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ملخص
يتناول هذا المقال إسهام المدرسة التاريخية الجزائرية في عملية تحقيق المخطوطات الذي
 كما يعتبر في علم التاريخ،يعتبر تراثا مشتركا بين عدة تخصصات ويخضع لمنهج معروف
وسيلة من وسائل بناء الحادثة التاريخية ومادة تاريخية تحتاج للتاكد منها وفق خطوات
.علمية صارمة
هذا المقال يعرض مساهمات المدرسة التاريخية الجزائرية في نشر وتحقيق المخطوط منذ
.2012 فترة االحتالل الفرنسي و إلى غاية عام
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Abstract
this article deals with the contribution of the Algerian historical school in the verification of manuscripts
that consider themselves as common heritage between several specialties and undergoes a well-known
method, it is considered in history science as one of the means of construction of the historical event
and also a historical subject that needs to be confirmed according to scientific steps severe. This article
presents the contribution of the Algerian historical school to the dissemination and verification of the
manuscript from the era of French colonization until 2012.

Historical manuscript.
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معلومات املقال
:تاريخ املقال
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عمار" ،وحتقيقه خمطوط "طبقات علماء افريقية" ،وكذلك
-1مقدمة
"الفارسية يف مبادئ الدولة احلفصية البن قنفذ القسنطيين"
كتب املؤرخ الشهري أسد رستم يف كتابه "مصطلح التاريخ" الذي ترمجه إىل الفرنسية ،وحتقيق خمطوط "الذخرية
()3
بأن التأريخ يقوم على الوثائق اليت تعد أصوال وأساسا له ،وإذا السنية يف تاريخ الدولة املرينية".
ضاعت األصول ضاع التاريخ معها ،وهلذا تسعى كل أمة يف
سبيل بناء هويتها إىل االهتمام ببعث تارخيها ،وهو أمر ال يتأتى وكما ذكرنا فإن االهتمام بنشر الرتاث العربي واإلسالمي
إال باملرور مبرحلة حامسة وهي االعتناء بالوثائق واملخطوطات قد استفاد من اهتمام املستشرقني الفرنسيني مع بدايات
والشهادات واألدلة اليت تثبت هذا التاريخ .وباعتبار الوثائق القرن العشرين امليالدي يف مؤمتراتهم وجمالتهم (مثل
املخطوطة وسيلة وغاية يف الوقت ذاته بالنسبة للمؤرخ ،من :إفريقيا وآسيا .جملة العامل اإلسالمي.اجمللة اآلسيوية،
حيث كونها وسيلة الستخالص األخبار واألحكام ووصف اجمللة اإلفريقية )...ودروسهم بكلية اآلداب باجلزائر واملدارس
الظروف اليت كانت سائدة ،وغاية من حيث كونها إنتاجا الفرنسية اإلسالمية يف اجلزائر وتلمسان وقسنطينة. )5(.
وإجنازا لألمة يف مرحلة من مراحل منوها وتطورها تعكس وبعد ابن أبي شنب يأتي األستاذ نور الدين عبد القادر الذي
تفوقها ومساهمتها يف احلضارة اإلنسانية عامة .لذلك فقد تعاون مع املستشرق جاهيري فنشر خمطوط روضة السلوان
اهتم املؤرخون اجلزائريون بهذا املوضوع ،بل وجعلوه حتديا يف فن الصيد املدرسة  ،بينما أشرف بنفسه على حتقيق ونشر
إلثبات انتماء اجلزائر لألمة العربية اإلسالمية ودورها "كتاب غزوات عروج وخري الدين" ( ،)1934ثم حقق ونشر
القديم السابق يف التأليف يف خمتلف الفنون...وهذا االهتمام خمطوط "تاريخ حاضرة قسنطينة" ألمحد بن املبارك يف
()6
بدأ منذ عهد االستعمار الفرنسي الذي وقف ضد استغالل بدايات اخلمسينات من القرن العشرين.
التحقيق أو بعث الرتاث يف إحياء انتماء األمة اجلزائرية
 -2املدرسة التارخيية اجلزائرية وعملية حتقيق املخطوط بعد
وتكوين إيديولوجية معادية للتواجد الفرنسي ثقافيا وفكريا
استقالل اجلزائر 1962
يف التاريخ واهلوية اجلزائرية.
عانت التارخيية اجلزائرية بعد االستقالل مباشرة من
لذلك سنحاول يف هذه الدراسة تتبع وتقييم جتربة وإسهام
مشكلتني ،األوىل قلة املختصني يف ميدان التحقيق وحتى
املدرسة التارخيية اجلزائرية يف عملية حتقيق املخطوط،
املختصني يف التاريخ  ،أما املشكلة الثانية فتم ّثلت يف إتالف
مقتصرين على حتقيق املخطوط التارخيي سواء العائد إىل
وتهريب عدد كبري من املخطوطات على يد منظمة احليش
العصر الوسيط أو احلديث وحتى املعاصر .متناولني اجلانب
السري الفرنسي واملعمرين الفرنسيني الذين غادروا اجلزائر،
املنهجي واملوضوعي.
ويكفي أن نذكر إحراق منظمة اجليش السري للمكتبة
()7
 1- 2بدايات االهتمام باملخطوط
الوطنية اجلزائرية بتيليملي.
عرفت اجلزائر مع بداية القرن العشرين امليالدي نهضة
فكرية وثقافية ملحوظة بعد عقود طويلة من الركود
الفكري تسبب فيها االحتالل الفرنسي للجزائر منذ ،1830
وقد انعكست هذه النهضة على بعث الرتاث املخطوط سواء
اجلزائري أو غريه من تراث عربي إسالمي .وقد اتفقت أغلب
الدراسات التارخيية اليت أ ّرخت للجزائر بأن بداية القرن
العشرين امليالدي إىل العشرينات منه هي مرحلة النهضة يف
()1
اجلزائر.
ولعل األستاذ حممد بن أبي شنب( )2هو الشخصية اجلزائرية
األوىل اليت تتبادر إىل ذهن املختصني يف حتقيق املخطوطات
واملؤرخني إذا ما أرادوا التأريخ لتحقيق املخطوطات يف اجلزائر
يف بداية القرن العشرين امليالدي ،فقد نشر وحقق جزءا هاما
من الرتاث العربي واإلسالمي يف فنون شتى كاألدب والتاريخ
والفقه ،فمن أعماله نذكر :نشره رحلة احلسني الورتالني
(بهجة األنظار) ،وحتقيقه خمطوط "البستان يف ذكر األولياء
والعلماء بتلمسان" البن مريم ،باملطبعة الثعالبية ،عام 1908م،
وحتقيقه خمطوط "عنوان الدراية فيمن حل من العلماء
ببجاية" ألبي العباس الغربيين ،ونشره نبذة من "رحلة ابن
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ومن املعروف اليوم أن كثريا من املخطوطات التارخيية
اجلزائرية توجد يف خارج اجلزائر لعلماء ومفكرين ومؤرخني
جزائريني خاصة باملغرب األقصى و فرنسا و تونس ومصر،
مثل خمطوطات أبي راس الناصري وأبي حامد العربي املشريف
يف القرن التاسع عشر امليالدي الذي نذكر من خمطوطاته :
"طرس األخبار مبا جرى آخر األربعني من القرن الثالث عشر
للمسلمني مع الكفار يف عنرت ( عتو) احلاج عبد القادر وأهل
دائرة الفجار" باخلزانة العامة بالرباط.حتت رقم ك  )496و
"خمطوط ياقوتة النسب الوهاجة يف التعريف بسيدي حممد
بن علي موالي جماجة" باخلزانة العامة بالرباط حتت
رقم  .1534وخمطوط "تاريخ الدولة العلوية" وخمطوط
"احلسام املشريف لقطع لسان الشاب اجلعفري الناطق خبرافات
اجلعسوس سيئ الظن أكنسوس" ،باخلزانة العامة بالرباط،
حتت رقم ك . 2276و خمطوط "ذخرية األواخر ُ
واألول فيما
ينتظم من أخبار الدول" باخلزانة العامة بالرباط ،حتت رقم
ك  . 2659وخمطوط "عجيب الذاهب واجلائي يف فضيحة
الغالي اللجائي" ،إضافة إىل خمطوطات أخرى يف األدب واللغة
و الطب واالقتصاد.)8(...ومثل حممد بن العنابي (ت 1850م)
الذي له خمطوطات كثرية مثل "من شعر ابن العنابي"
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خمطوط رقم  18655باملكتبة الوطنية بتونس(مكتبة حسن  -شرح األحاديث النبوية وتتبع طرق رواياتها ورواتها
حسين عبد الوهاب).و خمطوط "إجازة ابن العنابي حملمد بريم ومصدرها.
الرابع" ،حتت رقم  7251باملكتبة الوطنية بتونس .وتوجد  -حتقيق األبيات الشعرية الواردة يف املخطوط من شتى املصادر
بدار الكتب املصرية حتت رقم  468مقدمة "كتاب السعي ومقابلتها باألصل الذي نقلت عنه.
احملمود يف نظام اجلنود" ،رقم  22فنون حربية ،مصورات معهد
املخطوطات العربية ج ،4مأخوذ من مكتبة سوهاج ( مصر)رقم  -إرجاع كل سنة هجرية اىل ما يوافقه من السنوات امليالدية
وبالعكس.
()9
 .678إضافة إىل خمطوطات أخرى يف الفقه واللغة ...
وبنهاية فرتة الستينات وبداية السبعينات من القرن العشرين  -ترتيب فهرس املوضوعات حسبما ورد يف أصل الكتاب.
امليالدي عرف حتقيق املخطوطات يف اجلزائر انطالقة رائدة  -ترتيب فهرس األعالم واأللقاب و الكنى الواردة يف الكتاب
سنتناول أهم روادها:
حسب احلروف اهلجائية.

 1-2األستاذ حممد بن عبد الكريم
 ترتيب فهرس أمساء األماكن والبلدان حسب احلروفيُعد األستاذ حممد بن عبد الكريم من رواد التحقيق التارخيي اهلجائية.
يف اجلزائر سواء من حيث السبق الزمين أو من حيث عدد ما  -ختريج قوايف األبيات الشعرية حسب احلروف اهلجائية.
حققه من خمطوطات أو من حيث أسلوبه ومنهجه.
 ختريج اآليات القرءانية حسب السور.ويأتي على رأس حتقيقه خمطوط "التحفة املرضية يف الدولة
 ختريج األحاديث حسب حسب احلروف اهلجائية.البكداشية يف اجلزائر احملمية" حملمد بن ميمون اجلزائري
باعتباره عمال جامعيا أكادمييا أشرف عليه األستاذ الدكتور  -ترتيب فهرس األنساب حسب احلروف اهلجائية.
موالي بلحميسي ونال به احملقق شهادة الدراسات العليا يف كما أضاف ملحقا حيوي مثاني قصائد موضوعها حتريض
التاريخ احلديث .ويشرح حممد بن عبد الكريم أهمية هذا املسلمني خلوض معارك اجلهاد...ومل يضع هلا احملقق فهرسا
()12
املخطوط بقوله:
لقوافيها متشيا مع املنهج العلمي.
"...وهذا الكتاب يعد وثيقة أمينة من حيث األخبار مثينة وحملمد بن عبد الكريم حتقيق ملخطوط محدان بن عثمان
من حيث االعتبار ،فقد احتوى على ثالثة عناصر من تاريخ خوجة (ت " )1848إحتاف املنصفني واألدباء يف االحرتاس عن
()13
اجلزائر اإلقليمي على عهد األتراك ،وهي ضرورية ملن يريد الوباء" ،نشره عام .1968
أن يؤرخ للجزائر وأن يستقي منها ،وأن ال يستغين عنها يف
ويف إطار التاريخ احلديث للجزائر دائما ،واصل األستاذ ابن
حبثه...وتلك العناصر هي :أوال سرية الداي حممد بكداش
عبد الكريم جهده يف التحقيق ،ففي  1969حقق رحلة
فاتح مدينة وهران عنوة.ثانيا :وصف دقيق للمعارك اليت دارت
للباي حممد الكبري حنو اجلنوب اجلزائري ،أفادت الباحثني
رحاها بني
االسبانيني وبني اجلزائريني .ثالثا جلب عدة قصائد يف ّ
االطالع على األوضاع السياسية واالجتماعية والثقافية
()10
استصراخية . ." ...
واملظاهر التضاريسية وأمساء املناطق والتجمعات واألعالم...
ويُصرح حممد بن عبد الكريم بأنه قد اعتمد على نسختني وهي "رحلة حممد الكبري (باي الغرب اجلزائري) إىل اجلنوب
للمخطوط ،األوىل مبكتبته اخلاصة والثانية باملكتبة الوطنية الصحراوي اجلزائري".)14(.
اجلزائرية ( .)11أما املنهج الذي اعتمده فيفصله على النحو
كما حقق ابن عبد الكريم خمطوطا هاما ألحد قادة جيش
التالي:حترير املقدمة حيث عرف باملؤلف وعصره السياسي
األمري عبد القادر يف مقاومته الفرنسيني ،وهو قدور بن
واحلكام األتراك الذين عاصرهم مؤلف املخطوط ،كما
رويلة ،حيث تع ّرفنا بفضل هذا التحقيق على جانب عسكري
تكلم عن احلياة الثقافية لعصره وأسلوبه وقيمة خمطوطه
وسياسي هام يف دولة األمري عبد القادر وتنظيماته العسكرية،
التارخيية واألدبية ،كما ع ّرف النسخ املعتمدة ووصفها وصفا
وهذا املخطوط هو "وشاح الكتائب وزينة اجليش احملمدي
علميا.أما بالنسبة لطريقة التحقيق فاشتملت على العناصر
الغالب".)15(.
التالية:
ومن أعماله أيضا حتقيقه ملخطوط يتشابه مع مضمون
 احملافظة على أصل النص ،فلم يغري احملقق كلمة أو حرفااملخطوط السابق يف كونه ضمن التاريخ العسكري ،هذا
خارج املعنى إال ونّبه على ذلك يف اهلامش.
املخطوط هو" :السعي احملمود يف نظام اجلنود" حملمد بن
 شرح املفردات اللغوية اليت يستعصى فهمها.حممود العنابي اجلزائري (1851-1775م) دفني اإلسكندرية
مبصر .حيث اعتمد يف حتقيقه على نسختني إحداهما باملكتبة
 االعتناء باألبيات الشعرية من حيث وزنها وقافيتها.السليمانية باسطنبول ،وأخرى ملك لألستاذ أبي القاسم سعد
 إرجاع كل آية قرءا نية إىل سورتها وحتديد رقمها.اهلل يف شكل ميكروفيلم (. )16
113
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كما أضاف حتقيقا آخر ملخطوط تارخيي أ ّلفه عبد القادر  3-2حممود بوعياد
املشريف املعسكري أستاذ أبي راس الناصري ،وهو مؤرخ عصره
فصور األوضاع السياسية واالجتماعية يف الغرب اجلزائري ،لقد استفاد األستاذ حممود بوعياد من إشرافه على إدارة املكتبة
ّ
جعل عنوانه "بهجة الناظر يف أخبار الداخلني حتت والية الوطنية اجلزائرية يف اطالعه على ما احتوته من خمطوطات،
كما أتاحت له االتصال مبراكز املخطوطات يف خارج البالد،
()17
اإلسبانيني بوهران من األعراب كبين عامر".
لذا سعى إىل نشر ثقافة حتقيق املخطوط ودعا املؤرخني
ويُعد حتقيقه ملخطوط "فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل اجلزائريني لذلك ،فعرفت املكتبة الوطنية إصدار سلسلة من
ربي ونعمته (حياة أبي راس الذاتية والعلمية)" ألبي راس التحقيقات يف خمتلف األغراض خالل الثمانينيات.
الناصري املعسكري ( ،)1737-والذي نشره عام  1990من
أهم أعماله اليت القت االستحسان والتقدير .فكتب األستاذ فحقق خمطوط "تاريخ بين زيان ملوك تلمسان مقتطف من
أبو القاسم سعد اهلل عن جهد األستاذ حممد بن عبد الكريم يف نظم الدر و العقيان يف بيان شرف بين زيان" حملمد بن عبد
التحقيق فقال...":ومن حسن احلظ أن الدكتور حممد بن عبد اهلل التنسي  ،وكتب عن منهجه يف حتقيقه قائال..." :ويتألف
الكريم قد أقدم على حتقيق أحد مؤلفات أبي راس ،وهو فتح هذا البحث من قسمني :القسم األول خاص بالتنسي وآثاره:
اإلله ومنته يف التحدث بفضل ربي ونعمته ،والدكتور ابن عبد وقد أوردنا فيه ما متكنا من احلصول عليه من معلومات
الكريم ليس غريبا عن التحقيق وال عن الثقافة الوطنية ،فهو عن املؤلف استخرجنها من املصادر املختلفة ،ثم استعرضنا
بثقافته الواسعة وجتاربه يف ميدان حتقيق املخطوطات خري مؤلفاته ،فحللناها وقومناها مركزين اهتمامنا على أهم
مؤهل للقيام بنشر هذه اآلثار العلمية ،فقد سبق البن عبد كتبه "نظم الدر والعقيان يف بيان شرف بين زيان" وخاصة
الكريم أن نشر حوالي عشرة كتب قدمية خالل العشر سنوات الباب السابع منه واملتعلق بتاريخ الدولة الزيانية ،وهو حمور
املاضية ،وتوسع يف معرفة ثقافة العهد العثماني باخلصوص هذا الكتاب.أما القسم الثاني فيحوي النص احملقق...وقد
أثناء نشره آلثار حممد بن ميمون وأمحد املقري وعبد القادر اعتمدنا على عدة نسخ كما قابلنا النص مبا سبقه من كتب
املشريف (شيخ أبي راس) وحنوهم...إن دور احملقق كبري يف تناولت املوضوع نفسه...وهذا الباب السابع من ناحية أخرى
هذا الكتاب ،فقد اعتمد على ثالث نسخ من "فتح اإلله" وقارن وحدة متكاملة األطراف يتيسر فصلها عن باقي الكتاب وعما
حشى على كثري من األعالم سبقه من تاريخ وتاله من أبواب يف األدب وامللح والنوادر.وقد
بينها وأكمل بعضها ببعض و ّ
الواردة يف املنت ،وهي كثرية وشرح العديد من األلفاظ واملعاني ،أرفقنا النص احملقق ببعض التوضيحات من جداول وخرائط
ونتوقع أن يضع للكتاب فهارس –كما عودنا يف الكتب األخرى وصور وخمططات وكشافات . "...ويف القسم الثالث اخلاص
ّ
بالكشافات و البيبليوغرافية واجلداول جنده أدرج التعريف
()18
اليت حققها."...-
باألماكن الواردة يف النص وجدوال مللوك بين زيان وخريطة
 2-2األستاذ رابح بونارللمغرب يف العهد الزياني وخمططا ملدينة تلمسان وكشافا
يعد األستاذ رابح بونار من األقالم األساسية يف حتقيق ألمساء األشخاص والقبائل والدول وكشافا ألمساء البلدان
املخطوطات التارخيية يف اجلزائر ،وقد أفنى حياته يف هذا واألماكن واألنهار ...وكشافا ألمساء الشعراء وكشافا
الغرض( ،)19فقد حقق ونشر عام  1964خمطوطا حملمد بن للقوايف .وعناوين الكتب واملقاالت واجملالت اليت اعتمد عليها
عبد الكريم املغيلي التلمساني بعنوان "مصباح األرواح يف أصول يف حتقيقه .مما يعكس لنا جهدا متوفرا وحبثا يف املصادر ذات
()24
()20
العالقة.
الفالح" .
كما أعاد حتقيق خمطوط "عنوان الدراية" للغربيين الذي
ذكرنا بأن ابن أبي شنب قد حققه من قبل ،فذكر دافعه
إلعادة حتقيقه...":على الرغم مما قام به الدكتور حممد بن
أبي شنب من التحقيق ومقابلة النسخ اليت متكن من االنتفاع
بها يف إخراج الكتاب ،فإن نسخته املطبوعة قد وقعت فيها أخطاء
كثرية نقصت من قيمته"( .)21ويف عام  1974حقق خمطوط
"جماعات قسنطينة" حملمد صاحل العنرتي الذي يغطي بدايات
االحتالل الفرنسي للجزائر ويصف أوضاع قسنطينة والشرق
()22
اجلزائري وحالة اجملاعة اليت عرفتها.

كما ساهم األستاذ بوعياد يف حتقيق خمطوط ابن مرزوق
اخلطيب "املسند الصحيح احلسن يف مآثر موالنا أبي احلسن"،
وذلك باالشرتاك مع األستاذة اإلسبانية مارية خيسوس
()25
بيغريا.
 4-2األستاذ أبو القاسم سعد اهلل

رغم شهرة األستاذ أبو القاسم سعد اهلل يف ميدان التاريخ
واألدب إال أننا جند له حضورا هاما يف حتقيق املخطوطات
اجلزائرية والدعوة إىل نشرها مهما تفاوتت أهميتها وتنوعت
أغراضها باعتبارها  -يف نظره -تراثا قوميا ،لذا حقق عددا من
ويف التاريخ احلديث أيضا حقق األستاذ رابح بونار خمطوط املخطوطات اليت تعود إىل التاريخ احلديث يف اجلزائر مثل :
"تاريخ بايات وهران املتأخرين أو خامتة أنيس الغريب واملسافر" "رحلة ابن محادوش اجلزائري لسان املقال عن النسب واحلسب
()23
ملسلم بن عبد القادر الوهراني ،ونشره عام . 1974
واحلال" لعبد الرزاق بن محادوش ،اليت نشرها عام ،1983
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()26
وجند له مساهمة أيضا يف شرح وتقديم وتتبع خمطوط
وهي يف أدب الرحلة و السرية الذاتية.
كما حقق "منشور اهلداية يف كشف حال من ادّعى العلم "كعبة الطائفني وبهجة العاكفني" يف أماكن خمتلفة
()33
والوالية" لعبد الكريم الفكون ،ونشره عام  ،1987تناول جانب (القاهرة  ،باريس)
التصوف يف تاريخ اجلزائر احلديث كما يعكسه عبد الكريم  5-2األستاذ عبد احلميد حاجيات
()27
الفكون القسنطيين.
أخذ الدكتور عبد احلميد حاجيات( )34شهرته من حتقيقه

وحقق أيضا خمطوط "تاريخ العدواني" مربرا حتقيقه ألهمية
املخطوط اليت يشرحها يف قوله  ...":إن كتاب العدواني يدخل
من جهة فيما يسمى بالتاريخ احمللي فهو يؤرخ حلياة القبائل
اليت استوطنت اجلنوب الشرقي من اجلزائر واجلنوب الغربي
من تونس وأصوهلا العربية ومسريتها من املشرق إىل املغرب
وصراعها ضد احلكام من حفصيني وعثمانيني ،كما يؤرخ
حلياة الناس حتت حكم املغامرين من خمتلف املدن طرابلس،
قفصة ،القريوان ،توزر ،بسكرة ،قسنطينة...ويف أثناء ذلك
يتحدث عن املرابطني ودورهم يف العامة وعن احلكام وعالقتهم
()28
باألجانب كاإلسبان."...

ملخطوط "بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد" ليحيى
بن خلدون ،وهو خمطوط يتحدث عن دولة الزيانيني .وأهمية
عمل الدكتور حاجيات تكمن يف أنه نال بهذا التحقيق شهادة
الدكتوراه (احللقة الثالثة) ،ويف احلقيقة فإنه أعاد حتقيق هذا
املخطوط ألن املستشرق ألفريد بيل األستاذ مبدرسة تلمسان
()35
كان قد حققه وترمجه إىل الفرنسية ونشره عام . 1903

وبعد خمطوط "بغية الرواد" حاول الدكتور حاجيات إعادة
حتقيق "مقدمة عبد الرمحن بن خلدون" لكن مل ينشر هذا
التحقيق حلد اآلن ،بينما مت ّكن أخريا ( )2012من حتقيق ونشر
خمطوط آخر على درجة بالغة األهمية وهو "زهر البستان يف
دولة بين زيان" ،فكتب عنه ...":من أهم الكتب اليت ألفت حول
تاريخ الدولة الزيانية وذلك العتبارات عديدة ،منها أن مؤلفه
حتدث عن أحداث وقعت يف عصره ،وأغلبها وقعت بتلمسان و
أحوازها أو يف قصر السلطان الزياني باملشور ،وميكن القول إن
ضمن تأليفه أخبارا شاهدها
مؤلف هذا الكتاب شاهد عيان ،وأنه ّ
أو مسعها من مشاهدين يثق بصدقهم  ،ومن جهة أخرى فإن
هذا الكتاب يعترب من التواريخ اإلخبارية اليت متتاز بذكر
األخبار بدقة ووصف األحداث بالعديد من التفصيل خالفا
للمؤلفني الذين يكتفون غالبا بنقل ما ورد يف كتب املؤرخني
الذين سبقوهم" ( .)36و يعرتف الدكتور حاجيات بأنه اعتمد
على نسخة وحيدة للمخطوط ،موجودة مبانشيسرت يف اجنلرتا،
رغم ما ُعرف عنه من حت ّفظه الشديد يف االكتفاء بنسخة أو
نسختني يف التحقيق.

كما نشر مقتطفات من خمطوط "رسالة الغريب إىل
احلبيب" ،و ب ّرر نشره ملقتطفات من هذا املخطوط بقوله...":وقد
كان يف اإلمكان أن ال نعرف عن البجائي شيئا لوال الرسالة
املطولة اليت بعثها من املدينة املنورة إىل صديقه أبي الفضل
املشدالي بالقاهرة .وهي الرسالة اليت تنقلت بني أيدي النساخ
حتى وصلت إلينا منها نسخة شريطية من إحدى املكتبات
األمريكية ،وليس على هذه النسخة الوحيدة اسم الناسخ وال
تاريخ النسخ وإمنا عليها فقط اسم بعض املالكني هلا .وإذا كان
من املفضل يف التحقيق الرجوع إىل أكثر من نسخة ،فنحن
مل نستطع الوصول حتى إىل النسخة الوحيدة اليت ذكرناها...
فهل كان علينا أن ننتظر إىل أجل غري مسمى؟...كان اجتهادنا
إذن أن نكتب خالصة عن الرسالة ،وأن نورد نصوصا منها
ُمساقة بدون تدخل منا إال يف القليل ،وأن نذكر شيئا عن حياة
()29
املؤلف وحياة املشدالي الذي وجهت إليه الرسالة."...
كما حقق أيضا خمطوط أبي بكر بن علي الصنهاجي (البيذق)
وأشرف األستاذ سعد اهلل إشرافا جامعيا على رسالة دكتوراه "كتاب أخبار املهدي بن تومرت" وهو خمطوط مت حتقيقه من
حلقة ثالثة عام  1980قام بها الطالب فرج حممود فرج حقق قبل( ،)37وقد ب ّرر الدكتور حاجيات إعادة حتقيقه بقوله...":
فيها خمطوط "القول البسيط يف أخبار متنطيط" البن بابا الشك أن كتاب البيذق مصدر تارخيي بالغ األهمية بالنسبة
()30
لدعوة املهدي بن تومرت لتأسيس دولة املوحدين...وقد يتعجب
حيدة.
كما حقق قطعا صغرية خمطوطة ،مثل وثيقة وقفية كتبها القارئ من تراكم التفاصيل ودقتها ومن ذكر األماكن
ابن مرزوق التلمساني(766-842هـ) ألحد أهالي مدينة توزر املختلفة والعدد الكثري من األشخاص ،مما يشهد للمؤلف
التونسية ،اليت نشرها يف شكل مقال باجمللة التارخيية املغربية بذاكرة قوية...فجاء الكتاب مليئا باألخبار عن الرجال الذين
( تونس) ،يف العددين  17و  18يف جانفي  ،1980حيث وضع لعبوا دورا سياسيا يف احلركة املوحدية ،غنيا بالتفاصيل حول
هلا مقدمة ،ووصفها من حيث اخلط والكاتب والتاريخ ،وعرف كثري من احلوادث ،وقد حفظ لنا مثال أكمل وصف الفتتاح
ّ
()38
املوحدين ملراكش فنقله عنه كثري من املؤرخني."...
()31
بعض أعالمها ،ثم نشرها كما وردت.

ومقتديا مبا فعله حممود بوعياد عندما حقق جزءا من
كما نّبه وعلق على خمطوط "ري الغليل يف أخبار بين عبد ُ
اجلليل من سالطني بين فزان " حملمد بن عبد اجلليل الفزاني خمطوط "نظم الدّر والعقيان يف بيان شرف ملوك بين زيان"
(القرن التاسع عشر امليالدي) ،فوصفه وصفا سريعا ،وبني مكان وهو تاريخ بين زيان ،قام الدكتور حاجيات  -بدوره -بتحقيق
فصل "دولة األدارسة" من خمطوط "نظم الدّر و العقيان"،
تواجده (املكتبة الوطنية الفرنسية) ،ودعا إىل حتقيقه.)32(.
وكتب عن أهمية هذا الفصل قائال...":إذ أن هذا الكتاب يرمي
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باإلضافة إىل موضوعه الرئيسي الذي هو تارخيي إىل تزويد إليها ،فكان العمل الوحيد لألستاذ أمحد توفيق املدني يف
()46
القارئ  -وبصفة خاصة السلطان املتوكل الذي أهدي إليه هذا التحقيق .
التأليف -بكل ما حيتاج إليه من املعلومات يف خمتلف اجملاالت  10-2األستاذان املؤرخان حممد ناصر وإبراهيم حباز
للقيام بوظائفه الدينية والدنيوية على أكمل وجهن فهو
أيضا موسوعة أدبية وأخالقية وسياسية ترشد املرء يف عبادته قام األستاذان املؤرخان حممد ناصر وإبراهيم حباز بتحقيق
خمطوط واحد فقط ،ثم توقفا عن التحقيق – يف حدود
()39
للخلق ومعاملته للناس"...
علمنا مبا هو منشور -رغم استمرارهما يف الكتابة التارخيية.
 6-2إمساعيل العربي
واملخطوط الذي قاما بتحقيقه هو "أخبار األئمة الرستميني"
ولألستاذ إمساعيل العربي أيضا اهتمام بتحقيق املخطوط ،البن الصغري الذي عاش يف الربع األخري من القرن الثالث
فقد ح ّقق خمطوط "كتاب اجلغرافيا" البن سعيد املغربي اهلجري أو التاسع امليالدي ،وقد نشراه عام  .1986وكما
الذي يؤرخ لعلم اجلغرافيا عند العرب ،كما حقق خمطوط نالحظ فاملؤرخ إبراهيم حباز هو خمتص يف التاريخ اإلسالمي
)40(.
(الدولة الرستمية) وقد أدرك قيمة هذا املخطوط من خالل
"نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد" للغزال ،عام 1984
اشتغاله وحبثه يف الدولة الرستمية .أما األستاذ حممد ناصر
 7-2الشيخ املهدي البوعبدلي
منصب على الصحافة واملقالة العربية يف
فاهتمامه األصلي
ٌّ
وكذلك األمر مع الشيخ املهدي البوعبدلي الذي استطاع اجلزائر واإلصالح اإلباضي املعاصر ،لذا فهذا العمل جتربة
()47
بفضل مكتبته الغنية يف بطيوة (وهران) أن يُسهم يف حتقيق جديدة بالنسبة له.
بعض املخطوطات التارخيية اليت ميتلك نسخا متعددة منها،
وقد أشاد بدوره يف االحتفاظ بالنسخ وتسهيل االطالع عليها  11-2األستاذ املؤرخ ناصر الدين سعيدوني
أساتذة ومؤرخون ُ
كثر أمثال أبو القاسم سعد اهلل وحيي ساهم الدكتور املؤرخ ناصر الدين سعيدوني يف التاريخ
()41
العثماني السيما اجلانب االقتصادي منه كتابة وحتقيقا،
بوعزيز...الذين تراسلوا معه وزاروا مكتبته العامرة.
ّ
حقق الشيخ البوعبدلي خمطوط "الثغر اجلماني يف ابتسام فحقق خمطوط "القول األوسط فيمن حل باملغرب األوسط"
الثغر الوهراني" ألمحد بن سحنون الراشدي (املعسكري) الذي ألمحد بن عبد الرمحن الشقراني (املعسكري) وقد نشره عام
()48
تناول منطقة الغرب اجلزائري وفتوحات العثمانيني يف وهران .1989
()42
كما حقق ونشر خمطوطا يتعلق باجلانب االقتصادي املالي
ضد اإلسبان.
كما حقق خمطوطا آخر يف التاريخ احلديث (العثماني مباشرة ،وهو "قانون أسواق مدينة اجلزائر" للشويهد ،الذي
()49
باجلزائر) يتعلق مبنطقة وهران أيضا ،وهو "أنيس السهران َع ّرف القارئ على النظم املالية للعثمانيني يف اجلزائر.
ودليل احلريان" حملمد بن يوسف الزياني ،وهو يف التاريخ  12-2األستاذ املؤرخ عبد القادر زبادية
()43
احلديث ،وقد نشره عام . 1979
حقق الدكتور املؤرخ عبد القادر زبادية خمطوط "أسئلة

 8-2األستاذ املؤرخ حيي بوعزيز

األسقيا وأجوبة املغيلي" ،وكما نالحظ فهذا املخطوط بعود
إىل القرن السادس عشر امليالدي و يتعلق بالسودان (مالي
حاليا) وملكها األسقيا الذي راسل الفقيه والعامل التلمساني
الشيخ حممد بن عبد الكريم املغيلي يسأله حول أمور سياسية
واجتماعية و رأي الشرع اإلسالمي فيها.

ساهم األستاذ املؤرخ حيي بوعزيز يف حتقيق املخطوط العائد إىل
العصر احلديث (العثماني) ،فحقق خمطوط "طلوع سعد السعود
األ ُسود" (أو خمزنها َ
يف شأن وهران وجيشها َ
األ ُسود) إلمساعيل
بن عودة املزاري (ت  ،)1862ونتشره عام  .)44( 1990وحقق أيضا
خمطوط "تاريخ قسنطينة" الذي يتحدث عن دخول األتراك إىل و قد نشر الدكتور زبادية هذا التحقيق يف عام  ،1989وكتب
()45
عن سبب حتقيقه ونشره هلذا املخطوط ما يلي... ":ثم عثرت
قسنطينة .ونشره عام .2005
صدفة على خمطوط باملكتبة الوطنية باجلزائر وسط رزمة
 9-2األستاذ املؤرخ أمحد توفيق املدني
من كتب الفقه مكتوب عليه (أسئلة األسقيا وإجابة املغيلي
اكتفى األستاذ املؤرخ أمحد توفيق املدني بتحقيق وحيد رغم عليها) ،وملا قرأته وجدت فيه الكثري من العناصر املفيدة عن
متكنه من التحقيق منهجيا وعلميا  ،فقد كان من املؤرخني األحوال االجتماعية واالقتصادية ببالد سنغاي على أيام
واجلغرافيني ُّ
الرواد يف اجلزائر منذ ثالثينيات القرن العشرين ،األسيقيني ،وقد عجبت ألن املؤلفني احملدثني الذين اشتهروا
ويُعد مع حممد مبارك امليلي وعبد الرمحن اجلياللي من مبؤلفاتهم عن السودان الغربي مثل موني و دو الفوس ودي
مؤسسي املدرسة التارخيية اجلزائرية بأعماهلم املتميزة كاسرتي وريشي وغريهم ،مل تكن تلك األسئلة على ما يظهر
والسابقة.
مما وقع حتت نظرهم ،وكأنهم مل يهتموا بها ،أو مل يصادفهم
فحقق املدني "مذكرات أمحد الشريف الزهار" نقيب األشراف وجودها ،"...وقد جاء حتقيقه ملحقا يف أربعني صفحة بكتابه
الذي عاصر نهاية حكم العثمانيني باجلزائر ودخول الفرنسيني "احلضارة العربية والتأثري األوروبي يف إفريقيا الغربية جنوب
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الصحراء".

()50

 13-2األستاذ الدكتور أبو العيد دودو
ونذكر أيضا األستاذ الدكتور أبي العيد دودو الذي حقق
خمطوط "التاريخ املنصوري ،تلخيص الكشف والبيان يف حوادث
الزمان" ألبي الفضائل حممد بن علي بن نظيف احلموي (ت
1204هـ) ،الذي تناول العصر األيوبي (اإلسالمي الوسيط)،
وبعض األحداث اليت عرفتها صقلية و مشال افريقية ،ومل
َّ
حيقق هذا املخطوط إال من طرف بعض املستشرقني الذين
حققوه حتقيقا ناقصا يف نظر الدكتور أبي العيد دودو .ونظرا
لذلك حققه ونشره .مع مالحظة أنه اعتمد يف هذا التحقيق
على نسخة وحيدة موجودة يف مكتبة املعهد الشرقي مبدينة
لينينغراد (روسيا) مستعينا مبخطوط آخر (تاريخ ابن الفرات)
()51
جعله مساعدا للنسخة الوحيدة يف التحقيق .

خمطوط تارخيي ما ،وهذا بفضل وفرة الوسائل خاصة تطور
التصوير وتقنياته و املعلوماتية وسهولة تبادل املخطوطات،
وتسهيل اجلامعات لرتبصات الباحثني يف البلدان اليت حتوي
خزائنها وأرشيفاتها املخطوطات التارخيية ،مما يسمح لنا بأن
جنعل هذا التطور واالزدهار بداية للمرحلة الثالثة أو اجليل
الثالث من أجيال حتقيق املخطوط يف املدرسة التارخيية
اجلزائرية ،فاجليل األول م ّثله األستاذ حممد بن أبي شنب إىل
غاية نهاية الستينات ،ثم يأتي اجليل الثاني الذي مثّله األستاذ
حممد بن عبد الكريم ورابح بونار وإمساعيل العربي وعبد
احلميد حاجيات وأبو القاسم سعد اهلل وحيي بوعزيز واملهدي
البوعبدلي...أما اجليل الثالث فتغلب عليه الصفة اجلماعية
والعمل اجلامعي واالختصاص كما ذكرنا .ومن أمثلة هذه
املرحلة نذكر:
 1-3األستاذ عبد اهلل محادي

كما نذكر من حتقيقات اجلزائريني حتقيق األستاذ سليم
بابا عمر ملخطوط "الزهرة النائرة فيما جرى يف اجلزائر حني قام األستاذ عبد اهلل محادي بتحقيق ونشر ثالثة خمطوطات
حديثا ،منها خمطوط تناول احلياة الفكرية والفقهية يف
()52
أغارت عليها جنود الكفرة" ،للجديري ،نشره عام . 1967
التاريخ احلديث اجلزائري من خالل فتوى الراشدي عبد
وهناك حمققون مل يكتبوا يف التاريخ وإمنا اكتفوا بتحقيق القادر بعنوان" :إحتاف اإلخوان يف حتريم الدخان" الذي نشره
خمطوط تارخيي ثم توقف نشاطهم بعد ذلك .ونذكر من عام  ،1997حيث ساهم يف إعطائنا نظرة عن املستوى العلمي
هذه النماذج:
واحلياة الفقهية للجزائر العثمانية(.)55
 حتقيق إبراهيم طالي ملخطوط أبي العباس أمحد بن سعيد ومنها خمطوط آخر تناول سرية اجملاهد خري الدين بربروس،الدرجيين (بعد 670هـ1271/م) "كتاب طبقات املشايخ أي أنه يعود إىل بداية احلكم العثماني يف اجلزائر ،وقد نشره
()53
باملغرب"  ،وهو خاص بعلماء اإلباضية باملغرب.
عام  ، )56(.2009إضافة إىل خمطوط ثالث حول تاريخ مدينة
حتقيق األستاذ ابن جدو للرحلة العبدرية عام  .1964وهي قسنطينة ألمحد بن املبارك بن العطار ،نشره عام . 2011
رحلة تعود إىل أوائل العصر احلديث تغطي رحلته إىل احلج  2-3الدكتور عبد القادر بوباية
()54
ووصفه املناطق اليت م ّر عليها.
يعترب الدكتور عبد القادر بوباية أكثر احملققني  -يف املرحلة
ومن الظواهر اليت ميكن تسجيلها يف هذه املرحلة هو أن الثالثة  -إنتاجا من حيث عدد التحقيقات للمخطوطات
احملققني اجلزائريني تصرفوا يف عناوين املخطوطات وأمساء التارخيية اليت ترجع إىل التاريخ اإلسالمي الوسيط يف بالد
مؤلفيها باإلضافة أو بتحديد أنسابهم أو كنياتهم أو تواريخ املغرب واألندلس ،بصرف النظر عن كون أغلبها هي حتقيق
ميالدهم ووفياتهم  ،وهذا مبا خيدم القارئ الذي ال فكرة لديه ملخطوطات قد مت حتقيقها من قبل ،من طرف أقالم مشرقية
مسبقة عن عنوان املخطوط ورمبا ِّ
ً
مؤلفه وحتى إطاره الزمين .ومغربية قدميا وحديثا.
بل وأضافوا لبعضهم لقب اجلزائري أو التلمساني أو الوهراني...
جند هذه الظاهرة األخرية خاصة عند األستاذ حممد بن عبد ومن هذه املخطوطات اليت حققها الدكتور بوباية ونشرها
الكريم ،مما يظهر إراد ًة لالعتزاز باملدرسة اجلزائرية يف نذكر مثال:
التأليف والرسخ يف ال ِقدم ،حتى أنه يضيف المسه هو (حممد  -إعادة حتقيق "البستان" البن مريم املديوني
بن عبد الكريم) لفظة اجلزائري.
 إعادة حتقيق "مفاخر الرببر" ملؤلف جمهول عام 2005()57

رجح مؤلفه وهو صاحل بن عبد احلليم
 -3اجليل الثالث للتحقيق التارخيي (مرحلة التسعينيات وبداية ثم أعاد نشره بعد أن ّ
اإليالني عام 2008
األلفية الثالثة)

وقد طرأ حتول كبري يف االهتمام بتحقيق املخطوط التارخيي  -حتقيق "تاريخ األندلس" ملؤلف جمهول
الذي عرف فرتة تراجع يف الثمانينيات والتسعينيات ،لتليها  -حتقيق خمطوط "االكتفاء يف أخبار اخللفاء" ،ألبي مروان
مرحلة ازدهار سواء على مستوى ظهور مراكز تهتم بتحقيق عبد امللك بن الكردبوس التوزري
املخطوط وتأسيس ختصصات وخمابر يف علم املخطوط
أو ظهور رسائل ومذكرات أكادميية موضوعها حتقيق  -إعادة حتقيق خمطوط "احللل املوشية يف ذكر األخبار
()58
املراكشية" عام . 2010
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وميكن أن نذكر من حمققي هذه املرحلة أيضا األستاذ حممد
غامل الذي حقق خمطوط "عجائب األسفار ولطائف األخبار"
ألبي راس الناصري املعسكري عام  .)59( 2005وأيضا الدكتور
حممود بوترعة الذي حقق خمطوطا على درجة من األهمية
وهو "واسطة السلوك يف سياسة امللوك" (العصر الزياني) ألبي
محو موسى الثاني يف عام  ،)60( 2012هذا إضافة إىل الرسائل
اجلامعية اليت تناقش سنويا و املخابر اجلامعية وفرق البحث
املختصة يف املخطوط التارخيي.

العربي اإلسالمي ،ثم مرحلة مجع املخطوط وحتقيقه ونشره،
حيث تعد فرتة السبعينات والثمانينات هي املرحلة الذهبية
لتحقيق املخطوط التارخيي ،ثم مرحلة التحقيق األكادميي
اليت بدأت تؤتي مثارها مع التسعينيات وبداية األلفية الثالثة
وهذا بتوجيه الطلبة والباحثني حنو هذا امليدان اخلصب ،فبعد
أن كان التحقيق عمال إضافيا يقوم به املؤرخ أصبح يف املرحلة
الثالثة اختصاصا مستقال بذاته خيضع ملنهج صارم ( خاصة
شرط تعدد نسخ املخطوط).

أما بالنسبة ألهم مراكز املخطوطات التارخيية اجلزائرية
اليت اعتمد عليها احملققون اجلزائريون فتتوزع باخلصوص
على:

كما خلصنا إىل بيان االستفادة اهلامة اليت وفرها حتقيق
املخطوط ونشره يف توفري املادة التارخيية الالزمة ،خاصة
للباحثني يف التاريخ اإلسالمي الوسيط والعثماني وحتى القرن
التاسع عشر امليالدي ،حيث تعترب مصادر ُعمد ًة يف الكتابة
التارخيية.

 مكتبات الزوايا مثل اهلامل (بوسعادة) ،اخلزانة الزيانيةالقندوسية (بشار) ،زاوية سي علي بن عمر (طولقة بسكرة)،
زاوية سي بلكبري (أدرار) ،مكتبة املهدي البوعبدلي يف بطيوة تضارب املصاحل
(وهران) ،خزانة البشري حممودي (الربج .معسكر)
* يعلن املؤلف أنه ليس لديه تضارب يف املصاحل.
 املكتبة الوطنية باجلزائر (احلامة) اهلوامش واإلحاالت املكتبة الوطنية باملغرب (اخلزانة العامة بالرباط) اخلزانة احلسنية (فاس) مكتبة اإلسكندرية ( مصر) مكتبة معهد اللغات الشرقية.فرنساخامتة
ختاما ميكن القول – على ضوء هذه الدراسة  -بأن املدرسة
التارخيية اجلزائرية قد ساهمت بدورها يف التأكيد على
أهمية وحيوية املخطوط يف محاية هوية وتراث األمة،
واختذته وسيلة ملقاومة الطمس الذي تعرضت له اجلزائر
على يد االستعمار الفرنسي.
كما الحظنا أن عددا من املؤرخني اجلزائريني حاول
التحقيق لكنه مل يواصل عمله ،فاكتفى بتحقيق خمطوط
أو خمطوطني اثنني ،ليعود سريعا إىل الكتابة التارخيية ،اليت
هي استفادة من عمل احملققني يف حتقيقهم املخطوطات ،ألن
األصل يف التحقيق أنه اختصاص وفن مستقل بوسائله ومنهجه.
وبإمكان احملقق بعد خربة وجتربة طويلة زمنيا يف التحقيق
أن يضع تأليفا تارخييا ،مستفيدا من خربته يف التحقيق ومما
توفر له من معلومات من خمتلف املخطوطات اليت اشتغل
عليها .لذا ميكن القول أن أعمال املؤرخني اجلزائريني الذين
اكتفوا بتحقيق أو حتقيقني أنها جاءت وليدة الصدفة ،حيث
صادفوا خمطوطا يف حبوثهم فرأوا من الفائدة حتقيقه ونشره
ألهميته التارخيية وإنارته جزءا غامضا من موضوع ما ،و
نستثين من هذا احلكم األستاذين رابح بونار وحممد بن عبد
الكريم اللذين تفرغا فعال للتحقيق التارخيي.
و الحظنا أيضا أن تطور املدرسة التارخيية اجلزائرية قد م ّر
مبراحل ثالث ،مرحلة حتدي االستعمار وذلك ببعث الرتاث
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 -1للمزيد أنظر :عبد اجمليد بن عدة ،)1992( ،مظاهر اإلصالح الديين
واالجتماعي والرتبوي يف اجلزائر من خالل جهود الرواد املصلحني ،1925-1900
ماجستري ،معهد التاريخ ،جامعة اجلزائر

 -2حممد بن أبي شنب :ولد يف  1869باملدية ،درس القرءان الكريم وبعض مبادئ
العلوم باملدية ثم انتقل إىل العاصمة حيث درس مبدرسة املعلمني ( النورمال)،
يعد أول جزائري يتحصل على شهادة الدكتوراه يف األدب العربي وقتها ،د ّرس
باملدرسة اإلسالمية الفرنسية يف قسنطينة ثم اجلزائر ،كما درس بكلية اآلداب
باجلزائر ،تأثر باملستشرقني الفرنسيني الذين دفعوه إىل نشر وحتقيق الرتاث
العربي اإلسالمي أمثال وليام مارسي ورينيه باصي وألفريد بيل ،نشر إنتاجه يف
اجمللة اإلفريقية ويف عدد من الكتب ،تويف  .1929أنظر:
 أبو القاسم سعد اهلل ،)1996( ،حياة وتراث ابن أبي شنب ،أحباث وآراء يف تاريخاجلزائر ،ج ،4دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط ،1ص ص 157 ،156
 -3انظر - :أبو القاسم سعد اهلل ،)،1998( ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج ،8دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط  ،1ص. 169
 مؤلف جمهول ،الذخرية السنية ،حتقيق حممد بن أبي شنب ،اجلزائر1921 ، -4أبو القاسم سعد اهلل ،)1996( ،أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،ج ،4دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط ،1ص ص 157 ،156
 -5حممد العربي معريش ،)2007( ،االستشراق الفرنسي يف املغرب العربي من
خالل اجمللة اآلسيوية الفرنسية  ،1872-1822رسالة دكتوراة دولة يف التاريخ
احلديث واملعاصر ،قسم التاريخ ،جامعة اجلزائر
 -6مؤلف جمهول ،)1934( ،كتاب غزوات عروج وخري الدين ،تعليق نور الدين
عبد القادر ،املطبعة الثعالبية ،اجلزائر ،دط.
 الشيخ أمحد املبارك ،)1952( ،تاريخ حاضرة قسنطينة ،نشر نور الدين عبدالقادر ،اجلزائر.
 سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج ،8ص 168 -7حول منظمة اجليش السري وما قامت به انظر :سليمان الشيخ،)2002( ،
اجلزائر حتمل السالح ،ترمجة حممد حافظ اجلمالي ،منشورات الذكرى
االربعني لالستقالل ،2002،ص ص.217 ،216
 وحول هجرة املخطوطات انظر :عز الدين بن زغيبة ،)2011( ،هجرةاملخطوطات ،األسباب والطرق ،عصور اجلديدة ،خمترب البحث التارخيي ،جامعة
وهران ،اجلزائر ،ع  ،1ص ص 156 ،149
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 -8حممد السعيد قاصري( ،ديسمرب  ، ،)2007أبو حامد املشريف وتراثه املخطوط
باملغرب األقصى ،جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،ع  ،24ص ص
.251 .243
 أبو القاسم سعد اهلل( ،رجب -شعبان  /1403ماي -جوان  ،)1983مؤلفات املشريفاملعاصر لألمري عبد القادر ،الثقافة ،اجلزائر ،العدد  ،75ص 77
 -9للمزيد أنظر أبو القاسم سعد اهلل ،)1990( ،رائد التجديد اإلسالمي حممد بن
العنابي املتوفى  ،1850صاحب كتاب السعي احملمود يف نظام اجلنود ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط  ،2ص ص 13 . 12
 -10حممد بن ميمون اجلزائري ،)1981( ،التحفة املرضية يف الدولة البكداشية
يف اجلزائر احملمية ،تقديم وحتقيق حممد بن عبد الكريم ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،ط  ،2ص .8
 -11نفسه ،ص 107
 -12نفسه،ص ص 103 ،100
 -13محدان خوجة ،)1968( ،إحتاف املنصفني واألدباء يف اإلحرتاس عن الوباء،
تقديم وحتقيق  :حممد بن عبد الكريم  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،
اجلزائر
 -14أمحد بن هطال التلمساني ،)1969( ،رحلة حممد الكبري (باي الغرب
اجلزائري) إىل اجلنوب الصحراوي اجلزائري ،حتقيق حممد بن عبد الكريم،
عامل الكتب ،القاهرة ،مصر ،د ط
 -15قدور بن رويلة ،)1968( ،وشاح الكتائب وزينة اجليش احملمدي الغالب و
يليه ديوان العسكر احملمدي امللياني ،تقديم وحتقيق حممد بن عبد الكريم،
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  ،اجلزائر
 -16حممد بن حممود بن العنابي ،)1983(،السعي احملمود يف نظام اجلنود،
تقديم وحتقيق حممد بن عبد الكريم اجلزائري ،املؤسسة الوطنية للكتاب،
اجلزائر ،دط ،ص 6
 -17انظر عبد القادر املشريف ،)2017( ،بهجة الناظر يف أخبار الداخلني حتت
والية االسبانيني بوهران من األعراب كبين عامر ،حتقيق وتقديم حممد بن
عبدالكريم ،دار الوعي ،اجلزائر ،دط
 -18حممد أبو راس اجلزائري ،فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ربي ونعمته
(حياة أبي راس الذاتية والعلمية) ،حققه وضبطه وعّلق عليه حممد بن عبد
الكريم اجلزائري ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،دط ،ص ص 7 . 6

الوطنية اجلزائرية
 -26عبد الرزاق بن محادوش ،)1983( ،رحلة ابن محادوش اجلزائري لسان
املقال عن النسب واحلسب واحلال ،حتقيق أبو القاسم سعد اهلل ،املكتبة الوطنية
اجلزائرية ،د ط
 -27عبد الكريم الفكون ،)1987( ،منشور اهلداية يف كشف حال من ادّعى العلم
والوالية ،حتقيق أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان
 -28حممد بن حممد بن عمر العدواني (ق 11هـ 17.م) ،)2005( ،تاريخ
العدواني (كتاب يف أخبار هجرة واستقرار بعض القبائل العربية مع ذكر
األحوال والتقلبات السياسية واالجتماعية ملنطقة املغرب العربي وأصول
بعض القرى واملدن والعالقات الروحية بني املشرق واملغرب منذ الفتح
اإلسالمي)،تقديم وحتقيق وتعليق أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان ،ط  ،2ص 13
 -29أمحد أبو عصيدة البجائي( ت 865هـ ) ،)1993( ،رسالة الغريب إىل احلبيب،
تعريف وتعليق وتلخيص أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان،
ط،1ص ص .7 ، 6
 -30أبو القاسم سعد اهلل ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج ،7ص 393
 -31أبو القاسم سعد اهلل ،أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،ج  ،2ص ص 357 ،351
 -32نفسه ،ص ص 361 ،357
 -33نفسه ،ج  ،3ص ص 230 ،209
 -34للمزيد عن الدكتور عبد احلميد حاجيات و منهجه يف التحقيق والتأليف،
انظر :
 أعمال ملتقى خمرب تاريخ اجلزائر يف وهران "التاريخ واملؤرخون اجلزائريون عربالعصور" يف  8 .7ديسمرب  : 2011جملة عصور اجلديدة( ،خريف .1432/2011
شتاء  ،)1433/2012عدد خاص
 احلوار املتوسطي( ،ع ،16 ،15مارس  ،)2017خمرب البحوث والدراساتاالستشراقية يف حضارة املغرب االسالمي ،جامعة سيدي بلعباس ،اجلزائر ،ص 9
 -35أبو زكرياء حيي بن أبي بكر بن حممد بن حممد بن احلسن بن خلدون،
(1331هـ ،)1903/بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد ،ترمجه إىل
الفرنسية وعلق عليه آلفريد بيل  ،مطبعة بيري فونطانا الشرقية ،اجلزائر
 -36مؤلف جمهول ،)2011( ،زهر البستان يف دولة بين زيان ،حتقيق وتقديم
عبد احلميد حاجيات ،عامل املعرفة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة خاصة ،ص 3

 -19يذكر األستاذ حممد بن اعمرية ،وهو أستاذ التعليم العالي يف التاريخ
اإلسالمي الوسيط جبامعة اجلزائر ( 2بوزريعة) بأن األستاذ رابح بونار قد
أصيب بسرطان الشفة بسبب كثرة تصفحه ألوراق املخطوطات يف األرشيفات
املختلفة وكان السبب يف وفاته ،لذا فهو شهيد املخطوطات.

 -37انظر :البيدق ،)1971( ،أخبار املهدي بن تومرت وبداية دولة املوحدين،
حتقيق عبد الوهاب بن منصور ،نشر وتقديم أ .ليفي بروفنسال ،دار املنصور
للطباعة والوراقة

 حممد بن عمرية 8 . 7( ،ديسمرب  ،)2011تعليق ،ملتقى التاريخ واملؤرخون يفاجلزائر ،خمرب تاريخ اجلزائر ،جامعة وهران

 -38أبو بكر بن علي الصنهاجي (البيذق) ،)2011( ،كتاب أخبار املهدي بن
تومرت ،عامل املعرفة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة خاصة ،ص 20

 -20انظر :حممد بن عبد الكريم املغيلي ،)1968( ،مصباح األرواح يف أصول
الفالح ،حتقيق وتقديم رابح بونار ،اجلزائر  ،د ط

 -39أبو عبد اهلل التنسي ،)2011( ،دولة األدارسة من نظم الدر والعقيان يف بيان
شرف ملوك بين زيان ،حتقيق وتقديم عبد احلميد حاجيات ،عامل املعرفة للنشر
والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة خاصة  ،ص 22

 -21الغربيين أبو العباس أمحد ،)1971( ،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء
يف املائة السابعة ببجاية ،حتقيق  :رابح بونار ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
اجلزائر ،ص ص 51 ،50
 -22حممد الصاحل العنرتي ،)1974( ،جماعات قسنطينة ،حتقيق وتقديم رابح
بونار ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،دط
 -23مسلم بن عبد القادر الوهراني ،)1974( ،تاريخ بايات وهران املتأخرين أو
خامتة أنيس الغريب واملسافر ،حتقيق وتقديم :رابح بونار ،الشركة الوطنية
للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،د ط

 -40أبو احلسن علي بن موسى بن سعيد املغربي ،)1970( ،كتاب اجلغرافيا،
حققه ووضع مقدمته وعلق عليه إمساعيل العربي ،منشورات املكتب التجاري
للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت  ،لبنان ،ط 1
 أمحد بن املهدي الغزال ،)1984( ،نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد (رحلةالغزال وسفارته إىل األندلس) ،حققه وقدم له إمساعيل العربي ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر ،دط
 -41أبو القاسم سعد اهلل ،)2007( ،رسائل يف الرتاث والثقافة ،مراسالت الشيخ
املهدي البوعبدلي ( ،)1907-1992نشر اجمللس اإلسالمي األعلى ،اجلزائر

 -24حممد بن عبد اهلل التنسي ،)1985( ،تاريخ بين زيان ملوك تلمسان مقتطف
من نظم الدر و العقيان يف بيان شرف بين زيان ،حققه وعلق عليه حممود بوعياد،
املكتبة الوطنية اجلزائرية واملؤسسة الوطنية للكتاب ،دط ،ص ص 6 ،5

 -42أمحد بن سحنون الراشدي ،)1973( ،الثغر اجلماني يف ابتسام الثغر
الوهراني ،حتقيق وتقديم الشيخ املهدي البوعبدلي ،قسنطينة

 -25ابن مرزوق اخلطيب حممد ،)1981( ،املسند الصحيح احلسن يف مآثر
موالنا أبي احلسن ،حتقيق مارية خيسوس بيغريا  ،تقديم حممود بوعياد ،املكتبة

 -43حممد بن يوسف الزياني ،)1979( ،أنيس السهران ودليل احلريان ،حتقيق
املهدي البوعبدلي ،اجلزائر ،دط
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 -44إمساعيل بن عودة املزاري ،)1990( ،طلوع سعد السعود يف أخبار وهران
واسبانيا وفرنسا إىل أواخر القرن التاسع عشر ،جزءان ،حتقيق حيي بوعزيز ،دار
الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،دط
 45العنرتي حممد الصاحل ،)2005( ،فريدة منسية يف حال دخول الرتك بلدقسنطينة واستيالئهم على أوطانها أو تاريخ قسنطينة  ،مراجعة وتقديم
وتعليق  :حيي بوعزيز  ،دار هومة للطبع والنشر والتوزيع  ،اجلزائر
 -46أمحد الشريف الزهار ،)1968( ،نقيب أشراف اجلزائر ،مذكرات ،حتقيق
وصياغة أمحد توفيق املدني ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،دط
 -47ابن الصغري1986( ،م1406/هـ) ،أخبار األئمة الرستميني ،حتقيق حممد
ناصر وإبراهيم حباز ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،دط
 -48أمحد بن عبد الرمحن الشقراني ،)1989( ،القول األوسط فيمن حل باملغرب
األوسط ،حتقيق ناصر الدين سعيدوني ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،دط
 -49الشويهد عبد اهلل بن حممد  ،)2006( ،قانون أسواق مدينة اجلزائر (
1107-1117هـ1701-1695/م)  ،حتقيق وتقديم وتعليق  :ناصر الدين
سعيدوني  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1
 -50عبد القادر زبادية ،)1989( ،احلضارة العربية والتأثري األوروبي يف إفريقيا
الغربية جنوب الصحراء ،دراسات ونصوص ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
ص ص 191 ، 151
 -51أبو الفضائل حممد بن علي بن نظيف احلموي ،)1990( ،التاريخ املنصوري،
تلخيص الكشف والبيان يف حوادث الزمان ،حتقيق أبو العيد دودو ،املؤسسة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،دط
 -52اجلديري ،)1967( ،الزهرة النائرة فيما جرى يف اجلزائر حني أغارت عليها
جنود الكفرة ،تقديم سليم بابا عمر ،نشر جملة تاريخ وحضارة املغرب ،ع  ،3كلية
اآلداب ،اجلزائر
 -53الدرجيين أبي العباس أمحد بن سعيد ،)1974( ،طبقات املشايخ باملغرب،
جزءان ،حتقيق إبراهيم طالي ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،اجلزائر
 -54العبدري ،)1964( ،الرحلة املغربية ،حتقيق ابن جدو ،قسنطينة
 -55الراشدي عبد القادر  ،)1997( ،حتفة اإلخوان يف حتريم الدخان  ،دراسة
وحتقيق عبد اهلل محادي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1
 -56مؤلف جمهول ،)2009( ،سرية اجملاهد خري الدين بربروس يف اجلزائر ،
حتقيق وتقديم وتعليق عبد اهلل محادي  ،دار القصبة للنشر  ،اجلزائر
 -57بن املبارك بن العطار أمحد ،)2011( ،تاريخ بلد قسنطينة  ،حتقيق وتعليق
وتقديم عبد اهلل محادي ،دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر
 -58ابن مريم املديوني ،)2011( ،البستان يف ذكر العلماء واألولياء بتلمسان،
دراسة وحتقيق عبد القادر بوباية ،دار الرشاد للنشر والتوزيع ،سيدي بلعباس،
اجلزائر ،ط1
 كاتب جمهول ،)2007( ،تاريخ األندلس ،دراسة وحتقيق عبد القادر بوباية ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان
 أبو مروان عبد امللك بن الكردبوس التوزري ،)2009( ،االكتفاء يف أخبار اخللفاء،دراسة وحتقيق عبد القادر بوباية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان
 صاحل بن عبد احلليم اإليالني ،)2008( ،مفاخر الرببر ،دراسة وحتقيق عبدالقادر بوباية ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط
 ابن مساك العاملي( ،دت) احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية ،حتقيق عبدالقادر بوباية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط .1
 ابن مساك العاملي ،)1979( ،احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية ،حتقيقعبدالقادر زمامة ،سهيل زكار ،دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاء ،املغرب

 -60أبو محو موسى الثاني ،)2012( ،واسطة السلوك يف سياسة امللوك ،حتقيق
حممود بوترعة ،دار الشيماء ودار النعمان للطباعة والنشر ،اجلزائر ،دط

املراجع
 أبو محو موسى الثاني ،)2012( ،واسطة السلوك يف سياسة امللوك ،حتقيقحممود بوترعة ،دار الشيماء ودار النعمان للطباعة والنشر ،اجلزائر ،دط
 أبو راس حممد اجلزائري ،فتح اإلله ومنته يف التحدث بفضل ربي ونعمته(حياة أبي راس الذاتية والعلمية) ،حققه وضبطه وعّلق عليه حممد بن عبد
الكريم اجلزائري ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،دط
 أبو راس الناصري  ،)2005( ،عجائب األسفار ولطائف األخبار ،تقديم وحتقيق:حممد غامل ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،اجلزائر ،د ط
 اإليالني صاحل بن عبد احلليم  ،)2008( ،مفاخر الرببر ،دراسة وحتقيق عبدالقادر بوباية ،دار أبي رقراق للطباعة والنشر ،الرباط
 البجائي أمحد أبو عصيدة ( ت 865هـ ) ،)1993( ،رسالة الغريب إىل احلبيب،تعريف وتعليق وتلخيص أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان،
ط1
 بن محادوش عبد الرزاق  ،)1983( ،رحلة ابن محادوش اجلزائري لساناملقال عن النسب واحلسب واحلال ،حتقيق أبو القاسم سعد اهلل ،املكتبة الوطنية
اجلزائرية ،د ط
 بن خلدون أبو زكرياء حيي بن أبي بكر بن حممد بن حممد بن احلسن،(1331هـ ،)1903/بغية الرواد يف ذكر امللوك من بين عبد الواد ،ترمجه إىل
الفرنسية وعلق عليه آلفريد بيل  ،مطبعة بيري فونطانا الشرقية ،اجلزائر
 بن رويلة قدور ،)1968( ،وشاح الكتائب وزينة اجليش احملمدي الغالب و يليهديوان العسكر احملمدي امللياني ،تقديم وحتقيق حممد بن عبد الكريم ،الشركة
الوطنية للنشر والتوزيع  ،اجلزائر
 بن زغيبة عز الدين ،)2011( ،هجرة املخطوطات ،األسباب والطرق ،عصوراجلديدة ،خمترب البحث التارخيي ،جامعة وهران ،اجلزائر ،ع 1
 ابن الصغري1986( ،م1406/هـ) ،أخبار األئمة الرستميني ،حتقيق حممد ناصروإبراهيم حباز ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،دط
 بن عدة عبد اجمليد  ،)1992( ،مظاهر اإلصالح الديين واالجتماعي والرتبوي يفاجلزائر من خالل جهود الرواد املصلحني  ،1925-1900ماجستري ،معهد التاريخ،
جامعة اجلزائر
 بن عمرية حممد  8 . 7( ،ديسمرب  ،)2011تعليق ،ملتقى التاريخ واملؤرخون يفاجلزائر ،خمرب تاريخ اجلزائر ،جامعة وهران
 بن العنابي حممد بن حممود  ،)1983( ،السعي احملمود يف نظام اجلنود ،تقديموحتقيق حممد بن عبد الكريم اجلزائري ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،دط
 بن الكردبوس أبو مروان عبد امللك التوزري ،)2009( ،االكتفاء يف أخبار اخللفاء،دراسة وحتقيق عبد القادر بوباية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان
 بن املبارك بن العطار أمحد ،)2011( ،تاريخ بلد قسنطينة  ،حتقيق وتعليقوتقديم عبد اهلل محادي ،دار الفائز للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر
 ابن مرزوق اخلطيب حممد ،)1981( ،املسند الصحيح احلسن يف مآثر موالنا أبياحلسن ،حتقيق مارية خيسوس بيغريا  ،تقديم حممود بوعياد ،املكتبة الوطنية
اجلزائرية
 بن ميمون حممد اجلزائري ،)1981( ،التحفة املرضية يف الدولة البكداشية يفاجلزائر احملمية ،تقديم وحتقيق حممد بن عبد الكريم ،الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع ،اجلزائر ،ط 2

 الوصل ( ،االثنني  11ربيع الثاني  1433هـ 5 /مارس  ،)2012حوار جريدةالوصل مع األستاذ والباحث بقسم التاريخ عبد القادر بوباية ،جريدة الوصل،
وهران ،ع 2017

 بن هطال التلمساني أمحد  ،)1969( ،رحلة حممد الكبري (باي الغرب اجلزائري)إىل اجلنوب الصحراوي اجلزائري ،حتقيق حممد بن عبد الكريم ،عامل الكتب،
القاهرة ،مصر ،د ط

 -59الناصري أبو راس ،)2005( ،عجائب األسفار ولطائف األخبار ،تقديم
وحتقيق :حممد غامل ،املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية ،اجلزائر ،د ط

 البيدق ،)1971( ،أخبار املهدي بن تومرت وبداية دولة املوحدين ،حتقيق عبدالوهاب بن منصور ،نشر وتقديم أ .ليفي بروفنسال ،دار املنصور للطباعة والوراقة
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 38البيذق أبو بكر بن علي الصنهاجي ،)2011( ،كتاب أخبار املهدي بنتومرت ،عامل املعرفة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة خاصة

 العاملي ابن مساك ،)1979( ،احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية ،حتقيقعبد القادر زمامة ،سهيل زكار ،دار الرشاد احلديثة ،الدار البيضاء ،املغرب

 التنسي حممد بن عبد اهلل  ،)1985( ،تاريخ بين زيان ملوك تلمسان مقتطفمن نظم الدر و العقيان يف بيان شرف بين زيان ،حققه وعلق عليه حممود بوعياد،
املكتبة الوطنية اجلزائرية واملؤسسة الوطنية للكتاب ،دط

 -العبدري ،)1964( ،الرحلة املغربية ،حتقيق ابن جدو ،قسنطينة

 التنسي أبو عبد اهلل ،)2011( ،دولة األدارسة من نظم الدر والعقيان يف بيانشرف ملوك بين زيان ،حتقيق وتقديم عبد احلميد حاجيات ،عامل املعرفة للنشر
والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة خاصة
 اجلديري ،)1967( ،الزهرة النائرة فيما جرى يف اجلزائر حني أغارت عليهاجنود الكفرة ،تقديم سليم بابا عمر ،نشر جملة تاريخ وحضارة املغرب ،ع  ،3كلية
اآلداب ،اجلزائر
 احلموي أبو الفضائل حممد بن علي بن نظيف ،)1990( ،التاريخ املنصوري،تلخيص الكشف والبيان يف حوادث الزمان ،حتقيق أبو العيد دودو ،املؤسسة
الوطنية للكتاب ،اجلزائر ،دط
 احلوار املتوسطي( ،مارس  ،)2017خمرب البحوث والدراسات االستشراقية يفحضارة املغرب االسالمي ،جامعة سيدي بلعباس ،اجلزائر ،ع ،16 ،15ص 9
 خوجة محدان  ،)1968( ،إحتاف املنصفني واألدباء يف االحرتاس عن الوباء،تقديم وحتقيق  :حممد بن عبد الكريم  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،
اجلزائر

 العدواني حممد بن حممد بن عمر (ق 11هـ 17/م) ،)2005( ،تاريخ العدواني(كتاب يف أخبار هجرة واستقرار بعض القبائل العربية مع ذكر األحوال
والتقلبات السياسية واالجتماعية ملنطقة املغرب العربي وأصول بعض القرى
واملدن والعالقات الروحية بني املشرق واملغرب منذ الفتح اإلسالمي)،تقديم
وحتقيق وتعليق أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط 2
 العنرتي حممد الصاحل  ،)1974( ،جماعات قسنطينة ،حتقيق وتقديم رابحبونار ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،اجلزائر ،دط
 العنرتي حممد الصاحل ،)2005( ،فريدة منسية يف حال دخول الرتك بلدقسنطينة واستيالئهم على أوطانها أو تاريخ قسنطينة  ،مراجعة وتقديم وتعليق
 :حيي بوعزيز  ،دار هومة للطبع والنشر والتوزيع  ،اجلزائر
 الغربيين أبو العباس أمحد ،)1971( ،عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء يفاملائة السابعة ببجاية ،حتقيق  :رابح بونار ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
اجلزائر
 املبارك الشيخ أمحد  ،)1952( ،تاريخ حاضرة قسنطينة ،نشر نور الدين عبدالقادر ،اجلزائر.

 الدرجيين أبي العباس أمحد بن سعيد ،)1974( ،طبقات املشايخ باملغرب ،جزءان،حتقيق إبراهيم طالي ،مطبعة البعث ،قسنطينة ،اجلزائر

 الغزال أمحد بن املهدي ،)1984( ،نتيجة االجتهاد يف املهادنة واجلهاد (رحلةالغزال وسفارته إىل األندلس) ،حققه وقدم له إمساعيل العربي ،ديوان املطبوعات
اجلامعية ،اجلزائر ،دط

 الراشدي أمحد بن سحنون ،)1973( ،الثغر اجلماني يف ابتسام الثغر الوهراني،حتقيق وتقديم الشيخ املهدي البوعبدلي ،قسنطينة

 الفكون عبد الكريم  ،)1987( ،منشور اهلداية يف كشف حال من ادّعى العلموالوالية ،حتقيق أبو القاسم سعد اهلل ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان

 الراشدي عبد القادر  ،)1997( ،حتفة اإلخوان يف حتريم الدخان  ،دراسةوحتقيق عبد اهلل محادي  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1

 قاصري حممد السعيد( ،ديسمرب  ، ،)2007أبو حامد املشريف وتراثه املخطوطباملغرب األقصى ،جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،ع 24

 زبادية عبد القادر ،)1989( ،احلضارة العربية والتأثري األوروبي يف إفريقياالغربية جنوب الصحراء ،دراسات ونصوص ،املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر

 كاتب جمهول ،)2007( ،تاريخ األندلس ،دراسة وحتقيق عبد القادر بوباية ،دارالكتب العلمية ،بريوت ،لبنان

 الزهار أمحد الشريف ،)1968( ،نقيب أشراف اجلزائر ،مذكرات ،حتقيقوصياغة أمحد توفيق املدني ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،دط

 جملة عصور اجلديدة( ،خريف  .2011/1432شتاء  ،)2012/1433عددخاص

 الزياني حممد بن يوسف  ،)1979( ،أنيس السهران ودليل احلريان ،حتقيقاملهدي البوعبدلي ،اجلزائر ،دط

 املديوني ابن مريم ،)2011( ،البستان يف ذكر العلماء واألولياء بتلمسان،دراسة وحتقيق عبد القادر بوباية ،دار الرشاد للنشر والتوزيع ،سيدي بلعباس،
اجلزائر ،ط1

 سعد اهلل أبو القاسم( ،رجب -شعبان  /1403ماي -جوان  ،)1983مؤلفات املشريفاملعاصر لألمري عبد القادر ،الثقافة ،اجلزائر ،العدد 75
 سعد اهلل أبو القاسم ،)1990( ،رائد التجديد اإلسالمي حممد بن العنابي املتوفى ،1850صاحب كتاب السعي احملمود يف نظام اجلنود ،دار الغرب اإلسالمي،
بريوت ،لبنان ،ط 2
 سعد اهلل أبو القاسم  ،)1996( ،أحباث وآراء يف تاريخ اجلزائر ،ج ،4دار الغرباإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،ط1
 سعد اهلل أبو القاسم  ،)،1998( ،تاريخ اجلزائر الثقايف ،ج ،8دار الغرب اإلسالمي،بريوت ،لبنان ،ط 1
 سعد اهلل أبو القاسم  ،)2007( ،رسائل يف الرتاث والثقافة ،مراسالت الشيخاملهدي البوعبدلي ( ،)1992-1907نشر اجمللس اإلسالمي األعلى ،اجلزائر
 الشقراني أمحد بن عبد الرمحن ،)1989( ،القول األوسط فيمن حل باملغرباألوسط ،حتقيق ناصر الدين سعيدوني ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،دط
 الشيخ سليمان ،)2002( ،اجلزائر حتمل السالح ،ترمجة حممد حافظ اجلمالي،منشورات الذكرى االربعني لالستقالل
 الشويهد عبد اهلل بن حممد  ،)2006( ،قانون أسواق مدينة اجلزائر (1107-1117هـ1701-1695/م)  ،حتقيق وتقديم وتعليق  :ناصر الدين
سعيدوني  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،لبنان  ،ط1
 العاملي ابن مساك ( ،دت) احللل املوشية يف ذكر األخبار املراكشية ،حتقيقعبد القادر بوباية ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط .1

 املزاري إمساعيل بن عودة ،)1990( ،طلوع سعد السعود يف أخبار وهران واسبانياوفرنسا إىل أواخر القرن التاسع عشر ،جزءان ،حتقيق حيي بوعزيز ،دار الغرب
اإلسالمي ،بريوت ،لبنان ،دط
 مسلم بن عبد القادر الوهراني ،)1974( ،تاريخ بايات وهران املتأخرين أو خامتةأنيس الغريب واملسافر ،حتقيق وتقديم :رابح بونار ،الشركة الوطنية للنشر
والتوزيع ،اجلزائر ،د ط
 املشريف عبد القادر ،)2017( ،بهجة الناظر يف أخبار الداخلني حتت واليةاالسبانيني بوهران من األعراب كبين عامر ،حتقيق وتقديم حممد بن عبد
الكريم ،دار الوعي ،اجلزائر ،دط
 معريش حممد العربي  ،)2007( ،االستشراق الفرنسي يف املغرب العربي منخالل اجمللة اآلسيوية الفرنسية  ،1822-1872رسالة دكتوراة دولة يف التاريخ
احلديث واملعاصر ،قسم التاريخ ،جامعة اجلزائر
 املغربي أبو احلسن علي بن موسى بن سعيد ،)1970( ،كتاب اجلغرافيا ،حققهووضع مقدمته وعلق عليه إمساعيل العربي ،منشورات املكتب التجاري للطباعة
والنشر والتوزيع ،بريوت  ،لبنان ،ط 1
 املغيلي حممد بن عبد الكريم ،)1968( ،مصباح األرواح يف أصول الفالح ،حتقيقوتقديم رابح بونار ،اجلزائر  ،د ط
 مؤلف جمهول ،)1921( ،الذخرية السنية ،حتقيق حممد بن أبي شنب ،اجلزائر -مؤلف جمهول ،)1934( ،كتاب غزوات عروج وخري الدين ،تعليق نور الدين عبد
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القادر ،املطبعة الثعالبية ،اجلزائر ،دط
 مؤلف جمهول ،)2009( ،سرية اجملاهد خري الدين بربروس يف اجلزائر  ،حتقيقوتقديم وتعليق عبد اهلل محادي  ،دار القصبة للنشر  ،اجلزائر
 مؤلف جمهول ،)2011( ،زهر البستان يف دولة بين زيان ،حتقيق وتقديم عبداحلميد حاجيات ،عامل املعرفة للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،طبعة خاصة
 الوصل ( ،االثنني  11ربيع الثاني  1433هـ 5 /مارس  ،)2012حوار الوصل معاألستاذ والباحث بقسم التاريخ عبد القادر بوباية ،جريدة الوصل ،وهران ،ع 2017

كيفية اإلستشهاد بهذا املقال حسب أسلوب :APA
املؤلف قوبع عبد القادر  ،)2020( ،تجربة وإسهام المدرسة التاريخية
الجزائرية في تحقيق المخطوط ،جملة األكادميية للدراسات
االجتماعية واإلنسانية ،اجمللد ،12العدد  ،01جامعة حسيبة بن بوعلي
بالشلف ،اجلزائر ،ص،ص122-111 :
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