني شلفون *****إسكندر
املجالت باكورة البالبل» «روضة مجلته وتعد العرص، هذا يف املعدودين أقطابها من صار

األدنى. الرشق لغات وسائر العربي اللسان يف املوسيقية
عامها ويف كاملة، أعوام أربعة املرصي القطر يف السورية املجلة هذه †††††عاشت
مع البطريركية» «املجلة وهو جديًدا عنوانًا لنفسها متخذة لبنان إىل انتقلت الخامس

النيل. وادي يف اتبعتها التي الخطة عىل املثابرة
كادت وما ١٩٢٨ شباط ٤ يف نعمان السعيد أحمد ملنشئها املجلة هذه ‡‡‡‡‡ظهرت

السنة من الثاني ترشين ٢٥ يف نرشها صاحبها فأعاد رساجها انطفأ حتى للوجود تربز
مرتني. املجلة هذه عنوان إثبات فوجب التاريَخني كال يف األول بالعدد ابتدأ وقد ذاتها،

العظمى» «السعادة مجلة أنشأ املحتد تونيس حسني الخرض محمد §§§§§ السيد
عىل العربية املجالت جميع باكورة وهي بالده، عاصمة يف ١٩٠٤ نيسان ٢ بتاريخ
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والصحافة باألدب اشتغل مرصحيث إىل نزح ثم التونسية، اململكة أنحاء جميع يف اإلطالق
النيل. وادي سكان بني محرتمة منزلًة وأحرز

تحول ثم حافظ، حسن ملنشئه جريدة بهيئة ١٩٢١ آذار ٢ يف «الصباح» |||||| ظهر
القشايش. إسماعيل مصطفى تحريرها ورئيس صاحبها بعناية ١٩٢٩ عام مجلة إىل

الثاني ترشين ٩ تاريخها جريدة بشكل أوًال الهول» «أبو مجلة ¶¶¶¶¶ صدرت
.١٩٢٠

له نرشناها التي الرتجمة يف القديم والصحايف الشهري الكتاب هذا حق ينا ##### وفَّ
مطالعتها إىل اللبيب القارئ فنحيل األول]، الفصل – األول الباب – الثالث [الكتاب يف

مكانها. يف
منشئتها وتعترب بالضاد، الناطقني لسان يف النسائية الصحف باكورة ****** هي
أخبار وردت وقد الرشيفة، لغتنا يف الصحافيات أوىل املولد البريوتية نوفل هند السيدة
من الثالث الجزء يف أعاله الواردة اإلسكندرية مجالت من سلفها ما مع «الفتاة» مجلة

العربية». الصحافة «تاريخ كتابنا
جديدة سنٍة كل رأس يف تصدر أن الراقية الغربية الصحف عادة †††††† جرت
هذا ويكون مشرتكيها، إىل هدية تقدمه االعتيادي حجمها من أكرب بحجٍم ممتاًزا عدًدا
عىل األمر يقترص ولم املواضيع، املختلفة باملقاالت ًعا ومرصَّ البهية بالرسوم مزيَّنًا العدد
اإلنشاء عالم يف املشهورين اإلفرنج كتَّاب فحول من كثريين هنالك إن بل الصحافيني،
مطالعة يف الراغبني ويبيعونها بأسمائهم صحًفا جديد عاٍم كل مطلع يف يصدرون واألدب
صدور الصرب بذاهب يرقبون الغربية األقطار تلك يف القوم وترى غالية، بأسعاٍر أقوالهم
من تحويه ملا القصاع؛ عىل الجياع تهافت عليها فيتهافتون املخصوصة السنوية األعداد
تشبه عربي كاتب وأول األعداد. تلك غري يف بها الظفر يتسنى ال التي الفوائد جزيل
املسترت غرغور نجيب هو إنما األسلوب هذا يف حذوهم وحذا والكتاب الصحافيني بأولئك
فإنه الجرائد، صفحات عىل نرشها التي الفصول أكثر يف فضيل» «حاجب اسم تحت
من األوىل وهي رة، املصوَّ الجديد» «العام بمجلته ١٨٩٥ سنة غرة يف الرشق أدباء أتحف
كتابهم ومشاهري الغربيني الصحافيني مجرى املتفنن منشئها فيها جرى عندنا، نوعها
سلسلة إىل أضاف إذ بالدنا؛ يف اإلعجاب إىل مدعاة املبتكر عمله جاء وقد الكالم، سبق كما

إليها. افتقار يف الرشقيون كان جديدة حلقًة الصحف
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لم ما البعيد الصيت من ونالت أعوام عرشة الجليس» «أنيس مجلة ‡‡‡‡‡‡ عاشت
يف تقرأ كانت أنها ذلك عىل برهانًا وحسبنا العهد، ذلك قبل سواها نسائية مجلٌة تنله
منشئتها فإن ولذلك الرشقية؛ البالد جميع يف واألعيان واألمراء وامللوك السالطني قصور
واألدب، الصحافة عالم يف مستطابًا وذكًرا كبريًا جاًها أحرزت أفريينوه ألكسندرا السيدة
(١ سنة ،٨ صفحة ،١ عدد الشتاء، (مجلة عنحوري بك سليم عنها كتبه ما وإليك
املرأة هي أفريينوه ألكسندرا السيدة الفاضلة الكاتبة فإن شواذ قاعدة لكل «وإنما قال:
نهوض، أتمَّ بأعبائه ونهضت علمي، أدبيٍّ مرشوٍع عىل أقدمت التي الوحيدة الرشقية
نرى بينا والنفع، بالفائدة جنسها بنات وعىل عليها عادت بهمٍة ة جمَّ أعواًما فيه وثبتت
بمهنٍة وارتزاقها عاًرا، املرأة سفر يحسبن وهن املرآة أمام جزاًفا األيام يرصفن أترابها
واألمرية قحة.» والتأليف والخطابة كالصحافة الخطرية باملرشوعات وقيامها ، ذالٍّ رشيفة
والكرم، والثروة بالذكاء املشهور خوري هللا نعمة بن قسطنطني بنت هي ألكسندرا
أرستها مع نزحت ثم املحبة، راهبات مدرسة يف وتثقفت بريوت يف ١٨٧٢ عام ولدت
تزوجت وقد الفرنسية، Lotus ومجلة إليها املشار مجلتها أنشأت حيث اإلسكندرية إىل
يف عاليًا مقاًما نالت أنها وكما تربية. أحسن ربَّتهم أوالًدا فرزقت أفرينوه ملتيادي السيد
منحها ١٩٠١ عام ففي والسالطني؛ امللوك لدى رفيعة مكانًة كذلك أحرزت األدب عالم
أتحفها بالنساء ا خاصٍّ وساًما ألجلها وأنشأ الرشق» «كوكب لقب إيران شاه الدين مظفر
باآلستانة الهمايوني السالملك حفلة شهدت ١٩٠٣ تموز ويف بخطه، موقًعا رسمه مع به
بالحجارة مرصًعا األوىل الدرجة من الشفقة بوسام الحميد عبد السلطان عليها فأنعم
ألكسندرا انتُدبت باريس يف ١٩٠٠ سنة العام» «السلم جمعية اْلتأمت وملا الكريمة،
تخفق جعلتها مخصوصة سالم راية ملرص حينئٍذ فأنشأت فيها، مرص سيدات لتمثيل
فتعرفت الجمعية تلك رئيسة اإليطالية فيزينوسكا األمرية وكانت الدول، سائر رايات بني
عنها يرثون أوالد فيزينوسكا لألمرية يكن ولم وثقتها، بصداقتها وحظيت إليها ألكسندرا
بعد اإلمارة لقب ينتقل أن يف رغبتها عن األخرية وصيتها يف فأعلنت الرشيف، لقبها
بعدها. من ذريتها يف الرشيف النعت هذا بتسلسل الحق مع ألكسندرا السيدة إىل وفاتها
وصية بمآل يخربها ألكسندرا السيدة إىل كتب األمرية وفاة بعد فيزينوسكا األمري أن عىل
رضيح عىل ومستمطرة النبيل العطف هذا له شاكرة الرتجمة صاحبة فأجابته زوجته،
تحويل إيطاليا ملك الثالث عمنوئيل فيكتور صدق وقد الرحمة، شآبيب الفقيدة األمرية
أدبيٌة مآثُر الجليس» «أنيس صاحبة ولألمرية أفريينوه، أرسة إىل الرشيف اللقب هذا
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مختلفة، مواضيَع يف البديعة القصائد ونظمت األمهات» «شقاء رواية عربت فإنها شتى
هو كان التي مجلتها عىل بفضله اعرتاًفا ومرائيه الحداد نجيب الشيخ ديوان وطبعت
فقرظها النحلة» «شعر ديوان نفقتها عىل وطبعت فيها، يُحرِّران أمني الشيخ وأخوه
صدر يف األمرية رسم تحت أثبتها التي األبيات بهذه صابونجي لويس الدكتور ناظمه

وهي: الديوان

ي��ك��ت��م��ُل ال��س��ع��ي ع��ن��د ال��ب��در ك��أن��ه��ا س��اع��ي��ة ل��ل��خ��ي��ر ال��ت��ي م��ث��ال ه��ذا
ت��ن��ت��ق��ُل! ل��إلح��س��ان ال��ح��س��ن م��ن غ��دت ول��ك��م ب��ه��ا إح��س��انً��ا ال��ح��س��ن ق��ارن ق��د
ال��م��ق��ُل ب��ه ت��زه��و ال��ذي ال��م��ث��ال ب��ذا م��ح��اس��ن��ه��ا م��ن ج��م��اٍل ش��ه��ود ل��ه��ا
ال��َج��ل��ُل ال��ش��اه��د ل��ك��ت��اب��ي ف��ط��ب��ع��ه��ا ب��ع��ٍد ع��ن اإلح��س��ان ش��اه��د ي��ش��أ وم��ن

فادحة ماليٍة بخسائَر منيت إذ طويًال؛ زمنًا ألكسندرا لألمرية يصُف لم الدهر أن عىل
الرزق، وراء سعيًا إنكلرتا إىل أوالدها نزح ثم جمة، متاعَب بسببها وعانت بها ت أرضَّ
كثرية ألكسندرا وكانت لندن، يف ١٩٢٧ عام توفيت وهناك العظمى، الحرب بعد فتبعتهم
أدبي. مرشوٍع أو خريي عمٍل كل إىل تحنُّ والُخلق الَخلق جميلة اللسان فصيحة الوفاء
نيسان ١ بتاريخ اإلسكندرية يف للوجود والبنات» السيدات «مجلة §§§§§§ برزت
الثالث عامها يف الظهور إىل عادت ثم الثاني، عامها ختام يف قرائها عن واحتجبت ١٩٠٣
من تحريرها تولت وقد فقط، السيدات» «مجلة وعنوانها ١٩٢١ الثاني ترشين بتاريخ
نقوال األملعي الكاتب زوجها مع باالشرتاك أنطون روز الفاضلة منشئتها الحني ذاك
ويف تزل، ولم النيل وادي عاصمة إىل الصحيفة هذه إدارة انتقلت العهد ذاك ومن حداد،
ومن اآلن، حتى عليه واستقرت والرجال» السيدات «مجلة بعنوان ُعرفت الرابع عامها
عدد، كل يف الصغرية الروايات أو املسلسلة الروايات من تنرشه بما تفردت أنها مميزاتها

روايات. ثالث عىل املنطوية العربية» الوحدة ن «تكوُّ املسلسلة رواياتها أشهر ومن
ذلك بعد لها قدر ثم أدبية كمجلٍة أولهما يف برزت عهدان: الصحيفة ||||||| لهذه
حيث ١٩٣٠ آذار ٣١ يف الثاني عهدها ويبتدئ يسري، غري زمانًا قرائها عن تحتجب أن
أحمد زكريا السيد الفاضل منشئها اتبع وقد اجتماعية، سياسيٍة جريدٍة بشكل ظهرت

هذا. كتابنا من تابع جزءٍ يف سنورده ا خاصٍّ برنامًجا رشدي
شكل إىل ١٩٣٠ سنة تحول ثم أوًال مجلة بهيئة املرصي» «التاج ¶¶¶¶¶¶ ظهر

جريدة.
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منشئها حولها ثم جريدة بشكل ١٩٢٧ الثاني ترشين ١٤ يف «األقالم» ###### نشأت
.١٩٢٩ عام مجلة إىل

السودان مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

السودان عاصمة «الخرطوم» مدينة أوًال:
١٩١٢ أيلول ١١ رسجيوس* مرقس القمص املرقسية⋆ ⊙املنارة (١)

وسكن السودان حارضة الخرطوم مدينة من رسجيوس مرقس القمص انتقل * ملا
تصدر تزل لم وهي أعاله، املذكورة مجلته إدارة أيًضا إليها نقل النيل وادي عاصمة يف
٣٢٠ صفحة ٤٦٥ رقم تحت القاهرة مجالت فهرس يف ذلك إىل أرشنا كما اآلن حتى
١٩٣٣ سنة منذ املرصية» «املنارة وجعله املجلة عنوان أبدل أنه غري التنبيه، فوجب

الدينية. صبغتها عنها أزال وهكذا

التونسية اململكة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة «تونس» مدينة أوًال:
١٩٠٤ نيسان ٢ الحسني بن الخرض محمد العظمى السعادة (١)
١٩٠٦ آذار ٢٧ الجعايبي محمد الدين خري (٢)

١٩٠٦ األول ترشين ١٥ محمود بن إنكريي*وصالح جربائيل تونس (٣)
١٩٠٨ حزيران ١٤ إبراهيم بن الصادق محمد النصيحة (٤)
١٩٠٩ نيسان ٢٢ أحمد الشيخ بن بنعيىس الثريا (٥)

١٩١١ الثاني كانون ١ الغطاس الرزاق عبد املدرسة (٦)
١٩١٤ الثاني كانون ١ األهلية االقتصادية املصالح إدارة للفالحة إرشادات (٧)

١٩٢٠ شباط ٢١ اللغة ملعلمي الودادية الجمعية
العربية

العربي التعليم مجلة (٨)

933



العربية الصحافة تاريخ

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩٢٠ تموز ١٧ سومر الرحمن عبد اآلداب مجلة (٩)
١٩٢٠ تموز ٣١ املشرييف العربي محمد البدر (١٠)

١٩٢٣ آب السنويس العابدين زين األدبي العالم (١١)
١٩٢٧ األول ترشين ٢٧ املرساوي محمد األدبية الطرائف (١٢)

سوسة مدينة ثانيًا:
١٩٠٥ آب ٣   األمل تحقيق (١)

مجلة بنرش الصحافية حياته بدأ االطالع واسع األصل لبناني هو إنكريي * جربائيل
باللغتنَي أنشأها وقد التونسية، اململكة عاصمة يف ١٩٠٦ األول ترشين ١٥ يف «تونس»
جرائد صاحب محمود بن صالح السيد وزميله األديب صديقه مع والفرنسية العربية
ثم الجزء، هذا من ٢٥٢ الصفحة يف ذكرها املار األمة» و«لسان و«الرتقي» «تونس»
العربية «الدلتا» جريدة فأنشأ بالصحافة اشتغل حيث النيل وادي إنكريي جربائيل هبط
«جورنال جريدة فييه جورج من ابتاع ذلك وبعد املنصورة، مدينة يف ١٩١٢ سنة الفرنسية
القاهرة. صحف كربيات من وتُعدُّ واسًعا انتشاًرا منترشة اآلن وهي الفرنسية كري» دي

األوسط) (املغرب الجزائر مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

الجزائر عاصمة أوًال:
١٩٠٧ شباط ١٤ ديريو* جان اإلحياء (١)

١٩٢٠ األول ترشين ٨ قدور بن عمر الفاروق (٢)

قسنطينة مدينة ثانيًا:
١٩٢٤ بادييس بن الحميد عبد الشهاب (١)
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الكتاب، هذا من األول] الفصل – [التوطئة يف الشهرية الصحافية هذه رسم * طالع
الجزائر، عاصمة يف العربية املجالت باكورة منشئة هي األصل الفرنسية السيدة وهذه
وأحرزت الزهراء»، «فاطمة أو رياض» «جمانة باسم ومؤلفاتها كتاباتها يف وتُعرف
الرشقية اللغات مدرسة طلبة جميع بني ١٩١١ عام العربية اللغة آداب يف األوىل الجائزة
أسٍف رنة ملنعاها فكان املذكورة العاصمة يف ١٩١٤ عام وفاتها وحلَّت باريس، يف الحية
تعاىل هللا رحمها آثارها من ولدينا واملسترشقني، األدباء من فضلها عاريف لدى شديد

الجميل. املغربي بخطها مكتوبة شتى رسائُل

األقىص) (املغرب مراكش مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

طنجة مدينة أوًال:
١٩٠٨ آب ١٥ كرم وديع الصباح (١)

زنجبار سلطنة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة زنجبار أوًال:
١٨٩٩ األول كانون ٢٤ رسمية واألرسار بالبشائر املعلن الجازيت (١)
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العربية الصحافة تكوين منذ أوروبا صحافة فهارس يف
١٩٢٩ السنة ختام إىل





األول الباب

أوروبا يف العربية اجلرائد فهارسمجيع

اإلطالق. عىل أوروبا يف العربية الجرائد جميع فهارس يتضمن
األصقاع يف الصحف هذه مراكز لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي

املذكورة.

∗∗∗

الرتكية الدولة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

القسطنطينية مدينة أوًال:
١٨٥٥ حسون* هللا رزق األحوال مرآة (١)
١٨٥٧ شلهوب إسكندر السلطنة (٢)

١٨٦١ تموز الشدياق فارس أحمد الجوائب† (٣)
١٨٧٩ تموز ٢٣ دالل‡ جربائيل السالم (٤)
١٨٨٣ آب ٢٩ قدري أحمد االعتدال§ (٥)

١٨٨٥ الصائغي صالح الحاج السالم (٦)
١٨٨٦ نيسان ١١ الطويراني باشا حسني حسن اإلنسان (٧)

١٨٨٨ الثاني ترشين ٢٨ أدهم إبراهيم الحقائق (٨)



العربية الصحافة تاريخ

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٨٩٣ آب ٣١ املخزومي باشا محمد البيان (٩)
١٨٩٥ آذار ١٣ بك طاهر محمد املعلومات|| (١٠)

١٨٩٦ صابونجي لويس الدكتور سياحتي (١١)
١٩٠٠ نيسان ١١ زكي محمود العثماني الكوكب (١٢)

١٩٠٣ الزهراوي الحميد عبد املنري¶ (١٣)
١٩٠٨ آب ٩ املخزومي باشا محمد املساواة# (١٤)
١٩٠٨ آب ١٣ املجذوب ومحمد كريمة محمد القسطاس (١٥)

١٩٠٨ حاج فريد طاووس (١٦)
١٩٠٨ آب ٢٢   األوفوروك (١٧)

١٩٠٨ أيلول ١٦ شهاب خليل واألمري حاج رشيد العدالة شمس (١٨)
١٩٠٨ األول ترشين ٤ الزهري باشا أحمد الدستور (١٩)
١٩٠٨ األول ترشين ١٠ حرفوش بك جرجي الحق كلمة (٢٠)
١٩٠٨ الثاني ترشين ٥ بك صفا محمد العدل (٢١)
١٩٠٨ األول كانون ٢٢ بك صفا محمد بروتستو (٢٢)
١٩٠٩ الثاني كانون ٢١ املؤيد** بك شفيق العثماني اإلخاء (٢٣)

١٩٠٩ شهاب خليل األمري الحقائق شمس (٢٤)
١٩٠٩ شباط ٣ هللا†† عبيد محمد العرب (٢٥)
١٩١٠ آذار ٣ الصمد عبد الوهاب عبد الخالفة دار (٢٦)
١٩١٠ آذار ٢٠ البغدادي الرزاق عبد االنتقاد (٢٧)

١٩١٠ نيسان ١٤ الحنبيل وشاكر الزهراوي الحميد عبد الحضارة (٢٨)
١٩١١ الثاني كانون ٩ املقحفي محمد الفردوس (٢٩)
١٩١١ األول كانون ٢١ الزهراوي الحميد عبد املدنية (٣٠)
١٩١٢ الثاني كانون ٢ نجار سليم إبراهيم األخبار رشكة

الصحافية
(٣١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩١٢ الثاني كانون ١١ األسعد وكامل الزهراوي الحميد عبد اإلدارة (٣٢)
١٩١٢ آذار ١٠ وهبة ح. يعلو الحق (٣٣)
١٩١٢ آذار ١٦ جاويش العزيز عبد الشيخ العثماني الهالل (٣٤)

رزق هو الخافَقني يف عربية صحيفًة باسمه أصدر بالضاد ناطق كاتٍب أول * إن
١٨٥٥ سنة األحوال» «مرآة جريدة أنشأ فإنه املحتد، واألرمني املولد الحلبي حسون هللا
يمكننا ذلك وألجل السيال؛ قلمه نفثات وأودعها الشهرية القرم حرب أثناء اآلستانة يف
يف ترجمته راجع اإلطالق، عىل العربي اللسان يف الصحافيني جد حق بكل نسميه أن

السابع]. الفصل – الثاني الباب – األول [الكتاب
الباب – األول [الكتاب يف العالمة مؤسسها وترجمة الجريدة هذه أخبار † طالع
«جريدة» لفظة استعمل من أول الشدياق فارس أحمد وكان السابع] الفصل – الثاني
«الجريدة» اسم شاع الوقت ذاك ومذ السيارة، والصحف الدورية النرشات عىل للداللة
دي أنطون الكنت البكر ولشقيقنا العرصي. بمعناها والُكتاب الصحافيني جميع لدى
جثمانه ونقل الشدياق فارس أحمد الشيخ صديقه وفاة عند نظمه شعري تاريٌخ طرازي

قال: رأسه مسقط لبنان إىل القسطنطينية من ١٨٨٧ سنة

ال��ردى واف��اه َف��ُروق ب��أرض ع��ل��م رأس��ه م��س��ق��ط ال��ي��وم واف��ى ب��ال��ي��م��ن
ال��م��دى ط��ال ب��ع��دم��ا أح��م��د ف��ال��ع��ود م��ت��غ��ربً��ا ق��ض��ى ق��د ع��اًم��ا س��ت��ي��ن
وم��ردَّدا م��ج��دًدا ال��ن��واح ف��ع��ال ج��ث��م��ان��ه ش��ي��ع��وا ل��ل��ح��ازم��ي��ة
م��ل��ح��دا ف��ي��ه ال��ع��م��ر ي��ظ��ل ل��ح��ًدا ق��ل��ب��ه ف��ي ل��ه ب��ن��ى ال��رش��اد وأخ��و
أح��م��دا وال��ق��واف��ي ال��ح��م��ي��ة ت��رث��ي أرَّخ��وا وال��ح��م��ي��ة ال��ق��واف��ي وب��ن��و

١٨٨٧

– العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب يف وترجمته دالل جربائيل رسم ‡ انظر
هذا. كتابنا من الرابع] الباب
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من كثري شأن هذا وكان والرتكية، العربية باللغتنَي تُنرش «االعتدال» جريدة § كانت
القرن وأوائل عرش التاسع القرن أواخر يف الخالفة بدار صدرت التي العربية الصحف

العرشين.
عاصمة يف وأرقاها رة املصوَّ الصحف جميع أقدم «املعلومات» جريدة || كانت

والفارسية. والرتكية العربية وهي: ثالث بلغاٍت تُطبع وكانت األتراك، السالطني
يوزعها ثم الجالتني عىل يطبعها وكان الزهراوي الحميد عبد أصدرها جريدة ¶ هي
وقد املستبدين، الحكام عىل ويمالئهم بالدستور القائلني األتراك شبان بها ويظاهر ا رسٍّ
(مجلد الدمشقية «العروس» مجلة يف املنشورة الزهراوي ترجمة يف الجريدة هذه ذكر ورد
الحرب أثناء شنًقا األتراك أعدمهم الذين السوريني أحرار من الزهراوي وكان (٣ جزء ،٦
مدينة يف ١٩١٣ سنة التأم الذي األول العربي املؤتمر ترأس وقد دمشق، يف العظمى
شارل األستاذ وكان مركزيٍّا، ال استقالًال السورية البالد منح عن البحث جرى باريسحيث
إليه. املشار املؤتمر يف الفرنيس للقسم كاتبًا السابق اللبنانية الجمهورية رئيس دباس

النيل وادي عاصمة يف ١٨٨٨ سنة الصحافية حياته املخزومي باشا محمد # بدأ
وكان الحوت، الرحمن عبد خاله مع باالشرتاك املرصية» «الرياض مجلة أنشأ عندما
الخاصة لدى أرسته بها تُعرف كانت التي الكنية وهي سلطاني محمد حينئٍذ يُدعى
تلك إلغاء بوجوب العثمانية الدولة سلطان الثاني الحميد عبد أمر فصدر والعامة،
تخضع أن «سلطاني» أرسة فاضطرت لقبه، وبني بينها التباس يحصل لئال الكنية
إليه تنتمي الذي مخزوم إىل نسبة «مخزومي» كنية لنفسها وتتخذ املطلق املليك إلرادة
أصدر ١٨٩٣ سنة آب ٣١ ويف العرب، عند قديًما املشهورة القبائل رؤساء أحد وهو
يف سيما وال اإلسالمية األقطار يف كثريًا انترشت التي «البيان» جريدة القسطنطينية يف
األقالم وأرباب الصحافة عىل التضييق من كان ملا الجريدة هذه عمر يطل لم ولكن الهند،
حكام ألن بتعطيلها؛ السلطانية اإلرادة فصدرت إليه، املشار السلطان جواسيس ولكثرة
واالستقالل النهضة روح الجريدة هذه تُنِعش أن من حساب ألف يحسبون كانوا األتراك
يف يكتبه عما يُستنَطق منها عدد كل صدور بعد صاحبها وكان العربية، األقوام يف
الدولة يف الدستور إعالن أثر وعىل وشأنها، الجريدة وترك املعاملة هذه من فملَّ جريدته،
وقد فقط، أعداد ثالثة منها ظهر التي «املساواة» جريدة أسس ١٩٠٨ سنة العثمانية
تأليٌف املخزومي باشا وملحمد حلب. والية يف لألوقاف مفتًشا منشئها تعيني عند تعطلت
وحلَّت الخاصة، آراءه عليه وعلق األفغاني الدين جمال السيد مذكرات فيه جمع نفيس

.١٩٣٠ عام رأسه مسقط بريوت يف وفاته
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وكان أعيانها، عيون ومن دمشق يف املفكرين صفوة من املؤيد بك شفيق ** كان
الكربى الحرب أثناء ١٩١٦ آيار ٦ بتاريخ شنًقا األتراك أعدمهم الذين الشهداء عداد يف
اشتهر التي العظم آل أرسة إىل بك شفيق وينتمي العربي، االستقالل قضية يف الشتغالهم
وكان والعرشين، عرش والتاسع عرش الثامن القرون يف دمشق حكموا واليًا عرش أحد منها
املؤرخ شهد كما وسطوة وصيتًا عزٍّا عهدهم يف النصارى ونال عادًال عام بوجٍه حكمهم
آل آثار ومن الباشا. قسطنطني الخوري املدقق العالم نرشه الذي كتابه يف بريك ميخائيل
ومنها الرشقية، الهندسة يف آية وهو البزورية سوق يف باشا أسعد خان الخالدة العظم
الهندسة نموذجات أروع من وهو الخان من وجيزة مسافٍة عىل الواقع القرص أيًضا
جمعت معرض إىل وحوَّلته غورو الجنرال عهد يف الفرنسية الدولة اشرتته وقد العربية،

العربية. التحف شتى فيه
وصاحب «أزمري» آيدين مبعوث هللا عبيد محمد عن للتعريف لزوًما نرى †† ال
والقدح فيهم للطعن ذريعة واتخذها اسمه لها انتحل فإنه اآلستانة، يف «العرب» جريدة
القرآنية اآليات رشح يف وترصفه الرجعية بمبادئه مشهوًرا هللا عبيد وكان لديهم، ما بأعزَّ
جثًة الجامع من لخرج هللا لطف ولوال «قابو»، جامع يف ألقاها خطبة يف له جرى كما
محمد أن عىل .(١٩١١ األول كانون ٢٧ بتاريخ ،١٠٤٧ عدد طرابلس، (جريدة باردة
ألقاها أخرى خطبة يف الكرة أعاد بل القحة من الحد هذا عند يقف لم هذا هللا عبيد
بعض بها حرَّف ألنه بتوقيفه؛ الحكومة فأمرت رمضان، بشهر صوفيا آيا جامع يف
وساقته بروسة والية إىل فراره بعد عليه القبض الحكومة ألقت أن عتم وما دينية، آياٍت
بالسجن املذكور الديوان عليه حكم ١٩١٢ الثاني ترشين ١٧ ويف الحربي، الديوان إىل
قتل عىل تآمروا الذين االتحاديني زعماء حاكمت عندما وذلك خيانة، بتهمة سنني خمس
البلقان. دول مع تركيا حرب أثناء األعظم الصدر باشا وكامل الخامس محمد السلطان

روسيا دولة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة بطرسربج أوًال:
١٩٠٧ إبراهيم الرشيد عبد التلميذ (١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

القريم) (بالد رساي باغجة مدينة ثانيًا:
١٩٠٣ غصربينسكي إسماعيل ترجمان (١)

سويرسا جمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

جنيف مدينة أوًال:
١٩١٨ أيلول املرصية الوطنية الجمعية القصاص (١)

١٩٢٢ شباط ٥ الغاياتي* عيل الرشق⋆ منرب (٢)

بجامع الدينية علومه وتلقى دمياط بمدينة ١٨٨٤ سنة ولد األصل مرصي * هو
فصنَّف األدب بكتب واالشتغال الشعر قرض إىل انرصف ثم رأسه، مسقط يف البحر
القاهرة إىل رحل ١٩٠٧ عام ويف والقوايف»، العروض علمي يف الوايف «القول اسماه كتابًا
«الجوائب يف تباًعا فاشتغل اليومية، صحفها تحرير أقالم من بقلم االلتحاق أمل عىل

وغريها. الفتاة» و«مرص و«الدستور» و«الشعب» و«العلم» و«اللواء» املرصية»
عىل ذلك بعثه وقد الوطني، الحزب زعماء إعجاب نال الذي السيايس بالشعر واشتهر
السياسية الحوادث لذكر ببيان صفحاته وذيل «وطنيتي» سماه كتاب يف أشعاره جمع
حتى الكتاب هذا تتداول األيدي كادت فما تواريخها، ذكر مع شعره يف عليها أتى التي
مرص من يهاجر أن الغاياتي الشيخ فاضطر مؤلفه، بمصادرة وأمرت الحكومة صادرته
توىل حيث اآلستانة إىل وسافر إليه، الحكومة يد وصول قبيل ١٩١٠ سنة تموز ٥ يف

الخالفة». «دار جريدة تحرير
والتشهري عليها التحريض فهو «وطنيتي» كتاب يف الحكومة رأته الذي الجرم أما
بطرس قاتل الورداني كجريمة القانون، عليها عاقب التي الجرائم بعض وتحبيذ بها
أخذ حيث جنيف مدينة ًما ُميمِّ اآلستانة زايل املذكورة السنة أواخر ويف وأمثاله، غايل باشا

944



أوروبا يف العربية الجرائد جميع فهارس

وسلوك التطرف سياسة يف كثريًا فكر وقد كثريًا، فيها برع التي الفرنسية اللغة يتعلم
فالح عاقل، هادٍئ أوروبيٍّ وسٍط يف عنهم بعيًدا عام من أكثر قىض أن بعد املتطرفني
وخدمة اآلتي، يف والحذر باملايض العظة إىل التفكري فهداه عمله، بعض يف أخطأ أنه له
صحف بعض يف الكتابة يتعاطى اآلن وهو العمل، قبل والتدبر الكالم قبل بالعمل الوطن
رسميٍّا أصبح التي جنيف» دي تريبون «ال سيما وال آرائه عىل تعول التي سويرسا
والفرنسية العربية باللغتني الرشق» «منرب جريدة أنشأ ١٩٢٢ سنة ويف الرشيف، محررها
لديه نال قد العربية» الصحافة «تاريخ كتاب كان وملا العربية، وللقضية للعرب خدمة

قال: الخالدين البيتنَي بهذين قرظه فإنه استحسانًا

إج��الال ال��غ��رب وق��ام ي��راع ل��ذي م��ن��زل��ة ال��غ��رب��يُّ رف��ع ق��د ك��ان إن
ت��م��ث��اال ال��ش��رق��ي ل��ل��ك��ات��ب رف��ع��ت ق��د ال��ص��ح��اف��ة» «ت��اري��خ ك��ت��اب��ك ف��ف��ي

األملانية الدولة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة برلني أوًال:
١٩١٥ آذار ٥ رسمية الجهاد (١)

١٩٢١ أرسالن شكيب األمري اإلسالم لواء (٢)
١٩٢١ سيف الرحمن عبد الرشق حرية (٣)
١٩٢٧   اإلسالم صدى (٤)

همبورغ مدينة ثانيًا:
١٩١٥ رسمية الدنيا* ⊙مرآة (١)

أنشأتها وقد وغربية، رشقية لغة عرشة اثنتي يف تصدر الجريدة هذه * كانت
العظمى الحرب أثناء العسكرية لسيادتها وتعزيًزا ملصالحها ترويًجا األملانية الحكومة

األدنى. الرشق شعوب بني سيما وال
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إيطاليا مملكة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

نابويل مدينة أوًال:
١٨٧٩ املويلحي إبراهيم الخالفة* (١)

رسدينيا) جزيرة (قاعدة غلياري مدينة ثانيًا:
١٨٨٠ آذار ٢٨ باخوس يوسف املستقل† (١)

ليفورنو مدينة ثالثًا:
١٨٨٣ آب ٩ املويلحي إبراهيم األنباء (١)

بولونيا مدينة رابًعا:
١٩٠٨ الثاني كانون ١ زكي الحميد عبد املصورة السياسة (١)

األول]، الباب – أوروبا صحافة – الثاني [الكتاب يف الصحيفة هذه أخبار * راجع
– أوروبا صحافة – الثاني [الكتاب يف املويلحي إبراهيم منشئها ترجمة أيًضا طالع

الثاني]. الباب
بمراجعة فعليه منشئها وترجمة الجريدة هذه تاريخ معرفة يف التوسع أراد † من

الخامس]. الفصل – الثالث الباب – العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب

الفرنسية الجمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة باريس أوال:
١٨٥٨ حزيران ٢٤ الدحداح رشيد الكونت باريس* برجيس (١)

١٨٦٧   املشرتي† (٢)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٨٧٧ دالل‡ جربائيل الصدى (٣)
١٨٧٧ آب ٧ صنوع يعقوب زرقاء نظارة أبي رحلة (٤)

١٨٧٩ آذار ٢١ صنوع يعقوب زرقاء نظارة أبو (٥)
١٨٧٩ األول كانون ٢٤ إسحاق§ أديب القاهرة مرص (٦)

١٨٨٠ نيسان ١٦ عورا ميخائيل الحقوق (٧)
١٨٨٠ املويلحي إبراهيم االتحاد (٨)

١٨٨٠ حزيران ٤ صنوع يعقوب صفارة أبو (٩)
١٨٨٠ تموز ١٧ صنوع يعقوب زمارة أبو (١٠)

١٨٨٠ املويلحي إبراهيم الرجاء (١١)

١٨٨١ شباط ٥ صنوع يعقوب الحاوي (١٢)
١٨٨١ نيسان ٨ صنوع يعقوب نظارة أبو (١٣)
١٨٨١ نيسان ٢١ غانم خليل البصري (١٤)

١٨٨٣ مراش|| هللا عبد الرشق كوكب (١٥)
١٨٨٣ أيلول ٢٩ صنوع يعقوب املرصي الوطني (١٦)

١٨٨٤ آذار ١٣ محمد والشيخ األفغاني الدين جمال
عبده

الوثقى¶ العروة (١٧)

١٨٨٥ شباط ٢٢ ساسون والياهو قويطة سليم الشمس# (١٨)
١٨٨٦ صنوع يعقوب املرصية الثرثارة (١٩)

١٨٨٨ الثاني كانون ١٥ صنوع يعقوب التودد (٢٠)

١٨٩٣ الثاني ترشين ٢٤ حاج يوسف املرصد (٢١)

١٨٩٤ آب ٩ أرسالن أمني األمري النقاب كشف (٢٢)
١٨٩٥ نيسان ٥ كاتب ألكسيوس األرشمندريت الرجاء (٢٣)

١٨٩٥ األول كانون ١٣ أرسالن أمني واألمري غانم خليل الفتاة** تركيا (٢٤)
١٨٩٩ صنوع يعقوب املنصف†† (٢٥)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٠٨ آيار ٨ طراد نسيم ونجيب مرسة جورج باريس (٢٦)
١٩٠٩ نيسان ٩ دوريغلو يوسف العرب نهضة (٢٧)

١٩١٤ األول كانون ١٥ اإلسالمية املحبة جمعية اإلسالمية املحبة (٢٨)
١٩١٦ آذار ١ رسمية ⊙املستقبل‡‡ (٢٩)

١٩١٦ حزيران ٥ رسمية ⊙التصاوير (٣٠)
١٩١٨ األول ترشين ١٢   ⊙الصباح (٣١)

١٩٢٧   (ثورية) الحمراء الراية (٣٢)
١٩٢٨ األول كانون ٢ املستعمرات بشئون املختص املكتب النقابي الكفاح

(ثورية)⋆
(٣٣)

مرسيليا مدينة ثانيًا:
١٨٥٨ كرلتي منصور عطارد§§ (١)

١٨٩٧ الثاني كانون ١ نفاع سليم والكولونيل فارس أنطون املرصاد||| (٢)

أنجه مدينة ثالثًا:
١٨٨٨ آب ١ جاماتي¶¶ منصور الشهرة (١)

بوردو مدينة رابًعا:
١٩٢٨ نيسان النقل لعمال الدولية الدعاية لجنة العالم يف النقل عامل

(ثورية)⋆
(١)

أعاله ويف الثالث نابليون قرص بصورة أسفله يف مزدانًا الجريدة هذه عنوان * كان
بكرب قاطبة العربية الصحف باكورة الجريدة هذه وتُعد اإلمرباطوري، النرس برسم
يف شهرتها ذاعت ذلك وألجل موادها؛ واتساع طبعها وإتقان حروفها وجودة حجمها

فيها. االشرتاك عىل األقطار جميع من األدباء وأقبل الخافَقني
يف منها عدد إحراز إىل توفقنا ما التي الجريدة هذه منشئ اسم نجهل † إننا
مراش فرنسيس نظمها قصيدة من شعرية أبياٍت عىل وقفنا ولكننا الصحافية، مجموعتنا
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صفحة ،١٩١٢ سنة ،١٥ مجلد «املرشق» مجلة عن ننقلها «املشرتي» تقريظ يف الحلبي
وهي: ١٠١

ع��ي��ن��ي س��ع��د ف��ي��م��ا ال��م��ش��ت��ري ت��رق��ب ال��دي��اج��ي ج��ن��ح ت��ظ��ل ع��ي��ن ل��ي
َم��ي��ِن م��ن ش��اب��ه��ا م��ا ص��دق ـ��ب��ار أخ��ـ أش��ع��ت��ه غ��دت ق��د ك��وك��ب
ال��راح��تَ��ي��ِن ب��اس��ط ال��ش��رق غ��دا ُه ول��ل��ق��ي��ا ب��دا ق��د ال��غ��رب ف��م��ن
ال��ن��وَع��ي��ن م��ن اآلت��ي ف��ه��و ـ��ذي��ب وال��ت��ه��ـ ل��ل��ت��م��دن ال��ن��اس ي��رش��د
��ي��ن ب��ال��ك��فَّ يُ��ش��ار ف��إل��ي��ه ال��ث��ري��ا ي��ح��ك��ي األخ��ب��ار ش��م��ل ف��ي��ه

الرابع]. الباب – العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب يف ترجمته ‡ طالع
و«مرص «الصدى» وهي: باريس جرائد فهرس يف الواردة الثماني الصحف § إن
الحمراء» و«الراية النقاب» و«كشف و«املرصد» و«االتحاد» و«الحقوق» القاهرة»
عليها وقس منشئيها، بخط مكتوبًة الحجر عىل تُطبع كانت النقابي» و«الكفاح
رسمه نرشنا وقد نظارة، بأبي املشهور صنوع يعقوب أنشأها التي الصحف سائر
نظارة أبي أصدقاء ومن األول]. الباب – أوروبا صحافة – الثاني [الكتاب يف وترجمته
اليشء نرش الذي املوصيل خياط بك هللا فتح الشهري الشاعر نذكر بكتاباته واملعجبني
والقسطنطينية، مرص جرائد من وغريها إليه املشار نظارة أبي جرائد صفحات عىل الكثري
العربية» الصحافة «تاريخ كتابنا تقريظ يف شتى قصائد الفاضل الشاعر هذا نظم وقد

اآلتية: األبيات منها نقتطف أن رأينا

ال��م��م��ت��از ال��م��ف��رد ال��ل��وذع��ي ال��ع��ل��ى ط��راز ال��ن��دب وص��ف رم��ت إن
ط��راز ك��ل ف��اق س��ف��ر ب��ط��راز م��ع��ج��بً��ا ال��ص��ح��اف��ة ت��اري��خ ع��ن��ه س��ل
ال��ط��رازي ص��ن��وه إب��رة ب��خ��س��ت��ه��ا َم��ن ال��خ��ي��اط إب��رة ت��ب��اري أن��ى
م��ج��از ك��ل ال��م��أث��ور وص��ف��ه ع��ن ق��ض��ت األس��ن��ى ف��ض��ل��ه ح��ق��ي��ق��ة ه��ذي
ك��ال��ب��از اص��ط��اده��ا ال��ق��ي��اد أب��ت أو ال��ف��ك��ر ب��ن��ات ع��ن��ه أح��ك��م��ت إن
ال��غ��ازي يُ��س��م��ى ب��أن ح��ق ف��ل��ذاك ع��ل��ُم��ه ال��ج��ه��ال��ة أه��َل غ��زا ش��ه��م
ب��اإلع��زاز ف��اح س��الٍم أزك��ى م��دي��ح��ه ب��رد خ��ي��اط م��ن ف��ع��ل��ي��ه

الثاني]. الباب – أوروبا صحافة – الثاني [الكتاب يف ترجمته || طالع
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وهي واألدب، السياسة عامَلي يف الرفيعة صاَحبيها منزلة شهرة الجريدة هذه ¶ كفى
الرنانة املقاالت من تنرشه كانت بما الحديثة اإلسالمية النهضة ألساس األول الحجر تعد
من كل إىل تُرَسل وكانت ومرص، الهند يف اإلنكليزية بالسيطرة وتنديًدا لإلسالم تعزيًزا
صدر وقد والفقري، والغني والحقري الرسي ليتداولها مقابل بدون الجهات جميع يف يطلبها
دون املوانع فحالت ١٨٨٤ األول ترشين ١٦ يف آخرها عدًدا، عرش ثمانية الجريدة هذه من
البالد وسائر الهند إىل دخولها ومنعت إنكلرتا حكومة صادرتها إذ نرشها يف االستمرار
مخصوص كتاٍب يف الجريدة تلك مواد بجمع األدباء أحد واعتنى نفوذ، فيها لها التي
العالمتنَي ترجمة عىل الوقوف شاء ومن بريوت، مدينة يف طبعه ثم الوثقى» «العروة عنوانه
العربية. الصحافة تاريخ من الثاني الجزء يطالع أن عليه الوثقى» «العروة جريدة منشئَي
نصفها هذه جريدتهما نرشا اإلرسائيليني، تونس أبناء من الجريدة هذه # صاحبا
تختلف ال عربية عبارته عرباني بحرٍف يُطبع فكان اآلخر النصف أما عربي، بحرٍف
نوعها من جريدة أول وهي الحروف، بصورة سوى األول النصف عبارة عن بيشء
والدفاع التونسية اململكة حوادث نرش وغرضها بالضاد، الناطقني لسان يف برزت وشكلها
لكن متقنًا، طبعها فكان عليها، الفرنسية الحماية إعالن بعد الوطني شعبها مصالح عن

اإلنشاء. يف البالغة مسحة من وخالية ركيكة عبارتها
الباب – أوروبا صحافة – الثاني [الكتاب يف ورسمه غانم خليل ترجمة ** طالع

الثاني].
بلغ نظارة) بأبي (امللقب صنوع يعقوب باريس يف أنشأها التي الصحف †† إن
مطابَع عىل ويطبعها يده بخط منشئها يكتبها كان ومجلة جريدًة عرشة إحدى عددها
نظارة أبو أهداها قد األجزاء كاملة العالم يف فريدة مجموعٌة الصحف ولهذه حجرية،
الكتب دار إىل بدوره أهداها وهذا العربية»، الصحافة «تاريخ كتاب مؤلف إىل وفاته قبل

.١٩٢١ سنة بريوت يف أسسها التي األهلية
الحرب أثناء باريس يف الفرنسية الجمهورية حكومة أنشأتها «املستقبل» ‡‡ جريدة
السورية الحكومة رئيس العظم بك حقي إىل وتحريرها إدارتها شئون وفوضت العظمى،

واإلدارة. واألدب السياسة يف الواسعة وخربته العالية أخالقه فيها فتجلَّت سابًقا،
صاحبها ويُعدُّ الضاد، لغة يف الصحافة تأسيس منذ العربية الصحف تاسعة §§ هي
قامت التي العلمية السورية الجمعية أعضاء ومن املسترشقني كبار من كرلتي منصور
التونيس» «الرائد ينشئ أن تونس باي باشا الصادق محمد شاء وملا بريوت، يف ١٨٤٧ عام
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املرشوع هذا إخراج يف إليه املشار كرلتي منصور إىل أوعز ململكته الرسمية الجريدة وهي
الوجود. حيز إىل

مرسيليا مدينة لخلو حجرية مطبعٍة عىل يطبع ثم بالخط يُكتب «املرصاد» ||| كان
املذكور النمط عىل منه أعداد بضعة صدور وبعد العربية، الطباعة حروف من حينذاك
أصدرت عندما الصدور عن الجريدة هذه توقفت وقد مطبعية، بحروٍف ينرش أصبح
باللبنانيني تتعلق ألسباب فرنسا من فارس أنطون بإبعاد ١٩٠٥ سنة أمًرا فرنسا حكومة
ولم جنوا مدينة يف الرتحال عصا فألقى بمرسيليا، مرورهم لدى أمريكا إىل النازحني
أما جنوا، يف فرنسا وقنصل غانم شكري بتوسط ١٩١١ سنة إال مرسيليا إىل يرجع
من «كولونيل» لقب نال وقد بطشية، من نفاع آل مشائخ إىل فينتسب نفاع سليم رشيكه

الجنوبية. أمريكا يف فنزويال حكومة
مدرسة يف العلوم وتلقى الزوق يف ولد األصل لبناني جاماتي، حبيب بن ¶¶ منصور
يف الرتجمة أستاذ تعني حيث النيل وادي إىل نزح ١٨٧٦ وسنة الشهرية، عينطورا
فرنسا إىل ارتحل ذلك وبعد إسماعيل، الخديو لعهد املرصية» املهندسخانة «مدرسة
تحدى التي «الشهرة» جريدة فيها ونرش أنجه مدينة يف ١٨٨٨ سنة عربية مطبعًة فأنشأ
عىل ووقفها النفيسة بالرسوم فزيَّنها يشء، كل يف الفرنسية L’Illustration جريدة بها
الضاد أبناء يتوق ما كل وضمنها خصوًصا، واإلسالمية عموًما العربية البالد خدمة
واإلحصاءات العلمية واالكتشافات العرصية واالخرتاعات الكونية األخبار من معرفته إىل
واحتجبت إلخ، الغرب بالد يف رشقية بلغاٍت املطبوعة الحديثة الكتب وأسماء والنوادر
إىل منشئها انتدبت الفرنسية الدولة ألن ظهورها؛ من سنة بعد املعتربة الجريدة هذه
السنة مناهًزا جاماتي منصور وتُويف الحرب، وزارة يف مهمة وظيفًة إليه ووجهت باريس
يخدمون الذين اللبنانيني أدباء أحد جاماتي حبيب صديقنا عم وهو عمره، من الثمانني

وإخالص. بنشاط املرصية الصحافة

العظمى بريطانيا دولة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة لندن أوًال:
١٨٧٢ حسون هللا رزق سام آل (١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٨٧٦ األول ترشين ١٩ حسون هللا رزق األحوال* مرآة (٢)
١٨٨١ الثاني كانون ٣ صابونجي لويس الدكتور الخالفة† (٣)

١٨٨١ شباط ١٠ الهندي الرسول عبد الغرية‡ (٤)
١٨٨١ صابونجي لويس الدكتور العربي االتحاد (٥)

١٨٨٤ نيسان ٢٦ صابونجي لويس الدكتور النحلة (٦)
١٨٩٠ خان ملكم مريزا ملكم كليات (٧)

١٨٩٢ شباط ١ سلموني حبيب الخافَقني§ ضياء (٨)
١٨٩٤ الثاني كانون ١٥ رسكيس سليم الصدى|| رجع (٩)

١٨٩٩ أيلول ٢٨ الشدياق فارس سليم الخالفة (١٠)
١٩١٦ رسمية ⊙الحقيقة (١١)

القسطنطينية مدينة يف االسم بهذا جريدة األصل الحلبي حسون هللا رزق * أنشأ
عربية جريدٍة أول فكانت العثمانية، والدولة روسيا بني القرم حرب أثناء ١٨٥٤ عام
فصوًال تضمنت وقد الضاد، لغة يف ظهرت اإلطالق عىل سياسية جريدٍة وأول فيها،
حسون ألن العثمانية؛ السلطنة بمساوئ وندَّد األتراك مظالم منشئها فيها قبح مسهبة
الباب فصمم كالفرزدق، الشعر يف الهجو ُمرَّ اإلنشاء يف الباع طويل األفكار حر كان
حكًما األتراك عليه فحكم روسيا، إىل هاربًا حسون ففرَّ عليه القبض إلقاء عىل العايل
دولة بها خاطب الفخر يف أبيات بعض حسون هللا رزق حينئٍذ نظم وقد باإلعدام، غيابيٍّا

املخزومي: باشا محمد صديقنا لنا رواهما اللذين البيتنَي هذين منها نورد الرتك،

ع��ل��م��وا ب��ي وال��ك��ل ع��ل��م ع��ل��ى ن��ار م��ن أش��ه��ر ال��ل��ه رزق ح��س��ون اب��ن أن��ا
األم��م ج��ه��ل��ه��ا م��ن ض��ح��ك��ت أم��ة ي��ا ق��اط��ب��ًة األت��راك ل��ب��ن��ي ق��ل ص��اح ي��ا

وترجمة الجريدة هذه أخبار من أثبتناه ما يراجع أن عليه إيضاح زيادة أراد ومن
األحوال» «مرآة صحيفة أما العربية». الصحافة «تاريخ كتابنا من األول الجزء يف منشئها
املطبعة يف ويطبعها الجميل بخطه يكتبها كان صاحبها فإن لندن يف بصددها نحن التي
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األحوال» «مرآة وكانت تركيا. يف السائد الخلل إلظهار األنحاء؛ جميع إىل ويرسلها الحجرية
كالدكتور العرص ذلك ُكتاب ألفاضل املمتعة املقاالت تنرش اإلنشاء وجودة الظرف يف آيًة
طرازي، هللا وفتح بسرتس، دي وسليم الشميل، وأمني دالل، وجربائيل صابونجي، لويس

وسواهم. غانم، وخليل نوفل، دي وسليم الدحداح، رشيد والكنت مراش، هللا وعبد
الرشق، يف السياسية النهضة أركان من عرصه يف صابونجي لويس الدكتور † كان
استبداد لقمع وسيلة الصحافة اتخذ وقد أمراضها، ومعالجي أرسارها عاريف أكرب ومن
الوصف تستحق التي صحفه فمن القويمة، الحرة املبادئ ونرش الغاشمني الحكام
عموًما الرشقية األمم سياسة يف ا مهمٍّ دوًرا لعبت التي «الخالفة» جريدة املخصوص
ناعم قرطاٍس عىل الصابونجي بخط مكتوبًة «الخالفة» فكانت خصوًصا، واإلسالمية
أول الصابونجي ويُعد لفوائدها. تعميًما العالم أنحاء جميع إىل بالربيد مختومة يرسلها
وأشار األرضية، الكرة حول بسياحتنَي يقوم أن له أتيح قد نوح بن سام أبناء من رجل

قال: الفخر يف له قصيدة من البيتني هذين يف ذلك إىل

ب��رح��ل��ت��ي ي��ذي��ع ق��ب��ل��ي س��رى وص��ي��ت��ي وم��غ��ربً��ا ش��رًق��ا األرض ح��ول ط��ف��ت وق��د
ج��ول��ت��ي ب��ال��ب��س��ي��ط��ة م��ن��ه��م ج��ال وال ط��ائ��ف س��ام ب��ن��ي م��ن ق��ب��ل��ي ط��اف وم��ا

حركاته ويف وأفعاله أقواله ويف وأفكاره أطواره يف غريبًا صابونجي الدكتور وكان
١٩٣١ نيسان ٢٤ يف املنية وافته حتى والبدنية العقلية قواه بكل متمتًعا ولبث وسكناته،
بأنه شعر فكأنه واملحابر، األقالم بني مشتغل وهو العمر من والتسعني الثامنة بالًغا
سنة نظمهما اللذين البيتني هذين يف نفسه عن تنبأ كما الحياة من بعيًدا شوًطا سيبلغ

قال: القسطنطينية مدينة يف ١٨٩٤

واح��دا ي��وًم��ا ل��ل��داء ب��ه��ا أش��ك ل��م ال��س��ت��ي��ن ج��اوز م��ن��ي ال��ع��م��ر
ق��واع��دا ل��ل��ح��ي��اة أراع��ي ف��ي��ه��ا م��ائ��ًة أب��ل��غ س��وف رب��ك ش��اء إن

باملال طمًعا أثيمة يٌد تغتله لم لو ذلك من أكثر يعيش بأن النفس يعلل وكان
نازًال الفقيد كان فندق يف الجريمة هذه وحدثت رسيره، يف راقد وهو ليًال بحياته أودت
قد وكان الشمالية، أمريكا من كاليفورنيا لوالية التابعة أنجلوس» «لوس بمدينة فيه
شتى. وجوٍه من مزاجه وافق مناخها ألن شيخوخته؛ يف لسكناه محالٍّ املدينة هذه اتخذ
عليه هللا أنعم واملتأخرين املتقدمني بني عربيٍّا صحافيٍّا نعرف ال أننا القول وخالصة
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وال ملل بال سنة وستني اثنتني مدة الصحافة يخدم أن له وأتيح الطويل العمر هذا بمثل
يف األرضية الكرة حول رحالته وأخبار مؤلفاته وأسماء وترجمته رسمه (طالع انقطاع

العربية). الصحافة تاريخ من الثاني الجزء
وانتقاداتها الحرة الصحافة من بخوفه تركيا سلطان الثاني الحميد عبد ‡ اشتهر
أعماله عن يُقال ما إليه ينقلون وغربًا رشًقا البلدان كل يف منترشين جواسيسه وكان املرة،
لويس الدكتور ملنشئها لندن يف «الخالفة» جريدة ظهرت فلما استبداده، عن ويُكتَب
جهاًرا وتسعى للعرب تنترص كانت ألنها حساب؛ ألف السلطان لها حسب صابونجي
ناًرشا املسلمني أعالم وآراء آراءه الصابونجي ضمنها وقد إليهم، الخالفة تعود أن يف
بعنوان واحدة منها نذكر نزال وال برمتها، قرأناها التي الرنانة املقاالت صفحاتها عىل
العرب من الخلفاء بني «املوازنة عنوانها أخرى ومقالة خرافة» عثمان آل يف «الخالفة
فرائصه ارتعدت الحميد عبد عليها اطلع فلما وغريهما، عثمان» آل من الخلفاء وبني
وللحال واملخاوف، بالوساوس املحفوفة حياته عىل يقيض كاد شديًدا اضطرابًا واضطرب
باملال ويطمعه ويالطفه الصابونجي يقنع أن لندن يف سفريه باشا موزوروس إىل أوعز
الصابونجي ألن الرياح؛ أدراج السفري مساعي فذهبت إليها، املشار جريدته نرش إلبطال
يرتدد كان الحني ذاك ويف املال، ربح كغريه يخدعه ال رشيفة وأخالق ثابتة مبادئ ذا كان
موزوروس فكلفه الرسول، عبد يُسمى هندي رجٌل لالستعطاء العثمانية السفارة عىل
عليها، والرد الخالفة جريدة مقاالت لدحض باملال وأمده «الغرية» جريدة بإنشاء باشا
الجدريُّ شوه قد واحدة عنٍي ذا والبصرية البرص قارص الجسم نحيف الرسول عبد وكان
املدد قطع الحجة ضعيفة العبارة ركيكة «الغرية» أن العثماني السفري رأى فلما وجهه،

كان. خرب يف فدخلت منها أعداد تسعة صدور بعد صاحبها عن
عظمة يضاهي والسياسة األدب عالم يف ا مهمٍّ دوًرا الخافقني» «ضياء جريدة § لعبت
إبراهيم الكبري الصحايف أن شهرة وحسبها واللغات، العلوم يف مؤسسها ونبوغ اسمها
أنطون بن حبيب وينتمي لندن، يف كان عندما يسري غري زمنًا فيها حرر املويلحي بك
نزحت ثم (كريت) أقريطش جزيرة يف نشأت أرسٍة إىل سلموني هللا لطف بن حبيب بن
أرسار كتابة نحاس بك إلياس ألمه جده وتوىل عرش، السابع القرن أواخر يف لبنان إىل
عند كاتبًا والدته جد نحاس فرح وكان حلب، يف (١٨٣٢–١٨٤٠) املرصي باشا إبراهيم
١٨٧٨ سنة وسافر بريوت يف ١٨٦٠ سنة سلموني حبيب ُولد عكا. وايل باشا هللا عبد
امللكة بمقابلة وحظي اإلنكليز، نبالء من وغريه روزبري باللورد تعرف حيث لندن إىل
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السلطان بمقابلة أيًضا وحظي وفاته، بعد عديدة رسائُل منها لديه ُوجد وقد فكتوريا،
وساعد بلندن، الرشقية امللكية الجمعية يف عضًوا وكان العرب، ملوك وبعض الحميد عبد
أحدهما كبريَين معجَمني ووضع ليىل»، «مجنون كتاب ترجمة يف برتون ريشار الرس
The Resurrection of Turkey كتاب ونرش إنكليزي-عربي، واآلخر عربي-إنكليزي،
جريدته يف رسكيس سليم أتى وقد هبوطها، وأسباب العثمانية الدولة أحوال فيه روى

نصه: ما فقال الكتاب هذا مؤلف وصف عىل «املشري»

حرضة تأليف الحارضة تركيا حالة عن اإلنكليزية باللغة كتاب لندن يف صدر
إنكلرتا صحف يف مقاالته اشتهرت الذي سلموني حبيب األستاذ الفاضل
جنبًا تركيا عن مقاالته إحدى عرش التاسع القرن مجلة نرشت والذي املعتربة،
حرضة منزلة للقارئ يُظهر وهذا غالدستون، املسرت مقاالت مع جنب إىل
أن يندر املجلة وهذه إنكلرتا، يف العظماء وأكتب الصحافة أرباب عند األستاذ

وصدقه. بفضله اشتهر إذا إال صفحاتها عىل لكاتب مجاًال تفرغ

بأرشف مألها عاًما ٤٤ عن سلموني حبيب تُويف ١٩٠٤ األول ترشين ٢٣ وبتاريخ
بما وغريهما نيوز والدايل كالتيمس األجنبية وبعض العربية الصحف فرثته األعمال،

واملدح. االحرتام من يستحقه
التوجع من قلبه يكنُّه ما الصدى» «رجع صفحات عىل يذيع رسكيس سليم || كان
شدة من أقالمهم بانحباس كتابها عىل وُقيض فيها ُولد التي العثمانية الدولة حال عىل
الكبري باشا فؤاد األعظم الصدر وجهها التي الرسالة فيها نرش وقد واالستبداد، الضغط

يأتي: ما فيها وورد السلطان إىل احتضاره عند

بواجب فيها أقوم معدودة ساعاٌت أو أيام إال عمري من يبق لم املعظم، موالي
وهي األخرية آرائي السامي عرشكم أمام أبسط أن وأريد العمومية، املصلحة
وال أريكتكم تبلغ ال أنها عىل تاعسة، طويلٍة خدمٍة بعد يل اتضحت محزنة آراءٌ
صحة تتأكدون ولذلك العالم، هذا فارقت قد وأنا إال جاللتكم نظر عىل تعرض
القرب من الخارج الصوت ألن فيها؛ ظن سوء يخامركم وال املرة هذه أقوايل
محفوفة الشأن عظيمة مأموريًة أوالكم وجل عز هللا إن صادًقا. إال يكون ال
هذه تعرفوا أن يشء كل قبل جاللتكم عىل يجب حقها توفوها فلكي باألخطار،
موالي ألخدع كنت وما … خطر يف العثمانية الدولة أن وهي املحزنة الحقيقة
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فأشهد بجسدي، روحي اقرتان معها يطول ال حالة يف وأنا ديني وأهل وبالدي
إلخ. إلخ … لجاللتكم وأؤكد

لشفائها. الواجبة والعالجات العثمانية السلطنة أسقام باشا فؤاد بسط وهنا

مالطة* جزيرة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

الجزيرة» «قاعدة الفالتا أوًال:
١٨٨٩   تيعنا⋆ ⊙مالطة (١)
١٩٠٧ أبيال† ويوسف فسالو عمنوئيل ⊙الصليب (٢)

١٩٠٨ أيلول ٥ ليفنزين أوغوسطينو ⊙النحلة (٣)
١٩١٧ أرينا وليم ⊙الحمار⋆ (٤)
١٩٢٣ ورشكاه خريستيان باتريا (٥)
١٩٢٤ رسمية ليدر⋆ البور مالطا ذي (٦)
١٩٢٤ فسالو بروغرس⋆ (٧)

عاصمتها تسمى وإفريقيا صقليا بني واقعة املتوسط البحر يف جزيرة * مالطة
يستعمل نسمة. ألف عرش وأحد مائتني الجزيرة سكان عدد مجموع ويبلغ «الفالتا»،
التينية، بحروٍف يكتبونها ومعاجمها وقواعدها روابطها لها بهم خاصة لغًة املالطيون
سبيلها يف ويبذلون ويحرتمونها يقدسونها التي الوطنية هذه بلغتهم التمسك شديدو وهم
األقوام لغات من خليط املالطية واللغة ونفيس. غاٍل كل وطنهم سبيل يف يبذلون كما
جميع أن عىل اإليطاليان. جريانهم ولغة العربية اللغة سيما وال الجزيرة تلك سادوا الذين
يف منها ولدينا وصفها، املار بلغتهم تكتب والدينية واألدبية والعلمية السياسية جرائدهم

وافر. عدٌد الصحايف معرضنا مجموعة
أفرد وقد للميالد، عرش الرابع القرن إىل عهده يتقادم مجيد تاريٌخ أبيال † ألرسة
أتى (٢٥٤–٢٦٥ :٦) البريوتية املرشق مجلة يف مقاًال شيخو لويس العالمة األب لها
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أوثق إىل بحثه يف مستنًدا والبلدان العصور مختلف يف أبيال آل أخبار خالصة عىل فيه
القرن أواخر يف مالطة جزيرة من أتاها ومرص لبنان يف فرع األرسة ولهذه املصادر.
القنصلية املناصب يف الدول كخدمة شتى أعماًال تعاطوا أفراد منه واشتهر عرش، الثامن
املشاريع يف واالشتغال األدب وصناعة الطب ومهنة املصارف وإدارة التجارة وأعمال
فإنه أبيال، يعقوب بن توما بن إلياس بن يوسف بن يعقوب مشاهريهم ومن العامة.
املساعي من وله ،١٨٧٢ سنة وفاته إىل ١٨٤٤ سنة من صيدا يف إنكلرتا قنصلية توىل
األوسمة ونال شهامته، عىل مثنية األوروبية الجرائد بها له شهدت بينات آياٌت املربورة
التاسع، بيوس والبابا العزيز، وعبد املجيد عبد العثمانيَّني السلطاننَي من الرشف ومراتب
ملًكا ذلك بعد (صار غال دي الربنس زار وملا األورشليمي. والبطريرك فكتوريا، وامللكة
يخته راكبًا ١٨٦٢ آيار ٩ يف صيدا مدينة السابع) إدوارد باسم العظمى بريطانيا عىل
محفوظة تزل لم التي التحف بعض إليه وأهدى أبيال يعقوب بيت يف ضيًفا حلَّ امللكي
رسم تحت يكتبان بيتنَي نظم الكتاب هذا مؤلف من ُطلب وقد أحفاده، لدى حرص بكل

فقال: أبيال؛ يعقوب

م��ح��ج��وب غ��ي��ر ك��ال��ث��ري��ا ون��وره��م س��ل��ف��ت أع��ص��ر م��ن س��م��وا ق��وم س��ل��ي��ل
ي��ع��ق��وب وج��ه ف��ي��ه ب��ارك ال��ل��ه م��ح��ت��رم ال��ن��اس ك��ل ع��ن��د م��ث��ال��ه

قربص جزيرة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

نيكوزيا مدينة أوًال:
١٨٧٨ الخوري حبيب والشيخ باشا درويش زمان* (١)
١٨٧٩ وإسكندر البستاني هللا عبد الشيخ

عمون
األخبار† جهينة (٢)

١٨٨٩ رسافيان‡ علكسان الرشق ديك (٣)
١٨٩٧ الثاني كانون الخوري§ حبيب الشيخ الربهان (٤)

١٨٩٨   قربيس مجموعة (٥)
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والرتكية. العربية اللغتنَي يف تصدر الجريدة هذه * كانت
العرشين، القرن يف العربية اللغة أعالم من علًما البستاني هللا عبد الشيخ † كان
رئيس وأول املعارف، شأن إعالء يف نوابغها اشتهر التي البستانية الدوحة وفرع
وغريهما البستان» «فاكهة ومعجم «البستان» معجم ومؤلف اللبناني، العلمي للمجمع
صار حتى كلها حياته بها واشتغل اللغة ناصية ملك ونظًما، نثًرا النفيسة املؤلفات من
الجميل معرفة باب من رأينا ١٩٣٠ سنة وفاته وبعد عرصه، يف بالضاد الناطقني حجة
لذكره تخليًدا وطننا علماء أعاظم رسوم بجانب الكربى الكتب دار يف رسمه ننصب أن
بتقريظه تلطف العربية» الصحافة «تاريخ كتابنا عىل اطلع ملا وهو الالحقة، القرون يف

قال: علمه، ووافر أخالقه سمو عن تنم التي التالية القصيدة إلينا وأرسل

ال��ط��ي��ب��ا أن��ب��ائ��ك م��ن ال��ن��اس ف��تُ��ن��ش��ق��ي ف��ي��ل��ي��ب��ا ف��ض��ل تُ��ث��ن��ي ل��ل��ص��ح��اف��ة ق��ل
م��ن��س��وب��ا ك��ان أدي��ب إل��ي��ك وال ن��س��بً��ا وال ع��رق��ا تُ��درك��ي ل��م ل��واله
أع��اري��ب��ا أو ع��ربً��ا ت��أخ��ر وإن ��ت��ه ب��ه��مَّ س��بَّ��اٌق ش��أن��ك ل��رف��ع
ت��ط��ري��ب��ا ل��ألل��ب��اب ذك��راه ت��ذي��ع ص��ح��ٍف ع��ل��ى ي��ط��ري��ه ال��ص��ح��اف��ي دع��ي
وت��أوي��ب��ا إدالًج��ا وال��ب��ح��ر ل��ل��ب��ر ج��ائ��ب��ًة م��س��ع��اه ع��ن ال��ج��وائ��ب ت��روي
م��ح��ج��وب��ا ال��ح��زم ض��اع ال��ش��ك��ر ب��أض��وع ص��ن��ائ��ع��ه م��ن ج��م��ي��ٌل ي��ق��ابَ��ٌل ل��م إن
ت��ه��ذي��بً��ا األي��ام ت��م��ن��ع ل��ك��ي ح��ي��نً��ا ض��م��ائ��ره��ا ف��ي ال��ل��ي��ال��ي غ��ي��ب��ت��ه ق��د
م��ص��ح��وب��ا ب��ال��ن��ور ف��ان��ث��ن��ى أس��ت��اره��ا خ��ارق��ًة ال��ع��ل��م ب��دور ف��ن��اص��رت��ه
م��ط��ل��وب��ا ال��ك��تَّ��اب غ��ي��ره ف��ي ي��ن��ال وم��ا األن��ي��ق ال��س��ف��ر ذا ي��رص��ف وه��بَّ
م��ك��ت��وب��ا ال��تِّ��ب��ر ب��م��داد ت��ق��ري��ظ��ه ي��راع��ت��ه ت��ق��اض��ت��ه م��ن ح��ب��ذا ي��ا
م��ن��ص��وب��ا ل��ل��م��دح غ��رًض��ا يُ��رى ل��ك��ن م��ن��اق��ب��ه تُ��ط��وى ال ال��ف��ض��ل ف��ن��اش��ر
م��ج��ن��وب��ا ت��ل��ق��اه ال��ع��ل��ى رب��ي��ب وع��ن ج��ن��ب أخ��الق��ه ف��ي ال��ب��ر ون��اك��ر
م��وه��وب��ا اإلع��ظ��ام ل��ه ف��ل��ي��ج��ع��ل��ن ه��ب��ة ل��ه ط��رازي اب��ن س��ف��ر ك��ان إن
األع��اج��ي��ب��ا ف��ي��ل��ي��ب س��ف��ر ف��ي ي��ه��اب ع��ج��ائ��ب��ه اس��ت��ح��ف��ت��ه م��ه��م��ا ف��ال��ده��ر
ت��ره��ي��ب��ا ل��ل��ده��ر ح��ي��ة ك��أن��ه��ا درج��ت أع��ي��ان��ه��ا ال��ت��ي ال��رس��وم ي��رى
م��ث��ل��وب��ا ال��ده��ر ب��خ��ذل ي��ق��ض��ي ف��ع��اد ي��ث��ل��ب��ه ال��ع��ل��م ن��ص��ي��ر ب��م��وت ق��ض��ى
م��ه��ذوب��ا اإلب��ري��ز ال��ذه��ب ف��راق��ن��ي م��ن��ت��ق��دا ال��ت��اري��خ ذا م��ع��دن ح��ك��ك��ُت
ت��دري��بً��ا ال��در ن��ث��ر رام ل��م��ن ف��ي��ه أرى ف��ك��ن��ت ح��ي��نً��ا ت��دب��رتُ��ه وق��د
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وت��ب��وي��بً��ا ت��ن��س��ي��ًق��ا ال��وض��ع ف��راق��ه ن��ظ��ري أب��واب��ه م��ن ت��ول��ج وق��د
ِع��ي��ب��ا ب��ه ش��يءٌ ال ال��ش��ري��ع��ة ع��ذٌب س��ل��س أن��ه إال ف��ي��ه م��غ��م��ٌز ال
ت��ن��ق��ي��ب��ا األي��ام إلح��ي��ائ��ه��ا ق��اوى واض��ع��ه أن ف��خ��ًرا ال��ص��ح��اف��ة ح��س��ب
ت��أدي��ب��ا ال��ب��ر ول��ط��اوي ت��أدبً��ا ي��ج��ل��ل��ه غ��ضٍّ أدب ذي ف��ك��ل
ف��ي��ل��ي��ب��ا ف��ض��ل ي��ل��ق��ى ال��ص��ح��اف��ة ع��ل��ى ي��ؤرخ��ه ف��ض��ًال ي��ب��ت��غ��ي م��ن وك��ل

١٩١٣

بتاريخ «الزمان» جريدة أصدر حيث القاهرة يف صحافيٍّا رسافيان علكسان ‡ كان
[الكتاب يف أخبارها أوردنا وقد والدتها، من أعوام خمسة بعد واحتجبت ١٨٨٢ آذار ٦
أوعز ثم الكتاب، هذا من الخامس] الفصل – األول الباب – أوروبا صحافة – الثاني
املذكورة الجزيرة إىل فذهب سياستهم، لخدمة قربص يف جريدة ينشئ أن اإلنكليز إليه
لقلة مؤسسها أقفلها حتى تُولد كادت ما التي الرشق» «ديك جريدة ١٨٨٩ سنة وأنشأ

اليوناني. املحيط ذلك يف العربية الجرائد قراء
بلبنان، الشوف لقضاء التابعة «رشميا» قرية من الخوري حبيب الشيخ § كان
إىل هاجر ذلك وبعد قربص، بجزيرة العربية الصحف يف سنة العرشين نحو واشتغل
باالشرتاك جانريو دي ريو يف «الصواب» جريدة ١٩٠٠ سنة أسس حيث الجنوبية أمريكا
حتى الربازيلية الحكومة مدارس يف للتعليم الصحافة ترك ثم اللبناني، مراد ميخائيل مع
منهم اشتهر الذين الخوري آل املشايخ أرسة إىل األديب الصحايف هذا وينتمي أيامه. آخر
اللبنانية الوزارة رئيسا الخوري بشارة والشيخ السعد باشا حبيب الحارض عرصنا يف

إلخ. والهندسة، والتجارة واملحاماة القضاء رجال من وغريهما سابًقا،

959





الثاني الباب

أوروبا يف العربية املجالت فهارسمجيع

اإلطالق. عىل أوروبا يف العربية املجالت جميع فهارس يتضمن
األصقاع يف الصحف هذه مراكز لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي

املذكورة.

∗∗∗

الرتكية الدولة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

القسطنطينية مدينة أوًال:

١٨٨٢ األول كانون ٢٥ وهبي حميد الفنون مدرسة (١)

١٨٨٤ آيار ٢٨ الطويراني* باشا حسني حسن اإلنسان (٢)

١٨٨٤ األول كانون ١٣ نادر نجيب العلم كوكب (٣)

١٨٨٥ األول كانون ٨ السالوي يحيى النرص أبو الحقائق (٤)

١٨٩٠ تموز ١٣ رسام وإلياس مطر إلياس الدكتور الحقوق† (٥)

١٨٩٦ نيسان ٢٩ بك‡ طاهر محمد منظره (٦)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩١٢ األول ترشين ١٢ صفا محمد اإلسالم سفينة (٧)

١٩١٢ األول ترشين ١٧ أسعد هللا عبيد الحرب مناظر (٨)

١٩١٣ آذار ١١ األعظمي عزت أحمد العرب لسان (٩)

١٩١٣ آيار ١٦ هللا نور محمد املدارس (١٠)

١٩١٤ شباط ٢٧ بسيسو وعاصم األعظمي عزت أحمد األدبي املنتدى (١١)

١٩١٤ نيسان ٩ اإلسالمية الخريية الجمعية إسالم جهان (١٢)

١٩١٦ آيار ٤ جاويش العزيز عبد الشيخ اإلسالمي العالم (١٣)

هذه تعاطي أصبح الخالفة دار يف الزمان من ردًحا بالصحافة اشتغل * بعدما
العهد يف عليهم املراقبة وتشديد الصحافيني عىل الحكومة ضغط لسبب عًرسا املهنة
السلطاني، العرش من تقربه رغم عىل الطويراني، باشا حسني حسن فآثر الحميدي؛
أنشأ وهناك النيل، وادي يف الحرية سماء تحت ليعيش البسفور ضفاف من يرتحل أن
فيها أنشأ ثم حياته، آخر إىل ينرشها وظل «النيل» جريدة ١٨٩١ األول كانون ١٧ يف
السنة من األول ترشين ١٣ يف «الشمس» ومجلة ١٨٩٤ أيلول ١ يف الزراعية» «املجلة
– العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب يف الشهري الصحايف هذا ترجمة (راجع ذاتها

الكتاب). هذا من الرابع] الباب
القسطنطينية مجالت أخبار العربية الصحافة تاريخ من الثاني الجزء يف † كتبنا
أصحابها برتاجم وأردفناها الفهرس، هذا يف الخامس العدد إىل األول العدد من الواردة
نادر نجيب وكان املذكور. الجزء يف مطالعتها إىل القارئ فنحيل أكثرهم؛ برسوم ُمزيَّنة
ولم املوصل مدينة من فأصله رسام إلياس أما بريوت، أدباء من مطر إلياس والدكتور
يف املحاماة مهنة أنجاله ِبكر مع يتعاطى السطور هذه كتابة عند الحياة قيد يف يزل

القسطنطينية. مدينة
والرتكية العربية باللغات تُطبع كانت التي الشهرية «املعلومات» جريدة منشئ ‡ هو
عثمان، آل سالطني عاصمة يف صدرت اإلطالق عىل مصوَّرة جريدٍة أول وهي والفارسية،
بك طاهر محمد أصدر ١٨٩٦ عام واليونان العثمانية الدولة بني الحرب نشبت وملا
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تتعلق برسوم وزينها والفرنسية والعربية الرتكية اللغات يف «منظرة» املسماة املجلة هذه
املذكورة. بالحرب

روسيا دولة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

قزان مدينة أوًال:
١٩٠٦ آذار ١٧ البارودي جان واألدب الدين (١)

العظمى بريطانيا دولة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة لندن أوًال:
١٨٦٨ آيار ٤ حسون* هللا رزق الشدياق فارس إىل وغساق رجوم (١)

١٨٧٧ نيسان ٢ صابونجي لويس القس النحلة† (٢)
١٩٠٨   األدنى الرشق (٣)

الشدياق فارس أحمد عىل الرد املجلة هذه إنشاء يف حسون هللا رزق غرض * كان
حسون، هللا زرق حق يف بالسفاهة قلمه وتحريك لسانه إلطالة «الجوائب» جريدة صاحب
وكانت ومهاترة، مشاتمة إىل بينهما املناظرة انقلبت حتى املقدار بهذا الجدال فاشتد
كانت تلك املوجع. والطعن املر بالهجو مشحونًة اآلخر عىل الواحد وردود كليهما كتابات
رشيد كالكونت عرصه أدباء مع له جرت التي العلمية املناظرات يف الجوائب صاحب خلة
صابونجي لويس والدكتور اليازجي إبراهيم والشيخ البستاني بطرس واملعلم الدحداح
الفنون» «ثمرات جريدة مع مناظرته ذلك عىل مثاًال ونعطي إلخ. الرشتوني سعيد والشيخ
بكل الجدير بل الناس ومساملة بالتقوى املشهور قباني القادر عبد الشيخ ملنشئها البريوتية
منها نخرم ولم نهايتها إىل بدايتها من كلها املناظرة قرأنا فإننا الخاصوالعام، بني احرتام
املقاالت إحدى عنوان بإيراد هنا نكتفي ذلك من يشء عىل القراء يقف ولكي واحًدا، حرًفا
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املسنون املسلول «السيف وهو: األديب خصمه ضد الشدياق فارس أحمد كتبها التي
البيت: بهذا املقالة استهل ثم الجنون»، وسكرات املنون غمرات الفنون ثمرات إلذاقة

ب��دي��ن��ار م��ث��ق��اًال ال��ص��خ��ر ألص��ب��ح ح��ج��ًرا أل��ق��م��ت��ه ع��وى ك��ل��ب ك��ل ل��و

الجوائب صاحب كان السليم والذوق واملنطق األدب يمجها التي اللهجة هذه بمثل
وبينهم، بينه الخصومة اشتداد لدى والصحافيني والعلماء األدباء من مناظريه يخاطب
فعل هكذا املناظرة، ميدان يف معه النزول ويتحاشون عنه يعرضون منهم العقالء وكان
الشيخ والده كتب انتقد الذي فارس أحمد عىل رده معرض يف اليازجي إبراهيم الشيخ
حينذاك اليازجي إبراهيم الشيخ فنظم وفاته، بعد عليه الطعن وشدد اليازجي ناصيف

قال: األدباء، ألسنة عىل األمثال مجرى جريا اللذين املشهوَرين البيتنَي هذين

ن��دي ب��ال��ح��ي��اء ب��وج��ٍه ع��ن��ه��ا أع��رض��ت ع��رض��ت ف��إن ش��أن��ي م��ن ال��وق��ي��ع��ة ل��ي��س
ب��ي��دي خ��رق��ه أت��ول��ى ف��ه��ل غ��ي��ري ب��ه ي��ل��مَّ أن ب��ع��رض��ي أض��نُّ إن��ي

الوافر وفضله العلمية فارس أحمد بمنزلة علًما اإلقرار عن يحجمنا ال كله ذلك
سنة، وثمانني ستٍّا استغرقت التي حياته مدة وعمًال قوًال خدمها التي العربية اللغة عىل
طبعها التي املراثي مجموع يف نُرشت دالية بقصيدٍة فرثيناه الفضل ذلك له عرفنا وقد

الشدياق. فارس أحمد الشيخ لذكر تخليًدا هجرية ١٣٠٥ سنة آصاف يوسف
القس الشهري العالمة كان دورية لنرشٍة عنوانًا «النحلة» لفظة اختار من † أول
آيار ١١ بتاريخ «النحلة» مجلة أوًال العنوان: بهذا أنشأ فإنه الرسياني، صابونجي لويس
منها يصدر ولم القاهرة يف ١٨٧١ عام الحرة» «النحلة مجلة ثانيًا بريوت، يف ١٨٧٠
مجلٍة أول فكانت لندن، يف ١٨٧٧ نيسان ٢ بتاريخ «النحلة» مجلة ثالثًا واحد، عدٍد سوى
١٨٨٤ نيسان ٢٦ بتاريخ «النحلة» جريدة رابًعا بالرسوم، مزيَّنة ظهرت منتظمة عربيٍة
«النحلة» جريدة خامًسا حجرية، مطبعٍة يف ويطبعها النقي بخطه يكتبها فكان لندن، يف
مجلة منشئ الشميل أمني العالمة صديقه إىل إدارتها فوض وقد القاهرة يف ١٨٩٥ عام
دورية لنرشاٍت عنوانًا «النحلة» اتخذوا الذين سائر أما النيل، وادي عاصمة يف «الحقوق»
١٩٠٨ أيلول ٥ بتاريخ ليفنزين أوغسطينو أوًال فهم: صابونجي لويس بالدكتور أسوًة
املالطية، اللغة ألصول تبًعا التينية بحروٍف تطبع الجريدة هذه وكانت مالطه، جزيرة يف
فارس وخليل رزق شبيل ثانيًا هذا، كتابنا من آخر محلٍّ يف اللغة هذه بذكر نوَّهنا وقد
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القس ثالثًا الفضية)، (الجمهورية أيرس بونس مدينة يف ١٩١٧ شباط ١٥ بتاريخ
رابًعا الربازيل، جمهورية عاصمة جانريو دي ريو مدينة يف ١٩١٨ سنة مارون مبارك
(الربازيل)، باولو سان مدينة يف ١٩١٦ الثاني ترشين شهر يف الخوري جرجس داود

الالذقية. بمدينة ١٩٢٢ آب يف رشيخ مصباح خامًسا

الفرنسية الجمهورية مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة باريس أوًال:
١٨٧٩ أيلول ١٦ صنوع يعقوب املرصية النظارات (١)

١٨٧٩ األول كانون ٢٤ إسحاق أديب القاهرة* مرص (٢)
١٨٩٢ صنوع يعقوب التودد† (٣)

١٩٢١ آيار ١ فرح وأنطون حداد حبوبة الجديدة‡ الحياة (٤)
١٩٢٥ آب ١٥ الحويك طنوس إلياس األدنى§ الرشق (٥)

مرسيليا مدينة ثانيًا:
١٩٠٥ آب ١ البشعالني عقل لبنان مطامري (١)

مجلة، بشكل ١٨٧٩ األول كانون ٢٤ يف أولهما بمظهرين؛ القاهرة» «مرص * صدرت
بخط يكتبها إسحاق أديب منشئها وكان جريدة، بشكل ١٨٨٠ نيسان ٧ يف وثانيهما
حذًرا الربيد يف مختوم غالٍف ضمن املشرتكني إىل ويرسلها الحجر عىل يطبعها ثم يده
أعمالهم يف تطعن كانت ألنها يصادرونها؛ كانوا الذين األتراك حكام بيد وقوعها من
كتابنا من الثاني الجزء يف جرائده وأخبار إسحاق أديب ترجمة طالع مظاملهم. وتفضح

العربية». الصحافة «تاريخ
الثاني كانون ١٥ بتاريخ «التودد» جريدة نظارة» «أبو صنوع يعقوب † أصدر

املذكور. التاريخ من أعوام أربعة بعد مجلة إىل حولها ثم ١٨٨٨
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الجديدة» «الحياة أنشأت لبنان سيدات، أرقى من أديبة كاتبٌة املجلة هذه ‡ صاحبة
الوطن إىل الرجوع أحبت األول العدد إصدارها وبعد باريس، ١٩٢١يف آيار ١ بتاريخ

احتجبت. ثم أعوام خمسة عاشت وقد بريوت، يف املفيدة املجلة هذه نرش فاستأنفت
وبعدما املترصفية، عهد يف لبنان جبل إدارة مجلس كتَّاب رئيس الصحايف هذا § كان
سياسية ألسباٍب وطنه من الفرنسية الحكومة أبعدته أوزارها العظمى الحرب وضعت
خففت ثم كورسكا جزيرة إلقامتهم مركًزا عينت وقد املذكور، املجلس أعضاء بعض مع
قىض الذي الحويك إلياس ويُعد باريس. يف السكنى لهم وأباحت العقوبة تلك عنهم
منها بالذكر نخص شتى كتبًا ألف فإنه الكتبة، أفاضل من واملحابر األقالم بني حياته
كتاب أشهر وهو رسًما، وعرشين بمائة مزينة مجلدات ثالثة يف األول» نابوليون «تاريخ

العظيم. العاهل هذا عن العربي اللسان يف مطبوًعا اآلن حتى برز

األملانية الدولة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة برلني أوًال:
١٩٢٣   ورشق أملان صنائع مجلة (١)
١٩٢٣ غنيمة أبو صبحي محمد الحمامة (٢)

مالطة جزيرة مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

الجزيرة» «قاعدة الفالتا أوًال:
١٨٦١ الثاني كانون ١   املالطية⋆ يسوع قلب ⊙رسالة (١)
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الصحافة تكوين منذ والوسطى الشمالية أمريكا صحافة فهارس يف
١٩٢٩ السنة ختام إىل العربية





األول الباب

العربية اجلرائد فهارسمجيع
والوسطى الشاملية أمريكا يف

عىل والوسطى الشمالية أمريكا يف العربية الجرائد جميع فهارس يتضمن
اإلطالق.

األصقاع يف الصحف هذه مراكز لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي
املذكورة.

∗∗∗

األمريكية املتحدة الواليات جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

نيويورك مدينة أوًال:
١٨٩٢ نيسان ١٥ عربييل ونجيب إبراهيم الدكتور أمريكا* كوكب (١)

١٨٩٤ مكرزل نعوم العرص (٢)
١٨٩٧ تموز ٣ املعلوف نعمان يوسف األيام (٣)

١٨٩٨ شباط ٢٢ مكرزل† نعوم ⊙الهدى⋆ (٤)
١٨٩٨ الثاني ترشين ٢٥ جبور جرجي العالم (٥)

١٨٩٨ دموس ناصيف شبل اإلصالح (٦)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٨٩٩ أيلول ١٩ دياب‡ موىس نجيب الغرب⋆ ⊙مرآة (٧)
١٩٠١ آب ١ قرقماز جربائيل الخوري الصخرة (٨)

١٩٠١ حداد وسليم منصور املحيط (٩)
١٩٠٢ آيار ٢٤ زريق§ أنسطاس أنطون الكردي جراب (١٠)
١٩٠٢ أيلول ٢٧ رسكيس سليم الراوي (١١)
١٩٠٣ تموز ٧ الخوري|| قيرص الشيخ الشمس (١٢)
١٩٠٣ تموز ٢٥ الغريب¶ أمني املهاجر (١٣)

١٩٠٤ األول ترشين فارس وفيليب الخوري خليل مارون الجهاد (١٤)
١٩٠٤ الثاني ترشين ٧ محفوظ يوسف الذمام (١٥)

١٩٠٤ بدران ونجيب امللكي أسعد الدليل (١٦)

١٩٠٦ الثاني كانون ٢١ ذيبة ميخائيل عيد املنرب (١٧)

١٩٠٧ مكرزل# سلوم أمريكا بريد (١٨)
١٩٠٧ الثاني كانون ٢ أنطون** فرح (اليومية) الجامعة (١٩)

١٩٠٧ صوايا أنطون نجيب الكون (٢٠)
١٩١٠ آذار مجاعص الخوري نقوال (خطية) املودة (٢١)

١٩١٠ حزيران ٧ قسطنطني نمر نجيب السهام (٢٢)
١٩١١ الثاني كانون ٣١ شقرا أبو وعباس بدور سليمان ⊙البيان⋆ (٢٣)

١٩١١ حزيران ١٠ يواكيم إلياس يوسف االتحاد (٢٤)
١٩١١ األول ترشين ١١ مكرزل نعوم (األسبوعي) الهدى (٢٥)

١٩١٢ كرم نسيب االبتسامة (٢٦)
١٩١٢ نيسان ٢٢ حداد عبده املسيح عبد ⊙السائح⋆ (٢٧)

١٩١٤ الثاني كانون ٥ زريق أنسطاس أنطون االرتقاء (٢٨)

١٩١٤ شباط ٢٣ بدران جرجي نجيب ⊙النرس (٢٩)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩١٤ األول ترشين عريضة نسيب والسلم ⊙الحرب (٣٠)
١٩١٦ نيسان ٨ فائق†† نعوم نهرين⋆ ⊙بيت (٣١)

١٩١٧ الخوري مراد يوسف ⊙الشعب (٣٢)
١٩١٧ بخاش‡‡ شكري ⊙الفتاة⋆ (٣٣)

١٩١٨ نيسان ٥ ولبنان سوريا منكوبي إعانة لجنة الشهيدة ⊙سوريا (٣٤)

١٩٢١ آيار ٢٨ الكلدانية اآلثورية الوطنية الجمعية (االتحاد)§§ حويودو (٣٥)

بوسطن مدينة ثانيًا:
١٩٠٣ األول كانون رسكيس سليم البستان (١)

١٩١٠ األول ترشين ٢٥ خوري نسيم الدكتور الجديدة سوريا (٢)
١٩١٤ نيسان ٢ خوري إبراهيم بوسطن فتاة (٣)
١٩٢٢ آيار ١٥ بوسطن يف السورية الجامعة السورية الجامعة (٤)
١٩٢٣ تموز ٣ شاكر وديع الرسول (٥)

دترويت مدينة ثالثًا:
١٩٢١ آب ١٧ وهبة عامر نسيب الحرية (١)

١٩٢١ األول ترشين ١ خروب حسن ومحمد املحيسن محمد العربي الدفاع (٢)

١٩٢٥ يواكيم إلياس يوسف االتحاد (٣)
١٩٢٦ قهوجي يوسف الصباح (٤)

١٩٢٦ آب ٦ كنعان شكري العدل لسان (٥)

لورنسماس مدينة رابًعا:
١٩٠٣ نيسان غصن وغصن صليبا يوسف اإلقبال (١)

١٩٠٧ الثاني كانون غصن وفريد الخوري مراد يوسف الوفاء (٢)

١٩٢١ غصن فريد الفجر (٣)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

فيالدلفيا مدينة خامًسا:
١٨٩٩ األول كانون ١ مكرزل نعوم الوطنية (١)

لويس سانت مدينة سادًسا:
١٩٠٤ أيار ١ شاهني||| سليم املعرض (١)

رفرماس فول مدينة سابًعا:
١٩١٥ سمعان أبي إسكندر اإلنسانية (١)

منيابوليس مدينة ثامنًا:
١٩١٥ منعم منصور إبراهيم األمة (١)

الجديد العالم يف بل األمريكية املتحدة الواليات يف ظهرت عربية جريدٍة أول * هي
تلك لخلو مرشوعهما؛ سبيل يف كثريًة ومتاعَب جمًة مصاعَب منشئاها قاىس وقد كله،
منعت العثمانية الدولة ألن حروفها؛ ومرتِّبي العربية املطابع مهيئات من البعيدة الديار
اتخاذ إىل فاضطرا األجنبية، البالد إىل وتصديرها العربية الحروف بيع سلطاني بأمٍر
يف األمريكية املتحدة الواليات سفري لهما مساعد أقوى وكان أمنيتهما، لبلوغ فعالًة وسائَل
الحروف استحضار طويل وصٍرب شديد عناءٍ بعد لهما تيرس وهكذا عثمان، بني عاصمة
صاحب اللبناني الحاج يوسف منهم نذكر مكفولة، بأجرٍة مرتبيها مع بريوت من العربية
يف تُنرش عهدها أول يف أمريكا» «كوكب جريدة وكانت القاهرة، مدينة يف السالم مطبعة
تكتب وكانت الرجال، مشاهري وصور الرشقية بالرسوم مزينًة واإلنكليزية العربية اللغتني
وعادات وأخباره األدنى الرشق أحوال وعن النشيط األمريكي الشعب عن الضافية املقاالت
للحقيقة، املخالفة الروايات من الرشقيني عن األمريكيون السياح ينقله كان ملا نفيًا أهله
أكلة املتوحشني من الرشقيني يظنون الحني ذاك إىل كانوا أمريكا سكان من فريًقا فإن
تبدلت لكنهم والنهب، والسلب بالقتل إال عيش لها يهنأ ال التي األمم من أو البرش لحوم
أهل وعن املقدسة األرايض عن أمريكا» «كوكب صفحات عىل يقرءونه كانوا بما أفكارهم
يف واجتهادهم وكرمهم بالدنا أبناء فضل جليٍّا توضح التي املمتعة الفصول من الرشق
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التجارية العالقات سبل تمهيدها يف عظيم فضٌل الجريدة ولهذه والحضارة. العلم سبيل
املساعي تلك ثمرة اآلن يجنون املهجر يف وطننا أبناء أن وها الجديد، والعالم سوريا بني
إىل وتنقلها الصادقة األخبار تنرش املبدأ حرة معتدلًة خطتها وكانت املشكورة، الطيبة
رصيفاتها بني رفيًعا مقاًما أحرزت ولذلك تحزب؛ وال تحيز بال عالتها عىل القراء
أنحاء وسائر اإلسالمي والعالم العثمانية السلطنة يف عظيًما انتشاًرا وانترشت العربيات
أن كما األمريكية، البالد أحوال معرفة إىل توَّاقني كانوا بالضاد الناطقني ألن املعمورة؛
أمريكا» «كوكب واشتهر والرشقيني، الرشق أخبار عىل الوقوف يف راغبني كانوا األمريكيني
اللبنانيني همم واستنهاض أبنيته رسوم وإذاعة ١٨٩٣ سنة شيكاغو معرض وصف يف
أخوه استقل ١٩٠٧ عام عربييل نجيب املرحوم وفاة وبعد فيه، لالشرتاك والسوريني
لبثت وما شقري، يوسف بن سعيد منه اشرتاها حتى الجريدة بإدارة إبراهيم الدكتور
وخالصة األحقاب. كرور عىل خالًدا ذكًرا لها مسجلة عرش السابع عامها يف احتجبت أن
ترتك ولم أمانة بكل املهجر يف السورية اللبنانية الجالية خدمت الصحيفة هذه أن القول
كانت أنها مزاياها ومن رشحته. إال حديثًا اخرتاًعا أو بابه طرقت إال مفيًدا موضوًعا
أما الغربيني. عيون يف بالدنا أهل كرامة من تحط التي الجارحة األخبار ذكر تتحامى
صاحب دياب نجيب منهم: فنذكر مقاالتها وتحبري فصولها إنشاء يف ساعدوا الذين الكتبة
وإبراهيم الحاج، وإلياس شقري، وسعيد جبور، هللا عبد واملعلم الغرب»، «مرآة جريدة
الذين األطباء باكورة (١٨٥٢–١٩٢٢) عربييل إبراهيم الدكتور وكان وغريهم. الرحباني
علمية آثاًرا خلف وقد الطبية، شهادتها ونالوا ببريوت األمريكية الجامعة يف تخرجوا
ولهذا اإلرادة»، حسب األوالد إنتاج يف اإلفادة بملخص العقدة «حل كتاب أهمها شتى
بخط عليها وكتب املؤلف إليها أهداها ببريوت الكربى الكتب دار يف نسخة املفيد السفر

يده.
فيالدلفيا، مدينة يف شهرية مجلٍة بشكل ١٨٩٨ شباط ٢٢ بتاريخ «الهدى» † ظهر
نصف جريدٍة إىل حينذاك منشئه وحوله نيويورك إىل إدارته نُقلت يسري زمٍن مرور وبعد
صدرت التي األوىل الجريدة وهي كربى، صفحاٍت ثماني يف يومية جريدٍة إىل ثم أسبوعية
تحول التي املصاعب رغم اآلن حتى الحال هذه عىل واستمرت الجديد، العالم يف يومية
بقولها: حماة يف «اإلخاء» جريدة وصفتها وقد املهجر، يف العربية الصحف ثبات دون
جريدٍة أية يف تجتمع ال كثرية مميزاٌت وللهدى منازع.» بال العربية الجرائد عروس «هي

973



العربية الصحافة تاريخ

وقد املعلنني، من كبريًا عليها واإلقبال القراء بني عظيًما انتشارها جعلت أخرى عربية
بما مباٍل غري بالفائدة املشرتكني عىل يعود ما كل يف والنفيس النفس صاحبها بذل
عالم يف مؤسسها وشهرة الجريدة هذه منزلة لعلو وبيانًا الخسائر. من ذلك عن ينجم
١ بتاريخ باولو سان يف الهول» «أبو جريدة نرشتها مقالة من فقرة نورد الصحافة

قالت: ١٩١٣ األول كانون

اللبنانيني، نوابغ من فريد بل العربي، اإلنشاء أمراء من أمري هو مكرزل نعوم
طرأت التي الطوارئ إن قوة. الضعف ومن شيئًا الاليشء من يُوِجد رجل بل
إىل به وتذهب أوروبي رجٍل أعظم عزائم لتوهن كافية لهي الرجل هذا عىل
إىل يعاركهم والدهر الدهر يعاركون الذين فمن مكرزل نعوم أما األبدية، أعماق
يصحب وكان كثرية بأموٍر الدهر عىل مكرزل نعوم تغلب عليه، هو يتغلب أن
يف كأمري مكتبه يف مكرزل نعوم وثبات. وحزم وعزم وصرب تجلٌد التغلَب هذا
بيانه وفصاحة عارضته بقوة ويأرس األلوف، أفئدة قلمه لرصير تهتزُّ إمارته
وصحايفٌّ مجيد وشاعٌر فصيح كاتٌب القبيل هذا من فهو الناس، من كثريًا
وإخالًصا علًما لبنان مفاخر من مفخرة مكرزل األستاذ أن القول وجملة قدير.
دعاه ولقد الجديد. العالم يف إخواننا يدعوه كما اللبناني» «النمر وإنه وكرًما
إىل متجًها نيويورك يف أشغاله مركز يزايل أن «لبنان» األول لوطنه إخالصه
تنفيذ يف ويسعى الوطنية األماني تحقيق يف قصاراه ليبذل فرنسا عاصمة
باريس يف وهو شعر وقد لبنان، عىل والفائدة بالخري العائدة اإلصالحات بعض
عمليٍة بإجراء األطباء نطس عليه فأشار شتى، أعواٍم منذ به يشعر كان بداء
عليه مأسوًفا ١٩٣٢ نيسان ٧ يف مكرزل نعوم قىض أثرها وعىل جراحية،
شقيقه «الهدى» إدارة بعده توىل وقد هللا، رحمه الطويل بجهاده ومذكوًرا
صفوة من املهجر ديار يف وهو سلف، لخري خلف خري فكان مكرزل سلوم

واإلنشاء. الطباعة صناَعتي يف املربزين وطننا أبناء

الجرائد أقدم من الغرب» «مرآة كانت الهجرة ديار يف صحفنا أسماء أحصينا ‡ إذا
الجمة املصاعب من الطويلة حياتها يف اعرتضها ما رغم الجبال رسوخ رسخت التي
اللبناني دياب موىس نجيب السيد كان الُكتاب أفاضل تحرينا وإذا املهمة، والحوادث
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١٨٩٣ عام منذ لخدمتها تطوع فإنه الجديد، العالم يف الصحافية األرسة مشاهري من
األصقاع تلك يف العربية الصحف جميع جدة أمريكا» «كوكب جريدة تحرير توىل حني
مظالم ضد وطنه عن دفاًعا مجيدة مواقف الغرب» «مرآة جريدته ويف فيها وله النائية،
لكن لبنان، يف أمالكه وحجز بإعدامه ١٩٠٣ سنة سلطانيٍّا أمًرا استصدروا الذين األتراك
الحكومة وأجرب الحجز ورفع للمسألة اهتم اآلستانة يف األمريكية املتحدة الواليات سفري
سنة العثماني الدستور أعلن وملا أمريكية، دياب نجيب ممتلكات اعتبار عىل العثمانية
العفو شملهم الذين السياسيني املجرمني قائمة يف الغرب» «مرآة صاحب اسم كان ١٩٠٨
النيويوركية «الهدى» جريدة وبني الجريدة هذه بني خطرية مناقشاٌت وجرت السلطاني،
املتحدة الواليات يف العربية الصحافة حينئٍذ انشطرت وقد الفريَقني، بني التنافر إىل أدت
أرثوذكيس واآلخر «الهدى» منشئ مكرزل نعوم بزعامة ماروني أحدهما شطرين: إىل
جرائد منهما لكلٍّ وكان املجادالت فاشتبكت الغرب»، «مرآة مؤسس دياب نجيب يرأسه
إىل انقلبت شخصية حزازات ذلك أسباب وكانت خصومه، وتحارب وتره عىل ترضب
بعض حكمة تتداركها لم لو عاقبتها تحمد ال كادت موجعة ومماحكاٍت طائفية تعصباٍت
إىل املياه أعادوا حتى املتخاصَمني الفريَقني بني للتوفيق سعوا هؤالء فإن الوطن، أبناء
نذكر: أسمائهم عىل ووقفنا الغرب» «مرآة يف حرروا الذين الكتبة أشهر ومن مجاريها.
ووليم هللا، خري ظاهر وأمني الخوري، وعيىس حاماتي، وأسعد شقرا، أبو عباس الشيخ
عقد وملا وغريهم. مايض، أبو وإيليا الخازن، وسليم جربان، خليل وجربان كتسفليس،
جمعية من مندوبًا دياب نجيب إليه سافر باريس يف ١٩١٣ سنة األول العربي املؤتمر
هذا أعمال يف ُطبع ممتًعا خطابًا هناك فألقى فيه، ليمثلها أمريكا يف السوري االتحاد
وظيفة أية قبول أعضائه عىل يحظر املؤتمر مقررات يف بند إضافة اقرتح وقد املؤتمر،

املطلوبة. باإلصالحات الفوز قبل العثمانية الدولة يف
مدينة إىل العمر عنفوان يف رحل الفيحاء، طرابلس يف زريق أرسة إىل § ينتسب
جريدته، صفحات عىل األتراك بمساوئ يندد وكان بالصحافة اشتغل حيث نيويورك
األهل بني الزمان من مدة لقضاء العظمى الحرب قبيل وطنه إىل األقدار ساقته وقد
واألسفار املواصالت النقطاع أمريكا إىل الرجوع عليه تعذر الحرب نشبت فلما واألصدقاء،
حاكموه أن عتم وما منه، لالنتقام بالدهم يف وجوده فرصة األتراك فتحني وبحًرا، برٍّا

بالرصاص. رميًا له شقيق مع هناك أعدموه ثم عاليه يف الحربي بالديوان
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كاتٌب وهو بلبنان، رشميا يف الخوري آل مشايخ من الجريدة هذه صاحب || ينحدر
شعر ديوان منها لتألف ُجمعت لو التي القصائد من كثريًا فنظم بالقريض هاَم أديٌب
ضمن أبيات بثالثة العربية» الصحافة «تاريخ كتابنا يقرظ أن منه تلطًفا شاء وقد كبري،
الكتاب من والثاني األول الجزأين ظهور حني ١٩١٣ لسنة تاريًخا منها األول الشطر
بارشنا عندما ١٩١٤ لسنة تاريًخا األبيات تلك من الثاني الشطر وضمن إليه، املشار

قال: منه، الثالث الجزء طبع

ت��س��ط��ر ق��د ال��ح��ق��ي��ق��ة ب��ه تُ��ق��اد ح��ق األع��ص��ار ح��اف��ظ ك��ت��اب
١٩١٤ ١٩١٣

م��ص��در ك��ش��ري��ف ن��ه��اي��ة ب��ب��ش��ر ت��مٍّ ب��دُر اق��ت��دار إل��ى ي��ش��ي��ر
١٩١٤ ١٩١٣

ق��ي��ص��ر ن��ظ��م ب��س��رٍّ ل��ف��ي��ل��ي��ب ي��ب��دي ف��ال��ش��ك��ر ال��دع��ا خ��ت��م وق��د
١٩١٤ ١٩١٣

األدباء، جمهور يستحسنها اإلنشاء يف خاصة أساليُب العهد القديم الصحايف ¶ لهذا
أعوام سبعة عاشت التي «املهاجر» جريدته بنرش نيويورك يف الصحافية حياته بارش
تعاطي إىل الوطن حب دعاه ثم رستم، أسعد الشهري الهزيل الشاعر إىل بعده من وانتقلت
الثاني ترشين ٣ بتاريخ ظهرت التي «الحارس» جريدة بريوت يف فأنشأ فيه مهنته
الحرب أثناء األناضول بر إىل ظلًما األتراك نفاه عندما سنوات أربع بعد واحتجبت ١٩١٠
نرش آيار ١٥ يف فاستأنف بريوت إىل رجع أوزارها الحرب هذه وضعت وملا العظمى،
عامَلي يف برباعته تشهد شتى أدبيٌة آثاٌر الغريب وألمني يزل، ولم مجلة بشكل «الحارس»

والتاريخ. الصحافة
أول يف ومطبعته «الهدى» إدارة يف مكرزل نعوم لشقيقه معاونًا سلوم # كان
التي الجديد» «العالم مجلة ١٩١٠ شباط ١ يف أنشأ بأشغاله استقلَّ وملا عهدهما،
أوقفها وقد التجارية»، «املجلة عنوانها أخرى بمجلة ١٩١٨ األول كانون ١ يف استبدلها
الذين وطنه بني فائدة فيها متوخيًا Syrian World اإلنكليزية مجلته لينرش ١٩٢٧ سنة
إدارة يف محله حلَّ نعوم أخيه وفاة وبعد الهجرة، ديار يف العربية لغتهم يجهلون

الكالم. سلف كما «الهدى»
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آذار ١٥ بتاريخ «الجامعة» مجلة وأصدر الفيحاء طرابلس يف نشأ كبري أديٌب ** هو
الشهرة، من وافًرا نصيبًا فنالت القاهرة إىل نقلها يسري زمٍن وبعد اإلسكندرية، يف ١٨٩٩
الجديد، العالم يف قومه أبناء بني العربية الصحافة مهنة تعزيز إىل نفسه طمحت ثم
يومية جريدًة ١٩٠٧ الثاني كانون ٢ بتاريخ «الجامعة» وأصدر نيويورك إىل فارتحل
تكن لم هناك الثالث «الجامعات» انتشار رغم وعىل شهرية، ومجلًة أسبوعية وجريدًة
فيها الشبيبة عهد قىض التي مرص إىل أنطون فرح فعاد بها، العناية لتوازي مواردها
يف يشتغل فجعل العلم، طريق عن ال السياسة طريق عن البالد هذه يخدم أن النية عاقًدا
والشعب املرصي والبالغ كاللواء فيها يكتب املرصية الصحف معظم يف وتقلب الصحافة،
بطون يف ذكره تخلد شتى أدبيًة آثاًرا أنطون فرح وخلَّف وغريها، الفتاة ومرص واألهايل

العربي. التمثيل فن يف الراقي الغنائي النوع أدخل من أول وهو التاريخ،
بعناية والعربية والرتكية الرسيانية اللغات يف تصدر نهرين» «بيت جريدة †† كانت
يطبعان منها والرتكي العربي القسمان وكان اآلرمية، اللغة أعالم من كان الذي منشئها
األثر الطيب مؤسسها وفاة حني إىل كذلك وظلت كرشونية أي رسيانية بحروٍف أيًضا

.١٩٣٠ سنة فائق نعوم
«زحلة جريدة ١٩١٠ األول كانون ٣ بتاريخ أصدر قد بخاش شكري السيد ‡‡ كان
أمريكا إىل أولهما سافر وقد زحلة، وطنهما يف الراعي إبراهيم زميله مع باالشرتاك الفتاة»
انتهز حيث هناك يبقى أن فاضطر العظمى، الحرب وقعت حتى إليها يصل كاد وما
إىل رجع املذكورة الحرب انتهاء أثر وعىل «الفتاة»، بعنوان جريدته إلصدار الفرصة
لبنان جبل جرائد أهم من تُعد التي الفتاة» «زحلة جريدة إصدار واستأنف رأسه مسقط
أصبحت أن بعد منفرًدا «الفتاة» جريدة إصدار إعادة عىل عول وقد انتشاًرا، وأوسعها

الراعي. راجي األستاذ نجله يحررها الراعي إبراهيم لزميله الفتاة» «زحلة
الرسيانية الثالث: باللغات تُطبع وكانت اإلتقان منتهى الجريدة هذه §§ بلغت

واإلنكليزية. والعربية
صحف فهارس يف ذكره مرَّ الذي اللبناني، رسكيس شاهني بن سليم ||| هو
فارٍّا كان أنه هنا كنيته إسقاط وسبب وبوسطن، ونيويورك ولندن والقاهرة اإلسكندرية
املقاالت لنرشه مرص ومحكمة العثمانية الدولة عليه أصدرتها التي األحكام وجه من
أسهبنا وقد املستبدين، سلطنته ورجال الثاني الحميد عبد السلطان يف بالطعن املشحونة
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من األول] الباب – العثمانية الصحافة – الثاني [الكتاب يف رسكيس سليم عن الكالم
الكتاب. هذا

كندا جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

منرتيال مدينة أوًال:
١٩٠٩ زربطاني ناصيف ميخائيل الشهاب (١)
١٩١٠ صباغ ج. م. الكندي املكتب (٢)
١٩١٠   البومبا (٣)

١٩١٠ األول ترشين ١ وحافظ عفيش أفتيموس الخوري
امللك عبد

العاملني* جريدة (٤)

من ردًحا منرتيال يف األرثوذكس الروم كنيسة عفيش أفتيموس الخوري * خدم
إليها املشار للملة نيويورك بروكلني كريس عىل األسقفية الكرامة إىل ارتقى ثم الزمان،
يف أفتيموس السيد أنشأ وقد املذكور، الكريس مؤسس هواويني رافائيل السيد وفاة بعد
وبعد أمريكا، يف السوري امليتم ملنفعة وقفها التي «اليتيم» مجلة ١٩٢٦ الثاني كانون
الفرع حال لسان جعلها التي «الحق» مجلة وأصدر أبطلها املذكور التاريخ من سنتني
زواجه عقد ١٩٣٣ نيسان ١٦ ويف الجامعة، األرثوذكسية األمريكية للكنيسة السوري
تواريخ يف قط ُسمع ما ألنه وتقاليدها؛ الكنيسة لقوانني خالًفا نعمة مريم الفتاة عىل
رصح وقد والزواج، التاج بني جمع مطرانًا أن وحديثًا قديًما وغربًا رشًقا النرصانية
الزواج ألن الزواج عليه تحرم رشيعة من ليس أن لعمله تربئًة عفيش أفتيموس املطران
يشء، يف الحكمة من ليس عمله أن أثبتت جديدة ببدعٍة جاء هكذا الكنيسة. أرسار من رس
وأسقطوا الرئاسة من تنزيله وأعلنوا طاعته نبذوا بعدما عليه ملته أبناء غضب فثار
الكهنوت رشف عن دفاًعا بأرجلهم وداسوه رسمه بعضهم مزق ثم الذبتيخا، من اسمه
ألكسندروس أذاع الشاذ العمل هذا وبداعي حقيقيني، كأرثوذكسيني بواجباتهم وقياًما
املطران فيه قطع منشوًرا ١٩٣٣ حزيران ٢ بتاريخ األرثوذكيس أنطاكية بطريرك الثالث

بالكهنوت. صلة كل ومن دينية خدمٍة كل من أفتيموس
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املكسيك جمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة مكسيكو أوًال:
١٩٠٥ الثاني كانون ٧ الباشا جرجس ميخائيل السهام (١)

١٩٠٦ البشعالني* عقل الرشق (٢)
١٩٠٨ عقل† فاضل سعيد املكسيك صدى (٣)

١٩٠٨ تموز ٢٤ الحلو صالح يوسف الخواطر (٤)
١٩٠٩ األول ترشين ٢٠ البشعالني عقل املطامري (٥)

١٩١٠ مسلم يوسف الصاعقة (٦)
١٩١٠ بدران جرجي فيليب القضاء (٧)
١٩١٨ ضاهر خليل الجديد ⊙العرص (٨)

١٩٢١ تموز ٢٠ شمونتي يوسف الدكتور وأمريكا الرشق بريد (٩)
١٩٢١ األول كانون الحلو صالح يوسف الَعَلم (١٠)
١٩٢٣ الثاني ترشين مسلم يوسف الغربال (١١)

١٩٢٥ الرشتوني محبوب الرفيق (١٢)
١٩٢٦ بعقليني شكري السوري⋆ االتحاد (١٣)

١٩٢٤ الثاني ترشين ٧ الحلو‡ صالح يوسف األوىل)⋆ (غري الخواطر (١٤)
١٩٢٦ أيلول ٧ نصار بشارة حليم املسامري⋆ (١٥)

مرسيليا إىل رحل رأسه مسقط بهجرة نفسه حدثته وملا بلبنان، الصحايف هذا * نشأ
شخص ذلك وبعد شهوًرا، عاشت التي لبنان» «مطامري مجلة ١٩٠٥ آب ١ يف أنشأ حيث
الجمهورية تلك عاصمة يف أصدر وقد وفاته، حتى بالصحافة هناك فاشتغل املكسيك إىل
.١٩٠٩ األول ترشين ٢٠ يف «املطامري» وثانيتهما ،١٩٠٦ عام «الرشق» أوالهما جريدتني:
لبنان إىل املكسيك بالد يف هجرته من عاد وقد الدامور، يف عقل أرسة إىل † ينتسب
املشهورة، البريق جريدة وأسس بالصحافة اشتغل حيث ،١٩١٠ سنة رأسه مسقط
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الحرب أثناء بريوت يف شنًقا فأعدموه دولتهم بخيانة الرتك اتهمه الكتابة يف لجرأته ونظًرا
اللبنانية العاصمة شوارع أحد عىل اسمه وأطلق وحيًدا، نجًال بعده من تارًكا العظمى
بالذكر نخص والشعراء األدباء بعض أرسته من ونبغ لذكره، وتخليًدا بفضله إقراًرا
«الراصد» جريدة ومنشئ سابًقا اللبناني العلمي املجمع رئيس عقل وديع السيد منهم:
املرصية، األهرام جريدة ومراسل «البريق» جريدة صاحب عقل أسعد والسيد البريوتية،
دار موظفي من عقل أديب والسيد عقل، جورج واألستاذ عقل سليم األستاذ واملحاميان
الصحافيني نوابغ من عقل فاضل سعيد الشهيد وكان وغريهم. بريوت، يف األهلية الكتب
فإنه تكلف، أدنى بال ارتجاًال الجيد الشعر ينظم وكان عرصه، يف األقالم حملة وصفوة

قال: التايل، البيت فوره من نظم العربية» الصحافة «تاريخ كتابنا عىل اطلع ملا

ت��اري��خ��ا ل��ل��ت��اري��خ س��ف��رك ج��ع��ل��ت وق��د ال��ب��الد ت��اري��خ ال��ص��ح��اف��ة إن

،١٩٠٨ تموز ٢٤ يف أوالهما مرتني: جريدة بشكل املكسيكية «الخواطر» ‡ صدرت
إىل ۱۹۳۱ أيلول يف منشئها حولها ثم ،١٩٢٤ الثاني ترشين ٧ بتاريخ وثانيتهما
أنحاء جميع يف ظهرت عربية صحيفة أرقى جدال بال «الخواطر» وتعد مصورة، مجلٍة
بن يوسف السيد تحريرها ورئيس األديب الفاضل مؤسسها بهمة املكسيك جمهورية

اللبناني. الحلو صالح
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الثاني الباب

العربية املجالت فهارسمجيع يتضمن
اإلطالق والوسطىعىل الشاملية أمريكا يف

األصقاع يف الصحف هذه مراكز لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي
املذكورة.

∗∗∗

األمريكية املتحدة الواليات مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

نيويورك مدينة أوًال:

١٩٠٠ أيار ١ الخوري ميخائيل عيىس الدائرة (١)

١٩٠١ الثاني ترشين شقري سعيد الفكاهة (٢)

١٩٠٥ الثاني كانون ١ هواويني رفائيل األسقف الكلمة (٣)

١٩٠٨ تموز ١ ساروفيم نعمة املختار الدر (٤)

١٩٠٩ أيار ١ إسطفان هللا خري الخورفسقفوس الحكمة (٥)

١٩١٠ شباط ١ مكرزل سلوم الجديد العالم (٦)

١٩١٢ آب ١ يربودي يوسف الصحة (٧)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩١٢ أيلول كرم عفيفة الجديد العالم
النسائي*

(٨)

١٩١٣ نيسان ١ نسيم ونظمي عريضة نسيب الفنون (٩)

١٩١٦ هللا خري طالب الحق (١٠)

١٩١٨ األول كانون ١ مكرزل سلوم التجارية املجلة (١١)

١٩٢٠ الثاني كانون ١ روفائيل يعقوب األخالق⋆ (١٢)

١٩٢٠ األول ترشين ١ شقرا أبو وعباس الدين تقي رشيد الربهان (١٣)

١٩٢٤   املراقبة برج (١٤)

١٩٢٦ الثاني كانون ١ عفيش أفتيموس املطران اليتيم⋆ (١٥)

١٩٢٨ الثاني كانون ١ عفيش أفتيموس املطران الحق† (١٦)

١٩٢٩ نيسان ١٥ مايض‡ أبو إيليا السمري⋆ (١٧)

دترويت مدينة ثانيًا:

١٩١٣ وهبة عامر نسيب عيل ساحة (١)

١٩٢٠ تموز ٤ وهبة عامر نسيب الحرية (٢)

بوسطن مدينة ثالثًا:

١٩١٥ الهندي خليل حنا الحياة (١)

١٩١٩ تموز ١ شاكر وديع بوسطن فتاة (٢)

١٩٢٠ الثاني كانون ١ الكفرحلداوي سليمان طانيوس العروس (٣)

كليفلند–أوهايو مدينة رابًعا:

١٩٠٦ العازار سليم الزهرة (١)

١٩١٠ آب ١ جريج أنيس املعارف (٢)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

لورنسماس مدينة خامًسا:

١٩١٧ الثاني ترشين فرنسيس وعزيز شعيا بطرس ⊙الروضة (١)

أنديانا تريهوت مدينة سادًسا:

١٩٢٧ الثاني ترشين الحاماتي إيليا الخوري
بشري أنطونيوس واألرشمندريت

الخالدات⋆ (١)

واشنطون مدينة سابًعا:

١٩٢٨ الثاني كانون ١ حلو وجرجي يوسف إلياس العاصمة⋆ (١)

مؤسسها بعهدة كانت عندما الجديد» «العالم بعنوان الراقية املجلة هذه أوًال * عرفت
استقلت التي كرم عفيفة السيدة إىل امتيازها تحول ١٩١٢ أيلول شهر ويف مكرزل، سلوم
أول وهي النسائي»، الجديد «العالم مجلتها عنوان وجعلت والتحرير باإلدارة حينذاك
اللبنانية. الكاتبة هذه بعناية األمريكية األقطار جميع يف ظهرت نسائية عربيٍة مجلٍة
ذوي من كثريًا أنجبت التي شيما» «كفر قرية يف كرم أرسة إىل عفيفة السيدة وتنتسب
[الكتاب يف بنا مرَّ وقد وغريهم، وكسباني وشدودي ونقال وشبيل اليازجي كآل الفضل
بني عاليًا العلم لواء رفعت التي األرس هذه أفراد بعض ذكر الثاني] الباب – األول

وناٍد. صقع كل يف بالضاد الناطقني
الرابع [الكتاب كندا جراند فهرس يف عفيش أفتيموس املطران عن أثبتناه ما † طالع

األول]. الباب – الرابع القسم –
الناطقني األقالم حملة مشاهري من وهو التعريف، عن غني الكبري األديب ‡ هذا
ينم نفيس شعر ديوان ونرش صحفها أهم يف اشتغل فإنه الشمالية، أمريكا يف بالضاد
املجالت أوسع من الزمان هذا يف تعد «السمري» ومجلته الصناعة، هذه يف كعبه علو عن

الجديد. العالم يف انتشاًرا العربية
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كندا مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

منرتيال مدينة أوًال:
١٩٠٦ جرو فيلبس الخوري امللح (١)
١٩٠٧ جرو فيلبس الخوري النور (٢)

املكسيك جمهورية مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة مكسيكو أوًال:
١٩٠٩ البشعالني عقل املطامري (١)

١٩١٩ آذار ١٥ شمونتي يوسف الدكتور املتحدة سوريا (٢)
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اخلامس القسم

العربية الصحافة تكوين منذ الجنوبية أمريكا صحافة فهارس يف
١٩٢٩ السنة ختام إىل





األول الباب

العربية اجلرائد فهارسمجيع
اجلنوبية أمريكا يف

اإلطالق. عىل الجنوبية أمريكا يف الجرائد جميع فهارس يتضمن
األصقاع يف الصحف هذه مراكز لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي

املذكورة.

∗∗∗

الربازيل جمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة جانريو دي ريو أوًال:

١٨٩٦ األول كانون ١٧ لبكي ونعوم خالد أسعد الرقيب (١)

١٩٠٠ الثاني كانون ١ مراد وميخائيل الخوري حبيب الشيخ الصواب* (٢)

١٩٠١ الثاني ترشين ٥ أنطون† جرجس شكري ⊙العدل⋆ (٣)

١٩٠٣ الثاني ترشين السوريني الشبان جمعية السورية الشبيبة (٤)

١٩٠٨ أيلول ١ بدوي ويوسف جعارة حنا بطرس الحرية (٥)
١٩٠٩ أيار ١٥ ضاهر ناصيف يوسف الربيد (٦)
١٩١٠ نيسان ١ شدياق جورج الشدياق (٧)



العربية الصحافة تاريخ

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩١١ شباط ١١   الغربال (٨)
١٩١٢ تموز ٣ زوين يوسف زوين املنطاد (٩)

١٩١٣ نيسان ١٥ طعمة إلياس الحمراء (١٠)
١٩١٤ نيسان ٢٦ راشد أبي فارس عبده الرشق ⊙فتى (١١)

١٩١٦ الثاني ترشين ١٦ الحتي‡ أيوب يوسف لبنان⋆ ⊙أرزة (١٢)

١٩١٦ شدياق جورج عكاظ ⊙سوق (١٣)
١٩١٨ األول ترشين ١ حنون حبيب الجديدة ⊙سوريا (١٤)

١٩١٩ شباط ٢٣ جرجس ناصيف يوسف بلدنا حمارة (١٥)
١٩١٩ شدياق جورج التساهل (١٦)
١٩١٩   املاشطة (١٧)

١٩١٩ نيسان ٢٢ شدياق جورج الحمارة سائق (١٨)
١٩١٩ حزيران ١٧ بمبينو حبيب الحرة الكلمة (١٩)

١٩١٩ أيلول ١ شامي وجربائيل قصاص جرجي اإلخالص (٢٠)

١٩١٩ أيلول ٢٦ اللبابيدي§ منري العاصمة (٢١)
١٩١٩ األول كانون ٢٦ الصيداوي حبيب جرجي الصفراء الهراوة (٢٢)

١٩١٩   املربد (٢٣)
١٩٢٠ الثاني كانون ١ شكور أنطون امليماس (٢٤)

١٩٢٠ الثاني ترشين ناصيف يوسف الكبري لبنان (٢٥)

١٩٢١ األول ترشين ١٥ زينو محمد االستقالل (٢٦)
١٩٢٢ الثاني ترشين ١ لبنان أرزة جمعية لبنان أرزة جمعية (٢٧)

١٩٢٢ األول كانون ورشكاؤه حنون حبيب النهضة (٢٨)
١٩٢٤ الثاني كانون نارض أبو إلياس النجوم (٢٩)

١٩٢٦ لبنان|| أرزة جمعية األرزة⋆ (٣٠)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

باولو سان مدينة ثانيا:
١٨٩٨ أيار ١٢ الخوري وشكري ملوك خليل األصمعي (١)

١٨٩٩ شباط ٩ نجم سمعان وفارس لبكي نعوم املناظر¶ (٢)

١٩٠١ تموز ١٥ لبكي نعوم النحل خاليا (٣)

١٩٠١ أيلول ١٤ املارونية الخريية الجمعية املنارة (٤)
١٩٠٢ أيلول الخوري رشيد الرموز (٥)

١٩٠٣ الثاني كانون ٢٤ جمرة# أبو سعيد الدكتور ⊙األفكار⋆ (٦)

١٩٠٦ أيار ١ الخوري** شكري الهول⋆ ⊙أبو (٧)
١٩٠٦ األول ترشين سعد يوسف خليل برشاي (٨)

١٩٠٩ غلبوني وجورج أسطفان ⊙امليزان⋆ (٩)

١٩٠٩ الثاني كانون ٢٨ لبكي قيس الحديقة (١٠)

١٩١٠ فرح وإلياس إبراهيم ⊙الوطن⋆ (١١)
١٩١١ األول كانون ٢ نجم وفارس طراد نجيب الجديد (١٢)

١٩١٢ األول ترشين ١٧ دبغي فارس األمازون (١٣)

١٩١٣ الثاني كانون ١٠ فرح شحادة إبراهيم ⊙الفرائد (١٤)

١٩١٣ حزيران ١٥ حداد†† جورج الحديدي⋆ ⊙القلم (١٥)
١٩١٣ األول ترشين ١٨ شاهني‡‡ إسكندر ⊙أمريكا (١٦)

١٩١٤ شباط ١١ لبكي سليم املقرعة (١٧)

١٩١٤ تموز ١٣ عطية رشيد لبنان⋆ ⊙فتى (١٨)
١٩١٤ تموز ٢١ اللبنانية النهضة جمعية اللبنانية ⊙النهضة (١٩)
١٩١٥ آذار ١٠ مرسة جورج ⊙الربازيل⋆ (٢٠)

١٩١٥ لبكي قيس ⊙العثماني (٢١)

١٩١٦ أيلول ١٤ أطلس جورج الزهراوي (٢٢)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩١٦ الثاني ترشين الخوري جرجس داود النحلة (٢٣)

١٩١٧ حداد قسطنطني نجيب ⊙املؤدب (٢٤)
١٩١٧ أيلول دحروج ميخائيل ⊙الصاعقة (٢٥)

١٩١٨ نيسان ١٦ اللبنانية النهضة جمعية اللبنانية ⊙النهضة
األوىل) (غري

(٢٦)

١٩١٨ حزيران ١٥ للربازيل السوريني إكرام لجنة ⊙اإلكرام (٢٧)
١٩١٩ نيسان ١٥ حداد قسطنطني نجيب الرائد⋆ (٢٨)
١٩١٩ آب ٢٣ أطلس ميخائيل جورج العربي االتحاد (٢٩)

١٩١٩ آب ٢٣ صفدي عزيز نجيب السورية النجمة (٣٠)
١٩٢٠ آب سعادة خليل الدكتور الجريدة (٣١)

١٩٢١ الثاني كانون ٢٢ عقل شديد سليم السياسة (٣٢)

١٩٢٢ حزيران ٢٦ الرايس يواكيم سامي الجالية⋆ (٣٣)

١٩٢٣ السوري الوطني الحزب الحر الوطن (٣٤)

١٩٢٧ السورية الوطنية الرابطة الوطنية الرابطة نرشة
السورية⋆

(٣٥)

١٩٢٨ نيسان ١ كريم§§ موىس الرشق⋆ (٣٦)
١٩٢٨ نيسان ضعون توفيق الدليل⋆ (٣٧)

١٩٢٩ الثاني كانون ١ الوطنية الرابطة الرابطة⋆ (٣٨)

١٩٢٩ الزغبي بطرس الجعبة⋆ (٣٩)

مناوس مدينة ثالثًا:
١٩١٢ األول كانون ٤ يارد إسحق جورج السهام (١)

١٩١٥ يارد إسحق جورج النواس أبو (٢)
١٩٢٠ األول كانون ٢٠ ضو هنري املراقب (٣)

990



الجنوبية أمريكا يف العربية الجرائد جميع فهارس

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

إليكري بورتو مدينة رابعا:

١٩٠٩ نيسان الزغبي سليمان الفوائد (١)

١٩١٧ األول كانون ١٥ نحاس ويوسف طربيه إلياس ⊙الرقيب (٢)

أوريزنتي بلو مدينة خامًسا:

١٩١٠ آب ١ العربية الجمعية االستقالل (١)

كمبيناس مدينة سادًسا:
١٨٩٤ األول ترشين ٢٨ بالش ودعيبس سليم الفيحاء||| (١)

سانتوس مدينة سابًعا:
١٨٩٦ نيسان ٢ النجار وأنطون بالش سليم الربازيل¶¶ (١)

كمبوس مدينة ثامنًا:
١٩١١ األول ترشين ١ شاتيال ونارص حداد جورج الفجر (١)

أورينتال سلطو مدينة تاسًعا:
١٩١٣ الثاني ترشين ١٥ عازوري يوسف نجيب العرب أمنية (١)

نيكترياو مدينة عاًرشا:
١٩٢١ أيلول ١ العندرافييل نعمان الكبري لبنان (١)

أوليفايرا مدينة عرش: حادي

١٩٢١ الثاني كانون ٢٩ العرساوي ونجيب مطر سعيد اإلصالح (١)

بوا مدينة عرش: ثاني

١٩٢١ طربيه عباس الخربر (١)
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لحق ِلما احتجبت حيث ١٩٠٩؛ عام أوائل حتى عائشة الجريدة هذه * ظلت
تركها الخوري حبيب الشيخ رشيكه ألن الفادحة؛ الخسائر من مراد ميخائيل بصاحبها
«الصواب» إدارة فنقلت الثاني، الحميد عبد السلطان من بدسيسة األوىل سنتها نهاية عند
نرباس انطفأ ثم ،١٩٠٩ أيلول غرة منذ بلواوريزنتي مدينة إىل جانريو دي ريو من

.١٩١١ شباط ١١ يف حياتها
بني الفيض يوبيلها بلوغ إىل توفقت التي والوحيدة األوىل هي «العدل» † جريدة
أكرب النرش عالم يف هذا يومنا إىل وثباتها العربية، جانريو دي ريو مدينة صحف جميع
تأسيسها. عهد منذ الفاضل منشئها اتبعها التي القويمة الخطة عن القراء رضا عىل دليل
جانريو، دي ريو يف ١٩١٦ الثاني ترشين ١٦ بتاريخ للوجود لبنان» «أرزة ‡ برزت

العظمى. الحرب نهاية بعد الوطن إىل عودته لدى بريوت إىل صاحبها نقلها ثم
أوًال وهي: مختلفة عواصم أربع يف تباًعا أنشأها جرائد أربع األديب § لهذا
ثانيًا الربازيل، جمهورية عاصمة جانريو دي ريو يف ١٩١٩ أيلول ٢٦ بتاريخ «العاصمة»
«الحضارة» ثالثًا العراق، مملكة عاصمة بغداد يف ١٩٢٤ حزيران ١ بتاريخ «الحضارة»
رابًعا اللبنانية، الجمهورية عاصمة بريوت يف ١٩٢٧ حزيران ٥ بتاريخ السابقة غري وهي
إيطاليا. مملكة عاصمة روما يف ١٩٢٢ الثاني كانون ١٥ بتاريخ العربي» «املستقبل
أما الحارض، عرصنا يف باألدب اشتغلوا الذين املسلمني بريوت كتاب من لبابيدي ومنري
الشيَخني عىل درسها التي العربية اآلداب من وافًرا قسًطا نال فقد لبابيدي محمد والده
كتابنا قرظوا الذين الشعراء جملة من وهو األسري، ويوسف األحدب إبراهيم العالمتنَي

وهي: اآلتية األبيات تقريظه من فنقتطف العربية» الصحافة «تاريخ

األوط��ان ن��واب��غ ك��س��وت وب��ه��ا ح��ل��ة أب��دع ف��ي��ل��ي��ب ي��ا ط��رزت
واإلت��ق��ان ال��ت��دق��ي��ق ح��ل��ب��ة ف��ي م��ج��ل��يً��ا ف��ك��ن��ت ت��اري��ًخ��ا ألَّ��ف��ت
ال��دوران م��دى ع��ل��ى ال��ح��ي��اة دور ف��ي ل��ي��ك��ون ت��رج��م��ت��ه م��ن ص��ورت
األع��ي��ان ن��خ��ب��ة األع��اظ��م ف��ي��ه ت��ج��م��ع��ت ال��ع��ظ��ي��م األث��ر ه��و ه��ذا
واألذن��ان ال��ع��ي��ن��ان ت��ت��ل��ذذ م��ًع��ا وس��ي��رت��ه��م ب��ص��ورت��ه��م ق��وم
ب��ال��ب��ره��ان أل��ف��ت م��ا أي��دت زم��ان��ه ب��دي��ع ي��ا درك ل��ل��ه
ل��س��ان ب��ك��ل ن��ح��م��ده��ا ش��م��اء ب��ه��م��ة ال��م��س��ت��ط��ي��ع ج��ه��د وب��ذل��ت
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األرك��ان ث��اب��ت ق��وي��ًم��ا ف��أت��ى ب��وض��ع��ه ال��ح��ك��ي��م أس��ل��وب وس��ل��ك��ت
ل��إلن��س��ان اإلن��س��ان خ��دم��ة ه��ي خ��دم��ة أع��ظ��م أن ال��م��ح��ق��ق وم��ن

وجعلته باسمها املعروفة الجريدة هذه عنوان لبنان» أرزة «جمعية || اخترصت
أنها إىل تشري منها أعداد بعض عىل وقفنا وقد اآلن، حتى تصدر زالت ما التي «األرزة»
١٩٢٢ الثاني ترشين أول يف للوجود برزت أنها حني ١٩٢٣ الثاني ترشين أول يف أنشئت
التنبيه فوجب الصحايف، معرضنا يف املحفوظ األول العدد من رصيًحا ذلك يتضح كما

الستدراكه. الغلط هذا إىل
بتاريخ «املناظر» جريدة ينرش أخذ لبنان إىل املهجر من لبكي نعوم رجوع ¶ بعد
قرية إىل إدارتها نقل ثم كامل، عاٍم زهاء صدرت حيث بريوت يف ١٩١٠ الثاني كانون ٧
وقد العهد، ذاك يف اللبنانية السياسية املصادر إىل أقرب لتكون رأسه؛ مسقط بعبدات
الرشقيني تدعو أنها جريدته مبادئ عن «املناظر» من ٩٩٦ العدد يف لبكي نعوم رصح
بعداوته جاهر وقد الوطنية، بالرابطة األخذ عليهم ليسهل الدينية بالعصبية الكفر إىل
بريوت يف الرسويل القاصد اضطر حتى البابوية وللسلطة وللرهبان الكهنوتية للطغمة
ومعاضدتها «املناظر» جريدة قراءة يحرم به ١٩١٢ آب ١١ يف مؤرخ منشور إصدار إىل
عام العظمى الحرب أعلنت وملا الروحية، لواليته الخاضعني والشعب الرهبان جميع عىل
يف إليهم أساء الذين الرهبان أديار إىل ولجأ األبصار عن لبكي نعوم توارى ١٩١٤
السيد بوصية عمال لهم إساءته عن وصفحوا والكرم، واملحبة بالرفق فعاملوه جريدته،
ملا ومحاكمته عليه القبض إلقاء يف ساعية ذاته الوقت يف الرتكية الدولة وكانت املسيح،
الدولة حكام يف الكثرية واملطاعن الجارحة الحقائق من جريدته صفحات عىل ينرشه كان
لبنان حكومة تألفت وملا به. العقوبة وإنزال إليه الوصول عليها تعذر أنه غري املذكورة،
انتُخب ثم اإلدارية، اللجنة يف عضًوا ُعنيِّ غورو الجنرال يد عىل استقالله بعد الكبري
وقد تعاىل. هللا رحمه املنية اخرتمته حتى الوظيفة هذه يف ولبث النيابي، للمجلس رئيًسا
بعبدات يف تمثاًال له فنصبوا وفاته بعد يكرموه أن واملهجر الوطن يف أصدقاؤه شاء

لذكره. تخليًدا
الفيض بعيدها ١٩٢٨ آذار ٢٤ يف منشئها وأصدقاء «األفكار» مطالعو # احتفى
ولليوبيل والطب، الصحافة عامَلي يف جمرة أبي سعيد الدكتور مكانة عىل دل باهًرا احتفاءً
بذلك يتعلق ما وكل والقصائد الرسائل فيه جمعت والشكل الحجم لطيف كتاٌب املذكور
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ومنشئ بدمشق العربي العلمي املجمع يف وعضو األصل لبناني «األفكار» وصاحب العيد،
الفائدة. الجزيلة التآليف بعض

سبيل يف همة وأبعدهم جرأة الصحفيني أكثر من الخوري شكري السيد ** يعد
والفكاهة، األدب ميادين يف يجول كما السياسة ميدان يف يجول اللبناني، وطنه إصالح
إخالص عن فربهن ١٩٠٨ سنة الدستور إعالن قبل العثمانية الدولة يف االستبداد ناَهَض
تموز ١٤ يف ،١٤ السنة ،١٢٠ (عدد النيويوركية «الهدى» جريدة وصفته وقد املبدأ،
بغزارة كاألمازون الهول» «أبو «صاحب قالت: حاله حقيقة عىل ينطبق وصًفا (١٩١١
يقرؤه متكلف غري فهو جميلة، وسهولٌة مقبول كالٌم وطبيعته بطبيعته، ميزته مادته،
يعول وأنه فيه ليس بما يدعي ال أنه فيه ما وخري ولذة، بإعجاب والعامة الخاصة
واحد سطٍر يف ورصفية نحوية أغالٍط عىل اللغوي بعثر فقد املباني، دون املعاني عىل
الذين الصحافيني أولئك غري من الخوري أفندي شكري ألن ذلك واشمئزاز؛ نفور دون
مختلفان؛ وطريقة ذوق عدد كل ويف رقشاء، رقطاء جرائدهم فتظهر األدباء يستكتبون
لطائف جريدة الهول أبو واضعها، هو جديدة بطريقٍة يفتخر بل اللغة يدعي ال ألنه
أدبي معرتٍك كل يف وله واللعب، الضحك بني ومبادئ الهزل معرض يف وجد وفكاهات
منه املجروح ويكاد البليغ الجرح صاحبها يجرح جريدة نعرف ال عليه، يحسد موقف
غري من أنه فكما … الخوري أفندي شكري إال حفيظة غري فعىل تألم إذا أو يتألم ال
يعتقده ما أو الحقيقة سبيل يف أصدقائه أصدق يخز املراوغني، غري من أيًضا هو املدعني
الجرأة هي وهذه ويعجون، يضجون خصومه يكون إذ عينَيه ملء وينام الحقيقة،

الحقيقية.»
التآليف عدا فما والوطن، العلم سبيل يف مرشفة مواقف الهول» «أبو ولصاحب
الشيخ تمثال لعمل الكافية األموال جمع يف مساعيه باالفتخار له نذكر نرشها التي املفيدة
إحدى يف لينصب بريوت مدينة إىل وأهداه باولو سان يف استصنعه الذي اليازجي إبراهيم
األموال جمع غايتها أعضائها، من نحن كنا لجنة لبنان عاصمة يف تألفت وقد ساحاتها،
١٩٢٤ تموز ١٧ ويف فني، طرز أحدث عىل جاءت التي املذكور التمثال قاعدة لتشييد
االفتتاحية، الخطبة فيه فألقينا التمثال، هذا عن الستار برفع الرسمي االحتفال جرى
أمريكا يف لبنان أبناء من جرى الذي التطوع يف الطوىل اليد الخوري لشكري وكان
الربازيل عاصمة جانريو دي ريو من سافرت فرقة وأول األتراك، يد من وطنهم إلنقاذ
والسوريني اللبنانيني اشرتاك وجوب اقرتح الذي وهو الهول»، «أبو صاحب بسعي تألفت
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الجالية أفاضل من لجنة وشكل الربازيل، الستقالل (١٨٢٢–١٩٢٢) املئوي العيد يف
رمزي تمثاٌل يصنع أن عىل الرأي فقر الهدية، نوع واختيار األمر بهذا لالهتمام املذكورة
باولو، سان مدينة من العامة الساحات إحدى يف وينصب مرتًا، عرش أربعة ارتفاعه يبلغ
يف اشرتكت الذي أيربانكا يف االستقالل تمثال بعد الربازيل يف شوهد تمثال أعظم وهو
الجالية باسم الرمزي التمثال تقديم صار ١٩٢٨ أيار ثالث ويف األمة، طبقات كل نفقاته
فوزي املرحوم فيه نََظم وقد عظيم، بمهرجان الربازيلية لألمة رسميٍّا السورية اللبنانية

التالية: األبيات املعلوف

األب��ك��م األص��م ال��ن��ط��ق ي��م��ل��ك ل��و وأب��ك��م أص��م ت��م��ث��ال ح��ي��اك
ي��ت��ك��ل��م ال��وف��ا أن ص��م��ت��ه ف��ي وح��س��ب��ه ال��ج��م��ي��ل م��ع��رف��ة رم��ز ه��و
م��ب��س��م ح��رف وك��ل ف��ي��ه ل��ل��ش��ك��ر أل��س��ن ن��ق��ش ف��ك��ل إل��ي��ه ان��ظ��ر
ي��ت��ظ��لَّ��م وال ي��ش��ق��ى ف��ال ف��ي��ه ب��ج��ن��ة ال��غ��ري��ب رت��ع م��وط��ن��ا ي��ا
األن��ج��م ج��ان��ب��ي��ه ��ت ووشَّ ذه��ب م��ن ال��ت��م��ث��ال ل��ك ص��غ��ن��ا أن��ن��ا ل��و
ال��م��ع��دم وأث��رى ب��ه��ا ال��ش��ق��ي س��ع��د م��ن��ة وف��اءك ي��م��ك��ن��ن��ا ك��ان م��ا
وي��س��ل��م ع��ن��ده ي��ص��ل��ي ص��ن��م م��ه��اج��ر ك��ل ق��ل��ب ف��ي ل��ه��ا ل��ك��ن

اليازجي. إبراهيم الشيخ شقيقة وابن اليازجي ناصيف الشيخ حفيد †† هو
املشتغلني من شاهني جرجس والده وكان بريوت، يف ١٨٦٥ آذار ٢١ بتاريخ ‡‡ ولد
وبعدما املفيدة، التآليف من كثريًا نرشت الوطنية» «املطبعة سماها مطبعة وله باألدب
الجيش خدمة يف السودان إىل سافر األمريكية الجامعة من العلمية شهادته إسكندر نال
و«الوطن» «املقتطف» يف وحرر الصحافة احرتف حيث مرص إىل عاد ثم اإلنكليزي،
٢٥ يف شلهوب إسكندر أسسها قد كان التي العام» «الرأي جريدة واشرتى وغريهما،
القطر يف ليس أنه عىل األفكار فأجمعت الحاج، نجيب مع باالشرتاك ١٨٩٣ نيسان
عاًما، عرش أربعة عاشت التي العام» «الرأي غري آخرها إىل أولها من تقرأ جريدة املرصي
كتبه ما بلغ وقد امللوك»، عن «الحديث عنوانه بابَا جريدته عىل شاهني إسكندر وأدخل
وتاريخ ونوادره أعماله وعن عنه حديث بال أحدهم يرتك لم ألنه عظيًما؛ مقداًرا عنهم
حتى بالضاد الناطقني من سواه دون املعنى هذا يف وتفرد بالده، عن يقال وما أرسته
يحدثك فكأنما عنها كتب فإذا وفروعها، الحاكمة األرس أصول معرفة يف ثقة يعد كان إنه
وهناك الربازيل، يف باولو سان مدينة إىل هاجر ١٩١٣ سنة ويف وبيته. أرسته أفراد عن
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إسكندر وكان عظيًما، إقباًال نالت التي «أمريكا» جريدة ١٩١٣ األول ترشين ١٨ يف أنشأ
٤ بتاريخ باولو سان يف أنشئت التي الربازيلية العربية الصحافة لنقابة رئيًسا شاهني
صفحة مسعود لحبيب السانبولية «األنيس» مجلة يف النقابة أخبار (راجع ١٩١٧ شباط

أوىل). سنة ٣١٤
عىل وتثقف يربود مدينة يف ولد امللة، رسياني األصل سوري كريم موىس §§ السيد
جريدة تحرير هناك فتوىل باولو سان مدينة إىل صباه يف سافر ثم األساتذة، أفضل
الصحف أرقى بني تحىص التي «الرشق» مجلة ينشئ أن قبل عديدة أعواًما الهول» «أبو
أنحاء وسائر وطنه إىل برحلة قام و١٩٢٨ ١٩٢٧ سنتي ويف األمريكية، الديار يف العربية
سياحة» و«تأثريات والرشق» «الربازيل كتابَيه يف أخبارها تفصيل ن ودوَّ األدنى، الرشق
من التكريمية والحفالت املآدب جولته أثناء له أقيمت وقد املعتربة، «الرشق» مجلته ويف
يليق احتفاءً بدمشق العربي العلمي املجمع به واحتفى الصحافة، ونقابات الفضل ذوي
١٩٢٧ األول ترشين ١٨ يوم املجمع ردهة يف ذاك إذ موىس السيد فألقى العايل، بأدبه
تجلَّت والعربية» الربازيلية اللغتان – والسوريون «الربازيليون موضوعها نفيسة محارضًة
الجمعية ردهة يف أخرى محارضًة لفظ ثم الخطابية، وبراعته الوطنية عبقريته فيها

واعتباًرا. أهميًة تلك عن تقل ال النيل وادي عاصمة يف امللكية الجغرافية
يوحنا بن سليم لصاحبها ١٨٩٤ األول ترشين ٢٨ يف ظهرت أسبوعية ||| جريدٌة
الصحف جميع أم وهي اللبنانيَّني، بالش هللا عبد بن ودعيبس بالش منصور بن
مطبعة يف تطبع كانت الجنوبية، أمريكا أنحاء وسائر الربازيل بالد يف وباكورتها العربية
الحوادث تتناول ومباحثها القديمة، الباريسية الحروف تشابه دقيقة بحروٍف «الرضا»
يفهمها مألوفة بلهجٍة املتنوعة املواضيع من ذلك وغري ولبنان تركيا وأخبار الكونية
يف «الربازيل» جريدة منها بدًال وأنشئت قليلة أشهٍر بعد احتجبت وقد والعام، الخاص

سانتوس.
محررها تويف فلما القديمة، الباريسية بالحروف شبيهة بحروٍف تطبع ¶¶ كانت
باولو، سان إىل بها وجاء النجار أنطون رشيكه بها استقل األوىل سنتها يف بالش سليم
فخلفه مرص، إىل وسافر سنة بعد تركها الذي عمون خليل إىل مقاالتها بكتابة عهد وقد
وهو معلوف بك قيرص إىل ١٨٩٨ عام امتيازها تحول حتى هللا رزق يوسف الدكتور
ووسع حجمها وكرب املعلوف قيرص فحسنها ونظًما، نثًرا الباع بطول له املشهود الكاتب
باملعدات جهزها التي السورية» «املطبعة سماها جديدة مطبعًة لها وأنشأ مباحثها، نطاق
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هذين الجريدة صدر يف نقش وقد الجميلة، اإلسالمبولية الحروف لها واستحرض الحديثة
البيتنَي:

ص��دى ل��ه ت��رت��ئ��ي��ه م��ا ي��ك��ن ل��م إذا خ��ي��ره ال��ص��ح��اف��ة ت��رج��و ال��ذي م��ا ت��رى
ال��ع��دى وح��ده��ا ال��ق��ن��ا س��م��ر دف��ع��ت وه��ل ف��وارس ب��دون خ��ي��ل ن��ف��ع��ت ف��ه��ل

خدمة عىل مًعا فعمال جورج، أخوه املعلوف قيرص إىل انضم ١٩٠١ سنة ويف
تاريخ عىل ينطوي جديًدا قسًما الجريدة أبواب عىل وزادا السورية، اللبنانية الجالية
جريدة فورثتها ،١٩٠٣ سنة إىل الجريدة هذه وعاشت املشهور، الشهابي حيدر األمري
املعتدلة بخطتها «الربازيل» واشتهرت جمرة، أبي سعيد الدكتور لصاحبها «األفكار»

املهجر. يف والسوريني اللبنانيني رشف عن ودفاعها

كوبا جزيرة جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

العاصمة هافانا أوًال:
١٩١٤ وجر خومس السوري االرتقاء (١)

١٩١٩ أيار ١٢ صفري يعقوب والرشق فرنسا (٢)
*١٩٢٧ بعقليني شكري االتحاد⋆ (٣)

جريدتان كوبا جزيرة عاصمة هافانا مدينة يف صدرت التي العربية الصحف * بني
الدمشقي الهيماني قاسم للسيد «الفيحاء» وهما: ،١٩٢٩ سنة بعد ظهورهما كان أيًضا
االسم بهذا سابقة جريدة الهيماني وللقاسم العمر، قصرية وكانت ،١٩٣١ عام ظهرت
الثانية الجريدة أما دمشق، جرائد بني إليها أرشنا وقد ،١٩٢٣ تموز ٢٤ بتاريخ أنشأها
هاتني وسنذكر منشئها، اسم بنا يتصل ولم ،١٩٣٢ عام ظهرت الشعب» «صوت فتدعي
عام بوجه العربية الصحف لفهارس إتماًما نرشه عىل عولنا الذي الذيل يف الجريدتنَي

الحارض. الزمان إىل ١٩٣٠ سنة فاتحة منذ
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الفضية الجمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

إيرس بونس مدينة أوًال:
١٨٩٩ آذار وخليل الخوري وشكري ملوك خليل

شاول
الصبح (١)

١٩٠٠ أيلول ٢٠ خزامة وهبة إبراهيم الصدق (٢)
١٩٠٢ الثاني ترشين ١٧ شمعون* وديع ⊙السالم⋆ (٣)
١٩٠٥ األول ترشين ٢١ السمرا† ميخائيل ⊙الزمان⋆ (٤)
١٩٠٥ األول كانون ٢٨ كرباج عيل أبو فارس ملحم الحقائق (٥)

١٩١٠ تموز ٣٠ مرسة† جورج الجالية (٦)
١٩١١ شباط ١٩ الريايش لبيب العرشون القرن (٧)

١٩١٢ آب ١ شعيا ملحم يوسف الحاوي (٨)
١٩١٢ آب ٥ الحاماتي منصور سمعان الحاوي جراب (٩)

١٩١٣ شباط ٥ الحاماتي منصور سمعان النرس (١٠)
١٩١٣ أيار ١٥ غصن يوحنا الخوري ⊙املرسل⋆ (١١)

١٩١٥ رحال الدين سيف العثماني ⊙العلم (١٢)
١٩١٥ سمهيل أبو سليم األرجنتني (١٣)

١٩١٥ أيار ٨ الغريِّب‡ اسرب ⊙الشمس⋆ (١٤)
١٩١٥ اللبناني االتحاد جمعية اللبناني⋆ ⊙االتحاد (١٥)
١٩١٦ رش أبي سليمان الصاعقة (١٦)

١٩١٦ نيسان ٢٢ دكدانيان جميل ⊙الكاوي (١٧)
١٩١٩ الثاني كانون ٢٣ اللبناني التحالف جمعية اللبناني⋆ التحالف (١٨)

١٩١٩ شباط ٦ امللك عبد حسني السورية الجامعة (١٩)
١٩١٩ أيار ٧ صوايا جورج الدكتور العرب يقظة (٢٠)

١٩٢١ أيلول ٢٠ دركل وحسن رحال الدين سيف الرشق (٢١)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

١٩٢٢ حزيران غطاس يعقوب االقتصادية النرشة (٢٢)
١٩٢٢ تموز ٢٧ سلوم محمد محمود الفطرة (٢٣)

١٩٢٤ آذار عساف جورج الحياة (٢٤)
١٩٢٦ أيار ١ بوريدان وميخائيل خويري يوسف لبنان (٢٥)

١٩٢٦ أرسالن§ أمني األمري االستقالل⋆ (٢٦)
١٩٢٧ زين رشيد املنرب (٢٧)
١٩٢٨ صوايا جورج الدكتور اإلصالح⋆ (٢٨)

١٩٢٩ الثاني كانون ١٢ عزيزة|| موىس السورية الجريدة
اللبنانية⋆

(٢٩)

١٩٢٩ حداد عبود املنتقد⋆ (٣٠)

كومان تو مدينة ثانيًا:
١٩١٤ الثاني كانون ١٤ الحاماتي وسمعان طربيه إلياس الفتاة سوريا (١)

١٩١٥ أيلول ١١ خويري ويوسف هبال ميخائيل ⊙الوطن (٢)
١٩١٧ األول ترشين ٢٤ بعقليني نجيب الرشق ⊙صدى (٣)

١٩١٨ تموز ١٧ الرشماني الدين نجم يوسف بالخرج ⊙حط (٤)
١٩٢٢ آب ٩ مسوح جربان ⊙اإلخاء⋆ (٥)

١٩٢٣ شباط ٣ املتحدة الشبيبة جمعية املتحدة الشبيبة (٦)
١٩٢٦ الرشماني نجم يوسف املهجر⋆ (٧)

كوردبا مدينة ثالثًا:
١٩٠٨ نيسان ٣٠ حكيم عزيز الحكيم (١)

١٩٢٢ األول ترشين ٧ ورور وجاد رزق شبيل كوردبا (٢)
١٩٢٦ األول ترشين ١٣ وهبة وحنا الريايش قبالن الجديد العرص (٣)

١٩٢٦ سلهب ومنصور الريايش قبالن الحقيقة (٤)
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يف انتشاًرا وأكثرها الحية العربية الصحف أقدم و«الزمان» «السالم» جريدتا * تعد
األصقاع يف السورية اللبنانية الجالية سبيل يف مشكورٌة مساٍع ولهما الفضية، الجمهورية

الفيض. بيوبيلها تحتفل أن طويل أدبيٍّ جهاٍد بعد منهما لكلٍّ أتيح وقد املذكورة،
أنشأ حيث الفرنسيس عاصمة يف الصحافية حياته مرسة نقوال بن جورج † بدأ
إىل سافر سنتني وبعد إلياس، أخيه مع باالشرتاك ١٩٠٨ سنة أيار ٨ يف «باريس» جريدة
سماها جريدة ١٩١٠ تموز ٣٠ بتاريخ فأصدر الفضية الجمهورية عاصمة إيرس بونس
١٠ بتاريخ أسس حيث الربازيل يف باولو سان مدينة إىل ارتحل أن لبث وما «الجالية»،
هذا وينتسب اآلن، حتى منترشة تزل لم التي «الربازيل» الثالثة جريدته ١٩١٥ سنة أذار
إىل الروم أرض مدينة من قرون وأربعة نيف منذ نزحت التي «مرسة» أرسة إىل الصحايف
وأرسة املعلوف، إسكندر عيىس الشيخ البحاثة صديقنا أفادنا كما حلب إىل ثم بكر ديار
هذه وتنتمي فروع، ثالثة إىل حلب من نزوحها لدى انقسمت األصل يونانية «مرسة»
يوسف وهم: املذكورة، الفروع ألحد ا جدٍّ منهم كلٌّ يعترب إخوة ثالثة إىل بدورها الفروع
بصدده نحن الذي الصحايف ساللته ومن دمشق سكن يوسف فاألول وحنا، وجرجس
ومن الالذقية سكن جرجس والثاني بريوت، يف أملانيا قنصلية ترجمان توفيق وأخوه
مرص سكن حنا والثالث األرثوذكيس، بريوت مطران مرسة جراسيموس السيد ساللته
أنطون الكنت ابن مرسة يوحنا الكنت العالمة ابن مرسة باشا يوسف الكنت ساللته ومن
مرسة آل من قديما نبغ فقد ذكرهم أوردنا الذين عدا وما مرسة، حنا بن إبراهيم بن
الرشفة، دير كمخطوطات القديمة املخطوطات يف أسماؤهم تخلدت الذين األدباء بعض
يف أيقونة آثاره ومن املاهر، اليدوي املصور مرسة هللا عبد الشماس أيًضا منهم واشتهر

التصوير. بفن براعته عىل تدل العتيقة بمرص جرجس القديس كنيسة
بلبنان «الدامور» رأسه مسقط إىل الغريب أسري عاد العظمى الحرب نهاية ‡ بعد

تزل. ولم مجلة بشكل بريوت يف «الشمس» جريدته ينرش وأخذ
عباس األمري ابن حيدر األمري ابن ملحم األمري ابن مجيد األمري ابن أمني األمري § هو
عائيل اختالٍف أثر عىل لبنان من هاجر أرسالن، حيدر األمري ابن الدين فخر األمري ابن
إىل األمري هذا فسافر األسباب، بزوال وزال تالىش أن االختالف هذا يلبث ولم أرسته، يف
بخطه يكتبها كان التي النقاب» «كشف جريدة ١٨٩٤ آب ٩ بتاريخ أنشأ حيث فرنسا
١٨٩٥ األول كانون ١٢ يف ليؤسس أبطلها ثم باريس، يف حجرية مطبعٍة عىل ويطبعها
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يف ترجمته (راجع غانم خليل وطنه وابن صديقه مع بالرشكة الفتاة» «تركيا جريدة
للدولة األسايس القانون مواد واضع الثاني]) الباب – أوروبا صحافة – الثاني [الكتاب
عرش التاسع القرن أواخر ويف األول. املبعوثان مجلس عهد يف ١٨٧٧ سنة العثمانية
عينته حيث عاصمتها إيرس بونس يف فأقام الفضية الجمهورية بالد إىل أمني األمري ذهب
«االستقالل» الثالثة جريدته هناك أنشأ ١٩٢٦ وسنة لها، ا عامٍّ قنصًال العثمانية الدولة
ولبنان. سوريا عن سيما وال األدنى الرشق بالد عن السياسية آراءه فيها نرش التي
وأصالة األدبية بالجرأة اشتهر الذي أرسالن فؤاد األمري كان أمني األمري إخوة وأصغر
له فنصبوا العالية، املزايا تلك وطنه أبناء له عرف وقد اللبناني، النواب مجلس يف الرأي

والوطن. لألمة إخالصه جزاء «خلده»؛ يف فخًما تمثاًال وفاته بعد
دموس حليم ملنشئها ١٩٢٢ تموز ٨ بتاريخ البريوتية «األقالم» جريدة || نرشت

الواحد: بالحرف هنا نورده الكريم الصحايف هذا عن مقاًال

خمس نحو وعمره األرجنتني إىل سافر (سوريا) حماة مدينة من عزيزة موىس
أن إىل زائَدين ونشاًطا اجتهاًدا وأظهر التجارة تعاطى وهناك سنة، عرشة
وتوسيع تجارته إلنماء ونيويورك أوروبا إىل فسافر الكونية، الحرب أتت
الجالية، بني األوىل التجارية املنزلة له كان الحرب انتهت وعندما دوائرها،
إعالء يف التفكري همه جل وكان القانون، علم لنفسه يدرس التجارة مع وكان
عدة أسس ونشاطه ته وبهمَّ األرجنتني، يف الجوايل بقية بني بالده أهل اسم
قريبة وبمدٍة املهاجرين، لحماية اللبنانية السورية الجمعية منها جمعيات
ألف عرشين عن يقل ال مبلًغا بمبدئه آمنوا الذين وتربعات تربعاته من جمع
امليل املجلس وأنشأ الجالية»، «بيت وسماه ملًكا بها اشرتى إنكليزية لرية
ألجل إنكليزية لرية آالف عرشة نحو ُكلِّفت مدرسة بنى وبمسعاه األرثوذكيس،
السوري «البنك دعاه مساهمة كرشكٍة مرصًفا أنشأ وبمسعاه العربي، التعليم
سماها تجارية غرفًة وأسس األرجنتني، يف الرفيعة منزلته له واليوم اللبناني»،
العربي يف تصدر يومية جريدًة وأنشأ اللبنانية»، السورية التجارية «الغرفة
عربيٍة جريدٍة أكرب اليوم وهي اللبنانية، السورية الجريدة سماها واإلسباني
وأخريًا البالد، تلك جرائد بني الرفيعة منزلتها ولها أجمع، العالم يف إسبانية
خمس وعددها اللبنانية، السورية الخريية للجمعيات ومدخولها الجريدة أهدى
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مؤلَّف بناءٍ صاحب يكون أن إىل توصل التجاري وباجتهاده جمعية، وعرشون
ناطحة سماه األرجنتني عاصمة يف بناء أعىل وهو شقة، وستني أربع من
الجمهورية مساحة نصف مساحتها تبلغ زراعية أرٌض وعنده السحاب،

اللبنانية.

نجد ال العرص؛ هذا يف املربزين شعرائنا من إليه املشار «األقالم» منشئ كان وملا
باب من نرى الشعرية ملنزلته وبيانًا العايل، بأدبه والترصيح بعبقريته التنويه من ا بدٍّ
دار أمانة عهدتنا إىل أحيلت عندما نظمها التي األبيات نص هنا نورد أن الجميل معرفة

قال: اللبنانية الجمهورية عاصمة يف الكتب دار أمانة عىل عالوة اآلثار

ال��خ��ل��ف ح��ب��ذا ق��ول��ي: م��ي ي��ا ف��ال��ي��وم ال��س��ل��ف ح��ب��ذا ي��ا م��ض��ى: ف��ي��م��ا ق��ل��ت إن
ي��ق��ف ره��ب��ة ح��ر ك��ل أم��ام��ه��ا م��أث��رة ال��ش��رع أُمُّ ب��ب��ي��روت ح��يٌّ
ت��ع��ت��رف األوط��ان ب��ف��ض��ل��ه��م��ا أض��ح��ت وم��ع��رف��ة ف��ن م��ع��ه��دي ب��ه��ا ح��ي
ت��ح��ف م��ل��ؤه م��ج��د م��ع��ه��د وذاك ط��رف ك��ل��ه ع��ل��م م��ع��ه��د ف��ذاك
أل��ف ع��ط��ف��ه��ا ف��ي ت��ع��ان��ق��ه��ا الم ف��ه��م��ا ال��ن��وى ط��ال ب��ع��دم��ا ت��ج��اورا
س��ل��ف��وا ل��ألل��ى وذك��رى ال��ب��ن��ي��ن ذك��رى ط��ي��ه��م��ا األي��ام خ��ل��دت داران
ي��ص��ف وم��ا ال��رائ��ي وص��ف م��ا ك��ل ع��ن روائ��ع��ه��ا ت��غ��ن��ي ل��ل��ع��ل��ى م��ف��اخ��ٌر
ك��ل��ف ل��ي وب��ال��ع��ه��دي��ن ال��ج��دي��د ـ��ع��ه��د ول��ل��ـ ال��ق��دي��م ل��ل��ع��ه��د أن��ظ��ر وق��ف��ت
أس��ف ص��دره ف��ي ل��ن��ا م��اٍض وك��ل أم��ل ص��دره ف��ي ل��ن��ا آٍت ف��ك��ل

∗∗∗
ُش��ِغ��ف��وا ق��د ال��ش��ع��ب ب��ح��ب ال��ذي��ن إال ع��ل��ن وف��ي س��ر ف��ي ال��ش��ع��ب ي��خ��دم ال
ع��ط��ف��وا أم��ج��اده��ا ع��ل��ى رج��ال إال أم��ت��ه��م إن��ه��اض إل��ى ب��س��ع��ي ول��ي��س
ال��ت��ل��ف دأب��ه��ا أي��ٍد تُ��ص��ِل��ح ه��ي��ه��ات أص��ل��ح��ه��ا األوط��ان خ��دم م��ن ك��ل م��ا
ت��خ��ت��ل��ف واألدي��ان ال��ط��وائ��ف ب��اس��م ب��ل ال��وظ��ائ��ف ب��اس��م ال��ت��ي ال��ن��ف��وس ب��ئ��س
ت��أت��ل��ف ال��س��ع��ي ات��ح��اد س��ب��ي��ل وف��ي غ��اي��ت��ه��ا وال��ج��د أم��ت��ي أرى م��ت��ى
رس��ف��وا م��ن الس��ت��ق��الل ك��ال��ع��ل��م ول��ي��س غ��ف��ل��وا م��ن الس��ت��ب��ع��اد ك��ال��ج��ه��ل ف��ل��ي��س
ت��ت��ص��ف األح��رار ب��ه��ا م��ك��رم��ات م��ن وط��ن��ي ف��ي ع��زَّ م��ا وط��ن��ي ف��ي أري��د
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ي��ن��ص��رف اإلص��الح إل��ى ك��ب��ي��ر ق��ل��ٌب ب��ردت��ه م��لء أب��يٍّ��ا ف��ي��ه أري��د
وال��ش��رف ال��ج��ود ال��ع��ال��ي��ان: ي��ه��زُّه وت��ض��ح��ي��ٍة ب��ذٍل أخ��ا ي��ك��ون وأن
ي��زدح��ف ال��م��وج ح��ي��ث ال��م��وج ك��داف��ق ع��زي��م��ت��ه أض��ح��ت م��ن ال��ف��رد ك��ذل��ك
ه��دف ال��ت��ق��ى إال ن��ف��س��ه ف��ي ول��ي��س أب��ن��ي��ة واإلح��س��ان ل��ل��ع��ل��م ش��اد م��ن
ع��رف��وا ق��د ال��ص��ن��ع ب��ج��م��ي��ل األل��ى ن��س��ل م��ن ال��م��ؤرخ ط��رازي» «ف��ي��ل��ي��ب ع��ن��ي��ت
ص��ل��ف وال ت��ي��ٌه ال ال��م��ال وال��ب��اذل ط��م��ع وال م��نٌّ ال ال��وق��ت ال��م��ن��ف��ق
م��ن��ص��رف األس��ف��ار ط��ل��ب إل��ى إال ل��ه ل��ي��س األس��ف��ار غ��ارب وال��م��م��ت��ط��ي
وال��ص��ح��ف وال��ت��أل��ي��ف ال��ب��ح��ث ��ه وه��مُّ م��رات��ب��ه��م ق��وم��ي م��ن ال��ك��ث��ي��ري��ن ه��مُّ
وال��غ��رف ال��ق��اع��ات ت��ن��ظ��م��ت وال أث��ر م��ن ل��آلث��ار ك��ان م��ا ل��واله
ي��ع��ت��ك��ف ال��م��اء ح��ول ال��ط��ي��ر ك��ظ��ام��ئ ع��اك��ف��ة ال��ع��ل��م ج��ن��ود رأي��ن��ا وال
واغ��ت��رف��وا راق م��ا واس��ت��ق��وا ع��ل��ي��ه��م��ا ف��ازدح��م��وا ال��ي��وم م��ن��ه��َل��ي��ن ف��دون��ك��م
ف��اق��ت��ط��ف��وا اآلداب روض��ة وه��ه��ن��ا ف��اب��ت��دروا األل��ب��اب ف��ت��ن��ة ف��ه��ه��ن��ا
ف��ارت��ش��ف��وا ال��ُورَّاد ش��رع��ة وه��ذه ف��اع��ت��ب��روا األج��داد ت��ح��ف��ة وه��ذه

تشييل جمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

سنتياغو مدينة أوًال:
١٩١٢ الثاني ترشين ٧ الخوري بولس الخوري املرشد (١)

١٩١٨ شوحي جميل ⊙الشبيبة (٢)
١٩٢٠ الثاني كانون ١٥ املساهمة «الوطن» جريدة رشكة الوطن⋆ (٣)

١٩٢٣ الثاني كانون الرشقية الفرنساوية اللجنة التفاهم (٤)
١٩٢٩   اإلصالح⋆ (٥)

كونسبسيون مدينة ثانيًا:
١٩١٦ حزيران ٢١ مسعد يوسف املنري (١)
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الدومينيكية الجمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

ماكوريس دي بدرو سان مدينة أوًال:
١٩١٠ أيلول ٤ الدريبي هللا عبد األدبية الجرأة (١)

أروغواي جمهورية جرائد

ظهورها تاريخ منشئها اسم الجريدة عنوان عدد

مونتفيدايو مدينة أوًال:
١٩٠٧ أيلول ٢٣ قطان جربان إلياس الوثقى العروة (١)
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الثاني الباب

العربية املجالت فهارسمجيع
اجلنوبية أمريكا يف

اإلطالق. عىل الجنوبية أمريكا يف العربية املجالت جميع فهارس يتضمن
األصقاع يف الصحف هذه مراكز لكل وجغرافيٍّا تاريخيٍّا ترتيبًا مرتبة وهي

املذكورة.

∗∗∗

الربازيل جمهورية مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

العاصمة جانريو دي ريو أوًال:
١٩١٣ تموز ٣١ عطية* رشيد العرصية الروايات (١)

١٩١٨ مارون مبارك القس النحلة (٢)

باولو سان مدينة ثانيًا:
١٨٩٩ الثاني كانون ١٥ الخوري وشكري ملوك خليل األصمعي† (١)
١٩١٠ الثاني كانون ١ فرح شحادة إبراهيم الفرائد (٢)

١٩١٤ حزيران ١ أطلس وجورج سالمة سلوى ⊙الكرمة⋆ (٣)
١٩١٦ أيلول ١ سعد وأنطون مسعود حبيب األنيس (٤)

١٩١٨ الثاني كانون اليازجي سليمان إلياس املنتخبات (٥)
١٩١٩ فرحات وإلياس ضعون توفيق الجديد (٦)
١٩١٩ كريم موىس املدرسة (٧)



العربية الصحافة تاريخ

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩٢٢ أيلول ١ طيسون ويعقوب موىس نجيب املهاجر مسامرات (٨)
١٩٢٤ الثاني كانون ٦ مراد وميخائيل نادر أبي لويس العاصمة (٩)

١٩٢٨ نيسان ١ ضعون توفيق الدليل⋆ (١٠)

مناوس مدينة ثالثًا:
١٩١٧ الثاني ترشين ١ ضومط أمني األمازون (١)

«لسان جريدة بتحرير عديدة سنوات اشتغل لبنان، أبناء من لغوي كاتٌب * هو
وافر عدٌد عليه تخرج حيث البطريركية املدرسة يف التعليم منرب وتوىل البريوتية، الحال»
سان إىل ومنها جانريو دي ريو إىل سافر ١٩١٣ وسنة الوطن، وناشئة األقالم حملة من
باستقامة األمريكية الصحف كربيات من تعد التي لبنان» «فتى جريدة أنشأ حيث باولو
يف سامية مكانٌة عطية رشيد وللسيد صاحبها. آراء ورجاحة مواضيعها وتعدد مبادئها
مطبوع) غري وبعضها مطبوع (بعضها شتى كتبًا فيها وضع التي العربية اللغة آداب
العامي مرادف إىل «الدليل كتابه منها نذكر القدم، ورسوخ الباع بطول له تشهد
يف الكعب علو من له ما تؤيد مختلفة مواضيَع يف نظمها رنانة قصائُد وله والدخيل»

الصناعة. هذه
التاريخ يف مجلة إىل تحول ثم جريدة، بشكل ١٨٩٨ أيار ١٢ يف «األصمعي» † ظهر

أعاله. املذكور

الفضية الجمهورية مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

إيرس بونس مدينة أوًال:
١٨٩٩ الثاني كانون سعيد يوحنا الخوري الجنوب صدى (١)

١٩٠١ أيار ١١ سعيد يوحنا الخوري الصاعقة (٢)
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ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

١٩٠٦ أيار ٢٠ خوري* رشيد الرموز (٣)
١٩٠٧ األول كانون ١٥ عساف جرجس الجديدة الحياة (٤)
١٩١٠ الثاني كانون ١ خويري يوسف األستاذ (٥)
١٩١٥ حزيران ١٥ سعادة† خليل الدكتور ⊙املجلة⋆ (٦)

١٩١٥ األول ترشين ٢ نحاس ويوسف السمرا نجيب الرواية (٧)
١٩١٧ شباط ١٥ فارس وخليل رزق شبيل ⊙النحلة (٨)

١٩٢٩ الثاني كانون ١ صوايا‡ جورج الدكتور اإلصالح⋆ (٩)

كوردبا مدينة ثانيًا:
١٩٢٢ اللبناني السوري النادي سوريا (١)

توكومان مدينة ثالثًا:
١٩١٨ أيلول ١ الرشماني نجم يوسف ⊙السعادة (١)

١٩١٨ الحاماتي سمعان ⊙النرس (٢)
١٩١٩ الرشماني نجم يوسف بالخرج حط (٣)

١٩٢٢ الثاني كانون ٣ وجربان هدال ووديع بعقليني نجيب
قندلفت

الحديقة (٤)

١٩٢٦ آب ١ مسوح وجربان أسطفان حبيب التمدن (٥)

مندوسا مدينة رابًعا:
١٩٢٨ آذار ١ دامرجي عزيز ونجيب عيىس رشوان اليقظة⋆ (١)

أستريو دل سنتياغو مدينة خامًسا:
١٩٢٩ أيلول ٢١ مبارك مارون األب الفصول⋆ (١)

اليدوية، الصناعات يف بنبوغه السبق قصب وأحرز بعلبك يف الخوري رشيد * نشأ
العربية، للطباعة «اللينوتيب» وآلة الورق للف آلة اخرتع فإنه الجميلة؛ الفنون وبعض
بونس مدينة يف تطبع التي «السالم» جريدة من ٦٩٣ العدد يف ذلك وصف ورد وقد
املرحوم يفتكر أن قبل بعلبك لقلعة حقيقيٍّا، مجسًما مثاًال اصطنع من أول وهو إيرس،
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شيكاغو ومعرض ،١٩٣١ سنة باريس معرض يف عرضه الذي املثال بوضع دبس جان
هنا ننوه أن الجميل معرفة باب من نرى فإننا للمتقدم الفضل كان وملا ،١٩٣٣ سنة
أما واجتهاده، نبوغه سوى عمله يف مرجع إىل يستند لم الذي الخوري رشيد بجدارة
إليها أرشدناه التي الفنية والوثائق الرسمية املراجع عىل شغله يف عول فإنه دبس جان

.١٩٢١ سنة بريوت يف أنشأناها التي األهلية الكتب دار يف
ببريوت األمريكية الجامعة يف العلوم تلقى األصل، لبناني سعادة بك خليل † الدكتور
مآثره ومن االطالع، وسعة بالفضل لهم املشهود األطباء من وهو األوىل، نشأتها عهد يف
برنابا» «إنجيل ترجمة ثم إنكليزية، رواية وهي وكليوبطره» «قيرص ييل: ما الكتابية
السل من «الوقاية وكتاب الباستيل» «أرسار ورواية الروسية» الثورة «أرسار ورواية
املقتطف، مجلة عىل فيها رد كنانة» من «نبلة عنوانها ورسالة عالجه» وطرق الرئوي
املعاجم سائر عىل يمتاز عربي إنكليزيٌّ معجٌم وهو سعادة» «قاموس مؤلفاته وأشهر
١٨٨٤ سنة آذار ١٥ ويف الرتجمة، وأمانة البحث ودقة املادة بغزارة نوعه من التي
«الطبيب» مجلة إصدار يف زلزل بشارة والدكتور اليازجي إبراهيم الشيخ مع اشرتك
العرصية واملسميات اللغوية األوضاع من ألوف بوضع العربية اللغة خدمت التي البريوتية
املصطلح باملعنى «مجلة» لفظة استعملت عربية صحيفٍة أول وهي العلمية، واملعربات

اليوم. عليه
ببريوت، األمريكية الجامعة يف الطب ودرس ،١٨٨٢ سنة بلبنان حاتا كفر يف ‡ ولد
فيها. بأرسته لاللتحاق األرجنتني عاصمة إيرس بونس إىل ومنها نيويورك إىل سافر ثم
ثابر مدارسها؛ من املتخرجني لغري الطب بتعاطي تسمح ال البالد هذه قوانني كانت وملا
عن واملشهور النظامية. الشهادة منها وأحرز جامعاتها إحدى يف الطب تحصيل عىل
لغته عدا ما يجيد وهو ماهر، وطبيٌب فصيح وخطيٌب بليغ كاتٌب أنه صوايا الدكتور
الصحافية حياته بدأ أبنائها، كأحسن والفرنسية واإلسبانية اإلنجليزية اللغات العربية
عابدين، ابن إمضاء تحت العرشين» «القرن جريدة صفحات عىل الضافية املقاالت بنرش
إىل اآلن حولها التي اليومية اإلصالح» «جريدة ثم العرب»، «يقظة جريدة أنشأ ثم
أشهر آراء فيه جمع اإلفرنجية» األمراض يف الطبية «املناهج كتاب مؤلفاته ومن مجلة،
صوايا والدكتور العديدة. اختياراته إىل فأضافها واألملان والفرنسيس اإلنجليز أطباء
حكومة عينته ١٩٢٥ وسنة املعارف، شأن وإعالء الوطن وحب اإلحسان عىل مفطور
سياسية، ألسباب املنصب هذا من فاستقال ولبنان، سوريا يف لها ا عامٍّ قنصًال األرجنتني
األرس أعرق من أرسة إىل تنتسب التي استانيارو جوزفني بالسيدة اقرتن ١٩٢٦ وسنة
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فإن وباإلجمال الخري، وحب والوجاهة والرقة بالعلم هللا زينها وقد وأغناهن، األرجنتينية
يف ينشطها أو وحده بها يقوم التي النافعة املشاريع وعرف صوايا الدكتور عرف من

الجماعات. قوة الفرد لهذا بأن صواب بكل يحكم املهجر ديار

تشييل جمهورية مجالت

ظهورها تاريخ منشئها اسم املجلة عنوان عدد

سنتياغو مدينة أوًال:
١٩١٦ األول كانون ١ جمل أنطونيوس العواطف (١)

١٩٢٣ أيلول ١٥ هاشم* لبيبة والغرب الرشق (٢)

الفاضلة املنشئة هذه عن باختصار أثبتناه ما القاهرة مجالت فهرس يف * طالع
الباب – الثاني القسم – الرابع [الكتاب وكاتباته العرص هذا نساء بني األدبية ومنزلتها

املذكور. املكان يف مطالعته إىل اللبيب القارئ فنحيل الثاني]
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ذيل

إحصاءات وخمسة خاتمة عىل يحتوي





اخلامتة

العربية واملجالت الجرائد فهارس من جمعه إىل توفقُت ما تعاىل بحوله انتهى هنا إىل
األوفر الشطر ألجله طويت شاق جهاٍد ثمرة ذلك وحديثًا؛ قديًما الخافَقني يف ظهرت التي
والعامة للخاصة أقدم أن اآلن يل ويطيب والتنقيب، واملراجعة املطالعة بني حياتي من
بال واملراسلة والكتابة الدرس يف رصفتها التي الطويلة الحقبة هذه يف أبحاثي نتيجة

وفائدتي. وبهجتي لذتي العمل هذا يف أجد كنت ألني كالل؛ أدنى
سبيل يف األمنية هذه بلوغ يل قيضت التي الصمدانية للعزة الحمد آيات فأرفع
بثقة جديرة بفوائدها غنية موسوعًة جاء مؤلَّفي ألن والتاريخ؛ والعلم الصحافة خدمة
الصحف من الرشيفة لغتنا يف ظهر ما كل عىل تشتمل وهي الباحثني، واهتمام املؤرخني
تكوين مذ والغرب الرشق أقطار يف نرشها ومراكز صدورها وتواريخ منشئيها أسماء مع
يستندوا أن األقالم لحملة اآلن بعد يتسنى هكذا ،١٩٢٩ السنة نهاية حتى الصحافة
وتطور مزاوليها آداب وعن العربية الصحافة عن أبحاثهم يف الراهنة املراجع هذه إىل

عرص. بعد عًرصا واالجتماعية والعلمية السياسية أحوالهم
نهاية حتى ١٨٠٠ عام عربية جريدٍة أول ظهور مذ الصحف مجموع بلغ وقد
وقد صحيفة، وعرشين وثالثًا آالف ثالثة عاًما) وثالثني مائة أثناء (أي ١٩٢٩ عام
الفهارس شتى مطالعة من اللبيب للقارئ يتأكد كما والتفصيل باألمانة عناوينها رسدت
توقفت ما صحٍف بعض ذكر فاتني قد يكون أن املحتمل ومن البلدان، مختلف يف
املتواترة، ومراسالتي الدقيقة أبحاثي من بالرغم أسمائها عىل الوقوف أو إحرازها إىل

املتعال. لإلله والكمال والعصمة الكرام شيم من العذر ألن املعذرة فألتمس
إىل العربية الصحافة مضمار يف سباًقا كان املرصي القطر أن االفتخار دواعي ومن
بتاريخ صدرت «التنبيه» جريدة وهما: الضاد أبناء قرأهما اللتني األُولينَي الجريدتنَي نرش
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«الوقائع وجريدة الفرنيس، االحتالل جيش بعناية اإلسكندرية يف ١٨٠٠ األول كانون ٦
رأس باشا عيل محمد بأمر القاهرة يف ١٨٢٨ األول كانون ٣ بتاريخ ظهرت املرصية»
النرشات عدد وفرة حيث من األقطار جميع مقدمة يف النيل وادي ويعترب املالكة، العرتة
عدد نقيس أن لنا جاز وإذا ومطلب، وبحث فن كل يف املرصيون أنشأها التي الدورية
القبيل هذا من املرصي القطر ألفينا العالم يف العربية الصحف بسائر املرصية الصحف
يقابلها صحيفة ١٣٩٨ عىل يشتمل وحده ألنه البلدان؛ بقية مجموع بالتقريب يضارع
يف أيًضا سيتضح وكما ذلك أوضحنا كما وغربًا رشًقا األمصار سائر يف صحيفة ١٦٢٥

ذكرها. عىل سنأتي التي اإلحصاءات
أرضها؛ ومساحة سكانها عدد بنسبة دولة كل يف الصحف عدد اعتربنا إذا لكننا
السكان من يحوي فإنه العربية؛ الصحافة ميدان يف البلدان جميع أسبق لبنان فيكون
وستٍّا أربعمائة الصحف ومن ،١٩٣٢ سنة إلحصاء طبًقا نسمة ألف وخمسني ثمانمائة
بينما اللبنانية، الجمهورية يف واحدة صحيفًة نسمة ألَفي لكل أن أي صحيفة؛ وعرشين
ستمائة من نحًوا الواحدة الجريدة فيها تُصيب العربية الدول كربيات من غريها نرى
إىل وانرصافهم عدنان بلغة اهتمامهم ومبلغ لبنان أبناء ثقافة عىل ذلك يدل نسمة، ألف
الشامية. الديار من الصغرية البقعة هذه يف األوروبية اللغات تفيش رغم عىل تعزيزها

بإحصاءاٍت أردفها أن من ا بدٍّ أَر لم تها برمَّ الفهارس طبع أنجزت قد كنت وملا
أموٍر عن اللثام تميط ألنها وأديب؛ وباحث ومؤرخ صحايف كل مطالعتها إىل يتوق مفيدة
العتائق هواة من االسترشاق وعلماء الضاد أبناء يجهلها كان بصحافتنا تتعلق كثرية
يف العربية األمة وتنشيط املعارف تعزيز سوى كله ذلك من غايتي وليست واآلثار،
اإلحصاءات وهذه الراقية، األمم سائر مع واحٍد مستًوى يف تصبح حتى الحديثة نهضتها

التالية: املواضيع عىل تنطوي وهي باالعتبار خليقة إليها أملعت التي
تكوين مذ وغربًا رشًقا البلدان من بلد كل يف العربية واملجالت للجرائد عام إحصاء أوال:

.١٩٢٩ السنة نهاية حتى الصحافة
خمسة يف العربية الصحف لجميع العددي التسلسل عىل مبنيٌّ إجمايلٌّ إحصاءٌ ثانيًا:

.١٩٢٩ سنة نهاية حتى املسكونة أقطار
يف العربية الصحف عدد إىل بالنسبة الدويل التسلسل أساسه إجمايل إحصاءٌ ثالثًا:

.١٩٢٩ السنة سلخ حتى ١٨٠٠ عام العربية الصحافة تكوين مذ الخافَقني
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الخاتمة

الدول عواصم يف العربية للصحف العددي التسلسل أساسه إجمايل إحصاءٌ رابًعا:
املدن. وشهريات

الصحافة تكوين مذ ألديانهم1 تبعا العربية الصحف ملنشئي إجمايل إحصاءٌ خامًسا:
.١٩٢٩ عام لغاية ١٨٠٠ عام العربية

الثالث الجزء عىل الرابع الجزء نرش قدمت أني إىل الكرام القراء أنبِّه الختام ويف
تأليفها نجز التي األجزاء بسائر وأردفه وقت أقرب يف الثالث الجزء وسأنرش اضطراًرا،
بأدعيتهم يؤازروني أن البحث وذوي املؤرخني من فأرجو عرش، الثاني الجزء حتى
وإعالء والعلم، لألمة خدمة به قمت الذي املفيد العمل هذا يتم ريثما بآرائهم ويمدوني

والصحافيني. الصحافة لشأن

وهي: املنزلة الكتب ذات الكربى الثالثة األديان من لكل التابعني الصحافيني عدد البيان هذا يف أحصينا 1
بالضاد الناطقون الصحافيون إليها ينتمي التي الرئيسية األديان ألنها واإلسالمية؛ واملسيحية اإلرسائيلية
عداد يف حتًما داخلني الفروع أتباع اعتربنا إذ لالختصار؛ حبٍّا األديان تلك فروع أهملنا وقد البالد، جميع يف
كانوا وإن اإلسالمي، الدين يف أحصيناهم فإننا الدروز؛ من الصحف منشئي ذلك عىل مثًال نقدم األصول.
وامللكيني والنساطرة واليعاقبة املوارنة عليهم وقس الديني، ومرجعها رشعها يف مستقلة فرقًة يؤلفون
العقائد. بعض يف اآلخر أحدهم حرم وإن املسيحية، الديانة تجمعهم ممن وغريهم والربوتستانت واألقباط
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عام إحصاء

منذ وغربا رشقا البلدان من بلد كل يف العربية واملجالت الجرائد لجميع عام إحصاء
.١٩٢٩ السنة نهاية حتى العربية الصحافة تكوين

∗∗∗

آسيا صحف

املجموع مجالت جرائد البلدان أسماء

٤٢٦ ١٥٤ ٢٧٢ اللبنانية الجمهورية
٢٤٤ ٦٦ ١٧٨ السورية الجمهورية
٢٧ ٧ ٢٠ العلويني بالد
٤   ٤ األردن رشق إمارة
٨٢ ٢٢ ٦٠ فلسطني
٣ ١ ٢ النهرين بني ما
٢٢٠ ٦٢ ١٥٨ العراق مملكة
١ ١   الكويت إمارة
١٤ ٢ ١٢ الحجاز مملكة
٢   ٢ اليمن إمارة
١   ١ املكال سلطنة
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املجموع مجالت جرائد البلدان أسماء

١   ١ فارس مملكة
١٥ ٤ ١١ اإلنكليزية الهند
١٩ ٨ ١١ الهولندية الهند

١٠٥٩ ٣٢٧ ٧٣٢  

أفريقيا صحف

املجموع مجالت جرائد البلدان أسماء

١٣٩٨ ٦٣٧ ٧٦١ املرصية اململكة
٨ ١ ٧ السودان
١٣   ١٣ الغرب طرابلس
٩٨ ١٣ ٨٥ تونس مملكة
٢٨ ٣ ٢٥ األوسط) (املغرب الجزائر
١٤ ١ ١٣ األقىص) (املغرب مراكش سلطنة
٤ ١ ٣ زنجبار سلطنة

١٥٦٣ ٦٥٦ ٩٠٧  

أوروبا صحف

املجموع مجالت جرائد البلدان أسماء

٤٧ ١٣ ٣٤ القسطنطينية
٣ ١ ٢ روسيا
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عام إحصاء

املجموع مجالت جرائد البلدان أسماء

٢   ٢ سويرسا جمهورية
٧ ٢ ٥ أملانيا
٤   ٤ إيطاليا مملكة
٤٣ ٦ ٣٧ الفرنسية الجمهورية
١٤ ٣ ١١ العظمى بريطانيا
٨ ١ ٧ مالطا جزيرة
٥   ٥ قربص جزيرة

١٣٣ ٢٦ ١٠٧  

الوسطى وأمريكا الشمالية أمريكا صحف

املجموع مجالت جرائد البلدان أسماء

٧٩ ٢٧ ٥٢ األمريكية املتحدة الواليات
٦ ٢ ٤ كندا
١٧ ٢ ١٥ املكسيك

١٠٢ ٣١ ٧١  

الجنوبية أمريكا صحف

املجموع مجالت جرائد البلدان أسماء

٩٥ ١٣ ٨٢ الربازيل
٣   ٣ كوبا
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العربية الصحافة تاريخ

املجموع مجالت جرائد البلدان أسماء

٥٨ ١٧ ٤١ الفضية الجمهورية
٨ ٢ ٦ تشييل جمهورية
١   ١ الدومينيكية الجمهورية
١   ١ أروغواي جمهورية

١٦٦ ٣٢ ١٣٤  
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(١) إمجايل إحصاء

أقطار خمسة يف العربية الصحف لجميع العددي التسلسل عىل مبني
املسكونة.

∗∗∗

املجموع مجالت جرائد النرش مركز التسلسل رقم

١٥٦٣ ٦٥٦ ٩٠٧ أفريقيا (١)
١٠٥٩ ٣٢٧ ٧٣٢ آسيا (٢)
١٦٦ ٣٢ ١٣٤ الجنوبية أمريكا (٣)
١٣٣ ٢٦ ١٠٧ أوروبا (٤)
١٠٢ ٣١ ٧١ الشمالية أمريكا (٥)

٣٠٢٣ ١٠٧٢ ١٩٥١    





(٢) إمجايل إحصاء

يف العربية الصحف جميع عدد إىل بالنسبة الدويل التسلسل أساسه
.١٩٢٩ عام لغاية ١٨٠٠ عام العربية الصحافة تكوين مذ الخافَقني

∗∗∗

املجموع مجالت جرائد الدولة اسم التسلسل رقم

١٣٩٨ ٦٣٧ ٧٦١ املرصية اململكة (١)
٤٢٦ ١٥٤ ٢٧٢ اللبنانية الجمهورية (٢)
٢٤٤ ٦٦ ١٧٨ السورية الدولة (٣)
٢٢٠ ٦٢ ١٥٨ العراق مملكة (٤)
٩٨ ١٣ ٨٥ تونس مملكة (٥)
٩٥ ١٣ ٨٢ الربازيل جمهورية (٦)
٨٢ ٢٢ ٦٠ فلسطني (٧)
٧٩ ٢٧ ٥٢ األمريكية املتحدة الواليات (٨)
٥٨ ١٧ ٤١ الفضية الجمهورية (٩)
٤٧ ١٣ ٣٤ القسطنطينة (١٠)
٤٣ ٦ ٣٧ الفرنسية الجمهورية (١١)
٢٨ ٣ ٢٥ األوسط) (املغرب الجزائر (١٢)



العربية الصحافة تاريخ

املجموع مجالت جرائد الدولة اسم التسلسل رقم

٢٧ ٧ ٢٠ العلويني بالد (١٣)
١٩ ٨ ١١ الهولندية الهند (١٤)
١٧ ٢ ١٥ املكسيك (١٥)
١٥ ٤ ١١ اإلنكليزية الهند (١٦)
١٤ ٣ ١١ العظمى بريطانيا (١٧)
١٤ ١ ١٣ األقىص) (املغرب مراكش سلطنة (١٨)
١٤ ٢ ١٢ الحجاز مملكة (١٩)
١٣   ١٣ الغرب طرابلس (٢٠)
٨ ١ ٧ السودان (٢١)
٨ ١ ٧ مالطة جزيرة (٢٢)
٨ ٢ ٦ تشييل جمهورية (٢٣)
٧ ٢ ٥ أملانيا (٢٤)
٦ ٢ ٤ كندا (٢٥)
٥   ٥ قربص جزيرة (٢٦)
٤   ٤ األردن رشق إمارة (٢٧)
٤   ٤ إيطاليا مملكة (٢٨)
٤ ١ ٣ زنجبار سلطنة (٢٩)
٣ ١ ٢ النهرين بني ما (٣٠)
٣ ١ ٢ روسيا (٣١)
٣   ٣ كوبا جزيرة (٣٢)
٢   ٢ اليمن إمارة (٣٣)
٢   ٢ سويرسا جمهورية (٣٤)
١ ١   الكويت إمارة (٣٥)
١   ١ فارس مملكة (٣٦)
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(٢) إجمايل إحصاء

املجموع مجالت جرائد الدولة اسم التسلسل رقم

١   ١ املكال سلطنة (٣٧)
١   ١ الدومينيكية الجمهورية (٣٨)
١   ١ أورغواي جمهورية (٣٩)

٣٠٢٣ ١٠٧٢ ١٩٥١    
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(٣) إمجايل إحصاء

وشهريات الدول عواصم يف العربية للصحف العددي التسلسل أساسه
املدن.

∗∗∗

املجموع مجالت جرائد املدينة اسم التسلسل رقم

١٠٣٨ ٤٩٥ ٥٤٣ القاهرة (١)
٢٩٤ ١١٥ ١٧٩ بريوت (٢)
٢٠٨ ٨٠ ١٢٨ اإلسكندرية (٣)
١٨٢ ٤٩ ١٢٣ بغداد (٤)
١٣٧ ٤٠ ٩٧ دمشق (٥)
٩٤ ١٢ ٨٢ تونس (٦)
٦٩ ١٦ ٥٣ حلب (٧)
٥٢ ١٧ ٣٥ نيويورك (٨)
٤٩ ١٠ ٣٩ باولو سان (٩)
٤٧ ١٣ ٣٤ القسطنطينية (١٠)
٣٩ ٩ ٣٠ إيرس بونس (١١)
٣٨ ٥ ٣٣ باريس (١٢)
٣٦ ١٣ ٢٣ طنطا (١٣)



العربية الصحافة تاريخ

املجموع مجالت جرائد املدينة اسم التسلسل رقم

٣٢ ٢ ٣٠ جانريو دي ريو (١٤)
٢٤ ٥ ١٩ الفيحاء طرابلس (١٥)
٢٤ ٥ ١٩ الالذقية (١٦)
١٩ ٢ ١٧ األوسط) (املغرب الجزائر (١٧)
١٨ ٧ ١١ حيفا (١٨)
١٧ ٢ ١٥ مكسيكو (١٩)
١٧ ١ ١٦ البرصة (٢٠)
١٦ ٥ ١١ حمص (٢١)
١٦ ٥ ١١ حماة (٢٢)
١٥ ٤ ١١ زحلة (٢٣)
١٤ ٣ ١١ يافا (٢٤)
١٤ ٣ ١١ لندن (٢٥)
١٤ ٦ ٨ املنصورة (٢٦)
١٣ ٣ ١٠ بعبدات (٢٧)
١٣ ٤ ٩ املوصل (٢٨)
١٣ ٨ ٥ أسيوط (٢٩)

ينطق ال والتي وأمريكا أوروبا يف النائية املدن بعض أن البيان هذا من يتضح
املدن وشهريات الدول عواصم من كثريًا ومجالتها جرائدها بعدد فاقت بالضاد سكانها
يف الكتَّاب من الوافر العدد هجرة إىل ذلك ويعزى العربية، البلدان صميم يف الواقعة
املفكرين تضطهد الدولة هذه كانت فقد رعاياها، من كانوا التي العثمانية الدولة عهد
الفضل أكثر ويرجع أقالمهم، رصير وتخاف عليهم وتشدد بالدها سكان من واملثقفني
تلك إىل األلوف مئات منهم نزح الذين لبنان أدباء إىل امليمونة الصحافية النهضة هذه يف
وتجارته الرشق ثقافة مع إليها نقلوا ثم الجديد، العالم إىل سيما وال العامرة، الديار
ذلك يف اقتفوا وقد وناٍد، واٍد كل يف منارها رفعوا التي العربية اللغة محبة وصناعاته
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(٣) إجمايل إحصاء

القديمة، حضارتهم أعالم فيها نارشين البلدان افتتحوا الذين أجدادهم الفينيقيني آثار
استعمالها فعمَّ الهجائية الحروف اخرتع من أول كانوا الفينيقيني أولئك أن املعلوم ومن
اختالف عىل والداني القايص بني التفاهم أداة صارت حتى الراقية الشعوب جميع لدى

واألزمان. واألديان البلدان
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(٤) إمجايل إحصاء

عام العربية الصحافة تكوين مذ ألديانهم تبًعا العربية الصحف ملنشئي
.١٩٢٩ عام لغاية ١٨٠٠

∗∗∗

صحف
رسمية

غفل
وجمعيات

مختلفو
األديان

إرسائيليون مسيحيون مسلمون نوع
الصحيفة

النرش مركز

٧ ١٦ ٣ ١ ١٧٦ ٦٨ جريدة الجمهورية
٥اللبنانية ٧ ٤ ١ ١٠٨ ٢٩ مجلة

٦ ٣ ٣ ١ ٤٠ ١٢٥ جريدة الدولة
٧السورية ٦ ٢ ١ ١٧ ٣٣ مجلة

٢       ٤ ١٤ جريدة بالد
٢العلويني       ١ ٤ مجلة

١         ٣ جريدة األردن رشق
٣ ٨   ٤ ٢٦ ١٩ جريدة فلسطني
٢ ٤ ١   ١٢ ٣ مجلة
١٠ ١٥ ١ ٤ ١٢ ١١٦ جريدة مملكة

٦العراق ٦     ١٣ ٣٧ مجلة



العربية الصحافة تاريخ

صحف
رسمية

غفل
وجمعيات

مختلفو
األديان

إرسائيليون مسيحيون مسلمون نوع
الصحيفة

النرش مركز

          ٢ جريدة بني ما
 النهرين         ١ مجلة

          ١ مجلة الكويت
٣ ١   ١   ٧ جريدة مملكة

 الحجاز ١       ١ مجلة
١         ١ جريدة اليمن
          ١ جريدة املكال
  ١         جريدة فارس
  ٣     ١ ٧ جريدة الهند

 اإلنكليزية         ٤ مجلة
  ١       ١٠ جريدة الهند

 الهولندية ٢       ٦ مجلة
١٠ ٣٩ ٩ ٩ ٢٢٦ ٤٦٩ جريدة اململكة

١١املرصية ٧٩ ١١ ٥ ٢٠٣ ٣٢٨ مجلة
١ ٢     ٢ ٢ جريدة السودان
        ١   مجلة
٢ ١   ١   ٩ جريدة طرابلس

الغرب
١ ١   ٨ ٣ ٧٢ جريدة تونس مملكة
  ٣ ١     ٩ مجلة
١ ٢     ٥ ١٧ جريدة الجزائر
        ١ ٢ مجلة
٥ ١     ٤ ٣ جريدة مراكش
        ١   مجلة
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(٤) إجمايل إحصاء

صحف
رسمية

غفل
وجمعيات

مختلفو
األديان

إرسائيليون مسيحيون مسلمون نوع
الصحيفة

النرش مركز

١         ٢ جريدة زنجبار
١           مجلة
        ٩ ٢٤ جريدة قسطنطينية
        ٢ ١١ مجلة
          ٢ جريدة روسيا
        ١   مجلة
            جريدة سويرسا
٢ ١       ٢ جريدة أملانيا
          ١ مجلة
        ١ ٣ جريدة إيطاليا
٢ ٥   ١٠ ١٣ ٦ جريدة فرنسا
      ٢ ٤   مجلة
        ٧ ٣ جريدة بريطانيا

 العظمى       ٢   مجلة
          ٦ جريدة مالطة
          ١ مجلة
          ٣ جريدة قربص
  ٣     ٤٦ ٣ جريدة الواليات

 املتحدة ١     ٢٣ ٣ مجلة
  ٣     ٤   جريدة كندا
  ١     ٢   مجلة
          ١٥ جريدة املكسيك
          ٢ مجلة
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العربية الصحافة تاريخ

صحف
رسمية

غفل
وجمعيات

مختلفو
األديان

إرسائيليون مسيحيون مسلمون نوع
الصحيفة

النرش مركز

  ١٣     ٦٧ ٢ جريدة الربازيل
        ١٣   مجلة
        ٣   جريدة كوبا
  ٣     ٣١ ٧ جريدة الجمهورية

 الفضية ١     ١٦   مجلة
  ٣     ٣   جريدة جمهورية

 تشييل       ٢   مجلة
        ١   جريدة الجمهورية

الدومينيكية
        ١   جريدة أروغواي

٩٤ ٢٤١ ٣٧ ٤٨ ١١٣٧ ١٤٦٩ املجموع
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