عــبــد الــــرؤوف سنّو
تاريخ الميالد :بيروت االثنين  5كانون الثاني 8491
هاتف/فاكس 88408 1- 738153 :خليوي00961 3- 455833 :
بريد الكترونيabdelraufsinno@hotmail.com:
موقع الكترونيwww. abdelraoufsinno.com :

الــــــشـــهــــــادات
8417
8411
8435
8437

دبلوم في التعليم العالي والتنمية الدولية – جامعة كاسل .التقدير :ممتاز
الحرة .التقدير :ممتاز
دكتوراه في فلسفة التاريخ من جامعة برلين
ّ
دبلوم في التاريخ الحديث والمعاصر من جامعة بيروت العربية .التقدير :ممتاز
ليسانس في التاريخ من جامعة بيروت العربية :التقدير :جيد

الــخـبــرات األكــاديــمـيـة والـمـهـنـيــة
1881 -8417
1888 - 417
1888 -1881
– 1884/4/81
1884/4/11
1881 – 1884
1889- 1881
1881 -1883
1889 -1888
1889 -1888
1888 – 8447
8441
8449
8448 – 8419

أستاذ في قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية ،وعضو في قسم الدراسات العليا
والدكتوراه
عضو لجنة الدكتوراه ومحاضر في جامعة القديس يوسف
عضو لفترتين في اللجنة الرسمية إلعادة النظر بأهداف مادة التاريخ لمراحل
التعليم ما قبل الجامعي ومناهجها
عضو الوفد الدولي لمراقبة االنتخابات األلمانية
منسق لجنة المعادالت في كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – الجامعة اللبنانية
عضو الهيئة االستشارية لـ ":المعهد األلماني لألبحاث الشرقية" ،ألمانيا
عضو لجنة تعديل المناهج في كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية
عميد كلية التربية في الجامعة اللبنانية
كرسي األونيسكو لكلية التربية في الجامعة اللبنانية
مستشار رئيس الجامعة اللبنانية لشؤون كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
عضو لجنة تعديل المناهج في الجامعة اللبنانية
عضو لجنة التدقيق في ملفات أساتذة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية في الجامعة
اللبنانية
سسة الحريري" ،لبنان.
مستشار تربوي لدى "مؤ ّ

مواد التدريس
1881 – 8413
1888 – 1888
1884 – 1881

تاريخ العرب الحديث والمعاصر/تاريخ المغرب العربي وتياراته
السياسية/تاريخ الجزيرة العربية/تاريخ الدولة العثمانية/التاريخ األوروبي
المعاصر/تحليل نصوص تاريخية باللغة اإلنكليزية
تاريخ الدولة العثمانية .جامعة القديس يوسف
أستاذ محاضر في الجامعة اإلسالمية (خلدة) مادة :قضايا حديثة ومعاصرة (قسم
1

8413 -8417

الدراسات العليا)
تاريخ العلوم والتكنولوجيا .كلية اإلعالم والتوثيق في الجامعة اللبنانية

مـنـح الـبحـث الـعـلـمـي
 11نيسان
1883
2011
1881
1880
– 1887
1880
1887
1888
8445
– 8448
8448
8413
– 8411
8417
8411 – 430

دعوة من وزارة الخارجية األلمانية إلى إلقاء محاضرة في "مركز دراسات الشرق
الحديث" – برلين حول "النظام الطائفي والتدخالت الخارجية".
الجامعة اللبنانية :مشروع بحث في العالقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية
1133.-3491
سسة ألكسندر فون هومبولدت" Alexander von Humboldt- Stiftung
"مؤ ّ
(شهران).
سسة ألكسندر فون هومبولدت" (شهران).
"مؤ ّ
"الجامعة اللبنانية" مشروع بحث عن حرب لبنان .3441 – 3491
سسة ألكسندر فون هومبولدت" ( ثالثة شهور).
"مؤ ّ
سسة ألكسندر فون هومبولدت" (ثالثة شهور).
"مؤ ّ
"مركز الدراسات الشرقية الحديثة (خمسة شهور).
سسة ألكسندر فون هومبولدت" (سنتان).
"مؤ ّ
"الهيئة األلمانية للتبادل العلمي" ) (DAADثالثة شهور؟
"وزارة التعاون االقتصادي والتنمية األلمانية" (ستة شهور).
منحة لتحضير الدكتوراه مقدمة من "الهيئة األلمانية للتبادل العلمي"( DAADست
سنوات).

جوائز وأوسمة ومداليات ودروع
درع الحركة الثقافية – أنطلياس ،بمناسبة تكريم "أعالم الثقافة في لبنان والعالم
 1881/7/85العربي (الرعيل السابع والعشرون)".
 1881/7/4وسام التمييز واإلبداع :الجامعة اللبنانية.
 1881/7/4ميدالية اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو.
" 1888/1/19لوحة التقدير"  -جامعة آل سنّو .تقديرا ً لمسيرته األكاديمية البارزة ومؤلفاته التي
تسلط الضوء على ما حدث ويحدث في لبنان والمنطقة العربية واإلسالمية.
"درع وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية"  -تقديرا ً لجهود سنّو العلمية
1888
وإنجازاته البحثية" .فندق كراون بالزا.
" 1888/7/80جائزة الشيخ زايد للكتاب" – الدورة الخامسة :فرع التنمية وبناء الدولة.
 1888/7/5درع "حلقة الحوار الثقافي".
" 1884/1/18وسام الشرف" من رئيس جمهورية ألمانيا االتحادية.
" 1883/0/1اليوبيل الفضي للدكتوراه” من جامعة برلين الحرة – برلين.
" 1885/88/85لوحة الشرف" – جامعه آل سنّو – بيروت
2

1889

درع "المؤتمر السادس للثقافة الشعبية العربية" – حلقة الحوار الثقافي ،بيروت.

كتب منشورة
1881
1883
1880
1884
1881
1881
1883
1888
2000
8441
8449
8449
8413

سسةةة شةةاعر
المدددن األقطدداب فددي لبنددان :بيددروت – طددرابلس – زحلددة – صدديدا مؤ ّ
الفيحاء سابا زريق الثقافية ،طرابلس.
السددعودية فددي عهددد المل د عبدددا بددن عبدددالعزيز دار الفةةرات للنشةةر والتوزيةةع،
بيروت.
السددعودية ولبنددان .السياسددة واالقتصدداد  ،1888 – 8497مجلةةدان ،دار الفةةرات
للنشر والتوزيع ،بيروت.
لبنددان الطوائددف فددي دولددة مددا بعددد الطددائف :إشددكاليات التعددايل والسدديادة وأدوار
الخددار المعهةةد األلمةةاني لألبحةةاث الشةةرقية ،طبعةةة  ،3بيةةروت1131 ،؛ ط ،1
بيروت.1131 ،
حرب لبنان  :8448 – 8435تفك الدولة وتصدّع المجتمع مجلد " :3مفارقات
السياسدة والنزاعدات المسدلحة والتسدوية" ،ط ،3بيةروت1112 ،؛ ط  ،1بيةروت،
1131.
حددددرب لبنددددان  :8448 – 8435تفكدددد الدولددددة وتصدددددّع المجتمددددع مجلةةةةد :1
"التحددوالت فددي البنددص االقتصددادية واالجتماعيددة والمعرفيددة" ،ط ،3الةةدار العربيةةة
للعلوم ،بيروت1131 ،؛ ط ،1بيروت.1131 ،
ألمانيدددا واإلسدددالم فدددي القدددرنين التاسدددع عشدددر والعشدددرين دار الفةةةرات بيةةةروت
(بالعربية).
جامعة آل سنّو – العيد الثمانون بيروت (بالعربية).
لبنان اليوم (ناشر ومؤلف) ،ترير ( 1111باأللمانية).
النزعددات الكيانيددة اإلسددالمية فددي الدولددة العثمانيددة ( 8118 – 8133بددالد الشددام
الحجاز كردستان ألبانيا) بيروت (بالعربية).
دولةةةةةة البحةةةةةرين " تددددداريخ العدددددرب الحدددددديث والمعاصدددددر للمرحلدددددة الثانويدددددة"،
جيوبروجكتس ،بيروت (بالعربية).
دولةةةةةة البحةةةةةرين " تددددداريخ الخلددددديا الحدددددديث والمعاصدددددر للمرحلدددددة الثانويدددددة"،
جيوبروجكتس ،بيروت (بالعربية).
ُ
المصددالح األلمانيددة فددي سددوريا ولبنددان  8488-8198بيةةروت .أعةةد فةةي األصةةل
كأطروحةةة دكتةةوراه نُشةةرت باأللمانيةةة عةةام  3421عةةن "دار الكتةةاب العربةةي" فةةي
برلين ) .(Das Arabische Buchوتُرجم إلى العربية في بيروت .3429

المشاركــة فـي مــؤتـمـرات ومـنـتـديـات وإلـقـاء مــحاضــرات
1881/7/1

متصرفية جبل لبنان إلص دولة لبنان
مداخلة لندوة حول كتاب أنطوان الحكيّم" :من
ّ
الكبير  :"8418 – 8489لبنان الكبير والثورة العربية والدولة العثمانية:
مغالطات تاريخية تحت المجهر .بيروت( 1132 ،بالعربية).
http://claudeabouchacra.com/?p=44514
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11
و/88/14
1883
1883/9/11

عنوان المداخلة" :ألمانيا والصهيونية" .وعد بلفور – أبعاد تاريخية وجيوسياسية.
المؤتمر السنوي للجمعية التاريخية اللبنانية ،كلية اآلداب قسم التاريخ ،الفرع الثاني
(بالعربية).
"النظام الطائفي اللبناني والتدخالت الخارجية" .محاضرة أُلقيت في "مركز
(باأللمانية).
برلين
–
الحديث"
الشرق
دراسات
https://www.zmo.de/veranstaltungen/2017/einzelveranstaltungen/Invitation_Sinno2017.pdf

1883/1/83

"سياسة ترمب الجديدة/ألمانيا ومستقبل العالقات مع أوروبا وروسيا" .طاولة
مستديرة االستشارية للدراسات االستراتيجية كيو أوتيل (بيروت) (باإلنكليزية).
"انتا السلطة في الربيع العربية :مصر أنموذجا" .مئة سنة علص سايكس بيكو.
قراءة مقارنة .الجامعة اللبنانية/كلية اآلداب الفرع الثاني /الجمعية التاريخية
اللبنانية ،الفنار.

1880/5/13

"ألمانيا والمجاعة في لبنان خالل الحرب العالمية األولص :سياسة ومسؤولية".
ورقة أُعدّت لمؤتمر "مئوية المجاعة الكبرى في جبل لبنان" .جامعة الحكمة
(لبنان).

1880/5/18

"المسألة األرمنية في الدولة العثمانية" .طاولة مستديرة في مركز عصام فارس
عن "مآسي  :8485االعتراف أساس المصالحة".
"اإلسالم والعروبة في مواجهة االستعمار والصهيونية .شكيب أرسالن نموذجا".
ورقة قدمت إلى أعمال مؤتمر" :تراث المفكر والمجاهد األمير شكيب أرسالن".
بلدية الشوفيات 32 ،و 34كانون األول .1131

13و|88|11
1889

ألمانيا والسلطنة خالل الحرب العالمية األولص :تحالف تحت مظلة "الجهاد"
مؤتمر "الشرق األدنص في الحرب العالمية األولص وتداعياتها" ،الجامعة
اللبنانية|كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية – الفرع الثاني.
د .عباس أبو صالح في كتابه "السياسة الخارجية اللبنانية في العصر
الحديث"(.باإلنكلزية) ،الجامعة اللبنانية|اإلدارة المركزية.
لبنان خالل سنوات  8478إلص االستقالل .الحرا المجتمعي والسياسات ،جامعة
البلمند.
ندوة جامعة الكسليك لكتاب عبد الرؤوف سنّو" :لبنان الطوائف في دولة ما بعد
الطائف" ،جامعة الروح القدس.
المجتمع المنقسم علص نفسه طائفيا ومذهبيا ال يُنتا كتاب تاريح مو ّحد .المؤتمر
السنوي األول لمنتدى لبنان للتعليم ،أوتيل الدون ،بيروت.

1889/5/1

ندوة حول كتاب د .لويس صليبا "عابر يلبس كهندوت المسديح .سديرة األب عفيدف
عسيران وروحانيته" .تنظيم":جمعية معا نعيد البناء".
ندوة حول كتةاب جوزيةف لبكةي" :االنتشدار المداروني فدي العدالم" .تنظةيم :الحركدة
الثقافيددة-أنطليدداس .مشةةةاركة الةةدكاترة :طةةةانيوس نجةةيم وعبةةةد و المةةال ومؤلةةةف
الكتاب.

19
و/88/15
1880

81
و/81/84
1885

1889|3|83
1889|0|1
1889|5|78
88و|5|88
1889

1889/7/87
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1887/0/78
-88
1887/5/88

"التعايل المأزوم :لبنان من الميثاق الوطني إلص اتفاق الدوحة" .ندوة تاريخ
لبنان عبر العصور .تنظيم :الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا (AUST-
)) .Beirutبالعربية).
سسات المجتمعية” .ندوة بناء الدولة الحديثة في
“نماذ وقراءات في دور المؤ ّ
إطار الحرا العربي .الرهانات والتحديات .تنظيم :الجمعية القبطية اإلنجيلية
للخدمات االجتماعية ) ،(CEOSSبيروت(بالعربية) .موقع  :ثقافية
http://claudeabouchacra.wordpress.com/2014/01/25/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82

يقظة اإلسالم السياسي بعد الربيع العربي :التطورات – التحديات – وجهات
-84
سسة فريدريش أبرت ،برلين (باأللمانية).
 1887/9/18النظر .منتدى":المسلمون التقدميون" .مؤ ّ
" 1887/9/4فؤاد حداد حامل القضية اللبنانية حتص االستشهاد" .ندوة فؤاد حداد والقضية
اللبنانية (بالعربية) .تنظيم :جامعة سيدة اللويزة ).(NDU
 1887/7/11ندوة حول كتابي اللواء الركن الدكتور ياسين سويد مذكراتي ومرايا األحوال.
تنظيم :المكتبة الوطنية -بعقلين.
"المسلمون اللبنانيون في الواليات المتحدة األميركية وأستراليا :إشكالية الهوية
-89
 1887/7/85الدينية واالندما  .مؤتمر الحضور اللبناني في العالم ( .)1تنظيم :جامعة الروح
القدس -الكسليك (بالعربية).
 1881/81/88ندوة حول كتاب :ياسين سويد مرايا األحوال .أبحاث في أحوال البالد والعباد.
عنوان المداخلة" :لبنان الطائفي علص حاله والبلدان العربية من سيء إلص أسوأ".
تنظيم :النادي الثقافي العربي ،بيروت (بالعربية)
 1881/88/18لقاء وحوار :استقالل لبنان وتحديات المرحلة .بمناسبة الذكرى  94الستقالل
الدولة اللبنانية .تنظيم :الحركة الثقافية-أنطلياس (بالعربية).
"الجامعة اللبنانية :رؤية لغدها" .ندوة :الجامعة اللبنانية ومستقبل شباب لبنان.
/88/89
المهرجان المسيحي الحادي عشر  .1131تنظيم :االتحاد الكاثوليكي العالمي
1881
مقر الحركة الثقافية – أنطلياس،
للصحافة/جميعة أصدقاء الجامعة اللبنانية.
ّ
أنطلياس (بالعربية).
"ألمانيا والحركة العربية في المشرق العربي خالل الحربين العالميتين األولص
1و/88/4
والثانية" .مؤتمر باريس العربي حزيران  .8487تنظيم :جامعة الروح القدس
1881
الكسلي (لبنان -بالعربية).
سسة
 1881/88/1ندوة :مقاربة التعليم العالي بين مصر ولبنان .تنظيم :يوناتان كرينر – مؤ ّ
فولكسفاغن .المعهد األلماني لألبحاث الشرقية (باإلنكليزية) بيروت.
"الفدرالية في لبنان :ح ٌّل أم تقسيم" .مؤتمر :التاريخ المحلي في لبنان :إعادة
81
نظر .تنظيم :المعهد األلماني لألبحاث الشرقية( ،باإلنكليزية) بيروت.
و/88/84
1881
"إسالم وصدام قوميتين :التركية واألرمنية" .مؤتمر :األرمن في لبنان .مهرجان
-89
 1881/5/80اللغة األرمنية .تنظيم :معهد اللغات والترجمة في الجامعة اللبنانية (بالعربية).
مؤتمر" :الربيع العربي وتداعياته :المجتمع والدولة والدين والثقافة السياسية".
– 17
 1881/9/11تنظيم :المنظمة القبطية اإلنجيلية للخدمات االجتماعية /األكاديمية اإلنجلية لوكوم
5

1881/9/18
1881/9/83
1881/7/14

(ألمانيا) ،القاهرة (بالعربية).
ندوة :كتاب تاريخ موحد للبنان  ...الدوران في حلقة مفرغة .أكاديميون ينتدون
بحثا عن حل .جريدة اللواء (بالعربية).
المسيحيون في المشرق العربي :من الريادة إلص الشراكة فاإلضمحالل .مؤتمر:

"المسيحيون في العالم اإلسالمي :السكوت عليهم اضطهادهم مالحقتهم".
سسة فريديريش أبرت (باأللمانية).
منتدى :المسلمون التقدميون – برلين .مؤ ّ
ندوة حول مذكرات اللواء الدكتور ياسين سويد .المجلس الثقافي للبنان الجنوبي

(بيروت – بالعربية) .المشاركون :العميد الكتور أحمد حطيط ،الدكتور إبراهيم
بيضون ،الدكتور عبد الرؤوف سنّو.
 1888/81/15ندوة :إلغاء الطائفية السياسية .معرض بيروت للكتاب .المشاركون :عبد الرؤوف
سنّو ،دمحم السماك ،سعود المولى ،األب جورج مسو  .قاعة البيال – (بالعربية)
بيروت.
كانون األول كلمة عبد الرؤوف سنّو في "احتفال تأسيس كرسي شهداء الجيل اللبناني".
تنظيم :الجامعة الحديثة لإلدارة والعلوم ،مجلة الجيل العدد ( 132بالعربية).
1888
اإلسالم السياسي – اإلسالموية – التطرف اإلسالمي في الخطاب" .مؤتمر
-1
سسة فريدريش أبرت ،برلين
 1888/88/11المسلمون التقدميون" – برلين .تنظيم :منتدى مؤ ّ
(باأللمانية).
 1888/4/11ندوة حول "أطروحات عبد الرؤوف سنّو حول الوجود المسيحي في المشرق
العربي" .تنظيم :حلقة الحوار الثقافي -بلدية الشيا (بالعربية).
ندوة حول كتاب أحمد بيضون" رياض الصلح في زمانه" .المجلس الثقافي للبنان
 1888/3/3الجنوبي (بالعربية).
الطائف منح المسيحيين األطمئنان والمطلوب إلغاء الطائفية الوظيفية وليس
 1888/5/19السياسية .أربعة مفكرين يناقشون الوجود المسيحي في الشرق العربي – الدور
والشراكة جريدة اللواء (بالعربية).
صورة اآلخر في التأريخ اإلسالمي .مؤتمر" :المسلمون التقدميون بناء التاريخ
-18
 1888/88/17اإلسالمي بين اإللهي المحرم والبحث العلمي" .تنظيم :مؤسّسة فريدريل أبرت،
برلين (باأللمانية).

دوامة الجيوسياسة :قدره أم خياره؟" .مؤتمر جغرافية لبنان السياسية
"لبنان في ّ
عبر التاريخ .تنظيم :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية/الجامعة اللبنانية (الفرع

11
و 1888/9/14الثاني) ،الفنار (بالعربية).
 1888/7/18ندوة :أسد رستم والمسألة المصرية .تنظيم :كلية اآلداب في الجامعة األميركية في
بيروت (بالعربية).
 1884/81/88العيل المشتر اللبناني :حقيقة أم وهم؟ ندوة "التعلم من الشرق األدنص .من أجل
الحوار الديني في ألمانيا :القاهرة – بيروت كمركزين دينيين" بون (باأللمانية).
عقبات التجارة األلمانية في غربي البحر المتوسط بين عامي .8178 – 8308
-81
 1884/88/89مؤتمر "الدولة العثمانية وغربي البحر المتوسط" .تنظيم :كلية اآلداب في جامعة
الرباط/ارسيكا (باإلنكليزية).
" 1884/88/81التأثير الثقافي األوروبي والعثماني في الشرق األدنص" .ندوة القاهرة – بيروت
بلدية بون (باأللمانية).
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خريف " 1884اغتيال مروة شربيني :الدال والمدلول" .ندوة مجلة  - Le Débatبيروت
(بالفرنسية).
"الفتوحات اإلسالمية بالحديد والنار؟" .الفتوحات اإلسالمية والتسامح الديني.
-11
 1884/88/19عنوان المداخلة :تنظيم :مؤسّسة فريدريل أبرت برلين (باأللمانية).
 1884/1/81كلمة البروفسور سنّو بمناسبة منحه وسام االستحقاق األلماني .المعهد األلماني
لألبحاث الشرقية (باأللمانية).
اإلصالح والديمقراطية واالستقرار السياسي في الشرق األدنص كشروط للتعاون
-88
سسة ألكسندر فون هومبولدت" .المؤتمر الدولي
البحثي – دور خريجي مؤ ّ
 1884/5/88األلماني حول الشرق األوسط" .تنظيم :مؤسّسة ألكسندر فون هومبولدت ،ع ّمان
(باأللمانية).
" 1884/7/13العامل الخارجي ودور في أزمات لبنان في الماضي والحاضر .الطائفية والحوار
في لبنان" تنظيم :جمعية نحن ،أوتيل كراون بالزا( ،بيروت)( .بالعربية).
القومية األلمانية وتجلياتها الوحدوية والعنصرية واإلمبرالية" .مؤتمر أية عروبة
-15
 1884/1/14للقرن الحادي والعشرين" .تنظيم :تيار المستقبل (بالعربية).
 1881/88/14حرب لبنان  :8448 - 8435تفكي الدولة وتصديع المجتمع .ندوة أُلقيت في
المركز الثقافي األلماني  -جونيه (بالعربية).
إعادة النظر في الحرب :مقارنة عوامل اندالع الحرب في لبنان 8448 – 8435
 1881/4/83بالوضع الراهن .محاضرة أُلقيت في :مركز دراسات الشرقين األدنص واألوسط
جامعة ماربورغ (باأللمانية).
 1881/0/15أزمة لبنان الطائفية .هل من مخر لها؟ ".األوضاع في لبنان قبل أيار ."1880
تنظيم :المعهد األلماني لألبحاث الشرقية – بيروت (باإلنكليزية).
 1881/5/78منهجية جان شرف .ندوة عن "المؤرخ الراحل جان شرف" تنظيم :جامعة الروح
القدس الكسلي (بالعربية).
 1881/5/4-3صدى الدستور العثماني عام  8481في صحافة بيروت" .مؤتمر الدستور
العثماني عام  ."8481تنظيم :ارسيكا ) (IRCICAاستانبول (بالعربية).
" 1881/9/18دور المعهد األلماني في تقديم المنح إلص لبنان"" .ورشة عمل أهمية اللغة
األلمانية كلغة أجنبية في لبنان" ،تنظيم :المركز الثقافي األلماني  -جونيه
(باإلنكليزية).
خليل سكاكيني شاهد علص عصره .ندوة" :إسهامات المؤرخين األرثوذكس في
-81
 1883/7/89التاريخ" .تنظيم :جامعة البلمند (بالعربية).

 1880/88/19لبنان تحت رحمة المصالح الدينية – السياسية .ندوة" :ال سالم في األرض
المقدسة؟ التغلب علص الماضي والتطورات المستقبلية في الشرق األوسط" .تنظيم:
 ،Ökumenisches Institutالقاهرة (باأللمانية).
هل لبنان علص حافة االنهيار؟ .ندوة" :هكذا يجب أن يكون لبنان أرضا خصبة.
-87
مسيحيو لبنان – مشكالت وتصورات" .الجهة المنظمةEvangelische :
( ،Akademie Hofgeismar 1880/88/85باأللمانية).
التحالف بين ألمانيا والدولة العثمانية خالل الحرب العالمية األولص .أصداء
-78
ومواقف المفكرين المسلمين والرأي العام .ورشة عمل" :الحربان العالميتان
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1880/7/78
-14
1880/7/78

األولص والثانية  ."8495 – 8474 8481- 8489تنظيم :مركز الدراسات
الشرق الحديث  -برلين (باأللمانية).
الحركة العربية وألمانيا في الحرب العالمية األولص .ندوة" :لبنان في الحرب
العالمية األولص  ."8481-8489تنظيم :الجامعة اللبنانية (بالعربية).
الصليبية واالستعمار في وعي مسلمي الشرق األوسط .منتدى“The New :

1880/1/88

Orient. Enemy Image Orient Enemy Myths, Stereotype, Cliché
Bundesstad
تنظيم:
.Image
Occident”.
Bonn/Kulturamt/EvangelischesForum,Katholisches
( Bildungswerk Bonn,باأللمانية).

 1880/1/0عثمانيو القرن التاسع عشر وعرب اليوم فدي دائدرة االسدتهداف الغدرب .محاضةرة
أُلقيت في المركز الثقافي اإلسالمي ،أوتيل بريستول  -بيروت (بالعربية).
 1885/88/78ألمانيا واإلسالم  .8495 -8138محاضرة أُلقيت في المركز الثقافي األلماني –
جونيه (بالعربية).
 1887/5/4-1اغتيال التاريخ .حرب وفوضص ...أم إلغاء التراث؟ جريدة اللواء :طاولة مستديرة،
القسمان األول والثاني (بالعربية).
لبنان عند مطلع القرن الحادي والعشرين .ال اندما بل عيل مشتر هل.
-15
“Lebanon: Disruption and Eruption in a Mulitreligious Society”.
 1881/88/13منتدى :األكاديمية اإلنجيلية في باد بول  -ألمانيا (باأللمانية).
عالقة شكيب أرسالن بألمانيا خالل الحرب العالمية األولص .ندوة" :األمير شكيب
-13
أرسالن :أفكاره اإلصالحية وإيديولوجيته".الجهة المنظمة :المعهد العالي للدراسات
 1881/3/11اإلسالمية (جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية) (بالعربية).
ندوة حول مذكرات اللواء سعيد الكردي .شهادات الضباط – روايات المجاهدين
 1881/3/8الجيل السعودي في حرب فلسطين  .8491رؤية وتوثيق دمحم بن ناصر
األسمري ،دار الخلود ،الم 1111م ،نقابة الصحافة (بالعربية).
المملكددة العربيددة السددعودية ولبنددان :دبلوماسددية مددا قبددل الطددائف إلنهدداء الحددرب
-14
اللبنانية .مؤتمر "العالقات السعودية  -اللبنانية في عهد خادم الحدرمين الشدريفين
 1881/5/78المل د فهددد لددن عبددد العزيددز" .الجهةةة المنظمةةة :دارة المل د عبددد العزيددز والجامعددة
اللبنانية .بيروت (بالعربية).
ألمانيا واإلسالم في حوض البحر المتوسط  .8481-8115تحالف إستراتيجي أم
مصالح قومية؟ .مؤتمر" :العثمانيون والعالم المتوسطي :مقاربات جديدة" .الجهة
-81
 1881/9/18المنظمة :وحدة التكوين والبحث :المغرب والعالم العربي –اإلسالمي – كلية اآلداب
والعلوم اإلنسانية بجامعة دمحم الخامس أكدال ،الرباط (بالعربية).
 1881/7/11القمة العربية في عاصمة المقاومة والتحرير .ندوة جريدة اللواء (بالعربية).
رحلة إمبراطور ألمانيا إلص الشرق .مؤتمر ":الدولة العثمانية :وجهات نظر
-84
 1881/7/18جديد"ة .الجهة المنظمة :جامعة حلب/جمعية عاديات ،حلب  11-34آذار 1111
(بالعربية).
 1888/88/1صراع الحضارات ...أم حوار الحضارة .ندوة جريدة اللواء (بالعربية).
 1888/4/89الصهيونية حركة عنصرية .األسباب والمخاطر .ندوة جريدة اللواء (بالعربية).
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– 9/13
1888/5/8
8444/7/8
-10
8441/9/11
-13
8441/8/11

اإلسالم في الدعاية األلمانية في المشرق العربي خالل الحرب العالمية األولص:
األهداف والوسائل والنتائا وردود الفعل المحلية .مؤتمرThe First World :
the Countries of the Eastern
-Institut
Beirut,
Beirut
2006.

in

War as Remembered
Mediterranean,
Orient

ألمانيا التاريخ والذاكرة .محاضرة أُلقيت في كلية اآلداب في الجامعة اللبنانية3 ،
آذار ( 3444بالعربية).
أزمة العالقات بين القاهرة وبون :8405:إسرائيل وألمانيا الديمقراطية :الدور
والخلفية .مؤتمر أوروبا والشرق األدنص .الجهة المنظمة :الجامعة اللبنانية كلية
اآلداب – الفرع الثاني (بالعربية).
محاكمة روجيه غارودي :خلفيات وواقع3( .و ،)1ندوة جريدة اللواء (بالعربية).

المعالم الرئيسية في االستشراق المعاصر .الملتقى الفكري والثقافي" :الذكرى
العاشرة لرحيل العالمة الدكتور عمر ف ّروخ" .الجهة المنظمة :جامعة بيروت
-83
 8443/81/81العربية/جمعية المقاصد الخيرية اإلسالمية في بيروت (بالعربية).
السياسة االستعمارية األلمانية في إفريقيا :محاوالت استغالل النفوذ الديني
للسلطان العثماني للتغلغل في زنجبار .مؤتمر" :مصر وألمانيا في القرنين
-84
 8443/88/18التاسع عشر والعشرين" .تنظيم :وزارة الثقافة المصرية /الهيئة األلمانية للتبادل
األكاديمي ،القاهرة ( 3449بالعربية).
السياسة الروسية إزاء الدولة العثمانية :مسدألة توظيدف الجدامعتين األرثوذكسدية
والسدددددالفية فدددددي تفكيددددد السدددددلطنة العثمانيدددددة .مةةةةةؤتمر" :روسددددديا وأرثدددددوذكس
-84
 8443/88/18الشرق".الجهة المنظمة :تنظيم :جامعة البلمند ،البلمند (بالعربية).
اإلتجاهات الفكرية عند المستشرق األلماني فريتدز شدتبات .مةؤتمر" :االستشدراق
-83
األلمددداني تاريخدددا وواقعدددا" .تنظةةةيم :الجامعدددة اللبنانيدددة/المعهدددد األلمددداني لألبحددداث
 8443/5/81الشرقية ،كلية اآلداب – الفرع الثالث ،طرابلس (بالعربية).
مبدددأ هالشددتاين والصددراع بددين الدددولتين األلمددانيتين :السدداحة اللبنانيددة نموذجددا
-81
 .8431 -8457مةؤتمر" :لبنةان الكبيةر  ."3449- 3411تنظةيم :كليدة اآلداب –
 8443/5/89الفرع الثاني في الجامعة اللبنانية (بالعربية).
 8440/9/18المثقفون والعدوان اإلسرائيلي علص لبنان  .8440صوت واحد ضد النازية
الجديدة .استطالع جريدة اللواء(.بالعربية).

مقاالت وبحوث وتأليف مشتر
" 1881/5/11لبنان الكبير والثورة العربية الكبرى والدولة العثمانية .مغالطات تاريخية تحت
المجهر" .موقع :ثقافية http://claudeabouchacra.com/?p=44514
" 1881/5/11رسالة إلص الحريري .عن األمس واليوم" .موقع :ثقافية (بالعربية)
http://claudeabouchacra.com/?p=44320

1881/7/15

"التعدّدية الثقافية" و"ثقافة التعدّد" في لبنان" .موقع :ثقافية (بالعربية)
http://claudeabouchacra.com/?p=43022

" 1883/88/11موقف ألمانيا من تهويد فلسطين" .مؤتمر "وعد بلفور – أبعاد تاريخية
9

1883/0/11
1883/0/85

وجيوسياسية" الجمعية التاريخية اللبنانية ،كلية اآلداب – قسم التاريخ – الفرع
الثاني (بالعربية).
ُ
"النظام الطائفي اللبناني والتدخالت الخارجية" .محاضرة ألقيت في "مركز
دراسات الشرق الحديث" (باأللمانية).

"الستنتا العام" لكتاب عبد الرؤوف سنّو  :المملكة العربية السعودية في عهد
المل عبدا بن عبدالعزيز ،بيروت دار الفرات ،بيروت.1139 ،
http://claudeabouchacra.com/?p=35494

1885/5/88
1885|9|1
1885|9|3
1889\81\13
1889|88|81
1889|88|7

1889|4|17
1889|0|5
1889/5/1

"لبنان خالل الحرب العالمية الثانية" .تواصل المعرفة  -مدونات ماكس فيبر
العلمية ) (Wissen in Verbindungباأللمانية.
"عاصفة الحزم :الكسالص والتنابل والفاشلون يصنعون التاريخ وينتفضون ألمنهم
القومي" موقع :ثقافيةـ بالعربية http://claudeabouchacra.com/?p=15733
"عاصفة الحزم :انتفاضة األمن القومي” ،جريدة المستقبل ،بالعربية
https://blu181.mail.live.com/mail/ViewOfficePreview.aspx?messageid=mgn_f16v7d5BGSfWw7
5adbAA2&folderid=flinbox&attindex=0&cp=-1&attdepth=0&n=366047

"تحت مظلّة الطائف واالحتالل السوري :الطوائف اللبنانية وإلغاء الطائفية
السياسية" جريدة النهار http://www.kalamakhbar.com/Details.aspx?I=12128671
محاضرة ومقال حول كتاب د .نادر سراج :مصر الثورة :دراسة لسانية في
عفوية التعبير ،ونُشرت في جريدة النهار.
األسس الفكرية والسياسية للميثاق الوطني  8497منبر "التيار الوطني الح ّر"
ونُشرت في جريدة اللواء .1139|33|9
"المل عبدا بن عبد العزيز :تقديمات اجتماعية وصحية برعاية أبويدة" جريةدة
اللواء.
"لبنان :دولة ما بعد الطائف...الطائفية السياسية والديمقراطية المغيبة" موقع:

كلود أبو

شقرا http://claudeabouchacra.com/?p=8592#more-8592

"مسلم" يلبس كهنوت المسيح” موقع :دار بيبليون

Byblion.com

 " 1889/8/815نمدداذ وقددراءات حددول دور مؤسسددات المجتمددع خددالل الربددع العربددي" .نةةدوة مةةن
تنظةةيم :الجمعيددة القبطيددة اإلنجيليددة للخدددمات االجتمداعي .نشةةر علةةى موقةةع :ثقافيددة
http://claudeabouchacra.wordpress.com/2014/01/25/%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82

1887/4/19

1887/3/83

4و/3/88
1887

"التعليم العالي السعودي فدي عهدد الملد عبدد ا بدن عبدد العزيدز :نقلدة مجتمعيدة
وتنمية مستدامة" .جريدة اللواء (بالعربية).
ُ
"فؤاد حداد حامل القضية اللبنانية حتص االستشهاد" .محاضةرة ألقيةت حةول كتةاب
جوزيةةف أبةةي ضةةاهر فةةي جامعةةة سةةيدة اللةةويزة ،ثةةم نُشةةرت علةةى موقةةع" :ثقافيددة"
http://claudeabouchacra.wordpress.com/2013/07/17/%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9/%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84

"المسألة اللبنانية عند الشيخ عبد ا العاليلي" جريدة اللواء؛ حلقة  3و.1
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1887/0/78

"لبنان المأزوم :من الميثداق الدوطني  8497إلدص اتفداق الدوحدة  ."1881أعمةال
ندوات الجامعة األميركية للعلوم والتكنولوجيا بعنوان" :لبندان علدص مدر العصدور".
) (AUSTنُشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرت علةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى موقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع :ثقافيدددددددددددددددددددددددددددة
http://claudeabouchacra.wordpress.com/2014/02/03/%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%B4%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%88%D9%85%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%AB%D8%A7%D9%82/ %D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7

1887/0/3

"عباس أبو صالح :مثال األكاديمي والباحث المتألق" .مقال نُشر في كتاب" :إلدص
عباس أبو صالح .مشاعر معبّرة" ،ال دار نشر بيروت  9حزيران .1131

1887/7/85

"المسلمون اللبنانيون في الواليات المتحدة األميركية وأستراليا – إشكالية
االندما " .ورقة قدمت إلى مؤتمر "مؤتمر الهجرة والحضور اللبناني في العالم"
– جامعة الرو القدس – الكسليك ونشرت في أيار  1887علص موقع كلود أبو

شقرا.

http://claudeabouchacra.wordpress.com/2013/05/24/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%
84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-

/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA-2

ومجلة

الحداثة

(بيروت)،

312-319

( ،)1139ص .194-193
" 1881/81/81البطريدر هددزيم وثوابدت كنيسددة األرثددوذكس :مواقدف وثوابددت مدن حددرب لبنددان.
عروبة المسيحيين ولبننة المسلمين" .جريدة اللواء (بيروت).
" 1881/4/15الملد عبدد ا بدن عبدد العزيدز :مددن حدوار الدوطني السدعودي إلدص حدوار األديددان
والمذاهب .إستراتيجية سالم وتعانل إلص العالم" .جريدة اللواء (بيروت).
" 1881/0/19إسالم وصدام قوميتين :التركية واألرمنية" .جريدة النهار (بيروت).
" 1881/5/78إسالم وقوميتان :التركية واألرمنية" .جريدة اللواء (بيروت).
1881/5/7
1881/9/10
-17
1881/9/19
1881/9/83
1881/9/87

عبد الرؤوف سنّو" .رد علص طوني حدشيتي حول الحل الفيدرالي :يؤدي إلص
التقسيم والتقوقع الطائفي/المذهبي علص الذات" .جريدة اللواء (بيروت) .ونُشر
المقال مرة أخرى على موقع :ليبانون فايلز بتاريخ  1أيار 1131.

طوني حدشيتي ،أسئلة عن الدولة المدنية والفيدرالية والالمركزية ...نقال مع د.
عبد الرؤوف سنّو .موقع :ليبانون فايلز .ونشر المقال مرة أخرى في جريدة
اللواء بتاريخ .1131/9/11
"الوجود المسيحي في المشرق العربدي .مدن الريدادة إلدص الشدراكة فاالضدمحالل".
ورقةةة قةةدمت إلةةى مةةؤتمر الحةةوار العربةةي األوروبةةي :الربيددع العربددي ومددا بعددده –
سسدة القبطيدة اإلنجيليدة
المجتمع والدولة والدين والثقافة السياسية" .تنظةيم :المؤ ّ
للخدمات االجتماعية ،القاهرة.
"مسدديحيو المشددرق العربددي فددي زمددن الربيددع العربددي" .ورقةةت قةةدمت إلةةى مةةؤتمر
"األقليددات المسدديحية فددي العددالم اإلسددالمي" .منتدددى المسددلمين التقدددميين بةةرلين
تنظيم :مؤسّسة فريدريل أيبرت (باإلنكليزية).
"ذكرى  87نيسان  .8435خيارات لبنان المستقبل :النظام الطائفي الفيدرالية أم
الدولة المدنية؟ دولة مدنية مع اإلبقاء علص األحوال الشخصية بأيدي الطوائف".
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1881/8/85
1888
1888
1888
1888
2011
18
و/88/11
1888
1888/4/17
1888/1/10
أيار 1888
1888/5/7
1888

2010

جريدة اللواء .ونشر المقال مرة أخرى على موقع :ليبنانون فايلز بتاريخ
.1131/9/39
"دولة حزب ا المدنية المؤمنة" .جريدة النهار (بيروت).
"التجدددارة األلمانيدددة والقرصدددنة فدددي غربدددي البحدددر المتوسدددط :8178 – 8308
إشكالياتها وعقبات تطورها" .مجلة أوراق جامعية (بيروت) ،عدد .19
"الحركة العربية ودول االستعمار ومصير المشدرق العربدي خدالل الحدرب العالميدة
األولص :شكيب أرسالن نموذجا" ".لبنان في الحرب العالمية األولص" جمع وتنسيق
أنطوان القسيس ،ج ،1منشورات الجامعة اللبنانية ،بيروت ،ص .919 – 913
"صدددى الدسددتور العثمدداني فددي صددحافة بيددروت عددام " ."8481األمددة والدولددة
والتدداريخ والمصددائر" .دراسةةات مهةةداة إلةةى األسةةتاذ رضةةوان السةةيد بمناسةةبة بلو ةةه
الستين ،بيروت ،ص .199-191
"فلسطين :تاريخا ومجتمعا في مذكرات خليل السدكاكيني" .مسداهمات المدؤرخين
األرثوذكس في التأريخ ،جامعة البلمند ،البلمند ،ص .119 – 119
"الوجود المسيحي في المشدرق العربدي .مدن الريدادة والشدراكة إلدص االضدمحالل..
فخسارة معطص اقتصادي وثقافي ووطندي" .مجلةة الحداثدة عةدد  ،391/314ص
.91-14
"لبنان الطائفي والطريق المسدود إلص الدولة الحديثة .الطائفيدة المجتمعيدة سدبقت
الطائفية السياسية" .جريدة اللواء (بالعربية).
"أي منهما أمضص من اآلخدر :سدالح الندار أم سدالح الدنفط؟ عنددما اسدتعمل الملد
فيصل سالح النفط ض ّد أميركا" .جريدة اللواء (بالعربية).
"بمناسبة تدشدين أكبدر توسدعة فدي تداريخ الحدرم المكدي الشدريف" .جريةدة اللدواء
(بالعربية).
"العالقات السدعودية اللبنانيدة .استشدراف التحدديات الخارجيدة" .مبدادرة المسداحة
المشتركة بيروت.
"الوجود المسيحي في المشرق العربي :مدن الشدراكة إلدص االضدمحالل ...فخسدارة
معطص اقتصادي وثقافي ووطني" .جريدة اللواء (بالعربية).
"باحثون من أجل الديمقراطية وتحسين التعليم في الشرق األوسط".
Researchers for Democracy and better Education in the
Middle East, Humboldt-Kosmos. no. 92, pp. 37-39.
ا"النتخابددات األلمانيددة عددام  :1884تعدديددة حزبيددة وتنددافس ديمقراطددي"" .أوراق
جامعية" (بيروت) ،11/19/11 ،ص .149 – 191
"بالحديد والنار .الفتوحات اإلسالمية والتسامح الديني"History and Memory .

1888

in Contemporary Islam – Between Enlightment and Apologetics,
Berlin Forum for Progressive Muslims, Friedrich Ebert Stiftung,
Berlin, pp. 44-45.

1888/4/17

"بمناسبة عيدها الدوطني :المملكدة العربيدة السدعودية والهد ّم الفلسدطيني" جريةدة
اللواء (بالعربية).
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"في ذكدرى مدرور  75سدنة علدص  87نيسدان .الدبلوماسدية السدعودية فدي األزمدة
87
و 1888/9/89اللبنانية" حلقة  3و ،1جريدة اللواء (بالعربية).
"عمالق علص مساحة قرن .في ذاكرة الوفداء لنقدوال زيدادة" .بيةروت  ،1114ص
2009
.19 – 11
"اغتيددال مددروى شددربيني :الدددال والمدددلول" .مجلةةة  ،Le Débatعةةدد ،3ص
1884
.114 -111
"القومية األلمانية وتجلياتها الوحدوية والعنصرية واإلمبرياليدة ."8448-8180
1884
أعمةةةال مةةةؤتمر :مسدددتقبل العروبدددة فدددي القدددرن الحدددادي والعشدددرين .تنظةةةيم :تيدددار
المستقبل ،بيروت ،ص 391.-41
"الفتوحددات اإلسددالمية والتسددامح الددديني" .مجلةةة الحداثددة عةةدد  ،319/311ص
2009
.312 – 313
"لبنان الدولة والمجتمع حتص مطلع القرن الحادي والعشرين" .مجلة تاريخ
1884
العرب والعالم ،عدد  ،193ص ( 11 – 39بالعربية).
" 1884/8/9حرب لبندان  :٥٧٧١- ٥٧٩١مقارندة عوامدل انددالعها بعوامدل األزمدة الراهندة.
قراءة تحليلية للحرب ا للبنانية وتداعياتها" .نوافذ/المستقبل (بالعربية).
"الساعة األخيرة" .جان شرف – كتاب الوفاء ص .19
1881
"ألمانيددا وثدددورة البوكسدددر ( :8488 – 8144اسدددتغالل النفدددوذ الدددديني للسدددلطان
1881
العثماني عبد الحميد الثاني الحتواء انتفاضة مسلمي الصين" .مجلة تاريخ العدرب
والعالم (بيروت) ،عدد  119ص ( 14 – 31بالعربية).
"اإلسالم والقضايا العربيدة فدي كتابدات عدالم اإلسدالميات فدريتس شدتيبات" .مجلةة
2008
تاريخ العرب والعالم" عدد ( 111بالعربية).
"إعادة النظر في حرب لبنان :مقارنة عوامل انددالعها  8448 – 8435بالوضدع
 1881/4/83الراهن" (باأللمانية).
http://www.uni- Marburg.de/cnms/aktuelle /events/text-vortrag-sinno.

1881/9/78
1881/5/8
1881/9/87
1881/9/87
1883
1883/1/81

"الطائفية السياسية والتدخل الخارجي أفشال قيام الدولة القوية والمنيعة .قراءة
تحليلية لحرب لبنان" ( .)3جريدة اللواء (بالعربية).
"الطائفية السياسية والتدخل الخارجي أفشال قيام الدولة القوية والمنيعة .قراءة
تحليلية لحرب لبنان" ( .)1جريدة اللواء (بالعربية).
" 77سنة علص  87نيسان  :8435بداية تفك الدولة اللبنانية وتصدّع المجتمدع:
المنظمات الفلسطينية المسلحة عسكرت الجماعات اللبنانية بعد اتفاق القاهرة عدام
 ."8404جريدة النهار  -تحقيقات (بالعربية).
"بمناسدبة يدوم  87نيسدان ومددا تداله :اآلخدر هندا واآلخددر هندا " .نوافدذ/المسددتقبل
(بالعربية).
"هل لبنان علص حافة االنهيدار" Karl Pinggera (ed.), … “soll der Libanon
fruchtbares Land warden. Christen im Libanon-Probleme und
 Perspektiven”, Evangelische Akademie Hofgeismarص 91- 11

(باأللمانية).
"العدددراق فلسدددطين ولبندددان :قدددراءة فدددي سياسدددة المحدددورين" جريةةةدة النهدددار
(بالعربية).
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1883/8/89

"العدددراق فلسدددطين ولبندددان :فوضدددص بنددداءة مضدددادة" .جريةةةدة نوافدددذ /المسدددتقبل

1880

(بالعربية).
"اإلسالم فدي الدعايدة األلمانيدة خدالل الحدرب العالميدة األولدص :األهدداف والوسدائل
والنتائا ومواقف القوى المحلية".

1880
1880
1880
1885
1885
1885
- 18
1885/9/11

Olaf Farschid/Manfred Kropp/Stephan Dähne (eds.), “The First
World War as Remembered in the Countries of the Eastern
Mediterranean”, Orient-Institute Beirut, Texte und Studien 99,
(باإلنكليزية) Beirut, pp. 391-414.

"ألمانيددا واإلسددالم  "8495 -8138مجلةةة :حددوار العددرب (بيةةروت) ،عةةدد ،31
ص ( 14-11بالعربية).
"أضواء علص مواقف غير معروفة لشكيب أرسالن" .حوار العرب (بيروت) ،عةدد
 ،34ص ( 32-31بالعربية).
"الحددرب اإلسددرائيلية – اللبنانيددة  :1880الخلفيددات والمواقددف واألبعدداد" .حددوار
العرب (بيروت) ،عدد  ،11ص ( 99-11بالعربية).
فرا في أقالم مدن أحبده" .جريةدة األنبداء
"إرادة ا أقوى من خططه :عفيف أبو ّ
(بيروت) ،تموز ،ص ( 19بالعربية).
"سددورية ولبنددان والمتغيددرات الدوليددة :مددن اتفدداق الطددائف إلددص القددرار ."8545
مجلة :حوار العرب (بيروت) ،عدد  ،9ص ( 39-2بالعربية).
"السددلطان عبددد الحميددد الثدداني والعددرب" .مجلةةة :حددوار العددرب (بيةةروت) ،عةةدد،9
ص ( 11 – 11بالعربية).
"سددوريا ولبنددان :مكددامن القددوة ومددآزق السياسددة والممارسددات" .جريةةدة السددفير
(بيروت) ،جزأن  3و( 1بالعربية).

 " 1885/7/5رفيق الحريدري وإسدتراتيجية التنميدة البشدرية واالجتماعيدة .أكثدر مدن  71ألدف
طالب جامعي و 13مركزا صحيا وثقافيا" .جريدة السفير (بالعربية).
" 1885/1/4رسالة إلص مؤتمر الرياض :أزيلوا أسباب اإلرهداب  ...لتجنّدب وقوعده" .جريةدة
السفير (بيروت)( ،بالعربية).
" 1885/1889عا ِلم اإلسالميات فريتز شتبات صديق العرب والمسدلمين"Beiruter Blätter .
 (Beirutعدد  ،31 -31ص ( 319 - 311بالعربية).
" 1889/81/83صددناعة الحددا :توسددعة الحددرمين الشددريفين وتطددوير البنددص التحتيددة والتنظدديم.
نوافذ/المستقبل" ص ( 4-2بالعربية).
" 1889/88/7استراحة المحارب .العودة إلص األرض الطيبة" .جريدة اللواء (بالعربية).
" 1889/88/81الجزائدددر :نصدددف قدددرن علدددص الثدددورة الوطنيدددة التحرريدددة" .جريةةةدة المسدددتقبل
(بالعربية).
" 1889/4/15الوحدددة المصددرية – سددورية  .8408- 8451لمدداذا لددم تصددحح تل د المحاولددة
الواحدة؟" جريدة نوافذ /المستقبل (بالعربية).
" 1889/3/84اإلصالحات العثمانية واإلصالحات األميركية :مقاربة سياسية – ثقافيدة" .جريةدة
النهار (بالعربية).
"المملكددة العربيددة السددعودية ولبنددان .دبلوماسددية مددا قبددل الطددائف إلنهدداء حددرب
 1889/0/84لبنان" .جريدة المستقبل (بالعربية).
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1889/8/7
1887

1887

2003
1887

"بضددعة شددهور قبددل أن يغتالدده المددرض .غرهددارد هددوب العددرب هددم أيضددا ضددحايا
النازية" .جريدة السفير (بالعربية).
"سياسددة ألمانيددا اإلسددالمية فددي حددوض المتوسددط :تحددالف إسددتراتيجي أم تحقيددق
مصالح قومية" .عبةد الةرحمن المةودن وعبةد الةرحيم نجةادة (تنسةيق) "،العثمدانيون
والعالم المتوسطي .مقاربات جديددة" .سلسةلة نةدوات ومنةاظرات  ،314الربةاط ،
ص ( 191- 134بالعربية).
"حرب االستنزاف المصرية ضد إسرائيل  :8438-8403أية دروس نتعلمها مدن
صددراعنا التدداريخي مددع عدددونا مجلةةة "الدراسددات األمنيددة والقانونيددة والعلميددة
واالجتماعية والنفسية" (بيروت) ،عدد  ،31ص ( 31 – 9بالعربية).
"ألمانيددددددا واإلسددددددالم والدولددددددة العثمانيددددددة  ."8481 -8115مجلةةةةةةة دراسددددددات
إسالمية(بيروت) ،العدد  ،31ص ( 99 - 92بالعربية)
هل ال عيل مشدتر "
"لبنان في مطلع القرن الحادي والعشرين .تعايل طائفي ّ
(باأللمانية).
Evangelische Akademie Bad Boll (ed.). "Libanon: Brüche und
– Aufbrüche in iner Multireligiösen Gesellschaft". Tagung vom 25
27. 10. 2002 in der Ev. Akademie Bad Boll, Dokumentationsbrief
1/2003, pp. 11-20.

" 1887/4/11عرفات  ...شهيدا" جريدة النهار (بالعربية).
" 1887/7/78الحددرب علددص العددراق سددتولد ثقافددة نضددال جديدددة فددي العددالم" .جريةةدة اللددواء
(بالعربية).
" 1881/4/3مصر التي تخطو إلص الوراء والص األمام معا" .جريدة المستقبل/نوافذ (بيروت)،
ص ( 31 – 31بالعربية).
"إعدددادة النظدددر فدددي العالقدددات السدددعودية – اللبنانيدددة فدددي ذكدددرى إحيددداء الدددروابط
 1881/5/78اإلقليمية"“Saudi-Lebanese Relations Revisited in Commemoration .
( of Regional Ties”, Onlinewire.باإلنكليزية).
" 1881/5/15العثمددانيون وعددالمهم المتوسددطي :بدداروميتر القددوة والضددعف" .نوافددذ/المسددتقل
(بالعربية).
 " 1881/5/5كيددف أن مددا يجددري فددي فلسددطين مسددألة فلسددطينية؟ مددن المطالبددة بالوحدددة إلددص
القبول يتضامن الحد األدنص" .نوافذ/المستقبل (بالعربية).
"أحددداث البلقددان ومشددروع ألبانيددا الكبددرى" .حلقةةة " :3عددودة إلددص البلقنددة … أم
85
تصدددحيح خطدددأ تددداريخي؟" جريةةةدة المسدددتقبل .حلقةةةة " :1المسدددرح السياسدددي بعدددد
و 1888/9/81األحداث األخيرة" جريدة المستقبل (بالعربية).
" عنددددما كدددان علدددص إمبراطدددور ألمانيدددا وميكدددادو اليابدددان اعتنددداق اإلسدددالم .الفكدددر
 1888/1888اإلسالمي في مطلع القرن العشرين" Beiruter Bläter (Beirut),
 Orient Institut Beirut, no,8-9, pp. 64 – 72باأللمانية).
"الدددعوة إلددص اإلسددالم والعالقددات الدوليددة .قددراءة فددي الددوعي السياسددي فددي مطلددع
1888
القرن العشرين" .مجلة االجتهاد  ،)1111( 99/91 ،ص .199-193
"المجتمددددع اللبندددداني خددددالل الحددددرب األهليددددة  :8448 – 8435تغيّددددر األحددددوال
ومستويات المعيشة وأساليب الحياة" (باأللمانية).
1888
Abdel-Raouf Sinno/Rainer Zimmer-Winkel (eds.), Der Libanon
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1888

( heute, Trier 2000, pp. 55 – 60باأللمانية).
"حددرب لبنددان  :8448 – 8435محطددات انتحددار؟ األسددباب والعوامددل" Abdel-
Raouf Sinno/Rainer Zimmer-Winkel (eds.), Der Libanon heute,
( Trier 2000, pp. 55 – 60باأللمانية).

"ألمانيدددا واإلسدددالم والدولدددة العثمانيدددة  .8481 - 8115تحدددالف إسدددتراتيجي أم
1881
تحقيق مصالح قومية؟" مجلة الدراسات األمنية والقانونيدة والعلميدة واالجتماعيدة
والنفسية (بيروت) ،عدد  ،11ص ( 99 – 92بالعربية).
"المملكددة العربيددة السددعودية ولبنددان :دبلوماسددية مددا قبددل الطددائف إلنهدداء الحددرب
1881
اللبنانية" .ندوة العالقات السدعودية  -اللبنانيدة فدي عهدد خدادم الحدرمين الشدريفين
المل فهد لن عبد العزيز .الرياض  ،1111ص( 42 – 19بالعربية).
"اإلسالم في الدعاية األلمانية في المشرق العربي أثناء الحدرب العالميدة األولدص".
دمحم مخزوم/أحمد حطيط (ناشران)".بحوث مهداة إلى منير إسماعيل" ،بيروت ،ص
1881
( 119 – 394بالعربية).
"المجتمددع اللبندداني فددي زمددن الحددرب  :8448 – 8435تغيددر السددلوكيات وأنمدداط
1888
العددديل" .مجلةةةة تددداريخ العدددرب والعدددالم (بيةةةروت) ،عةةةدد  ،322ص 11 – 11
(بالعربية).
"هذا السعودي "اآلخر" .حلقة أولى" :بدين األكاديميدة والثقافدة" جريةدة اللدواء؛
84
و 1888/3/10حلقة ثانية " :كانت هنا آلية جديدة في الشرح األكاديمي ق ّل أن استعملت" ،جريدة
اللواء (بالعربية).
"أزمة العالقات بين القاهرة وبون :8405:إسدرائيل وألمانيدا الديمقراطيدة :الددور
8444
والخلفية" .أعمال مؤتمر" :أوروبا والشرق األدنص" منشورات الجامعة اللبنانية،
بيروت ،ص ( 141 – 113بالعربية).
"مبدددأ هالشددتاين والصددراع بددين الدددولتين األلمددانيتين :السدداحة اللبنانيددة نموذجددا
1999
 ."8431 -8457أعمةةال مةةؤتمر ":لبنددان الكبيددر  ."8440 – 8418منشةةورات
الجامعة اللبنانية ،ص ( 143 – 113بالعربية).
 85و 81و" 18المجتمع اللبناني في زمن الحرب" خمس حلقات جريدة الديار  31و 32و11
و 11و 19تشرين األول ( 3444بالعربية).
و11
و/88/19
8444
" 8444/88/13الهجرة اللبنانية في زمن الحرب  ."8448 – 8435جريدة المستقبل/نوافذ.

" 8441/8444صددراع الدددولتين األلمددانيتين فددي لبنددان خددالل الحددرب البدداردة ."8431-8457
8441
8441
1998

 ،Beiruter Blätter (Beirut), 6/7ص ( 392 – 399باأللمانية).
السياسة الروسية إزاء الدولة العثمانية :مسدألة توظيدف الجدامعتين األرثوذكسدية
والسددالفية فددي تفكي د السددلطنة العثمانيددة .أعمةةال مةةؤتمر" :روسدديا وأرثددوذكس
الشرق" جامعة البلمند ،ص ( 121 -111بالعربية)
"رحلة إمبراطور ألمانيدا غليدوم الثداني إلدص لبندان"" .مهرجاندات بعلبد الدوليدة"،
عدد 13ص ( 24 – 21بالعربية)
" رحلددة إمبراطددور ألمانيددا ولدديم الثدداني إلددص الشددرق فددي مددرآة الصددحافة العربيددة
المعاصددرة" .تحريةةر :أنجليكةةا نةةويفرت/هيلةةين صةةادر/تومةةاس شةةفلرBaalbek: :
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Image and Monument, 1898 -1998, Beirut, pp. 115 – 133.

(باإلنكليزية).
"سياسة ألمانيا االستعمارية في شدرق إفريقيدا  -محداوالت اسدتغالل النفدوذ الدديني
8441
للسلطان العثماني للتغلغل في زنجبار" .وجيه عتيق /فولفغانغ شفانيتس (ناشران)
"مصددر وألمانيددا فددي القددرنين التاسددع عشددر والعشددرين" ،القدداهرة ص 19 – 9
(بالعربية).
"اتفاقددات بريطانيددا ومعاهدددتها مددع إمددارات الخلدديا العربيددة .فصددول م دن سياسددة
8441
الهيمنة والتفتيت" .مجلة تاريخ العدرب والعدالم األعةداد ،399 :ص 91 – 91؛
 ،391ص 14 -11؛  ،399ص ( 92 – 12بالعربية).
"عادل إسماعيل في موسوعته :السياسات الدولية في المشرق العربدي – 8957
8443
" ."8474عادل إسماعيل المؤرخ الباحدث الدبلوماسدي" بيةروت ص – 31
( 41بالعربية).
"اإلسالم والقضية العربية في كتابدات المستشدرق األلمداني فريتدز شدتبات" .مجلةة
8443
تاريخ العرب والعالم عدد ،394الحلقة األولةى ،ص  .11-91الحلقةة الثانيةة عةدد
 ،391ص ( 93 -94بالعربية).
" 8443/ 0/7مبدددأ هالشددتاين والصددراع بددين األلمددانيتين ( :)8431-8457السدداحة اللبنانيددة
نموذجا ".جريدة الحياة (لندن  -بالعربية).
" 8443/8440تطوراالتجاهات اإلسالمية في الدولة العثمانية .من التنظيمات حتدص نهايدة عصدر
السلطان عبد الحميد الثاني" .مجلةة المنهدا (بيةروت) .حلقةة  ،3449( 9 :3ص
394 – 312؛ حلقة  ،)3449( 1 :1ص .313 – 21
"مصر وألمانيا في القرنين التاسع عشر والعشرين" .جريدة السفير (بالعربية).
81
و/81/84
8440
"االتجاهدددات الفكريدددة عندددد المستشدددرق األلمددداني فريتدددز شدددتبات" .جريةةةدة النهدددار
-0
( 8440/4/3بالعربية).
"المصالح األلمانية في " لبنان"  ."8481-8178أوراق جامعيدة (مجلةة رابطةة
8447
أألساتذة المتفر ين في الجامعة اللبنانية) ،عدد  ،1ص ( 119-113بالعربية).
"النفدوذ األجنبددي فددي الخلدديا  .8418 – 8588األطلدس الددوطني لدولددة اإلمددارات
8447
العربية المتحدة" العين  ،،3441اللوحات .12 -19
" 8441/8447الدبلوماسية األلمانية ومشروع إحياء الجامعة سدالمية بدين السدلطنة والمغدرب
األقصددص" .مجلةةة حوليددات (جامعةةة القةةديس يوسةةف) ،عةةةدد، ،9ص 311-311
(بالعربية).
"أدبيات االنتخابات في بيدروت :مبداد وشدعارات علدص الجددران" .ثةالث حلقةات:
- 4/78
 8441/88/8جريدة النهار (بيروت) 11 ،أيلول  3 -3441تشرين األول ( 3441بالعربية).
"األراضددي المستصددلحة مددن البحددر فددي هولندددا" .مجلةةة الزميددل (جامعةةة بيةةروت
8441
العربية) ،عدد ( 14 – 19 ،9بالعربية).
" 8448/8414ألمانيا وسياسة االنددفاع نحدو الشدرق .العالقدات األلمانيدة – العثمانيدة – 8138
 ."8481مجلة دراسات إسالمية(بيروت) ،عدد ،1ص ( 129 -114بالعربية).
" 8414/7/15المانيا والتغلغل األوروبي في الدولة العثمانية" .جريدة السفير (بالعربية).
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8414/7/13
8414/7/11
8411
8415
8415
8415
/8419
8415

"بسمار والمسألة الشرقية" .جريدة السفير (بالعربية).
"ألمانيا وسياسة المحافظة علص الدولة العثمانية" .جريدة السفير (بالعربية).
"الجامعة السالفية والجامعدة األرثوذكسدية أداتدان للسياسدة الروسدية تجداه الدولدة
العثمانيددة"Die Welt des Islams, no. 27, pp. 537 – 56 .
(باأللمانية).
"العالقات الروسية  -العثمانية ( :)8131-8013روسيا ومشداريع تقسديم الدولدة
العثمانيددة" .مجلةةة :تدداريخ العددرب والعددالم (بيةةروت) ،عةةدد  ،99/91ص 99-19
(بالعربية).
"العالقات الروسدية  -العثمانيدة ( :)8131-8013حدرب القدرم ."8150-8157
مجلة :تاريخ العرب والعالم عدد  ،92/99ص ( 99-11بالعربية).
"العالقدات الروسدية  -العثمانيدة ( :)8131-8031مسدألة البحدر األسدود واألزمددة
البلقانيدة  ."1878-8150مجلةة :تداريخ العدرب والعدالم ،21/94 ،ص 19 -1
(بالعربية).
"األرثوذكسية والسالفية وأثرهما في السياسدة الروسدية تجداه الدولدة العثمانيدة".
مجلة حوليات (جامعة القديس يوسف) ،عدد ،1ص ( 13-33بالعربية).

"العالقددات الروسددية -العثمانيددة ( :) 8131-8013سياسددة االندددفاع نحددو الميدداه
8419
الدافئددة" .مجلةةة تدداريخ العددرب والعددالم (بيةةروت)،عةةدد  ، 99/91ص 93-92
(بالعربية).
 " 8417/8419موقف ألمانيدا مدن مشدروعي تددويل القددس وإعدادة تدوطين اليهدود فدي فلسدطين
( .")8110 -8198تدداريخ العددرب والعددالم ،عةةدد  ،91/91ص 99-92
(بالعربية).

مـــراجـــعــــة /مناقشة كــــــتــــــب من قبل الدكتور سنّو
" 1881/8/11لبنان والعالم العربي بانتظار العلمانية وصال الدين" .مراجعة كتاب ياسين سويد:
مرايا األحوال .أبحاث في أحوال البالد والعباد بيروت.1139 ،
متصرفية جبل لبنان إلص لبنان الكبير – 8489
 1881/7/1مناقشة كتاب أنطوان الحكيّم :من
ّ
 .8418موقع :ثقافية  12 http://claudeabouchacra.com/?p=44514أيار 1132.
 1880/88/19مراجعة كتاب د .دمحم شيّا" :سنوات جميلة سنوات مجنونة .قصص الحياة والموت
في جبل لبنان في النصف الثاني من القرن العشرين .شهادات شخصية" ،جريدة

النهار

http://newspaper.annahar.com/article/501475%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A9%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9

1885
1885|1|83
1881/7/80

تقديم لكتاب د .لويس صليبا :لبنان الكبير! أم خطأ تاريخي؟ نزاعات على الكيان،
نشأة وهوية ،دار ومكتبة بيبليون ،ص .31 – 9
موسوعة اللواء د .ياسين سويد" :من تاريخنا معار وقادة" تجمع بين صفتين:
التاريخ والعلم العسكري ،جريدة اللواء.
“Writing a new history textbook causes a political dispute in
18

Lebanon”, by: Nohad Topalian
http://www.abdelraoufsinno.com/bookreviewsothers/docum_313.pdf

1889/5/1
1889

المسيح"

دار

بيبليون

لويس صليبا" ،عابر يلبس كهنوت
 www.http//byblion.comبلدية الجديدة ،تنظيم" :جمعية معا نعيد البناء".
مراجعة كتاب :لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف .إشكاليات التعايل
والسيادة وأدوار الخار المعهد األلماني لألبحاث الشرقية بيروت ،ط 3و،1
 ،1131 ،1139مجلة المستقبل العربي
http://www.causlb.org/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_422_gaby.pdf

1887/88/9

جوزيف لبكي في االنتشار الماروني في العالم :واقع ومرتجص .قلق علص لبنان
المقيم وعلص ضياع الهوية واللغة في المهجر .جريدة اللواء وموقع :ثقافية
http://claudeabouchacra.wordpress.com/2014/03/22/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%
AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%8C-

1888/7/81
1888/5/83
1884/81/5
1881/0/85

/%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%88%D9%85%D8%B1
"حفل تكريم اللواء الدكتور ياسين سويد .تقويم إنجازاته األكاديمية" .الحركة
الثقافية – أنطلياس.
"السجل األخضر للسعودية في لبنان 9 :مليارات دوالر من دون ِمنّة" .كتاب:
منير حافي" ،السعودية للبنان .قلوب وسواعد" .جريدة اللواء ،بيروت (بالعربية).
"تقي الدين الصلح في ذكراه" .تأليف عمر زين" ،تقي الدين الصلح .سيرة حياة
وكفاح" جريدة السفير (بالعربية).

"إلياس القطار ،لبنان في القرون الوسطى  -عهد الفرنجة الصليبيين 941-941
هـ ،"3143 – 3144/ج ،1بيروت .نوافذ/المستقبل (بالعربية).

" 1885/88/11منير إسماعيل لبنان في السياسات األوروبية  ."8108 – 8198جريدة
المستقبل (بالعربية).
( Wolfgang Schwanitzناشر) “Germany and the Middle East 1870-
1885/88/78
” . Iberoamericana/Vervuert, 2004 1945جريدة النهار (بالعربية).

" 1889/81/10عبد الكريم رافق تداريخ الجامعدة السدورية .البدايدة والنمدو" دار نوبةل ،دمشةق
 :1119المستقبل/نوافذ (بالعربية).
" 1889/81/15عبد الكريم رافق دراسات اقتصادية واجتماعية في تاريخ بالد الشدام الحدديث"
دمشق  .1111جريدة الحياة (لندن  -بالعربية).
"كتاب التربية وبناء اإلنسان المعاصر"( .أعمال نةدوة مدؤتمر الدراسدات اإلنمائيدة
 1887/88/85الثامن عشر) ،بيروت  ،1111جريدة السفير (بالغربية)
"الفلسددطينيون فككددوا أوصددال الدولددة فددي لبنددان...وحدددهم؟" مراجعةةة كتةةاب فريةةد
 1887/1/10الخةةةةازن :تفكدددد أوصددددال الدولددددة فددددي لبنددددان  ،8430 – 8403بيةةةةروت 1111
(بالعربية).
"اللجددؤ اللبندداني إلددص ألمانيددا .فددي التددردد بددين التوقددع واإلندددما " .كتةةاب رالةةف
ضةةبان :الالجئددون مددن لبنددان فددي بددرلين .مسددألة إندددما اتليددات االثنيددةRalph .
1881/8/13
Ghaban,” Die Libanon - Flüchtlinge in Belrin: Zur Integration
 ethnischer Minderheiten”,, Berlin 2000.جريدة المستقبل/نوافذ ص .32

1881/88/7

"علي عبد المنعم شعيب الصراع اإليطدالي – الفرنسدي علدص بدالد الشدام -8108
 "8498بيروت  .1111جريدة السفير (بيروت).
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1888/7/18

مراجعة كتاب:
Stephan Rosiny, Islamismus bei den Schiiten im Libanon. Religion
im Übergang von Tradition zur Moderne, Berlin, 1996.

1888

مراجعة كتاب:
Richard Hettemer, “Atatürk und die Reformpolitik im Spiegel der
ägyptischen Presse“, Klaus Verlag, vol. 210, Berlin 1997.

" اإلسالم عند الشيعة في لبنان .الدين في عبوره من التقاليد علص الحداثدة
برلين  .)3449جريدة الحياة (لندن) 11 ،آذار ( .1113بالعربية).

8443/9/80

1883/88/5

"أتاتور وسياسة اإلصالح فدي مدرآة الصدحافة المصدرية" بةرلين  .3449مجلةة
االجتهاد (بيروت) ،العددان  ،99/91ص( 913-911بالعربية).
صرخة في واد! .كتاب ياسين سويد" :نحو إستراتيجية جادة لعمل عربي موحد"،
بيروت  ،3449جريدة النهار (نهار الكتب) ،عدد 9.
مراجعات لمؤلفات د .سنّو وكلمات مديح
هادي فوالركار "العالقات السعودية اللبنانية ما قبل حزب ا :تهديدات اقتصادية
النشرة
موقع:
."8403
منذ
وعسكريّة
https://www.elnashra.com/news/show/1152973/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D
8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA %D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9 %D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87:- %D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA

1883/3/18

رضوان السيّد" :الملك عبدو بن عبدالعزيز في السياسة والدين والثقافة"" .مراجعة
لكتاب سنّو "السعودية في عهد المل عبد ا بن عبدالعزيز" ،دار الفرات،
بيروت ،1139 ،جريدة الحياة
http://www.alhayat.com/article/876018/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D8%A9#sthash.VAZMV5h5.dpb
s

1883/9/84

ندوة حول كتاب" :السعودية ولبنان .السياسة واالقتصاد ،"1133 – 3491
مجلدان ،دار الفرات للنشر والتوزيع ،بيروت .1139 ،جامعة الجنان/الرابطة
الثقافية/مركز صال الدين للثقافة واإلنماء ،معرض رشيد كرامي الدولي ،طرابلس
http://www.jinan.edu.lb/pages/en/news/393

1880/81/1

ندوة حول كتاب :السعودية ولبنان :السياسة واالقتصاد  ،1888 – 8497أدارها
العميد الدكتور أحمد حطيط ،وشارك فيها الدكاترة العمداء جوزيف لبكي ،ودمحم شيّا،
وجورج نعمة ،معرض الكتاب اللبناني ،البيال.
http://claudeabouchacra.com/?p=31631

 1880/88/18حسام عيتاني" ،السعودية ولبنان في كتاب" .جريدة الحياة.

http://www.alhayat.com/Opinion/HoussamItani/18046421/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF
%D9%8

 1880/88/8نهاد حشيشو" ،كتاب عبد الرؤوف سنّو العالقات السعودية – اللبنانية" .جريدة
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النهار
http://newspaper.annahar.com/article/478684-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9

1880/4/18

مراجعة د .دانية قليالت الخطيب لكتابي "لبنان الطوائف في دولة ما بعد
الطائف" جريدة الوطن
http://alwatannews.net/article/358997/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D9%8A/

1880/4/8
1880/1/14

"السعودية ولبنان :السياسة واالقتصاد  "1888 – 8497جريدة الجريدة.
http://www.aljarida.com/articles/1472661441646322300/

مراجعة ليبانون فايلز لكتابي" :السعودية ولبنان :السياسة واالقتصاد – 8497
.":1888
http://www.lebanonfiles.com/news/1079196

" 1880/1/13د .عبد الرؤوف سنّو في كتابه :السعودية ولبنان – السياسة واالقتصاد .تأريخ
مستمرة" .جريدة اللواء.
لمرحلة ما زالت تداعياتها
ّ
 1885|7|7دمحم أبي سمرا ،كتاب  -عبد الرؤوف سنّو" :لبنان الطوائف في دولة ما بعد
الطائف" هكذا نهبت المافيا السورية  -اللبنانية االقتصاد اللبناني ،جريدة النهار
http://newspaper.annahar.com/article/218139-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81%D8%B3%D9%86%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%87%D9%83%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%A8%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7

 1889|3|1عمر زين" ،د .عبدالرؤوف سنّو :لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف .يدق
بالمحرمات وال يعرف المحظورات ،جريدة اللواء
 1889/7/85حسام عيتاني" ،لبنان الطوائف واستحالة بناء دولة ونظام .،جريدة الحياة

http://www.abdelraoufsinno.com/bookreviewsothers/docum_312.pdf

 1889/7/89د .الياس القطار" :د .عبد الرؤوف سنّو  ...أكاديمي يُحسن تقميل المعلومات
وإخضاعها للنقد" ،موقع :ثقافية.
http://www.abdelraoufsinno.com/bookreviewsothers.html

" 1889/7/89الحركة الثقافية" تناقش كتاب سنّو "لبنان الطوائف" :ال ح ّل إال ببناء الدولة
المدنية والديمقراطية" ،جريدة المستقبل (بيروت).
 1889/9/87الصحافي يوسف دياب" :د .عبد الرؤوف سنّو يحذر في كتابه "لبنان الطوائف في
دولة ما بعد الطائف ...لبنان تحول محرقة وقودها أبناؤه"  ،موقع :ثقافية.
http://www.abdelraoufsinno.com/bookreviewsothers/docum_308.pdf

 1889/7/87ندوة حول كتاب د .عبد الرؤوف سنّو "لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف"...
في أنطلياس ،جريدة اللواء (بيروت).
ّ
يشرح الطائفية والطوائف
 1889/7/81د .دعد بوملهب عطاهلل" :د .عبد الرؤوف سنو ّ
ويحملهما مسؤولية تقويض أركان الدولة" ،موقع :ثقافية.

http://www.abdelraoufsinno.com/bookreviewsothers/docum_307.pdf

" 1889/7/81لبنان الطوائف في دولة ما بعد الطائف في مهرجان الكتاب في أنطلياس" جريدة
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النهار (لبنان).
" 1889/1/13تناول أزمة التعايل واالحتالل السوري واغتيال الحريري .لبنان الطوائف في
دولة ما بعد الطائف لعبد الرؤوف سنّو" جريدة المستقبل
http://www.abdelraoufsinno.com/bookreviewsothers/docum_310.pdf

 1889/1/10جورج شاهين" :لبنان في دولة ما بعد الطائف" جريدة الجمهورية (لبنان).

HTTP://WWW .ABDELRAOUFSINNO.COM/BOOKREVIEWSOTHERS/DOCUM_31
1.PDF

1887
1881/3/18
1888/88/7
1888/9/88
1888/0/18
1888/8/14
1884/1/81
1884/1/81
1884/7/78
1884/8/15
1881/81/9
1881/88/80
1881/88/83
1881/3/8
1881/7/19

دوام لكتابي "ألمانيا واإلسالم في القرنين  84و"18
مراجعة عبد و دمحم ناجي ّ
تقويم

د.

سنّو

http://abdullahdawam.blogspot.com/
http://claudeabouchacra.com/?p=32483

لجائزة

الشيخ

زايد

للكتاب.

جريدة

الصبا

https://assabah.ma/39370.html

تعقيبات على أطروحة سنّو حول اضمحالل الوجود المسيحي في المشرق العربي:
طارق متري ،دمحم السماك ،جوزيف مونس .بلدية الشيا (بالعربية).
ميشال جحا ":كتاب حر ب لبنان لعبد الرؤوف سنّو :الخار المتالعب
بالتوازنات" .جريدة النهار (بالعربية).
"مرض السهولة وانتظار البطل" .تعليق د .دمحم العبدة على مقال سنّو حول "الدعوة
إلص اإلسالم والعالقات الدولية (مجلة االجتهاد  ،)1111( 99/91 ،ص -193
199.
جاك نعوم" :حرب لبنان  8435ـ  8448لعبد الرؤوف سنّو"" :النظام الطائفي
منع لبنان من التحول إلص دولة حديثة" ،جريدة القدس العربي (لندن) (بالعربية).
كلمة سفيرة جمهورية ألمانيا االتحادية في لبنان بيرغيتا زيفكدر – أبرلده بمناسدبة
منح البروفسور سنّو وسام الشرف األلماني .المعهةد األلمةاني لألبحةاث الشةرقية –
بيروت (بالعربية).
كلمة رئيس المعهدد األلمداني لألبحداث الشدرقية البروفسدور شدتيفان ليددر بمناسدبة
منح البروفسور سنّو وسام الشرف األلماني .المعهةد األلمةاني لألبحةاث الشةرقية –
بيروت (بالعربية).
الصحافية كلود أبو شقرا" :حول كتاب حرب لبنان" .جريدة األنباء (بالعربية).
دمحم األنارؤوط حول كتاب "ألمانيا واإلسالم :عالقة ألمانيا بالصراع األوروبي علص
اإلسالم" .جريدة العرب – الدوحة (بالعربية).
حسةةام عيتةةاني" :حددرب لبنددان نظددر ة شدداملة إلددص واقددع مجددزأ" .جريةةدة السددفير
(بالعربية).
اليةةاس القطةةار ":كتدداب عبددد الددرؤوف سدنّو :حددرب لبنددان  – 8448 – 8435لددئال
يُتر للذاكرة أن تشهد وحدها علص ذل التاريخ" .جريدة المستقبل (بالعربية).
إبراهيم بيضون" :حرب لبنان  .8448-8435بيروت هي األصل" .جريدة السفير
(بالعربية).
زهير هواري" :حرب لبنان ...تفك الدولة وتصدّع المجتمع – التشكيالت األهلية
وانسداد شرايين الصيغة" .جريدة السفير (بالعربية).
"عالقة ألمانيا واإلسالم" في كتاب للباحث عبد الرؤوف سنّو .موقع :الغد (ع ّمان)
http://alghad.com/articles/719538%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A922

%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%
85-%D9%81%D9%8A-%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9
%88%D9%81-%D8%B3%D9%86%D9%88

 1881/1/19الياس القطار" :عن عالقات ألمانيا باإلسالم – حيث ال صلة واحددة غيدر مشد ةكلةة".
نوافذ/المستقبل (بالعربية).
حزيران  1883عمةةر كةةوش" :ألمانيددا واإلسددالم فددي القددرنين التاسددع عشددر والعشددرين" .المجلددة
التاريخية المغربية عدد ( 312بالعربية).
 1883/5/10عمر كوش" :ألمانيا واإلسالم في القرنين التاسع عشر والعشرين" .جريدة الحياة
(بالعربية).
ييييييييز زهير هواري" :ألمانيا واإلسالم في القرنين التاسع عشر والعشرين لعبد
1883/5/88
الرؤوف سنّو :دخول متأخر متأخر من البوابة العثمانية" .جريدة السفير (بالعربية).
يييييي دعد بو ملهب عطاهلل" :ألمانيا واإلسالم :دولة بحثت عن مكانها تحت الشمس".
1883/5/5
جريدة البلد (بالعربية (بالعربية).
 1883/7/14هناء بالل" :ألمانيا واإلسالم في القرنين التاسع عشر والعشرين" .جريدة اللواء
(بالعربية).
 1888/1/7حسن عبد الجبار ":لبنان اليوم" (باأللمانية)" .حتص ال تتكرر رقصة الحرب في
بالد األرز" .جريدة المستقبل (بالعربية).
بالد
بببببببللل إبراهيم بيضون" :النزعات الكيانية في الدولة العثمانية :الحركات القومية فوقية
8441/81/83
وألبانية وألبانيا ليست نقيضا" .جريدة السفير (بالعربية).
 8441/81/87هيثم ريب" :االنفصال عن السلطة العثمانية في زمن انهيارها الملتبس" .جريدة
الحياة بالعربية).
بببي جمانة مفرج أبو الروس" :جذور الحركات القومية في بالد الشام والحجاز
8441/1/18
وكردستا وكردستان وألبانيا" .جريدة النهار (بالعربية).
 8441/1/18طاهر مصطفى" :تداعي السلطنة العثمانية وبروز الحركات االستقاللية :حركات
استقاللية إسالمية عن السلطنة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر" .جريدة
الحياة (بالعربية).
يثثثثثثي جوزف إلياس" ،ملف اإلصالح ...الشرقيون مرغمون منذ القدم علص اإلصالح" .
1889/4/87
حول م رد على مقال :عبد الرؤوف سنّو" :اإلصالحات العثمانية واإلصالحات األميركية"
جريدة النهار (بالعربية).

مـقــابالت مــع وسائل اإلعالم المــحــليـة والــدولــيــة
1883/1/84

مقابلة مع تلفزيون الميادين ،برنامج" :أجراس الشرق" .تقديم سان الشامي.
الموضوع :لبنان بعد الطائف :بين الطائفية السياسية والطائفية االجتماعية.
http://www.almayadeen.net/episodes/745534/_%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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1883/0/4
1883/8/88

"عبد الرؤوف سنّو يش ّخص المأزق العربي" .جريدة القبس (الكويت).
/https://alqabas.com/405178

مقابلة تلفزيونية مع  MtVحول زيارة الرئيس ميشال عون للرياض ،مع
اإلعالمي أنطوان سعد.
_http://mtv.com.lb/Programs/Beirut_Al_Yawm/2017/Videos/11_Jan_2017__%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A4%D9%88%D9%81
%D8%B3%D9%86%D9%88

1880/4/85

مقابلة حول كتاب "السعودية ولبنان  ."1888 - 8497لم يكن للسعودية
إستراتيجية أو مشروع سياسي تجاه لبنان .ليبانون فايلز – حوار كلود أبو شقرا.
http://www.lebanonfiles.com/news/1086425

1880/0/15
1880/1/13

1885/5/18

"ال مستقبل للصحوة األصولية اإلسالمية المسلّحة" – جريدة القبس.

http://alqabas.com/100716/

"السعودية – لبنان :احتضان وإنقاذ" – جريدة الشرق األوسط.
http://aawsat.com/home/article/578816/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D
9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%80%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0

"التوريث السياسي في لبنان بين االغتيال واالعتزال" – جريدة القبس.

 1889|88|18مقابلة إذاعية حول "جهاد" صنع في ألمانيا خالل الحرب العالمية األولص ،إذاعة
بي بي سي (العربية)
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2014/11/141120_jihad_ww1

1889|4\1
1889/9/11
1889|3|9
1889/9/18
1889/9/89

“عبد الرؤوف سنّو :اللبنانيون لم يتعلموا من الحرب” ،مقابلة مع جريدة الجريدة.
/http://www.aljarida.com/articles/1462458052569429000

مقابلةةة مةةع إذاعددة لبنددان الحد ّر .برنةةامج انتلجنتسدديا حةةول الشةةؤون اللبنانيةةة الراهنةةة.
تقديم هدى عيد.
مفكةةر لبنةةاني“ :الطددائف يحتددا تعددديال...اجتزنددا الطائفيددة ودخلنددا فددي المذهبيددة”
جريدة اليوم (السعودية).
مقابلة مع د .زياد نجيم :برنامج استرجي حلقة  :81تلفزيون أو تي في .موضوع
الحلقة :المجازر األرمنية.
مقابلة مع د .زياد نجيم حول االستحقاق الرئاسي حلقة  :88تلفزيون أو تي في.
http://www.otv.com.lb/beta/v/episode/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%AC
%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D9%8A%D9%86-14%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A7%D9%86-2014-8685

 1889مقابلة مع تلفزيون المستقبل حول كتاب سنّو الجديد :لبنان الطوائف دولة ما بعد
1889/7/7/1/1
الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائف .برنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامج عدددددددددددددددددددددددددددددددالم األخبدددددددددددددددددددددددددددددددار
 http://www.futuretvnetwork.com/node/79150الثلث األخير.
 1889/7/9مقابلة مع د .زياد نجيم ،برناما "استرجي" حلقة  5تلفزيون أو تي في.

http://you.myboook.net/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A
C%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9-5 video_396987c59.htmlبدءا من الدقيقة .84

1887/4/81

مقابلة حول موضوع" :لماذا تتمتدع األنظمدة الملكيدة فدي العدالم العربدي باسدتقرار
سياسي نسبي؟" المس ّلة.
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http://www.almasalah.com/ar/PrintNewspage.aspx?newsid=17456

1887|4|84
1887/1/80
1888/1/87
صيف وخريف
1881
1881/3/87

مقابلة حول" :ما هو النظام الملكي العربي األكثر عرضة للسقوط؟" راديو سوا
http://www.radiosawa.com/content/arab-monarchies-which-vulnerable-tosweeping-change/232825.html

مقابلة مع راديو وتلفزيون الـ  BBCحول" :التعايل المجتمعي بعد صراع طويل”.
http://www.bbc.co.uk/arabic/tvandradio/2013/08/130816_reconciliation_xtr
a.shtml

مقابلة مع جورج يزبك :برنامج آخرالكالم صوت لبنان (حةزب الكتائةب اللبنانيةة)،
حول أوضاع لبنان بعد تكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة اللبنانية (بالعربية).
مقابلة تلفزيونية مع د .زيةاد نجةيم حةول حةرب لبنةان .برنةامج  :محدامي الشدياطان.
تلفزيون أو تي في .حلقة  9و( 31بالعربية) .
http://www.youtube.com/watch?v=qo855tOTfNY
http://www.youtube.com/watch?v=wqc4sPEHvIE

مقابلة مع داني جرادي حول" :اضمحالل المسيحية العربية"Harvard .
( Political Reviewباإلنكليزية)The Recession of Arab .

Christianity
( /http://harvardpolitics.com/author/dany-jradiباإلنكليزية).
 1881/5/83مقابلة مع  Bettina Marxإذاعةة  Deutsche Welleحةول" :األقليدات المسديحية
في العالم اإلسالمي – ال ربيع عربي للمسيحيين" (باأللمانية واإلنكليزية).
" 1881/9/18كتاب تاريخ موحد للبنان ...الدوران في حلقة مفرغة .أكاديميون ينتددون للبحدث
عن ح ّل" .جريدة اللواء (بيروت).
 1881/7/80مقابلة مع نهاد طوباليان" :كتابة تاريخ لبنان الموحدد تثيدر خالفدات سياسدية .موقةع
الشرفة".
 1881/7/5مقاب لةةةة مةةةةع اإلعالمةةةي وليةةةةد عبةةةود ،حةةةةول :كتددداب التدددداريخ المدرسدددي ،برنةةةةامج
بموضوعية تلفزيون .Mtv
 1888/81/89مقابلة مع اإلعالمي طانيوس دعبيس برنام:ج " :اليوم غد" .تلفزيون لبنان.
تعليقات صحفية حول ندوة "الوجود المسيحي في المشرق العربي".
4/78
و1888/88/7
1888/4/1

مقابلة مع "إذاعة لندن" بمناسبة وفاة المؤرخ اللبناني كمال صليبي.

1888/9/11

مقابلة مع إذاعة النور (المجموعة اللبنانية لإلعالم) :برنامج "زيارة إلص مكتبة".

1888/9/84
1888/9/85
1888/9/81
1888/9/0
1888/9/0

حوار مع الباحدث عبدد الدرؤوف سدنّو الفدائز بجدايزة الشديخ زايدد للكتداب" .معرفدة
أسباب وعوامل التفك تحدد آلية بناء الدولة" .جريدة اللواء (األردنية).
مقابلة مع سمر رضوان :إذاعة بي بي سي (لندن)" .هل تتعايل مع اآلخر؟"
http://www.bbc.co.uk/arabic/tvandradio/2011/04/110415_xtracoexistance.
- shtml

"عبد الرؤوف سنّو :دول العالم تكرمني ...وبلدي يتجاهلني" .مقابلة مع جريدة
السياسة الكويتية بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب.
"تجربتي كمؤرخ" .تلفزيون المنار (بالعربية).
بمناسبة فوزه بجائزة الشيخ زايد للكتاب .برنامج كلمات يستضيف الدكتور عبد
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1888/7/78
1888/7/83

1888/8/4

الرؤوف سنّو .تلفزيون المستقبل.
مقابلة لعبد الرؤوف سةنّو مةع جريةدة اللدواء البيروتيةة بمناسةبة فةوزه بجةائزة الشةيخ
زايد للكتاب.
مقابلة مع شركة "فيميو" للفيديو اونالين حول جائزة الشيخ زايد (باإلنكليزية).
https://vimeo.com/23907973
مقابلة مع ميشال معيكي في برنامج كتاب مفتوح .تلفزيون  mtvحول" :كتاب د.
عبد الرؤوف سنّو :حرب لبنان" (بالعربية).
http://www.mtv.com.lb/Kitab_Maftouh/Hareb_Loubnan?type=1&filter=0

 1884/81/7مقابلةةة حةةول" :دروس تجربددة التعددايل بددين المسددلمين والمسدديحيين فددي مصددر
ولبنان" .إذاعة دويتشه فيلي ( Deutsche Welle- Bonnباأللمانية).
خريف  1884مقابلةة مةةع مجلةةة ( Le débatلبنةان) حةةول" :اغتيددال مدروى شددربيني" فةةي ألمانيةةا
(بالفرنسية).
 1884/4/14مقابلةةةةة حةةةةول" :االنتخابددددات األلمانيددددة عددددام  ."1884إذاعددددة  – WDRألمانيةةةةا
(باأللمانية).
 1884/1/81مقابلة مع تلفزيون  ZDFحول :القوات البحرية األلمانية قبالة سواحل لبنان .تاريخ
التسجيل :أوتيل فينيسيا – بيروت (باأللمانية).
 1884/3/78حول مدينة بيروت .برنامج "صبا المنار" ،تلفزيون المنار.
 1884/5/1حةةول كتابةةه حةةرب لبنةةان :عبةةد الةةرؤوف سةنّو :توقعددت أننددا نتجدده إلددص السددالم لكددن
لألسف اإلنقسام توسع .مقابلة مع جريدة السياسية (الكويت).
حوار مع الدكتور عبد الرؤوف سنّو حول كتابه" :حرب لبنان" :8448 – 8435
 1884/9/11المجتمددع اللبندداني لددم يتحددول إلددص قددوة تغييددر يقددع علددص عاتقهددا إنقدداذ الددوطن...
اللبنددانيون هددم األكثددر انقيددادا لزعمددائهم الطددائفيين وإلددص إيددديولوجيات تفددرق وال
تجمع" .جريدة اللواء (األردن).
 1884/9/0بمناسةةبة "الددذكرى الددـ  79لحددرب لبنددان  ."8448 – 8435مةةع زافةةين – برنةةامج
"سيرة وانفتحت" .تلفزيون المستقبل.
 1884/9/9حول :كتاب عبد الرؤوف سنّو" :حرب لبنان  ."8448 – 8435مع روني زيدادة
– برنامج  ""Agendaتلفزيون . LBC
بعد صدور كتابه "حرب لبنان  .8448 – 8435عبد الرؤوف سنّو في حوار مدع
 1884/1/3اللواء الثقافي :الميليشيا ت فككت الدولة وصدّعت مجتمعها وأوجدت اقتصادها
الموازي .جريدة اللواء (بالعربية).
 1884/8/11حول :كتاب عبد الرؤوف سةنّو" :حدرب لبندان  ."8448 – 8435برنةامج صدباح
الخير يا لبنان تلفزيون لبنان.
 1881/1/87حول :كتةاب عبةد الةرؤوف سةنّو" :حدرب لبندان  ."8448 – 8435برنةامج "عةالم
الصبا " ،تلفزيون المستقبل.
 1881/8/85مقابلة مع برنامج" :لبنان اليوم" .تقديم جالل عساف ،تلفزيون لبنان
 1880/88/78مقابلةةةة حةةةول الشدددؤون العربيدددة والدوليدددة .برنةةةامج" :أقدددوال الصدددحف" .تلفزيدددون
المستقبل.
 1880/88/1برنامج "رمضانيات" .تلفزيون المستقبل.
 1880/4/18حول" :الشؤون العربية والدولية" .برنامج" :أقوال الصحف" .تلفزيون .ANB
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1880/4/81
– 83
1880/1/18

حول" :الشؤون العربية والدولية .:تلفزيون لبنان.
"لبنان يحتا إلص إعادة بناء من جديد" ( La Gazette de Berlinبالفرنسية).

1880/1/80

"بمناسبة قرب نشر وحدات بحرية ألمانية في لبنان"  80آب 1880
( http://www.german-foreign-olicy.com/de/fulltext/56458 .باأللمانية)
"الصراع اإليراني – األميركي"( Humanité .بالفرنسية).
حول" :العدوان اإلسرائيلي علص لبنان" .تلفزيون لبنان.
"الحرب اإلسرائيلية علص لبنان  ."1880مع منير حافي .تلفزيون المستقبل.
حول" :الحرب اإلسرائيلية علص لبنان  ."1880مع شذا عمر .تلفزيون .LBC
حول" :الحرب اإلسرائيلية علص لبنان  ."1880برنامج "أقوال الصحف" .تلفزيون
.ANB
حول" :العدوان اإلسرائيلي علص لبنان  ."1880تلفزيون لبنان.
"علددص سددورية أن تغيددر سياسددتها تجدداه لبنددان"  85تمددوز .1880

1880/1/89
1880/1/81
1880/1/7
1880/3/78
1880/3/11
1880/3/80
1880/3/85
1880/0/81
1880/1/14
1880/1/18
تموز 1887
حزيران 1887
حزيران 1887
أيلول 1881
حزيران 1881
حزيران 1881
شباط 1881
8440/88/18
8410/0/9

Zenithonline.de.

( http://www.zenithonline.de/archives/49 -htmlباأللمانية)
حةةول" :الشددؤون اللبنانيددة والعربيددة" .مةةع جةةالل عسةةاف .برنةةامج" :الخالصددة" –
تلفزيون لبنان.
"حوار حول العرب واأللمان .بول يسدتعيد أدوار اإلمبراطدور ولديم الثداني وهتلدر
من خالل ديكورات أميركية" .جريدة اللواء (بالعربية).
"حوار حول العرب واأللمدان – بدول يعيدد إنتدا دور اإلمبراطدور غليدوم وهتلدر.
اإلسالم أصبح ركندا أساسديا فدي السياسدة األلمانيدة خدالل القدرن التاسدع عشدر"...
جريدة اللواء (األردن).
مقابلة حةول" :شدهادة الكفداءة التعليميدة فدي كليدة التربيدة فدي الجامعدة اللبنانيدة".
برنامج" :عالم الصباح" .تلفزيون المستقبل.
"معرض الوسائل التعليمية لكلية التربية في الجامعة اللبنانية" .برنةامج" :نهداركم
سعيد" ،تقديم مي متى .تلفزيون .LBC
حول" :القطاع التربوي والتعليم" .برنامج" :صالون الصباح" .تلفزيون .NBN
حةول" :امتحاندات الددخول إلدص كليدة التدر بيدة فدي الجامعدة اللبنانيدة" .األخباريةة
.LBC
حول "نشاطات كلية التربية في الجامعة اللبنانية في اليوم العالمي للبيئة .برنامج
"الصباحية" .تلفزيون .NBN
حةةول" :نشدداطات كليددة التربيددة فددي الجامعددة اللبنانيددة" .برنةةامج" :صددباح الددورد".
.NTV
"سالالت إسالمية" .ثالث حلقات مع إيلي صليبي :تلفزيون القناة الثانية.
"الدبلوماسية األلمانية اتخذت من اإلسالم ركندا أساسديا فدي سياسدتها الخارجيدة".
دار الكتب المصرية :ندوة "مصر وألمانيا في القرنين التاسع عشر والعشرين فدي
ضوء الوثائق" (بالعربية).
"مسدداهمات األلمددان فددي زرع الكيددان الصددهيوني فددي فلسددطين" .جريةةدة اللددواء
(الثقافي) (بيروت)( ،بالعربية).
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