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على أشرؼ اػبلق كاؼبرسلُتاغبمد هلل رب العاؼبُت،  كالصالة كالسالـ   

 فالشكر أكال هلل للذم بنعمتو تتم الصاغبات

 يسعدنا أف نتقدـ بأظبى معاين الشكر كاالمتناف

 اىل األستاذ اؼبشرؼ الدكتور جعفرم مبارؾ على تفضلو باإلشراؼ على عملنا كإرشادنا 
 طيلة البحث

علىلتاريخ اؼبخلصُت كما أتقدـ جبزيل الشكر كالعرفاف اىل أساتذيت يف قسم ا  

طيلة سنوات الدراسة .اعبهود اؼببذكلة من اجلنا    

 كأتوجو بكل احًتاـ اىل كل من ساعدنا كأرشدنا يف اقباز ىذه الدراسة كلو بالشيء القليل .

 

 

 



 

 

 إهداء

كاآلخرين سيدنا ؿبمد كعلى الو كصحبو  اغبمد هلل رب العاؼبُت كالصالة كالسالـ على سيد األكلُت

 كمن دعا بدعوتو كسار على سنتو اىل يـو الدين

 كبعد:

 (َصِغَتنا َربػََّياين  َكَما اْرضَبُْهَما رَّب   َكُقل الرَّضْبَةِ  ِمنَ  الذُّؿ   َجَناحَ  ؽَبَُما َكاْخِفضْ من قاؿ فيهم عز كجل) اىل

 ( سورة اإلسراء24اآلية )

 كالدام حفظهما اهلل اللذاف طاؼبا سهرا على تربييت كسبنيا أف يريا شبرة جهدمها

 مفخريتاىل أنوار البيت إخويت رمز 

 اىل صديقايت كرفيقات السكن كل باظبو الاليت ربملن معي مشاؽ ىذا البحث

 اىل من خاضت معي غمار ىذا البحث بن علي مربككة           

 اىدم شبرة ىذا العمل.                   

 



 

 

 إهداء

 والصالة والسالم على اشرف المرسلين بسم اهلل الرحمان الرحيم

االىداء يعرب كلو جبزء من الوفاء فأنا أىدم   البحث، فإذا كاف بإسباـ ىذا أضبد اهلل تعاىل أف منا عليا
 عملي ىذا اىل:

 
اىل من ال ديكن للكلمات أف تويف حقها، اىل أخف كلمة على اللساف كأثقلها يف اؼبيزاف، اىل من غمرت 

رعاية، اىل العيوف اليت سهرت الليايل، اىل اليت غرست يف نفسي ركح االجتهاد كاؼبثابرة، اىل يف قليب حنانا ك 
 رمز الصرب كالتفاؤؿ، اىل اليت ال يتوقف اللساف عن شكرىا قرة عيٍت أمي اغببيبة 

 حفظها اهلل كرعاىا. ـمةفاطـــــــــــــ
 بدكف انتظار الذم سيظل حيب حيكيو دعائي ءاىل من كللو اهلل باؽببة كالوقار، الذم علمٍت كل شي

رضبة اهلل عليو. اىل من بوجوده أستمد قويت اىل من حيمل بعيونو ذكريات  ـــــمعةبوجـــــــــــدائما أيب الغايل     
 حفظو اهلل. ـــمدمحــــــــــــــأخي طفوليت كشبايب 

 .مصطفىحمد، خديجة، زىرة، أ: إخوتياىل كل من تذكقت معهم أصبل اللحظات 
 اىل كل أخوايل كخااليت كأعمامي كعمايت كأبنائهم.

 اىل كل عائلة بن على بدكف استثناء.
 .خالدي عائشةاىل من رافقتٍت يف درب ىذا اؼبشوار، كتقاظبت معها شقاء ىذا العمل كحالكتو 

 اىل كل رفيقايت يف الدراسة، كاىل كل من آخاين هبن السكن اعبامعي صديقايت كل باظبو.
 

 

 

 



 

 

 

 
 مقــــــــــــــــــــــــدمة     

 



 مقدمة
 

 أ 
 

الفكر ك الثقافة من حيث عالـ أظهور الكثَت من  افف التاسع عشر كالعشركف اؼبيالديشهد القرنا       
االسهاـ الفعاؿ يف اغبياة السياسية ك الوطنية يف اعبزائر، كهبدؼ الكشف عن شخصيات كاف ؽبا دكرا 

بو القاسم سعد اللهاحد اؼبثقفُت أتاريخ كلعل من بُت ىؤالء اؼبؤرخ يف حقل االبداع كاالدب كالبارزا 
اعبزائريُت الذم كاكب حركية النهضة الفكرية اباف االستعمار الفرنسي على يد صبعية العلماء اؼبسلمُت 

ن الذين جاىد بقلمو كلسانو ناء اعبزائر كمأبمن  اعبزائريُت، فكاف سعد اهلل يف مقدمة اؼببدعُت كاؼبنتجُت
كمواقفو لتكوين جيل جديد من مثقفي اعبزائر كما كاف لو ذالك لوال اخالصو يف اداء رسالتو العلمية 

 كاؼبهنية.
فاؼبؤرخ ابو القاسم سعد اهلل من الذين اثركا الكتابة التارخيية كالفكرية اعبزائرية اؼبعاصرة دبا انتجو من 

بُت التأليف كالتحقيق كالًتصبة كالتعليق ارسى هبا قواعد اؼبنهج االكادديي مؤلفات كثَتة كغزيرة تنوعت 
كارخت للجزائر يف عهود ـبتلفة بداية من العصور االسالمية كالفًتة العثمانية مث العهد االستعمارم كامتد 

عبزائرم عطائو اىل دراسات فكرية كسياسية يف تاريخ اعبزائر اؼبستقلة، فيكوف بذالك قد خدـ اجملتمع ا
خدمة تارخيية كثقافية كادبية كلغوية كتربوية كنقدية قلما قبدىا عند غَته من اعالـ الفكر اعبزائرم، اذ يعترب 
ابو القاسم سعد اهلل حبق احد لبنات التاريخ الوطٍت كاحد مرجعياتو فمن خالؿ الرصيد الفكرم كالثقايف 

التأثَت الذم تركو يف ميادين الفكر كالثقافة كالتاريخ  الذم تركو ارتسمت لنا اؼبكانة اليت احتلها كتنب حجم
 خاصة.

 أسباب اختبار الموضوع:
 فمن األسباب اليت دفعتنا اىل اختيار ىذا اؼبوضوع 

تأثرنا هبذه الشخصية العظيمة كلعل بداية تأثرنا عند حضور جلسة مناقشة رسالة الدكتوراه كاف ىو  -
 اؼبزيد عنو. عنواهنا كمن مث دفعنا الفضوؿ اىل معرفة

رغبتنا يف إثراء مكتبة اعبامعة هبذا العمل كلو كاف متواضعا لغياب دراسة أكادديية خاصة بشخصية أبو  -
 القاسم سعد اهلل.

عزكؼ الكثَت من الطلبة عن تناكؿ اؼبواضيع اؼبتعلقة بشخصيات أبناء كطنهم فبا دفعنا لتقدًن ىذا  -
 العمل كموضوع جديد.
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 الدراسة:أىمية و أىداف 

كمن باب ابراز اغبقائق اليت زبدـ تارخينا العلمي كالثقايف كتاريخ امتنا بادرنا اىل اػبوض يف الًتصبة 
كالكتابة عن اؼبؤرخ ابو القاسم سعد اهلل لنرل ما قدـ اىل االمة اعبزائرية فأعماؿ ابو القاسم سعد اهلل 

ئر،كمسامهتو اؽبامة فب بعث الًتاث الثقايف شكلت نواة حقيقية للحركة التارخيية ك االدبية يف اعبزا
كصيانة الذاكرة اعبماعية للمجتمع اعبزائرم كاالمة االسالمية، فكانت دراستنا هتدؼ اىل التعريف بايب 
القاسم سعد اهلل كمؤرخ جزائرم كابراز مساره العلمي كمدل اسهامو كتأثَته على الساحة التارخيية 

 الوطنية.
 اإلشكالية:

 ؟ الية حبثنا حوؿ ما ىو دكر الذم قاـ بو ابو القاسم سعد اهلل يف كتابة التاريخ الوطٍتسبحورت إشك
 كسنحاكؿ اإلجابة عن ىذه اإلشكالية من خالؿ ؾبموعة من التساؤالت الفرعية كسبثلت يف:

 من ىو أبو القاسم سعد اهلل؟-
 ؟ما ىو مفهـو أبو القاسم سعد اهلل للتاريخ كمنهجو يف كتابة التاريخ -
 كيف كاف موقف أبو القاسم سعد اهلل من قضايا عصره؟  -
 ما ىي أىم جهوده يف حقل التأليف كالًتصبة كالتحقيق؟-

 منهج الدراسة:
كمن اجل التحكم يف اؼبوضوع استلزمت الدراسة إتباع اؼبنهج التارخيي كذالك يف عرض الوقائع كاألحداث 

 التارخيية ك كصفها.
 خطة البحث

ظبحت لنا اؼبادة العلمية اليت صبعناىا حوؿ اؼبوضوع بتقسيمو اىل مقدمة ك ثالثة فصوؿ كخاسبة 
كمالحقفخصصنا الفصل األكؿ للحديث عن نشأة كتكوين أبو القاسم سعد اهلل كقسمناه اىل ثالثة 

تعليمو  عناصر، أكؿ عنصر ربدثنا فيو عن مولده كنشأة أبو القاسم سعد اهلل، كالعنصر كاف حوؿ مراحل
 كإجازاتو العلمية، أما العنصر الثالث فتطرقنا فيو اىل النشاط العلمي أليب القاسم سعد اهلل.



 مقدمة
 

 ج 
 

أما الفصل الثاين فخصصناه أليب القاسم سعد اهلل ك التاريخ كربدثنا يف العنصر األكؿ عن مفهـو أبو 
تاريخ ، كالثالث تطرقنا يف اىل األبعاد القاسم سعد اهلل للتاريخ، كالعنصر الثاين ربدثنا عن منهجو يف كتابة ال

 الثقافية يف كتابات أبو القاسم سعد اهلل.
بعض النماذج اليت مشلت أما الفصل الثالث فتطرقنا فيو أليب القاسم سعد اهلل ك التأليف التارخيي فرسنا فيو 

 ًتصبة كالتحقيق.الوطنية اعبزائرية، ثانيا تاريخ اعبزائر الثقايف، ثالثا يف ؾبايل ال ركةأكال اغب
خباسبة تتضمن أىم النتائج اليت توصلنا إليها باإلضافة اىل مالحق زبدـ اؼبوضوع كيف األخَت  هنينا عملناكأ

 سهلنا مهمة القارئ بوضع ؾبموعة من الفهارس التوضيحية كفهرس عاـ للمحتويات.
 الدراسات السابقة للموضوع:

ع الدراسة كجدنا بعض الدراسات اليت تناكلت كل منها جانب خالؿ حبثنا عن اؼبادة اؼبعرفية اػباصة دبوضو 
من جوانب حياة أبو القاسم سعد اهلل منها رسالة ماسًت بعنواف "الشيخ أبو القاسم سعد اهلل مؤرخا 

ـ" غبفصية قطوش كآخركف  تناكلت اعبانب التارخيي اليب القاسم سعد اهلل ك أيضا  1932-2013
القاسم سعد اهلل أديبا" للطيفة بن سعيد تناكلت اعبانب االديب لو كدراسة  اطركحة ماجيستَت بعنواف "ابو

-1930تناكلت ـبتلف اعبوانب من حياتو ؼبرًن خالدم بعنواف "أبو القاسم سعد اهلل حياتو ك أعمالو 
 ـ".2013

 أىم المصادر والمراجع
 استطعنا أف قبمع بعض اؼبصادر كاؼبراجع اؼبتعلقة دبوضوعنا.

 اؼبصادر:-1
 شتملت بعض مؤلفات أبو القاسم سعد اهلل اليت كانت مصدر ثراء البحث كأفادتنا كثَتا منها :اك 

 كتاب حيايت، ككتاب مسار قلم الذم ساعدنا كثَتا يف التعرؼ على سَتتو الذاتية.
قد اما كتاب حوارات كمفهـو التاريخ عند سعد اهلل ؼبراد كزناجي، ككتاب احباث كاراء يف تاريخ اعبزائر ف

 افادتنا يف التعرؼ على مالمح كمنهج الكتابة التارخيية.
اضافة اىل مؤلفاتو يف ؾبايل التحقيق كالًتصبة استخلصنا منها منهجية كخصائص سعد اهلل يف حقل الًتصبة 

 كالتحقيق كالتعرؼ على اىم جهوده كاسهاماتو يف ىذا اجملاؿ.
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 اؼبراجع:-2

عة من الدراسات لكتاب كمؤرخُت جزائريُت ؼبا احتوت عليو من أما اؼبراجع فقد اعتمدنا على ؾبمو 
معلومات ىامة فنذكر منها كتاب حديث صريح مع أ.د ابو القاسم سعد اهلل يف الفكر  كاللغة ك الثقافة 
لألستاذ مراد كزناجي، ككتاب ابو القاسم سعد اهلل بعيوف ـبتلفة لنجيب بن خَتة، ككتاب رحيل شيخ 

ُت حملمد ؼبُت بلغيث افادتنا بالدراسات اليت تناكلتها بتتبع مسار حياة ابو القاسم سعد اهلل اؼبؤرخُت اعبزائري
منذ نشأتو مركرا دبراحل تعليمو ابتداء من مسقط راسو اىل غاية ربصلو على اعلى درجة علمية بأمريكا 

 كايضا ـبتلف نشاطاتو العلمية كاالكادديية ك اىل غاية كفاتو.
 كاؼبلتقيات:اجملالت  -3

ؾبلة عصور اعبديدة، ؾبلة اعبامعة، اضافة أعماؿ اؼبلتقى الدكيل أبو القاسم سعد اهلل مؤرخا كمفكرا الذم 
ساعدنا بالتعرؼ على اعماؿ سعد اهلل كاسهاماتو يف كتابة التاريخ الوطٍت  كمواقفو من القضايا التارخيية 

 .ككذالك تقييم للمسَتة العلمية أليب القاسم سعد اهلل
 صعوبات الدراسة:

كما ىو معركؼ ال خيلو أم عمل أكادديي من صعوبات، فمن الصعوبات اليت كاجهتنا خالؿ اقبازنا 
 للدراسة:

 وضوع الدراسة التساع كتعدد اجملاالت اليت خاض فيها اؼبؤرخ أبو القاسم سعد اهلل.االؼباـ دبصعوبة -
اؼبكتبات اػبارجية فبا شكل لنا عائقا فاضطررنا افتقار مكتبة اعبامعة اىل مؤلفات سعد اهلل كحىت  -

 للبحث عنها لدل بعض األشخاص الذين سبق ؽبم دراسة شخصيةأبو القاسم سعد اهلل.
 التشكرات:

كيف االخَت اتقدـ بالشكر اىل االستاذ اؼبشرؼ الذم ساعدنا بتوجيهاتو القيمة كاثرائو ؽبذا البحث، كما 
يد اؼبساعدة يف اثراء ىذا البحث، كما ال ننسى اف نسدم الشكر  نشكر كل من كاف لو الفضل يف تقدًن

 .اعبزيل اىل األساتذة االفاضل اعضاء عبنة اؼبناقشة على جهودىم كتقدير كتقييم ىذا العمل
 



 

 

 

 الفصل األول

 

 والتكوينالقاسم سعد هللا النشأة أبو 

 

 أوال:مولده ونشأته

 ثانيا: إجازاته العلمية

 ثالثا:نشاطه العلمي
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 مولده ونشأتو: أوال: -
تور أبو أقببت اعبزائر الكثَت من اإلعالـ كالعلماء كاؼببدعُت يف ؾباالت ـبتلفة كمن بُت ىؤالء الدك    

بنا تتبع مساره اغبيايت كنشأتو كمعرفة البيئة االجتماعية اليت ترعرع فيها كرصد  حرمالقاسم سعد اهلل الذم 
 كطموحاتو. أىم اؼبنعطفات اليت سامهت يف صياغة فكره

بوادم سوؼ كىو أكؿ إخوتو ألمو، ككاف  اجملاكرة ؼبدينة "قمار" ع"دك د اهلل بقرية "البكلد أبو القاسم سع
ككاف 1الطبيعية للقرية كاعبنوب اعبزائرم عامة،مولده يف صيف حار كىي اػبصائص 

يعرؼ حاليا "بالنقمة"  آنذاؾ مل يكن ىناؾ ما ألنو حوايل ـ،كيقوؿ1931ـ اك 1930ذالك"حوايل"سنة
 كلد يف عائلة كثَتة العدد كالناس يدعوهنم "بأكالد لذلك فهم قدركا عمره تقديرا، "النكول" أك

"أبو  ىو يف أكراقو الرظبية كمتعارؼ عليها يف العائلة كليس كما ،فاظبو اغبقيقي ىو "بالقاسم"2مسعودة"
بالقاسم  أك اظبي فهو بالقاسم أما اشتهر هبايف الساحة العلمية إذ يصحح ذالك قائال" اليت القاسم اهلل"

كأحيانا ظهرت مع  أبو لقاسم فكنت أنا من استعملتو مع األدبيات )إضافة نقطة فوؽ القاؼ( أما
،فهو بلقاسم بن أضبد بن علي بن ؿبمد بن سعد بن مبارؾ 3"القمارم" االيت القددية تسميةمؤلفايت أك مق

فهو من مستحدثات العهد الفرنسي، كذالك ألف الفرنسيوف  بن علي جحيدر...أما لقبو )سعد اهلل(
لقب على فرضوا على اعبزائريُت تغيَت اغبالة اؼبدنية، فاختار عمو عبد اهلل  الذم ىو أكرب إخوتو ىذا ال

ككاف ذالك يف سنة  أساس انو لقب مركب من )سعد ( ىو اسم جده الثالث مضافا إىل اسم اعباللة )اهلل(
 4كىو التاريخ الذم كصلت فيو عملية التلقيب إىل منطقة كادم سوؼ. 1934

يتم تسجيل األبناء يف سجالت  يكن حيث مل ،ولده بالضبط كمل يعرؼ أبو القاسم سعد اهلل تاريخ م
ـ،أما اإلدارة 1882اغبالة اؼبدنية كىو األسلوب اعبديد الذم أدخلتو اإلدارة الفرنسية باعبزائر سنة 

ـ، عاش أبو القاسم حياة الصحراء دبا فيها من شفط العيش  1927الفرنسية فقد سجلت مولده بتاريخ 
ن األب أضبد ك منهم ككانت أسرتو اليت ينتمي إليها م فخالط الفالحُت ككاف كطيبة السريرة كحسن اػبلق،

مسعودة اؼبنحدرة من عرشُت كبَتين باؼبنطقة  كإخوتو معركفة عند أىل اؼبنطقة باسم أكالد ةاألـ العبيدية ىال
كقد عاش األب أضبد  األـ، كمها عرش أكالد عبد القادر من جهة األب كعرش أكالد بوعافية من جهة

                                                           

 .356،ص 2014عامل اؼبعرفة، قبيب بن خَتة: أبو القاسم سعد اهلل بعيوف ـبتلفة، 1-
 26-25،ص2007اػبرب،منشورات  حديث صريح مع ا.د أبو لقاسم سعد اهلل يف الفكر كالثقافة كاللغة كالتاريخ، مراد كزناجى:- 2.
 .68، ص2008اػبرب، ،اعبزائر،منشورات1د أبو القاسم سعد اهلل يف الفكر كاللغة كالثقافة،ط-حديث صريح مع ا . مراد كزناجى:- 3
 .16-15ـ، ص2015: حيايت، عامل اؼبعرفة،اعبزائر،أبو القاسم سعد اهلل-4
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كقد قاؿ الشيخ أبو القاسم سعد اهلل عن نفسو اليت تكلم ديد ربت سياسة االستعمار ر الشكأبناؤه الفق
عنها بضمَت الغائب مقتا لألنانية يذكركف أيضا أهنم عند  ميالده )أبو القاسم( كانوا اليفًتشوف سول 

 1الرماؿ كال تظلهم غَت سقائف من جريد النخيل.
ذكر مثال أف تنة كاؼبواد الغذائية ،كيؤك نت ىناؾ خصاصة يف اؼبكا  الثانية اغبرب العاؼبية اندلعتكعندما    

الناس عندما كانوا يتناكلوف أكرقا من النباتات اعبافة عوض نبتة الشام، ككأنو هبم يتخيلوهنا شايا ككانوا  
يأكلوف يف اليـو شبرات  معدكدات لكل كاحد منا طبس حبات حىت المنوت جوعا كالوالد )رضبو اهلل( ىو 

كيذكر أيضا أف  ف يقنن ىذا األمر ككنا النلبس جديدا الكبَت منا يًتؾ لباسو لألصغر منو كىكذا،من كا
اشًتاه لو كالده مكافأة  لو على  "كاكي" أكؿ قميص ارتداه مل يكن جديدا ألنو كاف لباسا عسكريا بلوف

ركىا بغرس النخيل لعذكبة ككاف أىلو من أكائل الفالحُت الذين ابتدعوا )البدكع( فعم2ختم القرآف الكرًن.
،كيف سَتتو ربدث عن دعم زكجتو )أـ ؿبمد( اليت فهمت طبيعة عملو كساعدتو دبا تعرؼ كسبلك 3مائها

عانتو بشىت كذالك من خالؿ  أكال  بتوفَت شركط العمل رغم صعوبات احمليط اليت عايشاىا معا كثانيا إ
رأل حصيف كثقافة كاسعة ،كما شجعتو على أحيانا فيما يكتب ،فهي صاحبة  أمالوسائل  كإبداء الر 

مواجهة الصعاب رغم حرماهنا أحيانا من بعض حقوقها  إال أهنا كانت تقبل ذالك بكل طيب خاطر يف 
 4سبيل ربقيق ىدفو النبيل.

سعد اهلل دبسقط رأسو كتعلم القراءة كالكتابة كحفظ اؼبتوف كالتحق جبامع الزيتونة  االستزادة من  نشأ   
لشرعية كاللغة العربية كىي اؼبرحلة اليت عم فيها الظلم االستعمارم كتزكير االنتخابات كقمع العلـو ا

كشغل مناصب عضوية يف الكثَت من اللجاف منها عبنة إصالح التعاليم العايل  اؼبتظاىرين كاالحتجاجات،
"  ، كمنح العديد من األكظبة كحظي بالعديد من التشريفات تقديرا جملهوداتو اعببارة5 منها "كساـ اؼبقاـك

كما حظي بتكرًن رئيس اعبمهورية األسبق الشاذيل بن جديد  على اؼبسامهة النشطة يف الثورة اعبزائرية،
كما شارؾ يف عشرات اؼبؤسبرات كالندكات التارخيية  دبناسبة الذكرل اػبامسة كالعشرين الستقالؿ اعبزائر،

 كالسعودية كالواليات اؼبتحدة األمريكية كفرنسا.كالفكرية يف العديد من دكؿ العامل كتونس كمصر 
                                                           

 .277،ص2014،ابريل13عصور اعبديدة،العددؾبلة ، شاط الثورم أليب القاسم سعد اهللالن مصطفى عبيد:-1
 .17،صاؼبصدر السابقي، مراد كزناجى-2
 .177ص،2011،عامل اؼبعرفة،اعبزائر،جاؿبة فكارأ :ابو القاسم سعد اهلل- 3
 .222ص،2011،عد اهلل أبو القاسم :حوارات،عامل اؼبعرفة،اعبزائرس-4
 .139اعبزائر ،ص البصائر اعبديدة، اعبزائريُت أبو القاسم سعد اهلل بأقالـ أحبابو، اؼبؤرخُترحيل شيخ  ؿبمد األمُت بلغيث:- 5
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 :مساره التعليمي ثانيا: -
كعادة الناس باعبزائر كبعمـو البالد العربية كاإلسالمية ،كانت أكؿ كجهة مدرسية للتلميذ بلقاسم ىي      

، ككاف األب أضبد 1936فدخل اعبامع القبلي بالبدكع يف سن اػبامسة من عمره أم حوايل  اعبامع،
كأقاـ لو كالده تكرديُت، األكؿ معنوم   ائلتو كمقربوه ينتموف إىل اغبركة اإلصالحية، حفظ القرآف الكرًن،كع

كىو ذبح كبشُت، أما التكرًن الثاين فكاف ماديا كىو شراء أكؿ قميص الذم لبسو سعد اهلل، فحفظ القراف 
( ككاف التأخر يف 1946-1944بدكف أحكاـ ككرر حفظو ثالث مرات ترسيخا لو) 1944الكرًن سنة 

ابن الربية كالشيخ الزبَتم مع  :افأف استقر هبا اؼبعلماغبفظ بسبب عدـ استقرار اؼبعلمُت دبنطقة البدكع إىل 
 1946،1-1941سنة 

أنا مدين إلمرتُت يف حيايت :أمي كزكجيت،  حيث قاؿ:" ككاف أبو القاسم رافضا لكل اؼبناصب كالعركض،
أسوة بأخيها..." إضافة إىل أبيو  القرآف الكرًن يف جامع البدكع ب"قمار"كقفت كالديت كرائي يف حفظ 

الذم كاف لو الفضل الكبَت ككذالك الشيخ ؿبمد الطاىر التليلي زكج خالتو، مث اذبو التلميذ بلقاسم كعادة 
و كالتحق بالزيتونة كىو ذك اؼبستول البسيط، على حد تعبَته الذم مل يؤىل1947القـو آنذاؾ إىل تونس

 لكثر من التسجيل يف السنة األكىل .
 تعليمو في تونس: -1

،كما أنو قد دأب على اؼبطالعة 1954ربصل التلميذ بلقاسم من الزيتونة على شهادة التحصيل سنة 
كما كاف يكتب يف اعبرائد التونسية  كاالجتهاد حىت أصبح لو قلم سيل كلساف حاد يف اعبهر لكلمة اغبق،

اغباضرة كاألسبوع كشارؾ مع اغبركة الطالبية التونسية يف كثَت من اؼبظاىرات اليت كاف كمنها الزىراء كالرائد ك 
خالؿ مؤسبر  1934يدعو إليها اغبزب الدستورم الذم كاف يدعو إليو اغببيب بورقيبة منذ تأسيسو سنة 

ركز اآلباء كما أنو من خالؿ دراستو جبامع الزيتونة حاكؿ تعلم اللغة الفرنسية، حيث سجل يف م2اؽبالؿ.
البيض لتعلم اللغة الفرنسية، مث عُت لو شابا ليلتقيا مرة أك مرتُت يف األسبوع كبعد عدة لقاءات توقف عن 
اغبضور كال يذكر أبو القاسم سبب ذالك االنقطاع سول شعوره بأنو مضح بدراستو العادية أك خوفا من 

 3تأثَت التبشَت عليو .

                                                           
 .228اؼبرجع السابق،ص، مصطفى عبيد-1
 .360ص اؼبرجع السابق،، قبيب بن خَتة- 2
 .31-30صص  السابق، صدراؼبي، مراد كزناج- 3
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قو كاألصوؿ كالتوحيد كالنحو كالصرؼ كالفيزياء كالكيمياء كاغبساب كقد درس أبو القاسم بالزيتونة  الف
حيث استعملت فيو السبورة بدؿ حلق الذكر، أما شيوخو  كألكؿ مرة  كاف سبدرسو بأسلوب حداثي،

"إنٍت فخور بك ياسعد" ككذالك  الشيخ علي األصـر الذم خاطبو مرة قائال: بالزيتونة فكاف أبررىم:
كقد ختم أبو القاسم دراستو بالزيتونة حبصولو  اؼبؤدب كالصادؽ بسبس كاؼبختار الوزير،الشيوخ :مصطفى 

فبا ينب التطور الكبَت الذم حصل فيو بفعل  يف اؼبركز الثاين على دفعتو، 1945على شهادة التحصيل سنة
 1اجتهاده ككعيو.

 تعليمو في الجزائر:-2
 كامتهن التعليم هبا، كاستقر دبدينة اعبزائر، 1954فمرب نو  19عاد أبو القاسم سعد اهلل إيل اعبزائر يـو 

اغبراش يف مدرسة "الثبات " اليت كاف يديرىا الشيخ الربيع بوشامة قبل إف يلح عليو الشيخ فضالء ب أكال 
حيث بقى هبا إىل غاية  1955كينتقل إليها يف هناية مارس  مدرسة " التهذيب" بالعُت الباردة باألبيار،

فرنك( مث  17م يف جواف من السنة نفسها كصبع منها مائة ألف فرنك)كانت أجرتو الشهرية  هباهناية اؼبوس
الستخراج جواز سفره كسبكن من ذالك  فكر يف االنتقاؿ إىل اؼبشرؽ الستكماؿ دراستو، فاذبو إىل تونس

ن ؿبمود كىو بعد أف سجل يف ككالة السياحة "الركضة للحج كالسياحة "ككاف مديرىا السيد نور الدين ب
رئس ربرير جريدة "األسبوع" اليت كاف يكتب هبا أبو القاسم سعد اهلل قبل ذالك، كعاد أبو القاسم يف 
شهر أكت)أياـ ىجومات الشماؿ القسنطٍت( للمشاركة يف مسابقة التوظيف اليت نظمتها صبعية العلماء، 

كصلتو برقية من تونس زبربه بأف  كقد أشرؼ على اؼبسابقة الشيخ إبراىيم مزىودم كقبل ظهور نتائجها
 .2جواز سفره قد أصبح جاىزا فالتحق بتونس كمنها إىل مصر

 تعليمو في مصر: -3
 مركرا بتونس كليبيا بقي هبا ثالثة أياـ، 1955سبتمرب 24دخل أبو القاسم سعد اهلل القاىرة يـو 

القنصلية اؼبصرية كطلب التأشَتة، قصد  باعتبار أف جواز سفره كاف مكتوب عليو "اعبمهورية الفرنسية"
كآخذك كل اؼبعلومات اػباصة بو كأرسلوىا إىل القاىرة، كعندما كصلتو التأشَتة  أكمل سفره إىل مصر 

بالقاىرة  كقاـ هبا مدة طبسة عشر يوما قضها عند الشيخ  بالطائرة اليت كصلت إىل مطار "اؼباظة"
الشيخ اغبسيٍت كشيخ األزىر كالشيخ  العربية أمثاؿ: تعرؼ خالؽبا على عدد من الشخصيات اإلبراىيمي،

                                                           
 .360،صنفسوؼبرجع ، قبيب بن حَتة- 1
 .361،صاؼبرجع السابق، قبيب بن خَتة- 2



 شأة والتكوينأبو القاسم سعد اهلل الن                                          الفصل األول:

 

10 
 

اضبد الشرباصي  كؿبمد علي اغبرماين كغَتىم كبدأت مساعيو للدراسة، لكنها باءت بالفشل، ككاف يقف 
كما  لكن دكف فائدة عدا ما كتبو يف "البصائر" عند أسوار جامعة القاىرة، ليقتضي األخبار أك أم جديد،

سالة القاىرة" كداـ ذالك إىل غاية تفوقو يف مسابقة الدخوؿ إىل كلية العلـو كاليت  أطلق عليو مسئولوىا "ر 
 1كانت تضم عبنة مكونة من عمر الدسوقي كىو صاحب القرار اغباسم.

كاف أبو القاسم سعد اهلل قد انضم رفقة زمالئو الطلبة إىل جبهة التحرير الوطٍت  1955كمنذ هناية صيف 
مث االرباد العاـ للطلبة اؼبسلمُت اعبزائريُت ابتداء من جواف  عبزائريُت فرع القاىرة،من خال ؿ رابطة الطلبة ا

كما كاف ينشط مرسالت  كقد توىل حينها أبو القاسم سعد اهلل مسؤكلية عبنة الشؤكف الثقافية، 1959
ب العريب يف عبريدة البصائر ككذالك جريدة العامل العريب اؼبصرية الذم خصص لو عمودا  ربت عنواف اؼبغر 

مرآة التاريخ  إضافة إىل جريدة الرسالة بالعراؽ  كما كاف مشرؼ على مكتبة الطلبة بالقاىرة كاجمللة 
 2اغبائطية ؽبم.

 تعليمو بالواليات المتحدة األمريكية:-4
ا اليت كاف عليو لزاما أف يتجو إىل تونس -ـ-بعد موافقة جبهة التحرير الوطٍت لو باؼبنحة إىل الو

فحصل على التأشَتة من القنصلية األمريكية  لتأشَتة، فسلمو عبد السالـ بلعيد جواز سفر تونسي،ألخذ ا
كسجل جبامعة مينيسوتا كسبت اؼبوافقة  1960نوفمرب  30ا اليت دخلها يف -ـ-بتونس كاذبو إىل الو

ل أف بقسم اآلداب زبصص الدارسات األمريكية، قب 1961مام  20النهائية لو بالدراسة فيها يف 
يتحوؿ إىل قسم التاريخ كالعلـو السياسية بعد أف درس عدة أسابيع يف التخصص األكؿ ك كاصل بو 
دراستو إىل أف حصل منها على شهادة اؼباجستَت يف التاريخ اغبديث كاؼبعاصر الذم ربوؿ إليو بعد 

 فيسور ىاركلدربت إشراؼ الربك  1965سبتمرب  20اىتمامو باآلداب كحصل على شهادة الدكتوراه يـو 
 دكيتش حوؿ اغبركة الوطنية اعبزائرية.

الفارسية مبادئ  االسبانية، درس أبو القاسم سعد اهلل اللغات كاتقتها منها الفرنسية، إضافة إىل التاريخ، 
 ا نذكر:-ـ-األؼبانية إضافة إىل إتقانو لغة القرآف الكرًن العربية كمن بُت أساتذتو يف الو

ثيوفاين، شارؿ تكوينا عميقا كساعده على نقد اؼبدرسة الفرنسية كتفسَتاهتا لتاريخ اعبزائر  لينوكس ميلز،
كالعامل العريب كاإلسالمي، بعد استفادتو من اللغات اليت كصلتو بتاريخ العامل كلو ككذالك من خالؿ 

                                                           
 .49-45صص  اؼبصدر السابق،ي، مراد كزناجى 1
 .362،صالسابقاؼبرجع ، قبيب بن خَتة- 2
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ما درس بقسم االطالع عل التفاسَت األخرل غَت التفسَت الفرنسي كخاصة اؼبدرسة االقبلوساكسونية ك
 1أفاد فيها كاستفاد إىل حد كبَت. 1967-1965التاريخ جبامعة اككلَت خالؿ 

 :وانتاجو الفكري ثالثا:نشاطو العلمي-
 تدريسو في جامعة أمريكا:-1

اليت كرس  1965سبتمرب  20بعد ربصل سعد اهلل على أعلى درجة علمية كاف يطمح ؽبا يـو 
غال الفرصة اليت تتيحها التأشَتة األمريكية من التدريب لسنتُت يف ، بقي يف أمريكا مست2حياتو من اجلها

 التخصص اؼبدركس.
كاستطاع بعد ذالك التعاقد مع جامعة أككلَت بوالية كيسيكنس للتدريس هبا بعد قباحو يف اؼبقابلة التأىيلية 

دة يف قسم كساعده يف ذالك أستاذه اؼبشرؼ الربكفيسور ىاركلد دكيتش ، كحظي سعد اهلل بسمعة جي
. كأستاذ مبتدئ كأسندكا إليو مادة "تاريخ اغبضارة 1965التاريخ فشرع العمل باعبامعة يف شهر سبتمرب 

 الغربية" كىي مادة مقررة على صبيع طلبو اعبامعة مهما كاف زبصصهم.
اريخ إفريقيا كيف السنة الثانية باعبامعة بعد ذبديده لعقده أضيفت لو مادة "تاريخ الشرؽ األدىن" مث مادة "ت

 اغبديث" ككذالك مادة "الشرؽ األدىن" كىاتُت األخَتتُت ألكؿ مره تدرساف باعبامعة
عناصرىا على السبورة قبل الشركع يف الدرس  ككاف سعد اهلل حيضر ؿباضراتو من كتب عديدة كيسجل

احملاضرة ديكنهم  كالطلبة يتابعوف مع سَت الدرس كيسجلوف ما يركنو مهم ،كيف الربع ساعة األخَت من كقت
طرح ما يشاءكف من األسئلة، كمع هناية عقده الثاين منحت لو شهادة شكر نظَت جهوده من قبل رئيس 
اعبامعة كعميد قسم التاريخ كانت دبثابة التزكية لو يف طلب العمل لدل اآلخرين حيث عُت أستاذا زائرا يف 

، كبعد حصولو  1978غاف يف نوفمرب لدل جامعة مينوسوتا مث على جامعة منشي 1977شهر سبتمرب 
مدة ستة أشهر للبحث يف التاريخ الثقايف دعتو اغباجة إىل البقاء لثالث  1993على منحة فولربايت سنة 

كمنضمن اؼبواد اليت قاـ بتدريسها "تاريخ  1994سنوات فعمل بالتدريس كالبحث جبامعة مينوسوتا يف 
 .3مادة " الشرؽ األكسط" يف الفًتة الصيفيةالعرب اغبديث " كما درس يف معهد أكقسبورغ 

 
 

                                                           
 .362صقبيب بن خَتة، اؼبرجع السابق، - 1
 .32، ص 2011، عامل اؼبعرفة، اعبزائر،3سعد اهلل أبو القاسم: مسار قلم، ج -2
 .47-46، ص ص  2011،سعد اهلل أبو القاسم: حرب على كرؽ، عامل اؼبعرفة، اعبزائر -3
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 تدريسو بجامعة الجزائر :-2
للتدريس جبامعتها الوحيدة آنذاؾ، بصفتو أستاذ  1967عاد سعد اهلل إىل اعبزائر يف أكتوبر 

ؿباضر، كرغم الظركؼ الصعبة اليت القاىا كعايشها يف اعبزائر إال انو أثبت شخصيتو األكادديية. بتدريسو 
كدرس سعد اهلل عدة كحدات ىي: أكركبا اؼبعاصرة, منهجية التاريخ، تاريخ  يف خدمة اعبامعة كنشاطو

العالقات الثقافية بُت الشرؽ  اغبركة الوطنية اعبزائرية، اعبزائر العثمانية، الشرؽ األقصى، اعبزائر اؼبعاصر،
إىل نشاطو التدريسي  كإضافة1ديث،اؼبغرب العريب اغب اغبركات التحررية يف آسيا، كالغرب يف الفًتة اغبديثة،

كانت لو عدة نشاطات أخرل باؼبشاركة يف إلقاء احملاضرات كاؼبؤسبرات كنشره للعديد من اؼبقاالت يف 
اعبرائد، كتوليو ؼبهاـ إدارية حيث أنتخب  نائبا لعميد كلية اآلداب كىو أكؿ منصب إدارم يشغلو يف 

كحاكؿ سعد اهلل تطبيق الطرؽ  اف إصالح التعليم كالتعريب،اعبزائر مث رئيسا لقسم التاريخ كعضوا يف عب
 العلمي الستفادة اعبامعة كالطلبة منها. اغبديثة يف التدريس بناء على ذبربتو األمريكية يف ميداف البحث

كيعتمد منهج سعد اهلل يف إلقاء دركسو على التحاكر كتبادؿ األفكار حيث يقـو بطرح إشكالية كيفسرىا 
نو عايشها كيعطي آرائو حوؽبا مت يسمح للطلبة باؼبشاركة كاإلدالء بآرائهم حوؽبا كيناقشهم كحيللها كأ

كحياكؿ إقناعهم بآرائو كيقتنع ىو كذالك بآرائهم إف كانت صائبة فهذا األسلوب جيعل كل طالب فعاؿ يف 
منهجو  فهو يف ،اغبصة إذ كانت اغبصص يسودىا جو من اؼبناقشة العلمية الراقية بُت الطلبة كاألستاذ

خيتلف عن منهج بعض األساتذة القائم على الشرح أك اإلمالء دكف السماح باؼبناقشة أك اؼبشاركة، ككاف 
حيضر معو ؾبموعة من اؼبصادر كيوزعها على الطلبة كحيدثهم عن قيمتها العلمية، كيكلف الطلبة بالقياـ 

ساسي للوحدة كيوجههم كيرشدىم ببحوث صغَتة كالبحث عن شخصية أك مصدر ما...اخل، كببحث أ
إىل مراجع تفيدىم كزبدـ حبوثهم كيتيح ؽبم الفرصة لعرض حبثهم كمناقشتو مناقشة علمية فيشارؾ الطلبة 

 2بأفكارىم كآرائهم كعند االنتهاء كاف يثرم ىذا البحث دبعلوماتو القيمة.
فهم يف نظره على السواء يستمع  كاف رضبو اهلل متواضعا يتعامل مع طلبتو كأهنم أبنائو كال يفرؽ بينهم

النشغاالهتم كآلرائهم كيوجههم كيساعدىم كيشجعهم على التعلم كالبحث كاؼبطالعة كال يبخل عليهم دبا 
 3لديو من معلومات قيمة إذ أنو كاف حريص على تكوين طلبة فعالُت كبنائُت يف اجملتمع.

                                                           
، رسالة دكتوراه، ابراىيم لونيسي، كلية العلـو االنسانية 2013-1930مرًن خالدم: ابو القاسم سعد اهلل حياتو كاعمالو -1

 .137،ص2017/2018كاالجتماعية، جامعة اعبياليل اليابس، سيدم بلعباس، 
 .83-80قبيب بن خَتة، اؼبرجع السابق، ص ص- 2

 .82، صنفسو - 3
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 تدريسو بجامعة األردن:-3 -
اعبزائر أك حىت التوجو  التزاماتو مع جامعة منيوستا، فكر يف العودة إىلبعد ما أهنى سعد اهلل صبيع    

إىل إحدل اعبامعات العربية سبهيدا لرجوعو إىل اعبزائر كقدـ طلبو للعمل لعدة جامعات فجاءه الفرج من 
جامعة آؿ البيت يف األردف اليت كافقت على طلبو حيث كقع مع جامعتها عقدا لسنة كاحدة قابلة 

كقبل ذالك كانت قد كجهت لو دعوة من قبل معهد الدراسات العليا التابعة للجامعة العليا  ،للتجديد
ائر جبامعة عُت مشس دبصر  ستاذااإللقاء ؿباضرات عن تاريخ اعبزائر اغبديث، كما عمل  1970دبصريف 

امعة اؼبلك ، كما قاـ بزيارات علمية عب1977يوما مث أستاذا زائر جبامعة دمشق يف  15ؼبدة  1976يف 
 .1يـو  15عبد العزيز ؼبدة 

ككلف بتدريس طلبة الدراسات العليا  1996ا من سبتمرب ءكبدأ سعد اهلل العمل جبامعة آؿ البيت إبتد
نظرا ؼبؤىالتو كخربتو التعليمية كما درس بعض الوحدات لطلبة ليسانس كأسندت لو مادتُت كما يقوؿ: " 

طور الثقايف للعامل اإلسالمي اغبديث، كمادة اغبركات التحررية يف استقر الوضع يف التدريس على مادة الت
كانت تربطو  ك كعلى طوؿ مدة تعاقده مع اعبامعة درس عدة زبصصات2العامل اإلسالمي اغبديث"

عالقات جيدة الطلبة أساسها االحًتاـ اؼبتبادؿ بالرغم من اختالؼ طريقة األستاذ سعد اهلل عن غَته يف 
ا يتبعوف طريقة اإلمالء دكف فهم ك استيعاب، فحارب سعد اهلل ىذه الظاىرة طيلة التدريس حيث كانو 

تدريسو يف اعبامعة لذا كاف يدعو الطلبة إىل كتابة رؤكس أقالـ كأفكار فقط. فبا فهموه من ؿباضراتو كديتنع 
ف الطلبة  عن إمالئهم رغم ما كاف يسبب من ردكد أفعاؿ منهم نظرا لتعودىم على غَت ىاتو الطريقة، ال

 6كبعد ما قضي حوايل يعنوف إم اعتبار للتحصيل العلمي.كاف كل مههم النجاح كالعالمات اؼبتفوقة كال 
ف بداية النهاية مع لتكو  2003مام  30أعطيت لو رسالة إعفاء بتاريخ  70سنوات باألردف كبلوغو سن 

 3.جامعة األردف
  مؤلفاتو:-4

 كالفكر االدب ؾباالت شىت يف مؤلفات بعدة سجلو حيفل اذ الغزيرة بكتاباتو اهلل سعد القاسم ابو سبيز
 :مؤلفاتو على الضوء تسليط فسنحاكؿ كالتاريخ،

                                                           
، مذكرة لنيل شهادة اؼباسًت، إشراؼ خَت الدين شًتة،كلية 2013-1932خركف: أبو القاسم سعد اهلل مؤرخاآك  حفصية قطوش- 1

 .32ـ،ص2015-2014العلـو االجتماعية العلـو اإلنسانية، قسم العلـو اإلنسانية، جامعة اؼبسيلة،
 .241، ص2011اعبزائر،، عامل اؼبعرفة، 6جأبو القاسم سعد اهلل: مسار قلم -2
 .365نفسو،ص- 3
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 :الترجمة -أوال
 كتب عدة بًتصبة قاـ فلقد بامتياز مًتصبا كشاعرا، كاديبا مؤرخا كونو جانب اىل اهلل سعد القاسم ابو يعترب

 تشرشل ىنرم شارؿ ؼبؤلفو" القادر عبد االمَت حياة كتاب" راسها على يأيت اإلقبليزية اللغة عن تارخيية
 سنة" كقوميات شعوب"  ككتاب ،1982 سنة بًتصبتو اهلل سعد قاـ كقد 1967 سنة الكتاب ىذا طبع

 القدًن يف كاؼبغرب الشرؽ صراع فيها تناكؿ اإلقبليزية اللغة عن مًتصبة احباث ؾبموعة تضمن 1985
 ككلف باتيست جوف تأليف من" كأركبا اعبزائر كتاب"ك اؼبعاصرة، ديولوجياتاألي صراع ككذا كاغبديث

 تاريخ يف اؽبامة االحداث من كغَتىا اعبزائرية األكركبية العالقات اىل اهلل سعد فيو تطرؽ 1986 سنة
 ـ1969 سنة منها االكؿ اعبزء صدر اجزاء ثالثة يف" اعبزائرية الوطنية اغبركة"  ككتاب العثمانية، اعبزائر

 عبارة الكتاب ك ببَتكت االسالمي الغرب دار عن ـ1997 ك ـ1992 سنة االخرل االجزاء كصدرت
 كطبعو بأمريكا مانيوستا جامعة من الدكتوراه شهادة على للحصوؿ اهلل سعد اعدىا اكادديية دراسة عن
 عن االكؿ اعبزء كيكتب االحتالؿ اىل يعود اف اراد الدراسة هناية بعد ألنو ثاين جزءا كاعتربه 1977 سنة

 تقرير عن عبارة كىو بركجَت بَت ؼبؤلفو" القادر عبد االمَت مع" كتاب ،ك(ـ1900-1830)الفًتة
-1837)البويرة يف القادر عبد االمَت ؼبقابلة فرنسي كفد مع رحلتو اثناء اؼبؤلف شاىده ؼبا استخبارايت

1838 .) 
 :التحقيق-ثانيا

 فأسفرت عليها، معلقا اك ؿبققا اك دارسا اما اعبزائر علماء دبخطوطات اهلل سعد القاسم أبو إعتٌت     
 الغرب دار عن الصدر العدكاين عمر بن ؿبمد ؼبؤلفو" العدكاين تاريخ" ـبطوط: ربقيق عن جهوده

 اعبنوب استوطنت اليت للقبائل يؤرخ فهو احمللي التاريخ ضمن يندرج كىو 1996 سنة ببَتكت االسالمي
 كصراعها اؼبغرب اللى اؼبشرؽ من كمسَتهتا العربية كاصوؽبا تونس من الغريب كاعبنوب اعبزائر من الشرقي

 .اخل...العثمانيُت ك اغبفصيُت اغبكاـ ضد
 1982 سنة باشا ابراىيم بن مصطفى األمَت تأليف من" كاالشتياؽ اغبب يف العشاؽ حكاية" كـبطوط
 بنت األنس كزىرة اؼبلك ابن بُت جرت عاطفية مغامرات تركم تارخيية ادبية ركاية عن عبارة كالكتاب
 الغرب دار عن صدر البجائي عصيدة ايب بن اضبد ؼبؤلو" اغببيب اىل الغريب رسالة" ـبطوط التاجر،

 اؼبشدايل الفضل ايب صديقو اىل اغبجاز من هبا بعث مراسلة عن عبارة كالكتاب 2000 سنة االسالمي
 االسالمي الغرب عندار صدر عمارة بن اضبد اؼبفيت صبعها" العريب الشعر من ـبتارات" كـبطوط دبصر،
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 كالعصر عصره ادباء من عمارة بن اضبد اؼبفيت اختارىا االشعار من ؾبموعة عن عبارة كىو 1991 سنة
 اؽبداية منشور" ـبطوط ككذالك ـ،18 كالقرف ـ17القرف يف جزائريُت لشعراء قصائد كتضمنت لو السابق

 االسالمي الغرب دار عن صدر الفكوف الكرًن عبد تأليف من" كالوالية العلم ادعى من حاؿ كشف يف
 عن النبأ يف اؼبقاؿ لساف" ـبطوط ك القسنطيٍت، االقليم عن ىامة معلومات الكتاب حيتوم 1987 سنة

 سنة الوطنية اؼبكتبة اصدرتو ضبادكش بابن اؼبعركؼ ؿبمد بن الرزاؽ عبد ؼبؤلفو" كاآلؿ كاغبسب النسب
 االجتماعية ك السياسية اغبياة على للتعرؼ مهمة مصادر على احتوت رحلة عن كىوعبارة 1982
 اغبميد عبد ؼبؤلفو" اؼبغاربة ك اؼبشارقة من أعياف" ـبطوط ايضا ك.ـ18القرف يف كاؼبغرب للجزائر كالثقافية

 اػباص تراجم ؾبموعة أك أعالـ معجم عن عبارة كاؼبخطوط 2004 سنة اؼبعرفة عامل دار عن صدر بيك
 . ـ13القرف بأعياف

 :ودراسات أعالم: ثالثا
" كتاب: منهم نذر كعلمية فكرية اسهمات ؽبم كانت الذين اعبزائريُت العلماء آثار بتتبع اهلل سعد اىتم
 اهلل سعد فيو ربدث 1990 سنة االسالمي الغرب دار عن صدر" العنايب ابن االسالمي التجديد رائد

 سنة دبصر اؼبعارؼ دار عن صدر" خليفة أؿ العيد ؿبمد اعبزائر شاعر"  كتاب كآثاره، العنايب ابن حياة
" ضبادكش ابن الرحالة الطبيب" كتاب خليفة، آؿ العيد ؿبمد كشعر حياة لدراسة اهلل سعد خصو 1976

 ابن الرزاؽ عبد تتناكؿ دراسة عن عبارة كالكتاب 1982سنة باعبزائر اعبامعية اؼبطبوعات ديواف عن صدر
 الوطنية الشركة اصدرتو" القسنطيٍت الشاذيل ؿبمد االديب القاضي" كتاب كآثاره، حياتو يف ضبادكش
 كمواقفو كرحالتو كشعره القسنطيٍت الشاذيل ؿبمد الشيخ حياة الكتاب يدرس1984سنة باعبزائر للكتاب
 الغرب دار عن صدر السلفية داعية الفكوف الكرًن عبد االسالـ شيخ" كتاب القادر، عبد باألمَت كعالقتو

 دراسات"  ككتاب كمؤلفاتو، كعصره الفكوف الكرًن عبد حياة فيو درس 1986 سنة ببَتكت االسالمي
 اؼبقاالت ؾبموعة يضم كىو 1966 سنة ببَتكت اآلداب دار عن صدر" اغبديث اعبزائرم االدب يف

 . اعبزائرم باألدب التعريف هبدؼ العربية الدكريات يف نشرىا اليت كالدراسات
 :وتأمالت إبداعات -رابعا

 الكتاب ىو 1982سنة بتونس للكتاب العربية الدار عن صدر" فكرية منطلقات" كتاب:  منها نذكر
 يف القومية الثقافة عن كاالحباث اؼبقاالت من ؾبموعة عن عبارة كىو اهلل سعد القاسم ابو فكر يف الركيزة
 للكتاب الوطنية اؼبؤسسة  عن صدر" كالرحلة االدب يف ذبارب" كافريقيا،كتاب العريب كالوطن اعبزائر
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 اغبركة يف كاراء كالشعر القصة ك كالنقد االدب يف التجارب من ؾبموعة الكتاب يضم 1983 سنة باعبزائر
، على العريب الوطن ك العريب كاؼبغرب اعبزائر يف االدبية  دار عن صدر" شائكة قضايا"  كتاب العمـو
 عدة مناسبات يف اهلل سعد هبا ادىل قد احاديث عن عبارة الكتاب 1988 سنة ببَتكت االسالمي الغرب

 كالتاريخ االدب كقضايا اؼبعاصر العريب االنساف مهـو من شىت نقاط اىل فيها تعرض كدكلية كطنية جرائد اىل
 الكتاب حيتوم 1988 سنة باعبزائر للكتاب الوطنية اؼبؤسسة اصدرتو" جاؿبة افكار"  كتاب كالفكر،

 سنة باعبزائر االمة دار عن صدر" حضارية مهـو" كتاب كالفكر، كاالدب الثقافة يف كمقاالت احباث على
 كتاب كمصائب، ؿبن من ؾبتمعو فيو يتخبط ؼبا كحزنو اؼبو عن فيها عرب خواطر عن عبارة كىو 1993

 مستوحاة قصص طبسة كتضمن 1986 سنة باعبزائر للكتاب الوطنية اؼبؤسسة عن صدر" خضراء سعفة"
 ،(الدخوؿ فبنوع التبغ، مرارة غراـ، ليلة خضراء، سعفة القرية، فتاة)كىي اهلل سعد عايشو الذم الواقع من

" االخضر الزمن"  ككتاب ،1993 سنة بتونس اؼبعارؼ دار عن صدر" الثقايف اعبدؿ يف"  كتاب
 . الشعرم اهلل سعد ديواف عن عبارة كىو 1985 سنة باعبزائر الوطنية اؼبؤسسة اصدرتو
 :البحوث-خامسا

 .ـ133 ،1996الثقافة يف نشر حبث كإفريقيا اعبزائريوف اؼبًتصبوف -1ا
 .ـ1960مارس17اؼبعرفة ؾبلة يف اعبزائريُت، إيل فرنسي بياف أكؿ-2
 .1964ـ،نوفمرب1964اكتوبر سبتمرب15اؼبعرفة ؾبلة ،يف1830-1776العالقاتاعبزائريةاألمريكية-3
 الثقايف اجملاىد ؾبلة يف 1816-1776 العريب اؼبغرب كدكؿ أمريكيا بُت الدبلوماسية العالقات-4

 .ـ1970يناير 17(كىراف)اعبمهورية كنشرهتا الفرنسية إىل كاكش السيد ترصبها ،1969
 بالقاىرة، العربية اللغة ؾبمع ةؾبل يف للتوربُت العربية اللغة كتعليم الفرنسيوف اؼبستشرقوف-5

 .ـ1989مايو أكؽبا، حلقات يف الشعب كنشرهتا1989مايو64
 تونس التونسي، باشا الدين خَت للندكة كرقة اعبزائر، يف التونسي باشا الدين خَت دعوة صدل-6

 .ـ1990خريف
 . 2003 بَتكت، االسالمي، الغرب دار االسالمي، العريب التاريخ يف حبوث-7
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 :التاريخ ميدان في-سادسا
 :كىي اعبزائر تاريخ خدمت اليت الكتب من ؾبموعة اهلل سعد القاسم ابو ألف

 اجزاء 10يف 1981 سنة باعبزائر كالتوزيع للنشر الوطنية الشركة اصدرتو" الثقايف اعبزائر تاريخ" كتاب
 اىل كصوال االستعمارم العهد اىل العثماين العهد من بداية للجزائريُت الثقافية اعبوانب ـبتلف فيو عاجل
 سنة باعبزائر كالتوزيع للنشر الوطنية الشركة عن صدر" اعبزائر تاريخ يف كاراء احباث" كتاب اعبزائرية، الثورة

 اعبزائر تاريخ يف الباحثوف منها ليستفيد متباعدة فًتات يف اهلل سعد كتبها مقاالت عن عبارة كىو 1982
 الشركة عن صدر" اغبديث اعبزائر تاريخ يف ؿباضرات" كتاب عامة، العريب اؼبغرب لتاريخ كالدارسوف

 العهد اىل العثماين العهد من االنتقالية الفًتة احملاضرات ىذه تناكلت 1982 سنة باعبزائر للكتاب الوطنية
 . الفرنسي

 :رابعا: وفاتو -
ـ، عن عمر 2013دظبرب 14اؼبوافق ؿ  ق14351صفر11تويف أبو القاسم سعد اهلل يف     
 اىل اف للعالج، كفضل البقاء يف اعبزائر،بعد معانات مع اؼبرض، كقد رفض نقلو إىل اػبارج  نة س83ناىز

أصابتو كعكة صحية لينتقل على اثر ذالك إىل اؼبستشفى العسكرم بعُت النعجة كىناؾ لفظ أنفاسو 
كالصاعقة ، كشيعت جنازة الفقيد بعد صالة األخَتة، فقد كاف خرب كفاتو على قريتو كأصدقاؤه كؿببيو  

كسط صبوع غفَتة من سكاف اؼبنطقة كطلبتو الذين قدموا من ـبتلف  العصر من يـو األحد دبدينة قمار،
كبعد  كاليات الوطن، كقد كاف قد أكصى اؼبرحـو أف يدفن دبسقط رأسو بقمار كأف ال تقاـ لو جنازة رظبية،

رزاؽ فسـو رئيس صبعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت، كلمة أشاد فيها مراسيم الدفن ألقى السيد عبد ال
 .2خصاؿ كأخالؽ الفقيد، كمسامهتو يف تدكين التاريخ الثقايف

ككانت ردكد الفعل على كفاتو كثَتة، فبمجرد كصوؿ خرب كفاتو إىل قاعات ربرير كسائل اإلعالـ اعبزائرية 
أمل شديد كبدءكا يسردكف إجازتو ليس يف حقوؿ العلم فحسب، بل كالعاؼبية حىت تناقل الناس اػبرب حبسرة ك 

"تأكد من أف العظماء ال ديوتوف  حىت يف ميادين األخالؽ كالتميز كيقوؿ صديقو اإلعالمي مراد كزناجي:
كالكبار ال يغادركف مهما كانت الظركؼ لقد شعرت يومها ككاف الرجل يبعث من جديد، بشكل هبي ال 

                                                           
 .368اؼبرجع السابق،ص، قبيب بن خَتة- 1
 .17اؼبرجع السابق،ص، مرًن خالدم- 2
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، كاألصبل يف ذالك ىو إحساس الناس دبختلف مستوياهتم كمشارهبم كتوجهاهتم يضاىيو أم شكل أخر
 كشرائحهم العمرية، دببادئ اؼبرحـو كإخالصو لدينو كعملو كذاؾ ىو االنبعاث اغبقيقي".

 



 

 

 
 الفصل الثاني

 أبو القاسم سعد اهلل والتاريخ
 

 أوال:الكتابة التاريخية عند ابو القاسم سعد اهلل
 

 ثانيا:البعد الثقافي في كتابات أبي القاسم سعد اهلل
 

من بعض القضايا التاريخية ثالثا:مواقفو
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 :سعد اهلل ابو القاسم أوال:الكتابة التاريخية عند
 مفهوم أبو القاسم سعد اهلل للتاريخ:-1

تطور مفهـو كطبيعة مادة التاريخ كؾباؿ اىتماـ اؼبؤرخ، اختلفت اآلراء حوؿ تصنيف  انطالقا من
 اإلنسانية  فطرحت عدة أراء ـبتلفة. علم التاريخ كربديد مكانتو يف إطار  اؼبعرفة

أما سعد اهلل فيعرؼ التاريخ على أنو علم قائم بذاتو لو قواعده كمناىجو، فهو قائم على العقل ك 
االحتكاـ إىل اغبقيقة كالشهود كالوثائق، كىو بذالك يبعد صاحبو عن العاطفة كاػبياؿ كالصور اؼبكونة 

مل كيسعي إىل التأكيد من اغبوادث التارخيية، حيث يرم سعد اهلل بألواف الطيف، لذالك فاؼبؤرخ يفكر كيتأ
 أف التاريخ ال خيضع للتفسَت اؼبادم كالتفسَت الديٍت بل جيمع بينها حسب النظرة اإلسالمي.

كيف حوار أجرتو أظباء خزا علة مع أبو القاسم سعد اهلل نشر يف جريدة الشورل األردنية، سألتو عن    
ابو قائال: "التاريخ حقل من حقوؿ اؼبعرفة اإلنسانية تتمثل يف كل ذبارب اإلنساف اػبَتة مفهـو التاريخ فأج

كالشريرة، كمن مث تظهر قيمة التاريخ بُت العلـو األخرل، كالتاريخ يدرس للعربة كاؼبوعظة كللمتعة، 
كما يقاؿ  كللتخصص يف ؾباؿ التدريس كالبحث، كىو من العلـو اليت تتحدل فتجعلو يشك يف كل ما قيل

كيف كل ما فعل اإلنساف كما مل يفعل ىل حدث ما حدث بفعل فاعل ديكن ربديده إال بالقرائن 
 .1كالدالالت كالتخامُت  ىكذا التاريخ يف ربديده للمؤرخ كلكل باحث فيو"

كيذىب ليقوؿ: "أما التاريخ عندم فهو ؿبلي نظرم كؿبط رحايل بعد أف جلت يف األدب كالشعر    
، فجعلت منو مرجعي يف اغبكم على الناس كتصرفاهتم، من كاللغة كع لم النفس كغَتىا من الفنوف كالعلـو

أدين السلم االجتماعي إىل أعاله، كال يفلت مٍت الباشا كال اؼبنبوذ ألنو منبوذ،  كما يفلت مٍت الغٍت ألنو 
 2الغٍت كالسلطاف ألنو سلطاف، كلهم عندم يف مسطرة التاريخ كميزانو سول ".

ليس كل من يكتب  يف التاريخ  مؤرخا لإلحداث، كليس كل من ينشر الوثائق باحثا يف الًتاث، كما ك 
 ليس كل من يثَت إشكالية اك يطرح مسالة يعترب ؿبلال ؼبعطيات التاريخ، ألف موصفات اؼبؤرخ 

جيعل كنوعية إنتاجو ربدد على ضوء ما ديلكو من رد معريف كمنهج علمي كمتطور أكادديي، كىذا ما 
 اؼبؤرخُت اغبقيقيُت عددىم قليل.

                                                           
 .204-203القاسم سعد اهلل،حوارات، اؼبصدر السابق،ص صأبو - 1
2

 .29، ص2015 مراد كزناجى:مفهـو التاريخ عند سعد اهلل،عامل اؼبعرفة،اعبزائر،-
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ككذالك يذكر سعد اهلل  إف التاريخ قدر مشًتؾ حيتفظ جبميع األحداث كالتطورات اإلنسانية منذ فجر    
التاريخ، كيسجل صبيع اػبصائص اليت  ىذه اغبياة، كعدلت سلوكها بالنظر إىل جذكرىا النامية اػباضعة 

تلك األحداث كالتطورات، أك بتغيَت علمي اؼبادة اػباـ اليت يتألف منها لتأثَت التنبؤ كاالرتقاء، بيدا إف 
التاريخ البشرم، ؽبا فبيزات اعتبارية ذبعل األجزاء اؼبؤلفة لتلك اؼباىية الكلية ذات مقاييس  ـبتلفة باعتبار 

يألوف كخصائص  الزماف كاؼبكاف كالطبائع كالتقاليد... كمن ىذه النظرية أصبح تاريخ كل أمة فبيزا عما عداه
 .1من حيث النظر إيل تلك األجزاء اؼبكونة للحقيقة الكلية اؼبشار إليها

 منهج أبو القاسم سعد اهلل في كتابة التاريخ:-2

 يعترب سعد اهلل الكتابة التارخيية عملية متجددة فكل جيل لو تفسَته للتاريخ فهي زبضع ؼبا عليو
الكتابة التارخيية عملية متجددة ديارسها كل  أفحضارية حيث يقوؿ:"  اعبيل من ثقافة ككثائق كإبداعات

 2جيل بالقدرة العقلية اليت كصل إليها كالوثائق اؼبتوفرة لديو كاؼبستجدات اغبضارية اليت ربيط هبا".
حث ب دقيقة يف ؾباؿ البكسبيزت الكتابة التارخيية عند سعد اهلل باعبدية كالصرامة كالعملية كإتباع أسالي   

خبصالو العلمية ككتاباتو التارخيية عن األكضاع السياسية كالثقافية اليت  الكثَتينكىذا ما أشاد بو ، التارخيي
سعد اهلل يف كتاباتو اؼبنهج العلمي البعيد عن الذاتية  اتبعكقد ، االستعماريةعرفتها اعبزائر خالؿ اغبقبة 

اليت  األفكارن اؼبوضوعات التارخيية نظرا لواقعية بعض اغبقائق كإزالة الغبار عن الكثَت م إىلللوصوؿ 
يناقشها كىذا ناتج عن قوة اإلطالع كالتمحيص كالنقد فبا جعل طرحو العلمي يتميز باؼبوضوعية كعدـ 

 3السكوت عن اغبقائق التارخيية اليت توصل إليها.
وف يكتبونو كفق اؼبناىج كيرل سعد اهلل أنو ال ديكن اعتبار كجود تاريخ ما مل يكن ىناؾ مؤرخُت متخصص

فاؼبؤرخ عند سعد ىو الذم درس اؼبناىج التارخيية اغبديثة  ،كالتعصب العلمية اغبديثة بعيدا عن اؽبول
كاؼبزيفة، اؼبتعارضة  ككيفرؽ بينها كبُت مناىج العلـو األخرل كحيسن استعماؿ الوثائق كيعرؼ منها اؼبتفقة 

سعد اهلل إىل التسلح باؼبناىج العلمية اغبديثة ككتابة التاريخ العلمي الدقيق ال التاريخ  دعىحيث 
 4االستعراضي أك تاريخ اؼبناسبات.
                                                           

1
 .45ؼبصدر السابق،ص، اكزناجىمراد -
 .7ـ،ص2011، عامل اؼبعرفة، اعبزائر،4ج يف تاريخ اعبزائر كأراء أحباثالقاسم سعد اهلل: أبو- 2
 ؾبلة عصور اعبديدة،ؿبمد بليل: الكتابة التارخيية عند شيخ اؼبؤرخُت أبو القاسم سعد اهلل بُت العاطفة الذاتية ك اغبقيقة التارخيية،  - 3

 .286ص،2014،ابريل 13العدد 
 .146-144ص ص ؿبمد ؼبُت بلغيث، اؼبرجع السابق،  -4
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 فبيزات منهج سعد اهلل يف كتابة التاريخ يف النقاط التالية: إصباؿكديكن 
 قصَتة توضح اؼبعٌت اؼبقصود كفيو بإبراز اؼبادة التارخيية بعبارات  اىتمألسلوب بسيط كسهل  استخدامو-1

يبقى على صورة كاحدة متبعا يف تنظيمو ، م من تعدد صور الكتابة التارخييةإلتزامو دبنهج كاحد كبالرغ
 الًتتيب الزمٍت الذم يقـو على صبيع ما أختلف من اغبوادث كالربط بينهما.

كالتماشي كالنمو الذم دييز تاريخ  ،مناىج الكتابة التارخيية كتبسيط أدكاهتا ويرتطأمهية تركيزه على  -2
 اجملتمعات.

 حرصو على كتابة التاريخ الوطٍت اعبزائرم كليس إعادة كتابة التاريخ كما فهمو البعض.-4
عند اؼبؤرخ سعد اهلل الذم  عناكين الكتابة التارخيية ىي، الوضوح كاألمانة كاؼبوضوعية التجديد كالتشويق-5

الذم أحدث نقلة يف أف اؼبؤرخ مل يعد باحثا عن اغبقيقة للحقيقة بل خدـ اغبقيقة كاحًـت القارئ كىو 
 1صارت كتابة التاريخ صناعة كفن.

 العتمادىارح اؼبوضوعي كالعلمي نظرا طات سعد اهلل يف عمومها سبيزت بالأف كتاب كمن ىذا اؼبنطلق قبد
وعيو كتثبت شيخ اؼبؤرخُت على مناىج علمية أصيلة باسًتداد األحداث التارخيية كربليلها بطريقة موض

اؼبصادر كفبارسة النقد  استخداـككاف سعد اهلل يتقن ، كتاباتو اؼبختلفة يف مل خيفها اليت كانتماءاتوبأصالتو 
ما كاف كاضحا يف كتاباتو كغناىا كىذاعليها كيعرض األحداث من كحي ىاتو اؼبصادر اؼبختلفة كاؼبتنوعة. 

كرغم  ،اغبكم ها التارخيي مع االستشهاد هبا يف إيصاؿ الفكرة كتثبيتباؼبادة الوثائقية كتوظيفها يف سياق
معرفتو للعديد من اغبقائق إال أنو ال يتواىن يف اغبكم مسبقا كال يقدـ نتائج بدكف أدلة مهما كانت منطقية 

 2فهي عنده تظل بال قيمة.
 

نتيجة ، فلغتو رفيعة اؼبستولكفبا يالحظ على كتابات سعد اهلل ىو طغياف األسلوب األديب يف كتاباتو 
د يأيت بتعبَت قرآين تكوينو األديب فضال عن الثقافة الدينية حبيث يورد اقتباسات من القرآف الكرًن أك ق

 يف الكتابة التارخيية لديو. البالغ األثرراجع لتكوينو يف اؼبدارس القرآنية اليت كاف ؽبا  ضمٍت كذالك
 

                                                           
اؼبرجع السابق،  ،عبد القادر بكارم: اعبانب التارخيي يف فكر الشيخ ابو القاسم سعد اهلل من خالؿ مقاالتو يف ؾبليت االصالة كالثقافة-1

 .342ص 

 .315ص، مفهـو التاريخ ،اؼبصدر السابق،مراد كزناجي-2
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كاجهتو صعوبات خالؿ عملية حبثو ككتابتو للتاريخ حيث يقوؿ أنو كتب كسعد اهلل كغَته من الباحثُت    
كبأنو كاف ينحت الكتابة من حجر  ،الكتابة يف اعبزائر باؼبعجزة فككص يف ظركؼ جد قاسية كصعب

كبالتايل نقص يف ، أف ىناؾ نقص كبَت يف تدعيم الكتابة كتسهيل مهاـ الباحثُت أيضا ىذاصلد كيقوؿ يف 
كتب كاجملالت ككذالك غياب احملفزات إذ أف اؼبؤرخ ال جيد اؼبناخ اؼبناسب كاؼبساعد للكتابة الوسائل من ال

إذ يرل سعد اهلل أف السكن اؼبريح الذم يتوفر على شركط الراحة كاؽبدكء من الضركريات إلنتاج الباحث 
ر فال حيق ؽبا أف سبنع دكر السلطة السياسية يف ىذا األم ، كأيضاكتقدديو اإلضافة الالزمة يف ؾباؿ زبصصو

  إذافهي اؼبسؤكلة على توفَت اعبو كالوسائل لذالك. كلكن يف حالة ما  ،الكتابة التارخيية يف أم موضوع كاف
سبنع نشره كىنا جيب التفريق بُت  أفك تصدعات سياسية فهنا حيق ؽبا أكاف نشر كتاب قد يثَت مشاكل 

كما أف سعد اهلل ربدث عن اػبوؼ من التاريخ الذم يعترب من معوقات الكتابة التارخيية  ،الكتابة كالنشر
  إىلأك حىت غَت إنسانية فبا يدفعهم  أخالقيةإذ خيشى اؼبؤرخ كتابتو للتاريخ إذ كانت غَت كطنية أك غَت 

 1كبت التاريخ كؿباكلة إخفائو بكل الوسائل.
 اسم سعد اهلل:ثانيا:البعد الثقافي في كتابات أبو الق-

لقد أكىل سعد اهلل التاريخ الثقايف للجزائر اىتماما بالغا كىذا يظهر من خالؿ كتاباتو لتاريخ 
اعبزائر، كقد اجتمعت عدة عوامل سامهت يف تغلب التاريخ الثقايف عند شيخ اؼبؤرخُت ، لعل من أبرزىا ما 

 يلي:
ها الًتاث اؼبعريف اعبزائرم عرض مواقف التحدم إف الثقافة يف جزائر االستقالؿ مل تتجاكز يف معاعبت   

كمظاىر اؼبقاكمة  كمل هتتم يف إسهامها إال باؼبوضوعات الوطنية السياسية كاألعماؿ الثورية البطولية يف 
مواجهتها لإلجراءات التعسفية  لإلدارة الفرنسية باعبزائر فبا جعل االىتماـ باؼبواضيع الثقافية كالتعريف 

 2خر االنشغاالت إف مل يكن من قبل الًتؼ الفكرم.برجاالهتا يف أ
كما أف  اؼبسائل  الثقافية للجزائر خالؿ العهد العثماين مل تنل حظا  أكفر من الدراسات، ىذا راجع إىل 
اىتماـ الباحثُت باإلحداث السياسية كالعسكرية كالقضايا االقتصادية كاالجتماعية، باإلضافة إيل طبيعة 

 3عبزائر الذم سبيز كجوده بالطابع العسكرم علي حساب اعبانب اغبضارم.اغبكم العثماين با
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كىذا ما جعل عمال  رائدا من قبيل موسوعة "تاريخ اعبزائر الثقايف" يف ظركؼ اعبزائر اغبالية دبثابة     
 1مشركع ـبالف للمألوؼ بل عمل خارج  عن السلوكيات اؼبتعارؼ عليها يف عامل الثقافة اعبزائرية،

يقوؿ أبو القاسم يف ىذا الشأف إف تركيزه على اعبانب الثقايف بدؿ السياسي، ألنو يعترب اجملاؿ ىو كما 
الركيزة  أما اعبانب السياسي فهو حقا ضركرة كلكن جييب أف نتكوف قوميا كثقافيا لكي نطالب 

 2باالستقالؿ كالسيادة لذالك كجو جهوده ػبدمة ىذا االذباه .
ضل تاريخ الفكر كالثقافة  كذالك لتكوينو  األديب، كديكن إف يكوف السبب  كراء ككاف أبو القاسم  يف   

عدـ كتابتو حوؿ تاريخ  الثورة ىو خوفو من إف يتغلب على كتاباتو الذاتية  حبكم انو احد اؼبشاركُت يف 
نظر أحزاهبم ىذه الثورة  ككتب قائال "إين اعرؼ بعض اؼبؤرخُت اعبزائريُت الذين أذا كتبوا عنها من كجهة 

 أك اؽبيئات اليت كانوا منتمُت إليها قبل الثورة، كأعتقد أف مؤرخي الثورة سيتأثركف أيضا بدكرىم فيها.
 

 :ةقفو من بعض القضايا التاريخيامو  ثالثا:-
 موقفو من الحقبة العثمانية:-1

تعترب اغبقبة العثمانية يف تاريخ العرب اغبديث من أكرب اغبقب التارخيية إثارة للنقاش بُت اؼبؤرخُت     
كالكتاب بُت مندد ؽبذه اغبقبة ؿبمل إياىا كل ما أغبق بالبالد العربية من زبلف كبُت فبجد ؽبا بعد امتداد 

 اػبالفة اإلسالمية .
اعبزائر كجد نفسو  كسط اعبدؿ التارخيي، فكاف ذالك ما دفعو  إذ أف سعد اهلل يف إطار اىتمامو بتاريخ    

للتعميق يف البحث يف ىذا العهد، يف ؿباكلة منو لتأسيس رؤية كطنية جزائرية يف التعامل مع أحداث ككاقع 
ىذه اغبقبة كوهنا من أكثر اؼبراحل التارخيية اليت تعرضت لتشويو فظيع على أيدم كتاب اؼبدرسة 

ما تعد ىذه اغبقبة من تاريخ اعبزائر حقبة مهمة كحاظبة، حيث شهد القطر اعبزائرم االستعمارية، ك
،كلعل من أبرزىا تبلور شخصية الدكلة الوطنية اعبزائرية، كتنامي 3متغَتات سياسية جذرية ال ديكن إنكارىا

أضحت خالؿ قوهتا كدكرىا البحرم على الصعيدين اإلقليمي كالدكيل، ككما كصفها سعد اهلل إف اعبزائر 
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ثالثة قركف من اغبقبة العثمانية "قوة حبرية تسيطر على البحر األبيض اؼبتوسط كعلى أجزاء ـبتلفة من 
 شواطئ احمليط  األطلسي". 

كاىتم سعد اهلل باغبقبة التارخيية أديا اىتماـ، فأرخ كبعث الركح كبعث الركح يف العديد من اؼبكنونات   
، كيبدأ سعد اهلل بالتاريخ للحقبة العثمانية من خالؿ طرح تلك التساؤالت الثقافية اليت زبص تلك اؼبرحلة

اعبوىرية العميقة على غَته من اؼبؤرخُت، ىل جاء العثمانيوف إىل اعبزائر غازين اك منقذين ؟كىل كاف 
كجودىم خَتا كبركة على البالد كأىلها ككاف شرا كنقمة عليو؟ كىل كانت اعبزائر يف عهدىم مستقلة اك 
تابعة؟ إىل غَت ذالك من التساؤالت كىذه التساؤالت األساسية ىيا الباعثة على اػبصوصية يف التاريخ 
اعبزائرم، كمبعث ىذه اػبصوصية ىو الظرفية   التارخيية للحضور العثماين يف ايالة اعبزائر اليت خضعت إيل 

اإلقليمية السائدة آنذاؾ كاػبطر  إجراءات ـبتلفة عما ىو اغباؿ يف االياالت العثمانية األخرل فالظركؼ
الصلييب األكريب على السواحل اعبزائرية  استدعى تدخل الدكلة العثمانية بأمر من أىايل البالد أنفسهم 

 1لنجدهتم .
كمن الصعب ربديد كصف موحد بُت الدراسيُت لتواجد العثماين باعبزائر، فهو فتح يف عصور اغبركب    

يف عصر العدكاف على الشعوب اإلسالمية كقت ضعفها كتنازعها كىو الدينية، كىو تدخل اك دخوؿ 
احتالؿ يف عصر القوميات كىو ليس تواجدا كال دخوال يف رأيو ،الف التعبَتين يعيناف زمنا قصَتا غَت مؤثرا، 

،حيث يؤكد سعد اهلل يف ذالك أنو من 2بينما العهد العثماين )ثالثة قركف كأكثر( لو تأثَته كطابعو اػباص
اإلجحاؼ كصف العثمانيُت "باؼبستعمرين" كالفرنسيُت فهؤالء اعتدكا على شعب كاحتلوا بلدا، كقاموا 
حبركة توطُت على حساب شعب اعبزائر كشردكا أىلها باغبركب البادية كإحالؿ ثقافتهم ؿبلها كترؾ 

 اعبزائيُت يف حالة زبلف مقصود بينما العامل يعيش عهدا جديدا من التطور كالتقدـ.
كبالعودة إىل ثنائية التنديد كالتمجيد، فسعد اهلل يباشر حالة التنديد باغبقبة العثمانية، من زاكيتُت    

متتابعتُت مها حالة التخلف كاالكبطاط اليت شهدهنا اعبزائر خالؿ ىذه اغبقبة، كمن شبة مسؤكلية تلك اغبالة 
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خيمة على اجملتمع اعبزائرم كمن خالؿ عن االحتالؿ الفرنسي للجزائر، كما ترتب عن ذالك من نتائج ك 
ذالك فهو حيمل العثمانيُت كل ما حل باعبزائر من جهل كزبلف، إال انو يف موقع يقر بأنو: "بالرغم من 
أمهية اؼبرحلة العثمانية يف تاريخ اعبزائر، فإهنا  بقيت حقال بكرا أماـ الدارسُت" كبالرغم فبا يبدك من ىذا 

تناقض فانو يف حقيقة األمر لليس كذالك، بل إف األستاذ سعد اهلل كاف حريصا اغبكم من الوىلة على انو 
إف يضع موقفو من ىذه الفًتة التارخيية بشكل مناسب لقناعتو الفكرية كؿبدداتو اؼبنهجية، كاؼبتمعن يف 
إنتاج  سعد اهلل سيالحظ إف موقفو من ىذه الفًتة سجل تطورا مكن من رصد بعض مالؿبو من خالؿ 

 1اتو من مطلع عقد الستينات من القرف العشرين حىت مطلع األلفية الثالثة.مؤرخ
باإلضافة إىل أف سعد اهلل كاف يضع موقفو من السياؽ التارخيي لتلك اؼبرحلة دبعطياهتا كظركفها كيرل    

نا نظلم من اػبطأ ؿباكمة ىذه اؼبرحلة دبعايَت خارج السياؽ السائد يف زمنها كيقوؿ يف ذالك: "كالواقع أن
ىذا العهد )العهد العثماين( إذا طبقنا عليو معيار اليـو فوضعناه بعصر التنوير أك عصر الظالـ بينما ىو مل 
يكن ال ىذا كال ذاؾ كإمنا كاف بكل تواضع يعرب عن حالة كانت سبر هبا كل اجملتمعات اإلسالمية"، كمن 

لتحالف مع اػبالفة اإلسالمية يف أكائل القرف الثابت تارخييا أف اعبزائريُت أنفسهم ىم الذين طالبوا ا
السادس عشر، ككاف ذالك الطلب يستهدؼ التعاكف مع اػبالفة لطرد الغزاة اإلسباف كالربتغاؿ الذين 
احتلوا شطرا من سواحل اعبزائر كىددكا صبيع إفريقيا الشمالية باالحتالؿ، كىكذا فاف نزكؿ األسطوؿ 

رغبة اعبزائريُت أنفسهم مل يكن لالستعمار كلكن إلقباد جزء من العامل  العثماين ميناء اعبزائر بناء على
 2اإلسالمي كاف مهددا باػبطر.

كمداـ األمر يتعلق بالتحالف االسًتاتيجي كاالقتصادم، فاف العمل الثقايف مل يكن ذات أمهية يف    
فاؼبوضوع، فالثقافة مل تكن مزدىرة شأهنا شأف الثقافة يف البالد العربية اإلسالمية  األخرل غَت أف ىناؾ 

يف الثقافة، إما يف اعبزائر فكانت  اختالفا كاضحا ىو أف السلطة يف البلداف العربية اإلسالمية، قد تدخلت
غائبة سباما يف اجملاؿ الثقايف كيؤكد سعد اهلل على الدكر الذم تلعبو الرعية اك الشعب يف ىذا األمر ،فإذا  

   3كانت مل تقـو بواجبها فلماذا يالـ اغبكاـ كحدىم.
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كنو يشَت أف كل ذالك كيف ىذا أشار سعد اهلل أنو ليس بالضركرة تربئتهم من أخطائهم  كمثاليتهم، ل
جيعلهم يف مقاـ االحتالؿ الفرنسي  يف ما ارتكبو من جرائم كأف ىذه اؼبقارنة ربتل موقعا ؿبوريا يف بناء 
سعد اهلل ؼبوقفو من العهد العثماين، فهو كثَت ما يعترب إغباؽ كل السلبيات بو امتدادا للمدرسة التارخيية 

ذلك فاف سعد اهلل عندما يتناكؿ مرحلة اغبكم العثماين خصوصا ما الفرنسية كاؼبتأثرين هبا من اعبزائر، كل
يتعلق منها باألكجو السلبية سرعاف ما ينبو إىل التفريق ما بُت نقد ىذه السلبيات كىو أمر طبيعي ال خيلو 
منو نظاـ حكم كلكن من اػبطأ  ربويل ذالك النقد إىل حكم عاـ أك ؿباكلة سحب اغبكم عن االستعمار 

 1جود العثماين.على الو 
كفبا سبق نالحظ إف سعد اهلل يف نظرتو من اغبقبة العثمانية ال يتخذ موقفا جامدا حياكؿ أف يربره كلكنو    

يتعامل مع ىذه اؼبرحلة التارخيية دبوضوعية متوازنة حسب السياؽ التارخيي كالظرؼ اغبضارم، كتبعا ؼبا 
خالؿ ذالك على اجيابيات كسلبيات ىذه ذبود بو اؼبصادر التارخيية اؼبتعددة من مادة علمية ،متوافقا من 

 .2اؼبرحلة دكف تطرؼ
 :موقفو من المدرسة االستعمارية-2

موقفا صارما حيث انتقد اؼبؤرخُت الفرنسيُت كرأل  االستعماريةكاف موقف سعد اهلل من اؼبدرسة      
كركز ىؤالء فيها على  زائرفيهم قلة اؼبوضوعية بإعتبار كتاباهتم أهنا تؤرخ لإلدارة اإلستعمارية ال لتاريخ اعب

التاريخ اإلقتصادم كاإلدارم كالعسكرم كأمهلوا التاريخ السياسي كالثقايف كاإلجتماعي للجزائريُت ألف 
السلطة أعمتهم عن اغبقيقة التارخيية، فهذه الكتابات ظلت ربمل صور غامضة كمشوىة مستوحاة من 

اهلل ىذه الكتابات يف كتب الدليل كاإلنطباعات ، فصنف سعد كالتعصب الديٍت كالتفوؽ اؼبادم العداكة
ئر كأمناطها كالعادات كطرؽ كتعٍت تلك الكتب اإلنطباعات اليت تشرح للسياح طريقة اغبياة يف اعبزا

تارخييا من خالؿ اؼبئات من اؼبؤلفات  اكبرافاكاعترب سعد اهلل أف اؼبدرسة اإلستعمارية صنعت ، 3العيش
التارخيية، فسياسة طمس اغبقائق كتشويو تاريخ الشعب اعبزائرم من قبل الكتاب الفرنسيُت مل سبس 

جعلوا منو شعبا  أهنمدرجة  إىللتشمل اعبانب السياسي  أيضااعبانب الثقايف فحسب بل امتدت 
 4.إسالمهمذبريدىم من  مستسلما خاؿ من أم زعامات أك قيادة كطنية كحاكلوا
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الكتابات الفرنسية طغت على اؼبكتبة الوطنية فيما يتعلق بتاريخ اعبزائر  أفالحظ بعد االستقالؿ يك 
اغبقيقة  اليت من شأهنا إبراز الوطنية كمضامينها بعيدة كل البعد عن اغبقيقة مقابل ذالك غياب األقالـ

استعمار  ة فًتة اإلحتالؿ كتبت خبلفي أثناءة اليت كتبت غلب الكتابات الفرنسيأف ،كالرد على ىذه الكتابات
قبضوا على  مسيحيُتكوهنم تغلبوا على اعبزائريُت بالقوة ككوهنم شعبا متحضرا حكم شعبا متخلفا ككوهنم 

زماـ شعب مسلم، ىاتو اؼبنطلقات ىي اليت قررت نوعا من اغبتمية التارخيية كربكمت يف الكتابات 
تربير حركة  إىليسعى فقط الكولونيانيو تو اؼبدرسة الفرنسية اؼبنهج الذم اتبع ىذاك الفرنسية عن اعبزائر 
سعد اهلل يف سياؽ الرد على الكتابات األجنبية كملئ الفراغ الذم تعاين منو  كضعد االستعمار، كعليو فق

ا مع اؼبستعمر اؼبكتبة الوطنية التارخيية مشركعا كاعدا تضمن مسحا شامال لتاريخ اغبركة الوطنية كصراعه
 1954.1غاية  إىل-1830من  انطالقاالفرنسي 

 كصنف سعد اهلل من خالؿ فًتات البحث يف تاريخ اعبزائر إىل عهدين:
نو عهد اؼبدرسة أأطلق عليو اؼبؤرخ ستيفاف غزاؿ :1330-1330عهد المؤرخين العسكريون -1

القددية يف كتابو التاريخ كيف ىذه الفًتة كاف الكتاب عبارة عن ضباط عسكريُت جيمعوف كل ما  اعبزائرية
لقادة  ، لكن انعداـ التخصص كاعتماد ىؤالءكآثار قددية كشفوية مكتوبةمن مصادر  أيديهمتقع عليو 

 اإلنتاجذا على دافع اؽبواية الشخصية يف تسجيلهم لألحداث ككصف االنطباعات كالتعليق عليها جعل ى
 2الكتابة التارخيية. إىلالثقافة العامة منو  إىلاقرب 

من  ة اعبزائر يبدأ عهد جديد من كتاب جامعة بتأسيس:1254-1330المؤرخين اإلختصاصيين-2
 أثناءاعبامعات كل التسهيالت كالتشجيعات اؼبادية  كتابة تاريخ اعبزائر عند الفرنسيُت حيث كجد أساتذة

ىذه  أفالعهد مدل تبعية كتابة التاريخ لالستعمار، إذ  ىذااؼبصادر كتعكس دراسات حبثهم عن اؼبعارؼ ك 
الكتابات كانت تعمل على تربير اإلستعمار كالتأريخ لو باستثناء بعض اؼبؤرخُت اإلختصاصُت الذين سبيزت  

ة يف السيطرة الفرنسي ىدفهم ىو مساعدة اإلدارة األخَتكتاباهتم بالتحليل كالنقد كاؼبقارنة لكن كاف يف 
 3على مقاليد اعبزائر.
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كلكن رغم النقص يف عمل اؼبدرسة االستعمارية ال تنفي قيمة األعماؿ اليت أقبزهتا إذ أهنا تركت لنا    
رصيدا ال يستهاف بو من الدراسات حوؿ تاريخ اعبزائر إال أف نقص اؼبسامهة يف كثَت  من اعبوانب 

ى على قيمة ىاتو خصوصا اعبوانب االجتماعية كثقافية كتوظيفهم للتاريخ يف خدمة مصاغبهم قد غط
 األعماؿ، لذالك حذر سعد اهلل من االعتماد بشكل كل على كتابات ىؤالء.

 :السلبية ك اؼبدرسة اإلستعمارية من الناحية اإلجيابية مؤرخيبرز سعد اهلل تقييمو ألعماؿ أك 
 الجانب االيجابي: -1
طات عن اعبزائر كحفظها يف صبع مصادر كآثار كـبطو  إىلصبعهم اؼبادة التارخيية حيث أهنم توصلوا -أ 

 اؼبكتبات كاؼبتاحف كاألرشيف.
كتنظيم الفهارس  االختصاصاستخداـ التقنية اغبديثة يف البحث من حيث تصنيف اؼبادة حسب -ب

 ذالك. إىلكالكتالوج كالًتتيب األجبدم كمصطلح الفًتات الزمنية كالتصوير كما 
كذالك بتشجيع الباحثُت على عقد اللقاءات كاؼبؤسبرات  راسات التارخيية كتشجيع الباحثُتتنشيط الد-ج

عليهم كتغطي نشاطاهتم ألهنا  ؼلتبادؿ اػبربات كالكتب ككانت اغبكومة الفرنسية تفتح ؽبم اجملاؿ كتشر 
عملت على إنشاء بعض ف فيما خيص الدراسات التارخيية أماىي اؼبستفيدة يف آخر اؼبطاؼ،  أهناتدرؾ 

 1من نتائج كماصبعوه من مواد. إليوعلى نشر ما توصلوا الصحف اليت كانت تعمل 
 الجانب السلبي:-2
 للشعب اعبزائرم يف تناكؽبم لتاريخ اعبزائر فالكتاب الفرنسيُت كتبوا عن اعبزائر أهنا منطقة إمهاؽبم-أ

ىناؾ  كإمناكالشعوب كىي تفتقر كجود شعب أك أمة أك كياف  جغرافية من العامل تداكلت عليها الدكؿ
تربيرا  إالكالفرنسيُت كىذه النظرية ماىي  كاألتراؾلقوة الركماف  إالكمتناحرة ال زبضع  متنافرةبائل ق

 لتواجدىم يف اعبزائر.
اغلب الدراسات التارخيية للكتاب الفرنسيُت سواء  أفاإلستعمارية ذالك  للسلطة ؾباراة اؼبؤرخُت-ب

خدمة االستعمار الفرنسي فبا حط من  إىلهتدؼ  مغرضةاك االختصاصُت تعترب دراسات  العسكريُت
 2قيمتها العلمية كجعلها تفتقد ركح البحث اجملرد.
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ككتبوا عن رجالو كسياستهم كتغيَت اغبكومات الفرنسية فأثر  1954-1830اىتم الفرنسيوف بالعهد -ج
وا عن تاريخ العرب ذالك على اعبزائر ككذالك اىتموا بتاريخ الركماف كاؼبسيحية كالبيزنطيُت يف اعبزائر كعزف

كاؼبسلمُت كاعتربكه عهدا غامضا كما فعلوا مع العهد العثماين لكن ىذه الدراسات كانت يف أغلبها عمال 
يتصف بقلة العمق كسرعة األحكاـ كسطحية التفسَت الف ىؤالء الكتاب كالباحثُت مل يكونوا مؤرخُت 

 .1العامة كاالنطباعات كاؼبذكرات كالتقارير الرظبية باؼبعٌت االختصاصي الدقيق كامنا ؾبرد ىواة ككتاب للثقافة
 موقفو من تاريخ الثورة:-3

يف تارخيها  الكتابةالوقت مل حين بعد أف  ىو الثورةعن تاريخ  الكتابةيف  رأيوسعد اهلل على  قيب
كمع  ه متاحالثقايف فهو يف نظر  هاتارخي أماالسياسي ك العسكرم كالدبلوماسي  هاكالسيما تارخي اؼبفصل

 و.ذلك ليس من السهل اػبوض في
تاريخ الثورة  حداثةفيو مشكل  أثارففي حديث أدىل بو جمللة اعبيش دبناسبة الذكرل العاشرة لالستقالؿ    

ككذالك سيطرة ركح  1972دكثها حسنة من  18حداثة الثورة أم بعد  بعض العوائق مثل: إىلمشَتا 
نفسو سيكوف متأثرا باألحداث اليت عاشها ألنو يفتقر  إضافة إىل أف اؼبؤرخ ببعضنااجملاملة على عالقاتنا 

سنة  13اغبقيقة العلمية كبعد  إىلالبعد الزمٍت الكايف الذم جيعلو حيكم بتجرد كدبوضوعية للوصوؿ  إىل
 اددييةاألكالكتابة  رظبية ك الشعبية للثورة، أما عنأثار نفس اؼبوضوع فنصح بالشركع يف الكتابة ال 1985

ظل متمسكا برأيو حوؽبا، نعم ديكن تسجيلو يف شهادات فرديو كتناكلو يف ركايات أدبية كغَتىا بل ديكن 
الشعيب دكف  كاؼبراحل الكربل للثورة كمسَتة النضاؿ األحداثأف يكتب يف شكل رظبي بطريقة ترصد 
لذالك  ، كةد اآلف غَت كافيح إىلزمة كالظركؼ اؼبناسبة الالدخوؿ يف التفاصيل كبالتايل فالوثائق ال

فاألصلح لكتابة تاريخ الثورة أف تستغل ىذه اؼبرحلة يف صبيع اؼبادة الشفوية كاؼبكتوبة كاؼبسامهة يف كتابة 
 2كتابة علمية من قبل اؼبختصُت.  إىلالتاريخ الشعيب فهذا يهيئ 

 اليت جعلت سعد اهلل يعزؼ عن الشركع يف كتابة تاريخ الثورة : األسبابفمن 
لكتابة تاريخ الثورة تعترب من العراقيل  الضركرية اؼبادةقضية صبع  إف :الخاصة بالثورة عدم توفر الوثائق-1

على نسبيتها دكف  اغبقيقةديكن بلوغ  القاسم سعد اهلل يف ىذا اؼبشركع فال أبواليت حالت دكف خوض 
 إىلك شهادات شفوية يضاؼ أالكافية سواء كانت كثائق مكتوبة اإلؼباـ باؼبعلومات 
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اإلطالع على األرشيف اؼبتواجد يف اعبزائر أك حىت يف اػبارج لكن ىذا ال يعٍت استحالة  إشكالية ذالك
الثورة كوف ىذه الوثائق قد  أحداثتلم جبميع  أفىذه الكتابة ال ديكنها  أفالكتابة حوؿ تاريخ الثورة إال 

اؼبصادر الشفوية رغم   تاريخ بدكف كثائق أما فيما خيصتقلب كذبيب على كل التساؤالت اؼبطركحة فال
أمهيتها الكبَتة يف توفَت اؼبادة التارخيية كرغم كشفها للعديد من اغبقائق إال انو ال ديكن االعتماد عليها 

 1بشكل مطلق إذ قد يشوهبا أحيانا نوع من الذاتية كاؼببالغات.
ىو  الثورةؿ عملو حوؿ تاريخ استكماات اليت ساقها سعد اهلل يف سبيل فمن اإلشكالي العامل الزمني:-2

يكتب من مسافة معقولة بعد انقراض اعبيل الذم صنع  أفالتاريخ جيب  أفالعامل الزمٍت فمن كجهة نظره 
اؼبؤرخ اغبقيقي  إفككلما ابتعدت اؼبسافة كلما توفر التفسَت اؼبوضوعي فيقوؿ يف ىذا الصدد: " أحداثو
يًتؾ للزمن يعمل عملو يف األحداث التارخيية قبل تناكؽبا بالدرس كالتحليل فالبعد الزمٍت عنصر  أفجيب 

، السيما إذا كانت من مواطن عاش األحداث كشارؾ فيها، ستزج اؼبنشودة اؼبوضوعية إىلللوصوؿ  أساسي
 .الشخصي كاغبكم الذايت" التفسَت بو يف متاىات

اػبوض يف  تأجيل إىلفهو عامل آخر دفع بو  ول العالم الثالث:السياسية في د األنظمةطبيعة -3
فحسب كجهة نظره أف ىذه البلداف تفتقد إىل اإلستقرار السياسي كإىل. التقاليد العلمية  الثورةتاريخ 

 2كاؼبنهجية اليت ربمي الباحث التارخيي كذبعلو يف منأل عن أم ضغوطات قد ربيد بو عن اغبقيقة ؾبربا.
اىتماـ سعد اهلل كاف منصبا حوؿ مشركعو اؼبوسوعي اؼبتمثل يف اعبانب أف ذالك  لذاتية:األسباب ا-4

فاػبوض يف تاريخ الثورة  ،األجزاء اليت كتبها عن تاريخ اغبركة الوطنية إسباـكاف يعمل على   أيضاك الثقايف 
كبالتايل القياـ بدراسة شاملة كمتكاملة  زمةالال العلميةسيحتاج منو جهدا مضاعفا كتفرغا عبمع اؼبادة 

معايشتو للثورة ككونو جزءا منها كيقوؿ عن  إىل إضافةؼبختلف اؼبراحل اليت مرت هبا صبيع مراحل الثورة، 
الذاتية يف  ائوآر ك ككتاباتو كبالتايل كانت لو مواقفو كميوالتو  أعمالويف  أعماقومن  الثورةنفسو أنو عاش 

 3.على كتاباتو الذاتيةتطغى  أفطة هبا فبا جعلو يتخوؼ من ـبتلف القضايا اؼبرتب
اؼبمهدة لكن ىذا ال  كالفًتةعدـ اػبوض يف كتابة تاريخ الثورة  إىلدفعت بسعد اهلل  األسبابفكل ىذه    

 الثورةكبَتة لتدكين أحداث   أمهيةىذه اؼبرحلة جد حساسة كذات  أفألمهيتو فهو يرل  إدراكويعٍت عدـ 
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لالستغالؿ كمادة خاـ توضع بُت  كهتيئتهاهبا من ـبتلف اؼبصادر كتصنيفها  اؼبتعلقةكصبع اؼبادة التارخيية 
 يدم الباحثُت.

فحسب سعد اهلل انو ظهرت كتابات عديدة تناكلت تاريخ الثورة اعبزائرية كتاريخ اغبركة الوطنية عموما    
اؼبوضوعية يف  إىلطرؼ الفرنسيُت فكانت تفتقر من  كتبت ا مل تكتب من طرؼ اعبزائريُت بلإال أهن

ألنو جزء منهم كؽبم كمن ىنا كانت  أنفسهمالكتابة، فالتاريخ اغبقيقي ىو الذم يكتبو أبناء البلد عن 
للتصدم  الذاتيةباؼبنهج العلمي كاالبتعاد عن  كااللتزاـضركرة ذبديد الكتابة التارخيية من طرؼ أبناء اعبزائر 

، فتشمل ةيشمل جوانب ـبتلف فأككتابة تاريخ الثورة جيب 1ات اؼبدرسة الكولونيانيو.ؼبغالطات كتشويه
مادة كتضحية   إىلكالعسكرم فمشركع كتابة تاريخ الثورة حيتاج  كاالقتصادمالتاريخ السياسي كالدبلوماسي 

مية كال يسمح ، فعلى الكاتب أف يلتـز باؼبوضوعية كاألمانة العلباإلضافة إىل كجود ضمَت كطٍت حي كبَتة
 2لنفسو بالقذؼ كالطعن كاإلساءة بأم شكل من األشكاؿ.

 فوضع سعد اهلل ثالثة طرؽ لكتابة تاريخ الثورة كل منها يغطي جانبا معينا كىي :
اإلشراؼ عليو كتوجيهو كتوفَت  ك كذالك أف تتبٌت الدكلة نفسها بكتابة ىذا التاريخ الطريقة الرسمية :-1

الوثائق لو كنشره بعد كتابتو، أم تأخذ الدكلة على عاتقها العناية بًتاث الثورة كنشره كتفسَته حبيث يظهر 
الرامية لتشويو تاريخ  األجنبيةتضع حد للكتابات  تايللسفة الثورة كبالعلى ضوء ف اإليديولوجيةمواقفها 

بذالك كبصل على مصادر حقيقية تتيح  ك الستغاللوتًتؾ الفراغ للمنحرفُت كمبادئ الثورة اجمليدة كحىت ال 
 للناس قراءة تاريخ تورثهم.

أك ىواة تاريخ  سياسيُتكتعٍت قياـ صبيع الكتاب سواء كانوا صحفيُت أك أدباء أك  الطريقة الشعبية :-2
حسب طريقتو فالتاريخ ليس  سهم، كل يكأصالتهايف عملية كتابة تاريخ الثورة كاإلشادة دبواقفها  اإلسهاـ

كانت ىذه كبالتايل جعل التاريخ يف متناكؿ اعبميع كحىت كإف   ملكا للمؤرخُت اإلختصاصُت فقط،
الكتابات يغلب عليها الطابع العاطفي فهي تساىم يف ملئ الفراغ كالتصدم للحاقدين على الثورة كمن 

 3قباحها.
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اإلختصاصُت على عاتقهم كتابة تاريخ الثورة حسب كتعٍت أف يأخذ اؼبؤرخُت الطريقة العلمية: -3
 االختصاص ىذا النوع مل حين بعد فهو يشًتط اؼبصادر اؼبتوفرة كطبقا للوثائق لكن يف نظر سعد اهلل أف

التارخيية الالزمة للحكم فالوثائق مازالت ـبزنة أك بعيدة اؼبناؿ على  اؼبادةكالوثائق كعامل الزمن كعدـ توفر 
رية حبيث جيمعوف مادة جذكل صعوبة عليهم للخوض يف الكتابة، كبالتايل اللجوء إىل حلوؿ اؼبؤرخ فبا يش

تاريخ الثورة من ـبتلف اؼبصادر كتصنيفها كهتيئتها لإلستغالؿ من طرؼ الباحثُت كلكي يطلع عليها اعبيل 
 .1الالحق
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 أوال: الحركة الوطنية الجزائرية:
تعددت مناحي التأليف عند الدكتور أبو القاسم سعد اهلل بتعدد اجملالت الفكرية كالعلمية اليت     

–كتاريخ اعبزائر الثقايف -أقالمو النزيهة كتاريخ ) اغبركة الوطنية اعبزائريةكجد نفسو مشارؾ فيها ب
 .كأحباث كأراء...اخل(

 1200-1330كتاب الحركة الوطنية الجزائرية الجزء األول من-1
 ـ.1992سنة  ،دار الغرب اإلسالمي، بَتكت،1من تأليف الدكتور أبو القاسم سعد اهلل،ط

حيث افتتح سعد اهلل مؤلفو بالبسملة مث  صفحة مقسمة إيل أربعة فصوؿ، 430حيتوم ىذا اعبزء 
من تاريخ اغبركة الوطنية، فقد صدر اعبزء الثاين منذ مقدمة يركل فيها قصة إصداره ؽبذا اعبزء 

، كمل يصدر ىذا األكؿ ،كإذا كاف اؼبنطلق يقتضي البدء باعبزء األكؿ، 1975كالثالث 1969
كىناؾ عدة  عوامل جعلت سلسلة اغبركة الوطنية زبرج على ىذا النحو من عدـ  االنتظاـ كمن 

 بُت ىذه العوامل نذكر منها:
 ( كاف موضوع أطركحتو الدكتوراه1930-1900ف اعبزء الثاين) إ -
 مل يكن تفكَت منصب حُت إعداده ؽبذا اعبزء بأنو سيكوف كسطا بُت أكؿ كثاين-
كبعد تدريسو مادة اغبركة الوطنية باعبامعة رأل أف يوصل البحث يف نفس اؼبوضوع بإصدار جزء  -

 1اليت  كانت مدخال فقط يف األطركحة . فكاف يغطى الفًتة يبدأ من حيث انتهت األطركحة،
كالكتاب كلد يف ظركؼ صعبة بعد ؿباكلة اإلجهاض الذم تعرض ؽبا اؼبشركع خالؿ ضائقة 

كاليت أظباىا سعد اهلل "بالنكبة الثقافية " بعدما سرقت منو حقيبة التاريخ ال حقيبة  1988
بع مع ؾبموعة من تآليفو األخرل الدكالرات ككاف هبا القسم الثاين من اعبزء األكؿ اعباىز للط

 2،كلذلك  فقد صدر القسم األكؿ من اعبزء يف انتظار القسم الثاين من الكتاب
ككاف ربضَته لكل جزء ظركؼ خاصة لكتابتو لذالك يالحظ اختالفا يف طريقة معاعبتو للقضايا 

وطنية يف صراعها السياسي التارخيية بُت األجزاء الثالثة، كتناكؿ يف اعبزء الثاين ك الثالث اغبركة ال
بينما يتناكؿ اعبزء األكؿ من اغبركة الوطنية صراعها العسكرم مع ىؤالء  مع احملتلُت الفرنسيُت،

فقد سار اؼبؤلف على منهج كاحد كىو االىتماـ بتفاعالت اغبركة  احملتلُت أما فيما خيص اؼبنهج،

                                                           
 .5،ص1992،،دار الغرب اإلسالمي، بَتكت1،ج1،ط1900-1830:اغبركة الوطنية اعبزائرية أبو القاسم سعد اهلل- 1

 .314مفهم التاريخ عند أبو القاسم سعد اهلل، اؼبصدر السابق،ص، مراد كزناجى-2
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سي ماعدا تتبع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلعسكرم أكثر من اىتمامو باعبانب الفرنعل السياسي كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػنية كردكد الفػػػػػػالوط
 1كيف فرنسا . ية يف اعبزائرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات اإلدارية الفرنساإلجراء

افتتحو سعد اهلل  (اثنا عشر عنصرا،1837-1830حيث تضمن الفصل األكؿ)معاكؿ الغزك 
لبغداد كغزك الفرنسيُت للجزائر كىيا مقارنة تغافل عنها دبقدمة تناكؿ فيها مقارنة بُت غزك التتار 

ليعد بعد  العديد من اؼبؤرخُت سابقا كالحقا ؿباكال بذلك تفنيد مقولة احملتل اعبالب للحضارة،
ذالك مربرات الغزك الفرنسي اليت كانت كاىية حسب رأيو، كمل تزد  على أهنا ضبلة تأديبية انتقامية، 

حيث أتت لكنها ربولت إيل غزك مشل اإلنساف كاألرض كالثقافة ك الدين تؤدم دكرىا مث تعود من 
( الذم 1837-1830،أما الفصل الثاين، فعنونو )جبهات اؼبقاكمة  2على مدار القرف كالربع

كالسعي  تطرؽ فيها  يف مقدماهتا إيل ردكد الفعل الوطنية اؼبختلفة ذباه الغزك، تضمن شبانية عناصر،
ة كصبع  الصفوؼ كالعمل  اؼبشًتؾ كـباطبة اؼبشاعر العليا اليت ربرؾ اعبميع   إلجياد كسائل الوحد

كالدين كالوطن كذلك ما يعرؼ بالضمَت الوطٍت، أما الفصل الثالث الذم ضبل عنواف )أبطاؿ 
( تضمن اثنا عشر عنصر استهلو دبقدمات أكرد فيها تساؤالت عن أم 1848-1837كزعانف 

 ت رجاؽبم: ىل بالوسائل اليت استعملوىا اك بالغايات اليت نالوىا ؟مقياس يقيس الفرنسيوف بطوال
 كىل بالتخريب كالوحشية أك بالبناء كاإلنسانية؟.

( كالذم تضمن ثالثة عشر 1860-1848أما الفصل الرابع، فكاف ربت عنواف )ذبوع اغبرة 
عنصرا استهلها دبقدمات كاليت تطرؽ من خالؽبا إىل إبراز قبح سياسية اؼبستعمر يف اعبزائر كما جاء 

 بعد من خلفاء الذين كانوا استمرارا  للتوسيع.
 (1230-1200اني)كتاب الحركة الوطنية الجزء الث-2

من تأليف الدكتور أبو القاسم سعد اهلل الطبعة الرابعة )منقحة( الصادرة عن دار الغرب    
  .1992سنة  اإلسالمي، بَتكت،

صفحة قسمها اؼبؤلف إىل سبعة فصوؿ مدعما كل منها خبالصة ما عدا 494فيو حوايل  جاء   
الفصل اػبامس مث خاسبة للكتاب كمالحق عددىا سبعة، كقائمة للمصادر العربية كاألجنبية كقائمة 

 للفهارس كاليت تضمنت اعبرائد كاألعالـ كاألماكن كالبلداف مث فهرس احملتويات.
                                                           

اؼبرجع  ،(منوذجا3جيف اؼبنهج كالتدكين لبعض مؤلفات أبو لقاسم سعد اهلل :اغبركة الوطنية منوذجا) حسُت األسود:دراسة- 1
 .202صالسابق، 

 .20-15ص،ص1،اغبركة الوطنية اعبزائرية،ج و القاسم سعد اهللبللتوسيع ينظر:أ- 2
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( تطرؽ فيو اؼبؤلف إىل 1900-1830عنواف)أصوؿ اغبركة الوطنية حيث ضبل الفصل األكؿ 
ستة عناصر افتتحو بعنواف سياسية فرنسا يف اعبزائر  أبرز من خالؽبا أسباب اغبملة على اعبزائر 

( كالذم تضمن 1914-1900أما الفصل الثاين فكاف بعنواف )الزخم الكبَت 1كأىم مربرهتا،
، أما الفصل الثالث 2رنسي  الذم كاف لو داللة عند سعد اهللطبسة عناصر كاف أكؽبا الستار الف

أكؽبا اكتشاؼ اعبزائر من جديد  ( كتضمن أربعة عناصر،1914-1900فحمل عنواف )النهضة 
عقد من خال ؽبا  سعد اهلل مقارنة بُت إشكالية اؼبقاكمة يف اعبزائر القددية كاعبزائر الفتاة كمعارضتها 

( ،حيث تضمن أربعة 1918-1914الربع عنونو )هناية اسطورة للحكم الفرنسي، أما الفصل
عناصر ككاف أكؽبا كالء أك إرىاب كفيو تطرؽ اؼبؤلف إىل أكضاع فرنسا أثناء اغبرب العاؼبية األكىل، 

( تضمن أربعة عناصر كاف 1919-1914أما الفصل اػبامس فحمل عنواف )أعداء كاصدقاء
 "إف عدك العدك صديق، عد اهلل باؼبثل اعبزائرم القائلأيادم القيصر كالسلطاف استهلو س أكؽبا

 كبناء على ىذا االعتقاد الشعيب كجد اعبزائريوف أنفسهم أماـ معسكرين، كصديق العدك عدك"
اما الفصل السادس الذم ضبل عنواف )أفاؽ  3تركيا"،-معسكر األعداء كمعسكر األصدقاء" أؼبانيا

كاف أكؽبا اؼبستعمر اؽبادئة  عناصر، ستة( الذم احتول على 1930-1991غَت ؿبدكدة
 )اعبزائر( كفيها تطرؽ سعد اهلل إىل اختالؼ اؼبعاصرين يف كصف حالة اعبزائر بعد اغبرب.

 (كالذم تضمن1930-1919إىل االنفصلكأخَتا الفصل السابع الذم ضبل عنواف)من اؼبساكاة 
إىل خالصة مث خاسبة ككضع مث تطرؽ اؼبؤلف بعد ذلك  كاف أكؽبا اغبزب الليربايل، عناصر،
 4مالحق.

 : 1245-1330كتاب الحركة الوطنية الجزائرية الجزء الثالث-3
 .1992سنة  الطبعة الرابعة عن دار الغرب اإلسالمي، بَتكت، من تأليف أبو القاسم سعد اهلل،

صفحة قسمها اؼبؤلف إىل تسعة فصوؿ مدعما دبجموعة من  302الكتاب حوايل  تضمن
حيث افتتح سعد اهلل ىذا اعبزء دبقدمات تناكؿ فيها مقدمة  اؼبالحق كقائمة للمصادر كالفهارس،
 الطبعة الثالثة كمقدمة الطبعة األكىل.

                                                           
 .17،ص2لتوسيع أكثر ينظر اغبركة الوطنية اعبزائرية،ج- 1
 .211نفسو،ص 2

 .213- 212ص صسود، اؼبرجع السابق، حسُت األ- 3
 .216،صنفسو- 4
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نظرة  عامة عن   تطرؽ يف الفصل األكؿ إىل )مشاريع فرنسا( حيث افتتحو سعد اهلل بإعطاء
أما الفصل الثاين الذم ، باإلضافة إىل الًتكيب اإلدارم للجزائر مشاكل فرنسا خالؿ الثالثينات،

جاء ربت عنواف )التوتر االجتماعي( فخالؿ الثالثينات عرفت اعبزائر توترات اجتماعية كسياسية 
ب( حيث أشار فيو إىل أما الفصل الثالث الذم ضبل عنواف )صباعة النخبة  كىيئة النوا1ىامة،

ذلك التحوؿ عرفتو صباعة النخبة  هناية الثالثينات، أما الفصل الرابع كضبل عنواف )صبعية العلماء 
كصبعية الطلبة( افتتحو سعد اهلل بالتعريف جبمعية العلماء اؼبسلمُت اعبزائريُت كتاريخ تأسيسها 

ل اػبامس ضبل عنواف)قبم مشاؿ كما أبرز أىداؼ اعبمعية، أما الفص  1931مام5اؼبصادؼ ليـو 
إفريقيا الشمالية كحزب الشعب اعبزائرم ( ذكر فيو سعد اهلل  أف اعبزائر مل تعرؼ األحزاب 

 2،أما سبق من ىيئات كصبعيات كاف يغلب عليها الطابع االجتماعي السياسية  إال يف الثالثينات،
ذم يعتربه اؼبؤلف أكؿ ذبمع من نوعو أما الفصل السادس ضبل عنواف )اؼبؤسبر اإلسالمي اعبزائرم(ال

فلم تعرفو اعبزائر طيلة أكثر من قرف تشاركت فيو كل االذباىات كسبثل يف ـبتلف  عرفتو اعبزائر،
(  1942-1939الطبقات أما الفصل السابع كجاء ربت عنواف )اعبزائر كاغبرب العاؼبية الثانية 

، أما الفصل الثامن 1939اية صيف عاـ كصف فيو سعد اهلل حالة فرنسا مع بداية اغبرب يف هن
( كتطرؽ فيو إىل تطور 1945-1942فكاف ربت عنواف )اعبزائر بُت اػبلفاء كعبنة فرنسا اغبرة 

السياسي  الذم سيطر فيو اغبلفاء  كعبنة فرنسا اغبرة من جهة أخرل كأما اعبانب الوطٍت حاكؿ 
 احة السياسية للجزائر كصبعية العلماء،النخبة كالنواب ملء الفراغ  يف الس فرحات عباس كصباعة

 فقد كانوا مقيدين على اؼبسرح السياسي.
( افتتحو سعد اهلل بتساؤؿ، ىل  1945مام 8كأخَتا الفصل التاسع الذم ضبل عنواف)حادثة     

ثورة فاشلة حاكؽبا الوطنيوف اعبزائريوف ضد الوجود الفرنسي يف  1945مام  8حادثة  كانت
ككانت ؾبزرة دبرىا الفرنسيوف ضد اعبزائريُت  بالدىم فاستحقوا بذلك القمع الشديد الذم عانوه،

 3ية ؟.األبرياء بينما كانوا حيتفلوف بعيد انتصار اغبلفاء الذم كاف يرمز إىل انتصار اغبرية كالدديقراط
 

                                                           
 ،،دار الغرب اإلسالمي4(ط1945-1930)3اغبركة الوطنية اعبزائرية،جع ينظر: ابو القاسم سعد اهلل، لتوسل- 1

 .17،ص1992،بَتكت
 .220اؼبرجع السابق،ص، حسُت األسود- 2
 .223،صنفسو-3
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 ثانيا: تاريخ الجزائر الثقافي:-
 ـ.2011أجزاء،عامل اؼبعرفة، اعبزائر، 10تاريخ اعبزائر الثقايف،

إف موسوعة تاريخ اعبزائر الثقايف من اؼبؤلفات اليت القت ركاجا كبَتا يف األكساط اؼبثقفة ؿبليا 
م اليت أعطتو لقب شيخ كدكليا حيث يقوؿ األستاذ رضواف شافوا : " من مؤلفات اؼبؤرخ أبو القاس

 اؼبؤرخُت اعبزائريُت موسوعة. تاريخ اعبزائر الثقايف".
 تقديم الكتاب:-1
اعبزء األكؿ: كتضمن إىداء، شكر كعرفاف، مقدمة الطبعة األكىل، مقدمة الطبعة الثالثة، مقدمة -

 فهرس للمحتويات، عدد الطبعة األكىل، حوؿ اؼبصادر، تنبيهات، كحيتوم على ثالثة فصوؿ،
 صفحة. 531صفحاتو 

 صفحة. 453اعبزء الثاين: كتضمن تنبيهات، كستة فصوؿ، فهرس للمحتويات، عدد صفحاتو -
 صفحة.454اعبزء الثالث: كتضمن مقدمة ، ثالثة فصوؿ ، فهرس للمحتويات، عدد صفحاتو -
 صفحة. 541اعبزء الرابع: تضمن ثالثة فصوؿ ، فهرس للمحتويات، عدد صفحاتو-
 صفحة. 621فصوؿ ، فهرس للمحتويات، عدد صفحاتو  : تضمن أربعةاعبزء اػبامس-
 صفحة. 456عدد صفحاتو  فهرس للمحتويات، اعبزء السادس: تضمن ثالثة فصوؿ،-
 صفحة. 480اعبزء السابع: تضمن أربعة فصوؿ، فهرس للمحتويات، عدد صفحاتو -
 صفحة. 478الثامن: تضمن ثالثة فصوؿ، فهرس للمحتويات، عدد صفحاتو  اعبزء-
الطبعة الثالثة، مقدمة، كإحدل عشر فصل، فهرس للمحتويات،  اعبزء التاسع: تضمن مقدمة-

 صفحة. 683عدد صفحاتو 
اعبزء العاشر: تضمن مقدمة، فهرس األشخاص، فهرس األماكن، فهرس الكتب ك الدكريات -

الشعوب كالقبائل كاألقواـ، فهرس اؼبذاىب كالطرؽ الصوفية كاؼبصطلحات، فهرس كاعبرائد، فهرس 
األحزاب كاعبمعيات كاؼبؤسبرات، فهرس اؼبؤسسات كاؼبراكز الدينية كالفنية كالثقافية، ملحق الصور، 

 1صفحة. 437عدد صفحاتو  مقدمة باإلقبليزية ، مقدمة بالفرنسية، فهرس للمحتويات،
 
 

                                                           
 .تاريخ اعبزائر الثقايف أبو القاسم سعد،ينظر : - 1
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 مضمون الكتاب:-
 كن تقسيم مضموف أجزاء اؼبوسوعة إىل ثالثة أقساـ:دي
كحيتوم على جزأين،  1830إىل غاية  1500خاص بالعهد العثماين من القسم األول: -1

ـ كالتيارات اليت عرفها كاؼبؤثرات 15فاعبزء األكؿ اشتملت فصولو الستة على تراث القرف 
لثقافية ككاقع التعليم كرجالو كفقو العلماء اؼبتحكمة فيها باإلضافة إىل ما سبيز بو من اؼبؤسسات ا

كاؼبرابطُت كالطرؽ الصوفية، أما اعبزء الثاين بفصولو الستة يتعرض إىل كاقع العلـو الشرعية كعلم 
الكالـ كالتصوؼ كاؼبنطق كعلـو اللغة كالشعر كالنثر الفٍت كالتاريخ كالًتاجم كالرحالت كالعلـو 

 كالفنوف.
كتتوزع مادتو على ستة  1945-1830بفًتة االحتالؿ الفرنسي من متعلق  القسم الثاني:2

أجزاء إبتدءا من اعبزء الثالث بفصولو الثالثة حوؿ التعليم يف اؼبدارس القرآنية كاؼبساجد كالزكايا ك 
 اؼبدارس اغبرة باإلضافة إىل التعليم الفرنسي اؼبزدكج العريب الفرنسي ، كيليو اعبزء الرابع الذم حيتوم

على ثالثة فصوؿ تناكؿ فيها الطرؽ الصوفية كالسلك الديٍت كالقضائي ، أما اعبزء اػبامس أيضا 
فعاجل يف فصولو األربعة اؼبعامل اإلسالمية كمؤسسة األكقاؼ كاؼبنشآت كاؼبراكز الثقافية إضافة إىل ما 

د بذالك ترتب عنها من ركابط كزيارات فمه نتج عن ىجرة اعبزائريُت إىل األقطار اجملاكرة كما
للجزء السادس بفصولو الثالثة اليت تعاجل قضايا اإلستشراؽ كاؽبيئات العلمية كمشركع التنصَت 
 كمكانة الًتصبة كظهور النخبة اإلدماجية كظهور مذاىب كتيارات الدخيلة على اجملتمع اعبزائرم ،

نواع اؼبعارؼ أربعة فصوؿ ؼبختلف أصناؼ العلـو الدينية كأ كبعد ذالك يأيت اعبزء السابع يف
كاالجتماعية كالتجريبية باإلضافة إىل التاريخ كالًتاجم كالرحالت كيكمل ذالك يف اعبزء الثامن 
بدراسة أنواع العلـو اليت عرفتها اعبزائر يف العهد االستعمار فخصص فصولو الثالثة للمعارؼ 

 اللغوية كالنثر األديب كالشعر كالفنوف اعبميلة.
قاـ فيو سعد اهلل بدراسة مطولة  1962-1954لثورة اعبزائرية من خاص باالقسم الثالث: -3

حوؿ الثورة اعبزائرية كالثقافية اليت ضبلتها نصوصها كاؽبوية الثقافية كاألدباء الفرنسيُت كغطى أيضا 
ؾباؿ اإلعالـ كالتعليم كالتنظيمات الطالبية كاؼبسرح كاؼبوسيقى كالفنوف كالرسم كاؼبكتبات كاػبطاطة 
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ف إضافة إىل سلك النثر كالشعر كتعرض لبعض الدراسات كالكتب كختمها دبواقف كآراء كاؼبتاح
 .1حوؿ بعض القضايا

كاألخَت خصصو للفهارس العامة مع ملحق غٍت بالصور كاللوحات اؼبعربة عن الجزء العاشر: -
 2كاقع الثقافة باإلضافة إىل مقدمة باإلقبليزية كمقدمة بالفرنسية.

 قيمة الكتاب:-3
يقوؿ ناصر الدين سعيدكين عن تاريخ اعبزائر الثقايف :"...بلغ فيها أكج عطائو إف مل نقل قمة      

إسهامو، ىذا ما جعلو تعبَتا صادقا عن مواقف سعد اهلل كصورة أمينو لقناعاتو، إضافة إىل كوهنا 
 3ربديا لواقع التأليف اؼبثبط كمهمة البحث الصعبة يف جزائر االستقالؿ".

فلطاؼبا تأمل سعد اهلل للواقع اؼبأساكم للثقافة العربية اإلسالمية يف اعبزائر حاكؿ من خالؿ    
موسوعتو كشف اعبانب اػبفي من التاريخ الثقايف كإبراز مسامهة اعبزائر يف الثقافة العربية اإلسالمية 

ر على طوؿ الفًتة ففيها تابع سعد اهلل مسَتة التطور الثقايف يف اعبزائ كاإلنسانية عرب العصور،
عمل خالؽبا على صبع اإلنتاج الثقايف حىت ال يتالشى كدعا  1962إىل غاية  1500اؼبمتدة من 

من خالؽبا إىل تنشيط الساحة الثقافية كصيانة الذاكرة اعبماعية للمجتمع اعبزائرم لصد الفراغ أماـ 
ة فًتة االحتالؿ بأنو مل يكن إنتاج اؼبدرسة االستعمارية كردا على ما كانت تبثو من ادعاءات طيل

 4ألىلها ماضي سياسي كال ثقايف.
استطاع سعد اهلل من خالؿ تناكلو كعرضو لألحداث اليت عاعبها يف موسوعتو أف جيمع كم    

بسهولة إذ رجع إىل مئات اؼبصادر  كىذه اؼبعارؼ كاؼبواد مل تأت ىائل من اؼبعلومات كاألفكار،
كاآلثار كالوسائل اؼبادية يف اؼبكتبات كاؼبتاحف كاػبزانات كزكايا كاؼبراجع كالوثائق كاؼبخطوطات 

ليخرج يف األخَت بعمل متكامل كأفكار متسلسلة   كأرشيفات... كغَتىا داخل اعبزائر كخارجها،
فهذه اؼبادة بتنوعها كتعددىا قدمت خدمة  مع إلزامو بسالمة اللغة كسالسة العرض كاألسلوب،

 5خطوط الذم أنتجو علماء اعبزائر عرب ـبتلف العصور.جليلة للًتاث اعبزائرم اؼب

                                                           
 .74نصر الدين سعيدكين، اؼبرجع السابق، ص - 1
 ابو القاسم سعد اهلل ، تاريخ اعبزائر الثقايف .-2
 .63، صاصر الدين سعيدكين، اؼبرجع السابقن 3
 13،ص 2011،عامل اؼبعرفة، اعبزائر،1: تاريخ اعبزائر الثقايف،جأبو القاسم سعد اهلل - 4
 ناصر الدين سعيدكين، اؼبرجع السابق،ص- 5
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 التحقيق و الترجمة: ثالثا:-
 في مجال التحقيق: -أ

 األمة اعبزائرية لقد اىتم سعد اهلل بتحقيق الًتاث اعبزائرم اؼبخطوط الذم يعرب عن أصالة
 اإلسالمية. كحضارهتا كالذم يعترب كسيلة للحفاظ على ذاكرة أجياؽبا كتراثها كىويتها العربية

فمن األسباب اليت دفعت أبو القاسم سعد اهلل إىل ربقيق اؼبخطوط اعبزائرم ىو الرد على اؼبؤرخُت 
الفرنسيُت الذين اعتربكا أف تاريخ اعبزائر يف العهد العثماين ىو أشبو بفًتة ما قبل التاريخ، 

لالىتماـ بتحقيق تراثنا اؼبخطوط ىو الًتكيز على اآلثار الركمانية من أجل ربط اعبزائر  كمادفعهم
بأكربا الالتينية، لذالك كاف جزءا كبَتا من تاريخ اعبزائر مكتوب من طرؼ الضباط العسكريُت رغم 

 إىل أهنا كانت ؾبرد اسًتاتيجيات استعمارية كربقيق ؼبا يسمى باالستعمار الفكرم ,كىذا ما دفع
اإلسراع من أجل إعطاء الصورة اغبقيقية للمخطوط اعبزائرم كحفظو من أيدم الفرنسيُت، كمن 

أيضا اليت جعلتو يسارع إىل ربقيق اؼبخطوطات ىو رغبتو يف الزيادة اؼبعرفية التارخيية  األسباب
 1كإحياء الًتاث اؼباضي كربريره من االستنتاجات اػباطئة.

كفبا يالحظ على منهج أبو القاسم سعد اهلل يف  لمخطوط:منهج سعد اهلل في تحقيق ا-
 التحقيق أنو يًتكز على ثالثة أقساـ أساسيو كىي:

يقـو فيو بالتعريف بصاحب اؼبخطوط، كعصره، ككصف اؼبخطوط، مث يذكر  القسم األول:-1
ا، مث يقـو الطريقة اليت اتبعها يف ربقيق ىذا اؼبخطوط، كيعرض قائمة اؼبصادر كاؼبراجع اليت اعتمدى

 بإبراز القيمة العلمية للمخطوط.
كيعرض فيو مضموف ما جاء يف اؼبخطوط، كيعززه بالتعليقات كاؽبوامش  القسم الثاني:-2

باإلضافة إىل شرح العبارات الغامضة كتصحيح كل ما يراه قابال للتصحيح دكف أف خيل باؼبادة 
 األصلية اك ربريفها عن أصلها.

يثبت اؼبصادر كالفهارس، حيث خيصص جزء لألعالـ ك آخر لالماكن كفيو  القسم الثالث:3-
، كخيتم بفهرس للموضوعات كأحيانا يعرض  .ملحقا للجداكؿ كالرسـو

                                                           
 229القاسم سعد اهلل يف ربقيق الًتاث اعبزائرم اؼبخطوط، اؼبرجع السابق، ص أبوعبد اعبليل رضبوين: منهج - 1
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كاعبدير بالذكر أف سعد اهلل كاف يقـو بقراءة اؼبخطوط عدة مرات كأنو يبحث عن أصل اػبطأ 
 1من عمل الناسخ. أـ أىو نتيجة جهل صاحب اؼبخطوط نفسو بقواعد اللغة كاإلمالء

كمل يكتفي سعد اهلل بتحقيق اؼبخطوطات بل ساىم يف البحث كالتنقيب للكشف عن الًتاث    
الوطٍت اؼبخطوط داخل الوطن كخارجو كمتتبعا للعلماء كالتعريف دبخطوطاهتم، فصاؿ كجاؿ يف 

 اػبزائن كاؼبكتبات كالزكايا كمراكز األرشيف... كغَتىا.
اليت كشف عنها كحققها قبد ؾبموعة من ـبطوطات الرحلة باعتبارىا كمن ىاتو اؼبخطوطات    

 من أىم اؼبصادر التارخيية اليت تؤرخ ؼبختلف جوانب اغبياة كىي :
رحلة البوين"الركضة الشهية يف الرحلة اغبجازية" لصاحبها اضبد بن قاسم بن ؿبمد ساسي  -

 البوين.
 سب كاغبسب كاآلؿ".رحلة ابن ضبادكش"لساف اؼبقاؿ يف النبأ عن الن -
 رحلة ابن عمار "كبلة اللبيب يف أخبار الرحلة إىل اغببيب" لصاحبها الشيخ اضبد بن عمار.-
 رحلة أيب راس الناصرم "عديت ككبليت يف تعداد رحليت". -
 رحلة الورتالين لصاحبها اغبسن بن ؿبمد السعيد الورتالين. -

ة" للشاعر سعيد اؼبنداسي، قصيدة ؿبمد بن إضافةإىل رحالت مدكنة شعرا منها قصيدة "العقيق
 2مسائب، كديواف الشيخ عبد الكرًن الفكوف.

كمن اؼبخطوطات أيضا اليت قاـ بالتعريف هبا ـبطوط" كعبة الطائفيُت كهبجة العاكفُت يف الكالـ 
 على قصيدة حزب العارفُت" لصاحبها الشيخ ؿبمد بن سليماف اعبازكيل.

بعدة رحالت إىل بلداف عربية ك أجنبيو )اؼبغرب، فرنسا، مصر، تركيا، كأيضا فقد قاـ سعد اهلل    
أؼبانيا كبريطانيا (كاف ىدفو األساسي ىو البحث عن  السعودية، الواليات اؼبتحدة األمريكية،

 : بالتعريف بيهافيها، فمن اؼبخطوطات اليت كاف لو الفضل  اؼبخطوطات اعبزائرية
,ناسخها خيلف ابن ؿبمد نقال عن الثعاليب 18ؽ  يب يف اعبهاد،رسالة الشيخ عبد الرضباف الثعال -

 عثر عليها يف دار الكتب دبصر.

                                                           
 .302عبد اعبليل رضبوين، الرجع السابق، ص 1
القاسم سعد اهلل، اؼبرجع السابق،  أبويف الكتابة التارخيية عند الدكتور  أمهيتومبارؾ جعفرم: الًتاث الوطٍت اؼبخطوط ك - 2
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عثر عليو دبكتبة جامعة برنستوف بالواليات  رسالة الغريب إىل اغببيب ألضبد أبو عصيدة البجائي -
 اؼبتحدة األمريكية.

يف مشاؿ إفريقيا كالسوداف كالدرعية" لصاحبها اغباج بن الدين  رحلة األغواطي "رحلة األغواطي -
 األغواطي.

إىل كل ىذا الكم اؽبائل من اػبدمات اليت قدمها للًتاث اؼبخطوط فقد كاف لو الفضل  كإضافة   
يف العثور على النسخة اؼبسركقة من ـبطوط" ربفة الزائر يف مآثر األمَت عبد القادر كأخبار اعبزائر" 

بة اغباج ؿبمود افندم باؼبكتبة السليمانية باسطنبوؿ، ككذالك فقد عثر على كثائق خاصة يف مكت
كجدىا عند ابنو األمَت حسن أثناء  1924-1914بثورة األمَت عبد اؼباؿ ابن األمَت عبد القادر

 زيارتو لسوريا كىي عبارة عن رسائل لألمَت عبد اؼبالك ك قصيدة شعرية.
لمحقق أبو القاسم سعد اهلل ديكن القوؿ انو قدـ خدمة جليلة للًتاث كبعد كل ىذه اجملهودات ل

اعبزائرم اؼبخطوط ككرس جهده للكشف عنو سواء داخل الوطن اك خارجو كاليت كاف ؽبا دكرا 
 1فعاال يف اغبياة العلمية كالسياسية.

 في مجال الترجمة: -ب
يلة إيصاؿ علمو باستخداـ حبقل الًتصبة كخصص لو حيزا كبَتا كازبذىا كس اىتم سعد اهلل

ألفاظ كعبارات مناسبة سبكن القارئ من فهمها كقراءهتا بسهولة دبقدار ؿبيطو العلمي كالثقايف، إذ  
 .كاف متعمقا يف صبيع خصائص اللغة العربية كمتقننا للغة اإلقبليزية

لقواعد "ىي فن كىواية فن ألىل االختصاص خيضع  كيتضح مفهـو سعد اهلل للًتصبة يف قولو:   
كأساليب يتبعوهنا كيعملوف هبا كيعلموهنا غَتىم كىواية ألف صاحبها خيتار اختيارا شخصيا يتمتع 

فلم يتخذ سعد اهلل الًتصبة كمهنة لو كإمنا كاف حيب نقل األفكار  2بو كيتخذىا صنعة يركن إليها"،
قُت يف الًتصبة طريق اليت تركؽ لو أك اليت يعتقد أف فيها فائدة للقراء، كقد سلك سعد اهلل طري

الًتصبة اؼبلخصة، أما الطريق الثاين فهو طريق الًتصبة الكاملة مع التنبيو على ذالك لألمانة كعندما 
ينقل نصوصا فهو ال يكتفي بالًتصبة فحسب كإمنا يستغل كل شرب متاح لو من حواشي كىوامش 

دـ قراءه، كسبيز أسلوب سعد ليقدـ فيها آرائو كأفكاره، فهو مًتجم موضوعي حيسن اختيار ما خي

                                                           
 .238-235، ص ص اؼبرجع السابق- 1
 .142، ص2011القاسم: حصاد اػبريف،عامل اؼبعرفة، اعبزائر،  أبوسعد اهلل - 2
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اهلل يف الًتصبة بالعمق كالتحليل كاالعتماد على األسلوب التارخيي، كما أنو اعتمد على أسلوب 
اؼبقارنة ككاف ينتقد اآلراء اليت يراىا خاطئة كيرد عليها، كقد تأثر أسلوبو يف الًتصبة باألسلوب 

 1انعكس يف كتاباتو. الشرقي الذم سبيز باإلنشاء كالفضفضة ككثرة السرد فبا
 كفبا سبق ديكن إصباؿ بعض خصائص الًتصبة عند سعد اهلل :

إف تكوين سعد اهلل األكيل يف مدارس القرآف كجامع  إتقان اللغة المنقول منها والمنقول إليها:-
الزيتونة كمصر أكسبو قوة اللغة العربية كالثقافة اإلسالمية األصيلة مث إف دراستو يف أمريكا أبدعت 
لديو ركح الًتصبة كالنوعية يف اؼبادة اؼبًتصبة اؼببنية على االنتقاء اؽبادؼ فالًتصبة ربتاج إىل ثقافة 

اللغتُت اؼبنقوؿ منها كإليها بنفس اؼبستول، كما يالحظ على األعماؿ اليت قاـ  كاسعة كالتمكن من
اإلقبليزية  سعد اهلل بًتصبتها ىو تعمقو يف صبيع خصائص اللغة العربية كما أنو حدؽ جيدا باللغة

 2كبذالك قدـ سعد اهلل موركثا ترصبينا ـبتلف النظَت. اليت ترجم منها عدة أعماؿ
فقد حرص سعد اهلل على صياغة نص ترصبتو صياغة متينة  لنص الترجمة:الصياغة اللغوية -

حيث كفق إىل حد كبَتا إىل تبياف حقيقة اؼبعٌت اؼبطلوب كإجياد اؼبصطلح اؼبوافق إىل جانب قدرتو 
على التعبَت عن معٌت الكلمة األعجمية بكلمة عربية مطابقة نصا كركحا حيث جيعل النص يظهر  

هر عليو عالمات الًتصبة فكاف سعد اهلل اؼبًتجم اغبق الذم التـز بشركط كأنو نص إبداعي ال تظ
 3أىلية اؼبًتجم يف مواكبة مستول لغة اؼبًتجم يف اإلنشاء كانتقاء اؼبفردات.

فاؼبًتجم الذم ال عالقة لو بالتخصص الذم يًتجم لو ال  االختصاص في موضوع الترجمة:-
تطيع اؼبًتجم الًتصبة دكف التخصص يف اؼبادة اليت يًتجم ديكنو التعامل معو كمن مث القارئ فال يس

فبقدر ما يكوف اؼبًتجم متمكنا من لغات عملو كعارفا باػبصائص اؼبميزة لكل منهما منها كاليها 
بالتأثَتات اليت قد تسلطها إحدامها على األخرل، كيضمن لنفسو أكثر ما ديكن من حظوظ  ككاعيا

 4اؼبنشودة.النجاح كيزداد قربا من اعبودة 
كتتمثل يف اختياره للموضوعات اؼبتميزة كما حيملو من  حسن اختياره لموضوعات الترجمة :-

أفكار كربليالت جديدة يف ؾباالت الفكر كاألدب كالثقافة بصفة عامة كيف ؾباؿ الدراسات 
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 .367سعد اهلل مًتصبا، اؼبرجع السابق، ص األستاذؿبمد شوشاين عبيدم: - 2
 .294مرًن خالدم، اؼبرجع السابق، ص- 3
 .368، صنفسواؼبرجع  ؿبمد شوشاين عبيدم،-4
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التارخيية ؾباؿ زبصصو الدقيق بصفة خاصة إذ كاف سعد اهلل خيتار اؼبواضيع اليت زبدـ اؼبثقف 
 1العريب كاعبزائرم كاليت ال تتعارض مع ثوابتو كقناعاتو.

كتتمثل يف حرصو على نقل النص اؼبًتجم بأمانة كدكف ربريف مراعاتو أصول الترجمة العامة: -
ية كترصبيو عالية تراعي أصوؿ كمبادئ الًتصبة، كقد اتبع أك تزييف للمنت اؼبًتجم، تعكس حرف

كاألحكاـ  منهجية خاصة تقـو على ترشيح النص األصلي اؼبًتجم كتنقيتو من األفكار كاآلراء
 2الذاتية أك اإليديولوجية اؼبتعارضة مع ثقافة اؼبًتجم.

 اعبزائرم كىي:كمن جهود سعد اهلل يف ىذا اجملاؿ أنو ترجم عدة أعماؿ خدـ هبا التاريخ 
 Charles Henryكىو كتاب للعقيد تشارلز ىنرم تشرشل كتاب األمير عبر القادر:-1

Churchil من اللغة اإلقبليزية، يتناكؿ الكتاب حياة األمَت 1969بدأ سعد اهلل يف ترصبتو منذ 
، كىو 1864إىل عودتو إىل دمشق من اغبج سنة  1807عبد القادر منذ كالدتو يف القبطة سنة 

 3أكؿ عمل مطوؿ ترصبو سعد اهلل.
 John Baptistكىو كتاب للربكفيسور جوف باتيست ككلف  كتاب الجزائر وأوروبا:-2

Wolf  عاجل فيو العالقات األكركبية اعبزائرية يف حجمها الدكيل اقتصاديا كسياسيا كىو يعترب من
 4العثمانية. أىم أعماؿ سعد اهلل يف الًتصبة إذ يعترب مرجعا ىاما لتاريخ اعبزائر

كىو عبارة عن رسالة دكتوراه تقدـ هبا  :1230-1200كتاب الحركة الوطنية الجزائرية -3
، كاعتربه جزءا ثانيا كأضاؼ 1969مت صدكره سنة  1965سعد اهلل لنيل شهادة الدكتوراه سنة 

 5لو اعبزء األكؿ فيما بعد .
 عن اللغة اإلقبليزية عاجل فيها كىو عبارة عن أحباث ترصبها سعد اهلل كتاب شعوب وقوميات:-4

 6صراع الشرؽ كاؼبغرب يف القدًن كاغبديث ككذا صراع اإليديولوجيات اؼبعاصرة.

                                                           
 .52، اؼبرجع السابق، صكآخركفحفصية قطوش - 1
 .51ص اؼبرجع السابق، ؿبمد شوشاين عبيدم،- 2
 .2011القاسم سعد اهلل، عامل اؼبعرفة، أبوعبد القادر، ترصبة  األمَتىنرم تشرشل: حياة  تشارلز- 3
 .2011القاسم سعد اهلل، عامل اؼبعرفة، أبو، ترصبة 1830-1500جوف بوؿ ككلف: اعبزائر كاركبا- 4
 اؼبصدر السابق، ص.، 1عبزائرية، ج، اغبركة الوطنية اأبو القاسم سعد اهلل - 5
 ص..2011عامل اؼبعرفة، : شعوب كقوميات،أبو القاسم سعد اهلل- 6
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ؼبؤلفو بَت بركجُت كىو عبارة عن تقرير ؼبا شاىده اؼبؤلف أثناء كتاب مع األمير عبد القادر: -5
ع نوايا األمَت حوؿ ( الستطال1838-1837رحلتو مع كفد فرنسي ؼبقابلة األمَت يف البويرة)

 معاىدة التافنة فيما يتعلق ببند اؼبسألة الشرقية.
تقتصر ترصبة سعد اهلل على الكتب كحسب كإمنا قاـ بًتصبة العديد من اؼبقاالت كالبحوث  كمل   

سواء من تأليفو أك من تأليف غَته إضافة إىل أنو قدـ بعض ملخصات حملتول كتب أجنبية 
1ليستفيد القارئ منها.

                                                           
 .275-271مرًن خالدم، اؼبرجع السابق، ص- 1
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 :  من خالؿ اقبازنا ؽبذا البحث توصلنا اىل عدة نتائج اساسية تتلخص يف مايلي
كاف للبيئة اليت نشأ فيها أبو القاسم سعد اهلل دكرا بارزا يف اغبفاظ على سبايزه كصفاء -

 سريرتو بتحصينو بتعليم ديٍت أكيل.
دكرايف توجيهو، فتونس كاف للركافد الثقافية اليت استقاىا من دراستو يف عدة بلداف  ـبتلفة -

اليت ىي أكؿ عاصمة أدخلتو عامل اغبواضر كتعلم فيها أصوؿ الدين اإلسالميواألدب، كاعبزائر 
اليت قضى فيها عاما جعلتو يكتشف غربتو يف كطنو الذم اغتصبو األجنيب، كالقاىرة اليت  

العريب كانت مركز إشعاع فكرم كسياسي يف كقتو، جعلتو يؤمن بوحدة التاريخ كاؼبصَت 
بشرائح أدبية جديدة كاختلط هبا كناقش كنشر كاكتشف ذاتو، كما يل أمريكيا نقطة التحوؿ 
يف نوجو سعد اهلل التعليمي كبو دراسة التاريخ كأعطتو اغبقيقة على الوجو األخر للصورة 

 اإلنسانية كاغبياة كاغباضرة .
جها كمشرفا كمؤطرا بعد استقالؿ اعبزائر حط سعد اهلل رحالو جبامعتها مدرسا كمو -

للعديدمن الطلبة فكافح كناضل يف سبيل اعبامعة اعبزائرية لتكوين إطارات كطنية تؤمن 
بالثقافة العربية اإلسالمية فكاف نتاجو أجياال من اػبرجُت كاألساتذة كاؼبؤرخُت الذين تزخر 

 هبم اعبامعات كمراكز التعليم باعبزائر.
انو ؾبلى نظره كؿبط رحالو بعد أف جاؿ يف األدب  أمامفهـو سعد اهلل للتاريخ فهو يرل-

كالشعر كاللغة إذ جعل منو مرجعا للحكم على الناس كتصرفاهتم مهم كانت مكانتهم يف 
 اجملتمع فكلهم عنده على السواء يف مسطرة التاريخ.

وصوؿ اتبع سعد اهلل منهجا تارخييا صارما يف ربليل اؼبادة التارخيية اليت تتوفر لديو هبدؼ ال -
اىل اغبقائق التارخيية كالتأكد من صحتها ، فهو حياكؿ  االلتزاـ باؼبوضوعية كاألمانة يف 

 .تسجيل األحداث كالتعليق عليها 
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اىتم أبو القاسم سعد اهلل باؼبوضوعات الثقافية الفكرية يف دراستو لتاريخ اعبزائر مقارنة -
لركيزة أما اعبانب السياسي فهو ضركرة، باؼبوضوعات السياسية فهو يعترب التاريخ الثقايف ىو ا

 كسعد اهلل يفضل تاريخ الفكر كالثقافة كذالك لتكوينو األديب.
لقد تعامل أبو القاسم سعد اهلل مع مرحلة اغبكم العثماين دبوضوعية متوازنة حسب  -

علمية السياؽ التارخيي كالظرؼ اغبضارم كتبعا ؼبا ذبود بو اؼبصادر التارخيية اؼبتعددة من مادة 
متوقفا خالؿ ذالك على اجيابيات اؼبرحلة ك سلبياهتا حبيث كانت قضيتو األساسية الكتابة 

 التارخيية برؤل كطنية بعيدة عن أطركحات اؼبدرسة االستعمارية ؽبذه اغبقبة التارخيية.
انو كيف إطار تبٍت أبو القاسم للبحث التارخيي اؼبوضوعي جعلو يؤجل اػبوض يف كتابة  -

لثورة اىل أف حيُت الوقت اؼبناسب ك تتهيأ الظركؼ بالشكل الذم يرغب فيو كاؼبنهج تاريخ ا
الذم يتوافق مع قناعاتو، فدعا اىل استغالؿ ىذه اؼبرحلة اىل صبع ما توفر من الوثائق كانتظار 

 اؼبرحلة اؼبناسبة للشركع يف الكتابة التارخيية عن الثورة.
ا يف ما خيص تصحيح تاريخ اعبزائرجراء االكبراؼ حاكؿ سعد اهلل إعادةاألمور اىل نصاهب -

التارخيي الذم حاكلت اؼبدرسة الفرنسية صنعو من خالؿ اؼبئات اؼبؤلفات اليت تناكلت تاريخ 
اعبزائر، فجاءت األعماؿ اليت أقبزىا يف إطار الرد على كتاباهتا كلسد الفراغ أماـ مؤرخيها لذا 

الرؤية االستعمارية الفرنسية الذاتية الطرح كإتباع اؼبنهج  دعى اىل إعادة كتابة التاريخ بعيدا عن
 العلمي القائم على اؼبوضوعية.

موسوعة تاريخ اعبزائر الثقايف ىي موسوعة ثقافية يف ـبتلف التخصصات اإلنسانية  -
كاالجتماعية ساىم من خالؽبا يف إبراز اؼبسامهة اغبضارية اإلنسانية للجزائر كأصالتها عرب 

صور بدايةمن العهد العثماين حىت استقالؿ اعبزائر كاليت صبعها من ـبتلف رحالتو ـبتلف الع
كاستغرؽ عقودا لتأليفها تبقى مصدرا تارخييا لألجياؿ كمنطلقا للمؤرخُت اؼبهتمُت بالتاريخ 

 الثقايف.
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بذؿ أبو القاسم سعد اهلل جهدا كبَتا باعتنائو بالًتاث اعبزائرم اؼبخطوط إما دارسا اك  -
ؿبققا اك معلقا عليها كتتبع آثار العلماء كالتعريف هبم مع مراعاتو لقواعد التحقيق كإتباع 
الضوابط العلمية يف منهجيتو ككاف اىتمامو هبذا اعبانب من اجل يدخل يف إطار الكشف 

 اعبزائرية كإبراز مسامهتها يف اغبضارة العربية اإلسالمية. عن الذات
خصص أبو القاسم سعد اهلل للًتصبة حيزا كبَتا من نشاطو ظهر ذالك من خالؿ براعتو يف  -

النقل من اللغات األجنبية، كشخصية سعد اهلل كمًتجم تبدكا كاضحة يف نصوصو اؼبًتصبة 
ف ينادم اىل ربقيق مبدأ اعبودة يف الًتصبة سواء بتعليقاتو اك بفصاحة أسلوبو حبيث كا

  كالوصوؿ باؼبادة اؼبًتصبة اىل مصاؼ األصلية.
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 ( :01الملحق )

 

 54(:شهادة ربصيل تونس1الشكل)

 
 59(: شهادة ليسانس القاىرة 2الشكل)

 .419-418، ص ص 2011ابو القاسم سعد اهلل، حيايت، عامل اؼبعرفة، اعبزائر،المصدر:
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 ( : الشجرة العائلية ألبو قاسم سعد اهلل02الملحق )

 

 357اؼبصدر : مرًن خالدم ،مرجع سابق، ص  
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(                      ابو القاسم سعد هللا03الملحق)

 
 .356سابق،ص رجعمرًن خالدم، م  اؼبصدر:
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 ( : 04الملحق )

 

 (: منزل ابو القاسم سعد هللا بالبدوع.1الشكل)

 

 (: جامع البدوع2الشكل)

من كحي الذكرل، ؾبموع مداخالت اربعينية اؼبرحـو ابو القاسم سعد اهلل، كادم  المصدر:
 .156-155، ص ص2014سوؼ، مطبعة الرماؿ، 
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 ( : 05الملحق )

 
.434، ص2011ابو القاسم سعد اهلل،حيايت، عامل اؼبعرفة،المصدر:
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 أوال: المصادر-
 .2011،عامل اؼبعرفة، اعبزائر،1القاسم :أحباث كأراء،جسعد اهلل أبو -1
 2011سعد الو أبو القاسم :أفكار جاؿبة، عامل اؼبعرفة، اعبزائر ،-2
 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،1سعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،ج-3
 .2011ائر،،عامل اؼبعرفة ،اعبز 2سعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،ج-4
 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،3سعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،ج-5
 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،4سعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،ج-6
 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،5سعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،ج-7
 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،6اسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،جسعد اهلل أبو الق-8
 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،7سعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،ج-9

 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،8سعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،ج-10
 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،9،جسعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف-11
 .2011،عامل اؼبعرفة ،اعبزائر،10سعد اهلل أبو القاسم :تاريخ اعبزائر الثقايف،ج-12
 .2011سعد اهلل أبو القاسم :حرب على كرؽ، عامل اؼبعرفة،اعبزائر،-13
 .2011،عامل اؼبعرفة، اعبزائر،1سعد اهلل أبو القاسم :اغبركة الوطنية اعبزائرية،ج-14
 .2011،عامل اؼبعرفة، اعبزائر،2سعد اهلل أبو القاسم :اغبركة الوطنية اعبزائرية،ج-15
 .2011،عامل اؼبعرفة، اعبزائر،3سعد اهلل أبو القاسم: اغبركة الوطنية اعبزائرية،ج-16
 .2011سعد اهلل أبو القاسم: حصاد اػبريف، عامل اؼبعرفة، اعبزائر، -17
 .2011عامل اؼبعرفة،اعبزائر،سعد اهلل أبو القاسم: حوارات، -18
 .2015سعد اهلل أبو القاسم: حيايت، عامل اؼبعرفة، اعبزائر، -19
 ـ.2011،عامل اؼبعرفة،اعبزائر،3سعد اهلل أبو القاسم: مسار قلم،ج-20
 ـ.2011،عامل اؼبعرفة،اعبزائر،6سعد اهلل أبو القاسم سعد اهلل،ج-22
 .2011اؼبعرفة،اعبزائر، سعد اهلل أبو القاسم: شعوب كقوميات، عامل-23
تشرشل تشارلز ىنرم: حياة األمَت عبد القادر، ترصبة أبو القاسم سعد اهلل، عامل اؼبعرفة، -24

 .2011اعبزائر، 
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كزناجي مراد، حديث صريح مع أ.د أبو القاسم سعد اهلل يف الفكر كاللغة كالتاريخ، اعبزائر، -25
 .2008اغبرب،
أ.د أبو القاسم سعد اهلل يف الفكر كاللغة كزناجي مراد، حديث صريح مع -26

 .2007،اعبزائر،اغبرب،3كالتاريخ،ط
 .2015كزناجي مراد: مفهـو التاريخ عند سعد اهلل، عامل اؼبعرفة،اعبزائر،-27

 .2011ككلف جوف بوؿ: اعبزائر كأكربا، ترصبة ابو القاسم سعد اهلل، عامل اؼبعرفة،اعبزائر،-28
 المراجع-ثانيا

 الكتــــــــــــــب-أ
 .2014بلغيث ؿبمد األمُت: رحيل شيخ اؼبؤرخُت اعبزائريُت، البصائر اعبديدة،اعبزائر،-1
 .2014،عامل اؼبعرفة،اعبزائر،1بن خَتة قبيب: أبو القاسم سعد اهلل بعيوف ـبتلفة،ط-2
 ئر.سيعودين نصر الدين: أبو القاسم سعد اهلل كلمة كفاء، البصائر اعبديدة، اعبزا-3
بن النعماف أضبد: أبو القاسم سعد اهلل حياة كأثار، شهادات كمواقف، دار -4

 .2017النعماف،اعبزائر،
 الرسائل الجامعية-ب
،رسالة دكتورا يف تاريخ اغبركة 2013-1930خالدم مرًن: أبو القاسم سعد حياتو كأعمالو-1
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 الملخص:
أبو القاسم سعد اهلل كذالك بالًتكيز على دكره يف كتابة التاريخ  حورت ىذه الدراسة حوؿسب      

الوطٍت اعبزائرم اذ يعترب األخَت من أىم اؼبؤرخُت اليت عرفتهم الساحة الثقافية يف النصف الثاين من 
 .القرف العشرين كمن اعبيل اؼبخضـر الذم عاش قبل االستقالؿ كعايش مرحلة النضاؿ الوطٍت

كشفت الدراسة عن مدل التكوين العلمي الرصُت لألستاذ سعد اهلل الذم   فضال عن ىذا      
انطلق من الزيتونة مث القاىرة فأمريكا، كىو ما أتاح لو فرصة التخصص يف التاريخ عامة كالتاريخ 
اعبزائرم خاصة  كالذم قدـ من خالؿ ذالك انتاج علمي أثرل بو اؼبكتبات الوطنية كغطى مراحل 

التاريخ الوطٍت برؤية نقدية ـبتلفة عن ما قدمتو اؼبدرسة الفرنسية ، كبالتايل ساىم  تارخيية  مهمة يف
 .يف بناء مدرسة تارخيية جزائرية

:Abstract 
 
This study focused on  Abul-Qasim Saadallah, focusing on his role in 
writing Algerian national history. He is considered the most important 
historian of the cultural scene in the second half of the 20th century. In 
addition to this, the study revealed the extent of the scientific 
composition sober to Professor Saad Allah who We have launched from 
Zaytouna and then Cairo and America, which gave him the 
opportunity to specialize in history in general and Algerian history in 
particular, through which he produced a scientific production enriched 
by national libraries and covered important historical stages in national 
history with a different critical view of the French school. Building an 
Algerian historical school. 

 


