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إلى الروح الطـاهرة التي فارقتنـا منذ صبانـا لكن طيفه مـازال يمضي معنا 

إلى األبـد، والدي رحمه اهللا و أسكنه فسيح جنـانه، إلى أعـز النـاس في الوجـود 

عبد . نور قلـبي و نبع الحنـان أمي، العين السـاهرة على راحـتي، إلى الغالية ح

  .ل إخوتـي وأخـواتي و زمـالء الدراسـةا، وإلى كـالمـالك وكل عائلته
  

أهدي هذا العمل المتـواضع أيضـا إلى كل من كـان لنا مصباحـا أضـاء لنا 

وار و أخص بالذكر أخي وصديـقي وأستاذي بوقـادير ـالطريـق لمواصـلة هذا المش

أحمد، عمار بلخوجة، ساحي نور الدين، لعزاب الحاج، شناوي محمد، وإلى كل سكـان 

 . برج األمـير عبد القـادر، ومن كـان لنا عونـا وسنـدا في إنجـاز هذا البحـثتازا
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

ياوي على ـاذ الدكتور عز الدين بويحـنتقدم بالشكر إلى أستاذنا المشرف األست

ال مضيئا أنار لنا الطريق إلى إنجاز هذا ـإرشاداته ونصائحه القيمة التي كانت لنا مشع

 .البحث
  

ا أيضا لكل من قدم لنا يد المساعدة وأخص بالذكر رئيس أساقفة ـشكرنا وعرفانن         

ائق جد ـيار هنري على ما قدماه لنا من وثـجون بأيضا الجزائر السيد هنري تيسيي و

لدكتور لألستاذ انا أن نتقدم بشكرنا الخالص ـهامة تخص موضوع الدراسة، كما اليفوت

قدم ـ شكرنا كذلك نت.المي األعلى على تشجيعه لناـمجلس اإلسبوعمران الشيخ رئيس ال

  . يد محمد بوطالبـر عبد القادر وعلى رأسهم السـبه إلى كل أعضاء مؤسسة األمي
  

اتذتنا الكرام أعضاء ـالص شكرنا إلى أسـقدم بخـوفي األخير ال يسعنا إال أن نت

ا إلثراء هذا العمل، ـ سعيرفوه من وقتـرة، على ما بذلوه من جهد وصـّاللجنة الموق

 .قديرـفلهم منا جزيل الشكر وأخلص الت
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  : التعريف بالموضوع وأهميته-1
  

 عن الماضي مساهمة جادة في إحياء التراث الجزائري لما عرفته من يعتبر الكشف

فترات تاريخية متباينة شملت كل العهود ، وقد ساهم هذا في إثراء الميدان األثري وأدى إلى 

وتأكد هذا الرأي . ظهور أبحاث ودراسات حوله، لكنها قليلة بالمقارنة مع كل ما تحتويه من آثار

ضيع الجديدة التي ما فتئت تظهر هنا وهناك، وقد سمحت لنا فرصة وتدعم بالدراسات والموا

البحث أن نطلع ونكشف عن المزيد في هذا المجال من خالل دراستنا لمنطقة برج األمير عبد 

  . بصفة عامة وموقع تازا المتواجد بها بصفة خاصة)والية تيسمسيلت(القادر 
  

 .همية نظرا لقيمته التاريخية واألثرية في غاية من األ حضارياًيمثل هذا األخير تسلسالً

ويأتي عملنا هذا في إطار إبرازها من ناحيتين،األولى أثرية تتمثل في تحديد الفترات التاريخية 

 والثانية تاريخية تخص األحداث المتميزة التي عرفها الموقع خاصة ،التي تعاقبت فوق سطحه

 الذي أوالها اهتماما خاصا سواء "ادرـبد القاألمير ع" بقدوم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة 

  .تهمن ناحية البناء والتشييد أو من حيث األحداث الهامة والمحطات التاريخية في حيا
  

يفي هذا الموضوع بدراسة موقع أثري لم يسبق دراسته من قبل هذا من جهة، وكونه 

تنوع تظهر أهميته غني بالمعطيات األثرية المرتبطة به لما احتواه من تسلسل حضاري م

مستقبال في معرفة طبيعة كل اآلثار التي يحتويها، أما من الناحية األثرية فيكفي أن نشير إلى أن 

العمارة العسكرية لألمير عبد القادر ال تزال مجهولة المالمح في مجال التنقيب العلمي، فباستثناء 

مارسي . في مقدمتهم جحصن تاقدمت الذي أجريت به حفريات أثرية من طرف باحثين كان 

)Marçais (المار . د و)Lamarre (م، 1946ية سنة ـاللذان نشرا أعمالهما في المجلة اإلفريق

سنة ) Cadenet(كادنا . ، وتلت هذه الحفرية حفرية ب"المية بتاقدمتـأبحاث أثرية إس"عنوان 

 ، تحت عنوان م1979 -1977المية سنةـار اإلسـوالذي نشر أعماله بمجلة اآلث ،م1959 -1958

، ونشرا م1979سنة ) Tribuzi(، ثم حفرية بورويبة وتريبوزي "تاقدمت. أبحاث بتيهرت " 

  ".تاقدمت عاصمة األمير عبد القادر" ، بعنوان م1982أبحاثهما بمجلة التاريخ سنة 

قد كشفت عن قصبة وحمام حصن ) Lamarre(والمار) Marçais(وإن كانت حفرية مارسي

أتى بعدهما كله قد انصب في البحث عن آثار الدولة الرستمية دون آثار األمير تاقدمت، فإن من 

  .عبد القادر

و الذي سنقوم بدراسة   األمير عبد القادر،حصـونلذا ارتأينا تقديم نموذج ثان من مجموع      

عامة لموقعه عبر مختلف المراحل التي مر بها عبر التاريخ، وأيضا دراسة نسيجه العمراني من 

محاولين بذلك إبراز .  المرتبطة بهثداـعمارة عسكرية ومدنية، باإلضافة إلى أهم األح



وء ألول مرة على منطقة أثرية ـوقع في إطار إلقاء الضـالتركيبة المعمارية المتميزة لهذا الم

زائر، وكذا التعريف بمرحلة من مراحل الدولة ـري لوطننا الجـجديدة في المجال األث

ويه من عناصر ـ أن كل المنشآت المعمارية وما تحخاصة إذا علمنا .ديثةالجزائرية الح

ريب عشية وصول قوات االحتالل الفرنسي إلى ـمعمارية وفنية قد تعرضت إلى هدم وتخ

ساكن فوضوية ـمنطقة تازا ،إضافة إلى عمليات تخريب الحقة تمثلت في استغالل الموقع بم

ويه بعض معالم ـتغييرات جراء عمليات الحفر بتشعمت كل مساحة الموقع، فطرأ عليها عدة 

وقد أدى هذا التغيير الذي لحق بالموقع إلى فقدان العديد  األسوار المهدمة الموجودة هنا وهناك،

  .تالي مخططها األصليـمن معالمه األثرية الباقية، وبال
  

كانت تحتل كن التي اسمقد تم ترحيل جل الـ ف،والجدير بالذكر أنه بعد قرار من الدولة

 من تلك األكواخ وذلك بمنحهم دالهم خيراًـالموقع وتم إزالتها وقامت الدولة موازاة مع هذا باستب

  . مما فتح المجال لبحوث علمية تمثلت في التنقيب األثري،كن الئقةاسم
  

لي للموقع ال يمكن تحقيقه إال بعد جمع ـلذلك فإن دراسة  تصميم المخطط األص

 إلى ما شاهده تناداًـواس، ادر التاريخية األجنبية خاصةـن طرف المصالمعطيات المقدمة م

أعمال االستطالع ال الميدانية من خالل ما قدمته لنا ـ، واألعم)Vayssette(الة فايستـالرح

  . كما سيتجلى لنا ذلك الحقاات األثرية في مواسمها األربعةـالحفريو

  : أسباب اختيار الموضوع-2
  

الباعثة على اختياري لهذا الموضوع هو التعريف بمنطقة تازا، وإبراز        من األسباب 

 خاصة إبان .ع أثرية في غاية من األهميةـأهميتها التاريخية واألثرية نظرا لما تحتويه من مواق

تيارنا ـبالغ في اخـ، وقد كان لقربنا من الموقع أثره الم19/يلهجرارن الثالث عشر ـالق

رغبة الملحة في استجالء وإحياء ما أهمل من مواقعها أو تلك التي لدراسته، ومنحنا هذا ال

  . عرضة للظروف الطبيعية تصنع بها ما تشاءالالًـاندثرت وأصبحت أط
  

 إلى 2001 ولقد كان لمشاركتنا في الحفرية األثرية طوال مدة سيرها بداية من موسم  

ن حصون األمير عبد القادر  موذج حصن مـحافزا كبيرا في اختيارنا لدراسة ن، م2004 غاية

رية عبر ـازا وما يحتويه من آثار، حيث سمحت لنا الحفريات األثـوالمتمثلة في موقع ت

ية بالغة في إخراج الموقع ـ بالتعرف عن كثب على كل المعطيات التي تعد ذات أهمهامراحل

  .من غموضه كونها أول عمل ميداني علمي بالمنطقة ككل



األدوات األثرية المختلفة التي تزخر بها ) جرد(ع ـاولة جممن الدوافع أيضا هو مح

ريف ـوالتع) فترة األمير عبد القادر( ازا خاصة تلك التي تعود إلى الفترة الحديثة ـمنطقة ت

  .ادر وما تركه لنا بتازاـار بحياة األمير عبد القـكذلك ربط هذه اآلث .بها
  

  :شكالية الموضوع إ- 3
  

 ،ر بموقع تازا مرتبط ارتباطا وطيدا بحياة األمير عبد القادر وسيرتهإن الحديث عن اآلثا     

رح ـانا جعلنا نطـادية أحيـدام األدلة المـ وانع،ود هذه الفترةـونظرا لكون الغموض يس

ير عبد القادر مهما كان نوعها ، ـسؤاال عاما محوريا أساسه البحث عن اآلثار المختلفة لألم

 ازا من خالل النصوص التاريخيةـمثل في موقع تـلة تتاـوهذا انطالقا من دراسة ح

  .واألبحـاث األثـرية
  

وص نوعية العمائر من هذه الفترة ـساؤل أسئلة فرعية منها بالخصـ يطرح هذا الت

رية منها، نوعية العملة المستعملة،اللوحة التأسيسية، وغيرها من الشواهد المادية ـسيما العسك

ا لجدية و نظر.  المرتبطة بهةاريخيـ التث وأهم األحدا،لجزائريةالتي تعد من رموز الدولة ا

الموضوع، ولما يمكن أن يفرزه من معلومات خاصة وانه عرف حفريات أثرية في اآلونة 

نطقة تازا من خالل كل ـرف ثم التعريف بمـّاألخيرة، فإن أهم ما يهمنا هو محاولة التع

  .اللهاـوتطورها واضمحاهمت في إنشائها ـالظروف والعوامل التي س

  :مصادر ومراجع البحث -4
  

  

لم تحظ منطقة تازا بدراسات متخصصة ولم تلق العناية الالئقة بها من طرف الباحثين   

والمؤرخين، فهي تشكو انعدام المصادر والمراجع وندرة الدراسات الجادة التي بإمكانها أن تزيح 

 عن ندرتها فإن الموجود الًـ فضص التاريخيةفالنصو. الغبار عن معالمها التاريخية واألثرية

بها عبارة عن مقتطفات من المعلومات المتفرقة من الصعب حصرها والخروج منها بنتائج ذات 

  :وترجع هاته األخيرة عند ترتيبها إلى نوعين هما كالتالي. ينول أثري وتاريخي محددـمدل
   

  : الدراسات النظرية-أ
  

 ويمكن ، المصادر والمراجع التاريخية العربية واألجنبيةن كل متشمل الدراسات النظرية  

كريون والعاملون في السلك الحكومي الفرنسي الذين ـأن نضع في مقدمتها ما كتبه القادة العس

لمنطقة المحتلة وقتذاك، للهم وصفا شامال ـكانوا يدرجون ضمن تقاريرهم ومذكراتهم ورسائ

اللذان ) Valée(ال فالي ـكر، والماريشـسا بمعسقنصل فرن) Daumas(أمثال النقيب دوماس 



الذي نشر مذكراته الكاتب ) Garcin(، إلى جانب غارسان )Yever(ر ـأورد رسائلهما الكاتب إيف

الذي أورده فورييه  )Massot(قرير ماصوـوت) Roches(، إضافة إلى روش )Emerit(مريت إ

)Fourrier .(صحابها أثناء زيارتهم لهذه المنطقة لها أـوهي باألحرى عبارة عن مالحظات سج

رة الشاملة التي امتازت بها تلك الدراسات وخلوها من ـأو إقامتهم بها، وعلى الرغم من النظ

يج عمراني أزيل مع مرور ـالتحليل فإنها تعد ذات فائدة كبيرة، حيث تمكن من معرفة نس

  .أثريتهواهد المادية كداللة على ـر سوى بعض الشـالزمن ولم يعد له أث
  

أنا إليه ـدر األساسي الذي لجـعلى هذا األساس فقد اعتمدنا عليها كثيرا بل كانت المص  

نبية ونذكر ـو يأتي بعد هذا المراجع األج. في أغلب المرات، كونها تمس الموضوع من قريب

عنا ـ، وقد است)Julien(يان ـوجول) Azan(تبه آزان ـ كبعض ماا على وجه الخصوص ـمنه

شابه ـرة، وإن كانت معلوماتهما متناثرة وتتميز بالتـاجع خاصة تمس الموضوع مباشبها كمر

ها في ـاولنا جمعها ووضعـرية، فقد حـمع انعدام تحليل المعطيات سواء كانت تاريخية أم أث

  .إطارها الخاص

 لصلتها بفترة البحث وتمس  عليهاأما فيما يخص المصادر التاريخية العربية فقد اعتمدنا

وهي مصادر معروفة ال يمكن االستغناء عنها ونحن نتحدث عن حياة . وضوع من بعيدالم

   تائب البن رويلةـرات األمير البن التهامي، ووشاح الكـاألمير عبد القادر، وتشمل كل من مذك

و يغلب عليها . وحياة األمير عبد القادر لتشرشل وتحفة الزائر لحفيد األمير محمد بن عبد القادر

حداث ونظم الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر، وقد حاولنا أالتاريخي واالهتمام بالسرد 

  .أيضا االنتفاع بها في إطار ما يوافق منهجية هذه الرسالة
  

 فهي مراجع عامة ذات صلة شاملة بموضوع ،لمراجع باللغة العربيةأما فيما يخص ا  

نذكر في مقدمتها حرب . مال نقص أو إيضاحالبحث، وقد رجعنا إليها عند االضطرار الستك

أديب الذي يعد عمله جد هام العتماده على المحفوظات األجنبية والوثائق األصلية التي نفتقدها 

في مكتبات ودور أرشيف الجزائر ، وأيضا ما كتبه كل من العربي إسماعيل و بوعزيز يحي 

  .)1(عن مقاومة األمير عبد القادر

  

  

  

  
  

                                                 
  . في آخر الرسالةيوغرافيا البيبلأنظر  فيما يتعلق بهذه المراجع - 1



  :ميدانية الدراسات ال- ب
  

  

إن الدراسات الميدانية حول منطقة تازا هي األخرى قليلة جدا بل واقتصرت على   

 وكل ما كتب حول المنطقة تمثل في مقالتين نشرتا .األجنبية منها فقط أثناء الفترة االستعمارية

" نةمليا"، تحت عنوان م1843سنة ) Berbrugger( منهما  لبربروجر ىاألول .في المجلة اإلفريقية

، ورغم أن "من بوغار إلى تلمسان "هاعنوانم ،  1960سنة ) Vayssette( للرحالة فايست ةوالثاني

هاتين المقالتين غير ملحقتين بصور وخرائط ومخططات إال أننا نعتبر ما قدماه بشأن هذا هو ذو 

ول رحالة  خاصة ما ذكره فايست في رحلته، حيث يعد بالنسبة لنا عمال قيما كونه أ،فائدة كبيرة

  . وصف الموقع بعد اندثاره
  

اريخية والمعطيات ـلومات التـرضنا نقص كبير في المعـ فقد اعتبصفة عامة،  

لق تأكدت لنا الفكرة ـومن هذا المنط. قينا منها مادتناـ رغم كثرة النصوص التي است،األثرية

جالء ـاستتنا بهدف ـاسي في موضوع دراسـادي المرجع األسـالتي تجعل من األثر الم

  .البعض من الجوانب الحضارية للموقع

 :هجية البحثمن-5 
  

يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يجسم محتوى البحث ويحدد مساره 

العام، ورغم صعوبة اعتماد منهج موحد بالنسبة لكل الرسالة لخصوصية الموضوع، فإنه  يرتكز 

  :على محورين هامين
  

  :ريالمحور النظ - أ 
  

 جمع المعلومات التي تمس الموضوع من قريب أو  المحور النظريحاولنا من خالل

غاللها في الجانب الميداني ـادر والمراجع بغرض استـبعيد، بحثا عنها بين طيات المص

  . والمعطيات األثريةالعتماد هذا األخير كبرهان إلثبات أو نفي بعض المعلومات التاريخية
 

  : المحور التطبيقي- ب
  

ورات التي عرفها الموقع من الناحية ـفي إبراز أهم التطالمحور التطبيقي يتمثل 

األثرية، بداية من مراحل االستكشافات إلى غاية العمل المباشر وهو الحفريات األثرية، حيث 

ر المادي المرجع األساسي ـو هذا ما جعل من األث.استقينا المعلومات مباشرة من الميدان

كما  .رية فهو جديدـرج من الحفـال يعتريه الشك على أساس أن كل ما يخوالشاهد الذي 

  .استعنا بما قدمته األعمال المخبرية من معلومات جديدة والتي وظفناها في مكانها
   



م ـمن فهلحد ما الة قد مكنانا ـج الرسـيارنا لهذين المحورين في منهـإن اخت

مارة والفن، وتشخيص ـر العمران والعاهـسير وتحليل ومقارنة النص والواقع لمظـوتف

رية ـاث األثـو ككل األبح. ورهاـادة تصـإعمحاولة اعدنا على ـ مما س،صورها و أشكالها

ري والرسم المعماري ـرائط بأنواعها والصور وأعمال الرفع األثـال يمكن االستغناء عن الخ

  .ومات المتوصل إليهاليل المعلـجل تحأاييس والتفاصيل من ـورسم القطع األثرية بالمق

  : مراحل البحث- 6
  

ضيه طبيعة الموضوع في حد ذاته، ولذلك فهو ـإلنجاز هذا البحث تم تقسيمه وفق ما تقت

  .يدي وأربعة فصولـيشتمل على مقدمة وفصل تمه

  :المقدمة -  أ

تنا ـاب التي دفعـك األسبـوع وأهميته وكذلـاولناه هو التعريف بالموضـوأهم ما تن

ارة إلى أهم المصادر والمراجع التي اعتمدنا ـكاليته العامة مع اإلشـه وطرح إشإلى اختيار

  .افة إلى منهج البحثـعليها في هذه الرسالة إض
  

  :الفصل التمهيدي - ب

عي الموجودة ـط الطبيـرافية والوسـطقة من الناحية الجغـيشمل التعريف بهذه المن

ألحداث التاريخية التي مرت بها مع تقديم به، يليه مدخل تاريخي يشتمل على خصائص وأهم ا

   .احتماالت كلما أمكن ذلك
  

 :الفصل األول -ج

ـ       ـاة األمير عبد الق   ـع العام لحي  ـتطرق فيه إلى الوض    ة ـادر، وهو مقـسم إلـى ثالث

وينه بصفة عامة، المرحلة الثانية و بها       ـثل ميالده وتك  ـلة األولى وتم  ـعناصر رئيسية، المرح  

ره ـرة أس ـالثة تشمل فت  ـة الث ـ معاركه ومعاهداته، والمرحل    أهم ه وتتضمن أهم محطة في حيات   

  .ها البارزةـو أحداث
  

  :الفصل الثاني -د

سم إلى  ـ هو مق  وير عبد القادر،    ـزائرية في عهد األم   ـلدولة الج العام ل ظيم  ـتنيتناول ال   

القتـصادي   ا ،لعـسكري إلسـتراتيجي وا   ا ،اصر أساسية تتمثل في التنظـيم اإلداري      ـ عن أربع

  . واالجتماعي
  

  

  

  

  

  

  

  



  :الفصل الثالث -ـه

 تازا خالل فترة األمير عبد حصـنج العمراني لـخصص للدراسة الوصفية للنسي

ين هامين وهما، التكوين العمراني للحصن، ويلي ذلك أهم وهو مقسم إلى عنصر القادر،

  .األحداث التاريخية المرتبطة به

  :الفصل الرابع -و
  

رية الميدانية، وهو مقسم إلـى ثـالث        ـوقع من خالل الدراسات األث     وصف الم  يتضمن

ـ         ـعناصر، أولها مراحل االستطالع واالست     ريات ـكشاف بـالموقع، و ثانيهـا مراحـل الحف

  .محاولة تحليل للعنـاصر المعمارية والفـنيةة، وثالثها ـبمواسمها األربع
  

  : الخاتمة -ز

ة وصفية وتحليلية، كمـا احتـوت       ـ دراس اج ما توصلنا إليه من    ـ الخاتمة نت  اشتـملت

اع حتى يبذلوا مزيدا من االهتمـام       ـاهرين على هذا القط   ـتوصيات أردناها أن تكون نداء للس     

  .ائرة في طريق الزوالـاورة له السـوالعناية بهذا الموقع والمواقع المج
  

ـ       ـولمزيد من اإلثراء فقد أرفقن     كال ا البحث بملحق خاص بالخرائط والمخططات واألش

ول ومنها ما هو في المالحق، واتبعنا هذا األخيـر بقائمـة            ـ منها ما هو ضمن الفص     ،والصور

ـ   ـالمصادر والمراجع المعتمدة يلي ذل     ـ  ـك ملحق الفه ـ  ـارس يلي ة تـشتمل علـى     ـها قائم

  .رس المحتوياتـالمصطلحات الواردة في البحث ثم ختمنا بحثنا بفه
  

عنا جمعه من معلومـات تتعلـق       ـر اإلمكان ما استط   نا خالل هذا البحث أن نلم قد      ـولقد حاول 

ـ    ـيل في التعريف بها ونخ    ـازا حتى نسهم ولو بقسط ضئ     ـبمنطقة ت  ود وإن  ـرجها إلـى الوج

ة والتحليل فهو ال يزال خاضـع       ـا لم نكن بعد قد وفينا الموضوع حقه من الدراس         ـاعتقدنا بأنن 

 . على أكمل وجهلحفريات موسمية نتمنى أن تتواصل حتى نتمكن من معرفته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  

  
 

 
 

  

  

  

  

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : اإلطار الطبيعي-أوال

  :تحديد الموقع -1  
  

أن منطقـة تـازا     )   شرقا °2.15 شماال و    °35.51(ن من خالل اإلحداثيات الجغرافية      ي      يتب

 .*م1985 محور الدراسة تقع بوالية تيسمسيلت حسب التقسيم اإلداري للواليات والخاص بسنة          

وتقدر ) 01  رقم خريطةالأنظر  ( غربا   كلم 225 تبعد هذه األخيرة عن العاصمة الجزائر بحوالي      

 يحدها من الشمال    . بلدية وتعد عاصمة الوالية    22و دوائر   08،تضم  2 كلم 1.544.00مساحتها بـ   

والشمال الغربي واليتي عين الدفلة وغليزان، ومن الغرب والجنوب الغربـي واليـة تيـارت               

 ).02  رقمخريطةالأنظر (وغليزان أيضا، ومن الشرق والجنوب الشرقي واليتي المدية والجلفة 
  

 201.00 كلم شرقا، وتقدر مساحتها بــ        85وتبعد منطقة تازا عن مقر واليتها بحوالي        

 ومن الغرب بلدية ثنية األحد      - والية عين الدفلة   –، يحدها من الشمال بلدية طارق بن زياد         2كلم

 ومن الـشرق بلديـة      -والية المدية  – ومن الجنوب بلدية البواعيش      -والية تيسمسيلت – يةواليوسف

  ).03  رقمخريطةالأنظر  ( . - والية المدية –دراق 
  

وبهذا التحديد فإن تازا من البلديات الواقعة على الحدود الشرقية القصوى للوالية ويمر             

  )2(. وثنية األحد - المدية-  البخاري الرابط بين بلدية قصر60عبرها الطريق الوطني رقم 

      

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 -Ministère de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Environnement ; Atlas des Limites 
Administratives Communales De La Wilaya de Tissemsilt, P..P.5 -6. 

-Plan, )Tissemessiltde  Wilaya(,  Agence Nationale pour l’Aménagement du Territoire                   :أنظر
 .2.  P,.K.E.Bordj el A d’Aménagement de la Commune de  

  : أنظر. المعدل1984 فيفري 04،المؤرخ في 84-09 كان هذا التقسيم اإلداري للواليات تطبيقا ألحكام القانون -*
Ministère de l’Intérieur des Collectivités Locales et de l’Environnement, Ibid, P.1. 

  
 



  : التكوين البنيوي للمنطقة-2
  

يتضح لنا من خالل الخريطة الجيولوجية أن منطقة تازا تتميز بوجود أنماط بنيوية تنتمي              

مع العلم أن هذه المنطقة خرجت نهائيا        الثاني وتحديدا الكريتاسي األسفل   الجيولوجي  إلى الزمن   

وط البحرية منذ نهاية الزمن الثاني وبداية الثالث، وهذا ما يفـسر االنتـشار الواسـع                من الشر 

  .)3(للتكوينات المايوسونية و البليوسينية القارية

  : وبهذا يكون التكوين البنيوي لهذه المنطقة كالتالي

  .                         طبقة من الطين و الحجر الرملي-

  ).زيكوارت( حجر رملي صواني -

  ) متر 50 إلى 40من (صفر رمادي، طين و حجر رملي على شكل صفيحة أ تراب -

 حجر رملي، كبريت الحديد، مع طبقات صلصالية كلسيه تعلو المرتفع كتلة من الصخر -

  .  الكلسي المحاري

   )4 (. تراب اصفر صلصالي و أزرق-

راسة، فسنقوم بعرض أهم    وباعتبار جبل الشاون يمثل الحصانة الطبيعية للموقع محل الد          

 والتي تتشكل من كتلة صخرية تمتد من حدود منطقة دراق إلى منطقـة تـازا                ،تكويناته البنيوية 

  : اآلتي النحوعلى

  .طبقة من الطين والحجر الرملي الصواني  - 

 .وانيــي صـحجر رمل -

 .ينــادي وطـطمي رم -

 .حجر رملي وكلسي وطين -

 . األعلىة اآلبتينطين رمادي وأزرق يعود لفتر -

 .طمي وحجارة رملية وكلس رملي -

 ).02 و01رقمالشكل (و ) 04  رقمخريطةالأنظر () 5 (.يةــينـدة طـقاع -
 

 
 

                                                 
3 - Mattaoueur (M.), Etude géologique de l’Ouarsenis Oriental "Alger", Publications du Service de la 
Carte Géologique l’Algérie, n°, 17, Alger, 1958, P..P. 460 et ss.    
4 -Ficheur (E.), Le Crétacé Inférieur dans le massif de Matmata (Algérie), Bulletin de la Société 
Géologique de France, T. XXVIII, Paris, 1900, P.P. 575 et ss. 
5 - Ibid., P.P. 560 et ss. 

 Centre National d ’Etudes et de Rèalisation en Urbanism, Plan d ’Urbanism de Bordj el أنظر:  

Emir A.E.K., 1985,.P.5. 



  : التضاريس-3

من خالل الخريطة الطبيعية للمنطقة نالحظ أنها تحتل موقعا استراتيجيا هاما، إذ تعتبـر              

مسيلت والمدية، وهـي    ستيو   وهي عين الدفلة     من المناطق الداخلية التي تربط بين ثالث واليات       

 سـطح   ن واستنادا إلى الخريطة الطبوغرافية في تعلو ع       .امتداد شرقي لسلسلة جبال الونشريس    

 يمثله جبل الشاون في جهة الشمال ويقابل        م1804وأعلى ارتفاع بها يصل إلى      . م1102البحر بـ   

، وهذان المرتفعـان    م1100لبحر بـ   هذا األخير جبل أم الروس الذي يرتفع عن مستوى سطح ا          

 خريطةالأنظر  ( .يحصران ربوة واسعة والتي يوجد بها الموقع األثري الذي نحن بصدد دراسته           

  )06 و 05 رقم

 ومـن   ،وقد نجد تفسيرا لهذه الوضعية الطبيعية متمثلة في التكوين البنيوي الطبيعي لهـا            

شترك موضـع تـازا بهـذا التكـوين         جهة أخرى قد نفسر بهذه الظاهرة اسم موقع تازا حيث ي          

  *) 6(.التضاريسي، فكلمة تازا تعني الممر بين جبلين
 

والجدير بالمالحظة أن الناحية الشمالية من المنطقة التي تنتمي إلى جبـال الونـشريس              

، وهذه السلسلة الموجودة بتازا عبارة عن حلقات متفاوتة االرتفاع تمتد من جبـل              **)7(الشامخة

وبـين هـذا وذاك     . حدود الغربية لبلدية الدراق إلى غاية جبل مقرة بثنية الحـد          سرا آكر في ال   

 و  01أنظر الصورة رقـم   (.)8(تتوضع جبال مطماطة التي تعد الحصانة الطبيعية لمجمل المنطقة        

 : وبداية من الشرق إلى الغرب هي كما يلي)02
 

                                                 
6 - Bel Kassem (B. S.), Dictionnaire de la Langue Kabyle, Alger, 1887.P.LXXXVII. 

 .19. P,cit- op,.)M( Mattaoueur - 7  
8 - Ficheur (E.), op-cit, P.560.   

  : أن ليس لتازا معان وتسميات أخرى،أردنا في هذا الباب أن نوردها وهي كالتالي هذا ال يعني -*

عن إقامته في اسكوت ل يمذكرات الكولون ،)الكولونال(اسكوت : ، أنظر" لتمييزها عن تازا المغربية تازا الصحراء البعض يسميها-

  .102.ص، 1981، ر، الجزائ.ت.ن.و.ترجمة وتعليق إسماعيل العربي،ش ، "1841"زمالة  األمير عبد القادر

وشاح الكتائب وزينة الجيش ،)ابن رويلة(رقدو: أنظر".ويقال لها طازة وتيزي  بالتاء المربوطة،-تازة  -  ومنهم من يسميها

   .76.،ص1968،الجزائر،.ت. ن.و.تقديم وتحقيق محمد بن عبد الكريم،ش ويليه ديوان العسكر الملياني، المحمدي الغالب،

 التكملة التأم وفي:  تأز الجرح، كمنع- تأز"  من ناحية المصطلح اللغوي تعني - تازا-  كلمة أصلفربما  بوضعيتها الطبيعية هذه، و

 ، دراسة 8.ج،متاج العروس من جواهر القاموس ،)الزبيدي(  محب الدين:أنظر".في الصلح إذا تدانوا،أي إذا دنا بعضهم من بعض

فإذا اعتبرنا المناعة  األخير ومن خالل هذا. 19ص ،1994وتحقيق علي سيري،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت،لبنان،

وهذه الصفة صفة  والتي تعني الممر بين جبلين، -تازا - فقد يكون هذا الفعل مصدر لكلمة-تأز –عناها الطبيعية تقارب في م

   .طبيعية موحية للمناعة

مؤطرة .سلسلة من الجبال المتصلة من بوغار حتى غليزان،وتحديدا من نهر الشلف شرقا إلى وادي مينة غربا:  الونشريس-**

 التي "كاف سيدي عمر" كلم،أعلى قمة بالونشريس هي  250 ي بني شقران غربا،طوله حوالبسلسلة جبال التيطري شرقا وبجبال

 D.E.N.S, l’OuarsenisMetidja un village Algérien de , .)j( Lizot ,:أنظر.م1983ترتفع عن مستوى سطح البحر بـ
.18.P.1973, Alger 



 :)akker-Sra(جبل سرا آكر -
 

، ويربط بـين  م1648بـفع عن مستوى سطح البحر  يعد حلقة وصل بين دراق وتازا، يرت        

هذه الثالثة جبال  تكون حزاما فيما بينها حاصـرة بـذلك   . جبل بومدين وجبلي المروج واللوح   

الذي يلتقي بوادي الدردور ويستمر امتداده على شكل نتوءات فـي           " وادي اللوز "حوضا يسمى   

، "كركـور " يتجه صعدا نحـو وادي    ي  والثان "عين السمطة "اتجاهين مختلفين، األول يمتد حتى      

  ).Coudiat Tabetsif" (تابت سيف"من هذا األخير توجد ربوة تسمى كدية ) م500(وعلى بعد 
 

 ):cheta-Ta(ل تاشـتةــجب -
 

ـ           م، يربط بينه وبين     1782وهو ثاني مرتفع بهذه السلسلة يعلو عن مستوى سطح البحرب

، ويمتـد جبـل     م1391ستوى سطح البحر بـ     جبل سراآكر جبل الزريب المقدر ارتفاعه عن م       

تاشتة إلى غاية بلدية البرواقية بوالية المدية، إذ يقل ارتفاعه كلما اتجهنا غربا حتي أسفل جبـل   

 إذ يتوفر على منـابع مائيـة        ، وبهذا الحاجز فهما يحصران أيضا سهال واسعا بينهما        .عيواش

رت اللذان يصبان في وادي تازا أسفل       غزيرة وأودية هامة نذكر منها وادي سيدي سالم وتيغزي        

  .جبل الشاون
 

  :)chaoun-Ech( جبل الشـاون -
  

هو أعلى مرتفع  يطل على منطقة تازا، إذ يبلغ علوه عن مستوى سطح البحر بـ    

 وهذا بداية من جبل م1368 و م1766، يتميز بكثرة وتنوع نتوءاته التي تتراوح ما بين م1804

 تتوفر فيه عدة منابع مائية غزيرة أهمها منبع . بولنوار غرباالحجر شماال حتى جبل سيدي

كما تتخلله أودية ذات مياه معتبرة على سبيل المثال ال الحصر وادي . رأس الجبل والتينوة

ولإلشارة فإن معظم األودية التي يحتويها هذا األخير تصب في وادي تازا . الغزالن وشماللة

بل الشاون وتصل مياهه عبر وادي تازا إلى وادي فم عبر انكسار طبيعي يمثل فتحة في ج

 . الحمام

 ):oiche-Ay(واش ـبل عيـج -
 
 

يبدأ من نهاية المساحة السهلية الواسعة الموجودة بينه وبين جبل تاشتة المـذكور سـابقا               

 وينعطف  م1671بـ  في التدرج صعدا إذ يبلغ ارتفاعه عن مستوى سطح البحر             هويأخذ ارتفاعا 

ى غاية غابة بومجبر وتحديدا عند الحدود الغربية القصوى لجبل فم الحمام، وتتخلـل              انحدارا إل 

  )9 (.جبل عيواش أودية عديدة أبرزها وادي فم الحمام الذي ينفرد بكثرة وغزارة المنابع المائية
 

                                                 
9 - Ficheur (E.), op-cit, P..560. 



  

إذا كانت الناحية الشمالية والشمالية الغربية تمثلها جبل مرتفعة شديدة االنحـدار بنـسب              

ـ             ،متفاوتة  خـصبة   ا فنجد في الناحية الجنوبية عكس ذلك، إذ تتميز بمساحات سهلية وتوفر ترب

 .منابع مائية على   أيضا   حتويوت،صالحة للزراعة واالستغالل الفالحي لطبيعة األرض المستوية      

  رقم خريطة ال أنظر ()10(.%11.06وتمثل هاته الناحية سهول الفرشة خاصة وتقدر مساحتها بـ          

  ).05 و03

  

  
 

 )عن فيشر( .التكوين البنيوي لسلسلة جبال مطماطة): 01:(الشكل رقم

                                                     
 
  

  

  
  

 )عن فيشر( .)Ech-Chaoun(التكوين البنيوي لجبل الشاون  ):02(  الشكل رقم            

  
                                          

  

  

  

  
 

                                                 
10 - Ficheur (E.), op-cit, P.560. 

 دراق

 اونــــــــــشال

 آدية تابتسيف
 تيغزيرت

 آرسراآ

 بومدين



  

  : البيئة الطبيعية للمنطقة-4
  

  : المناخ-4-1
  

 لحـصن يعتبر المناخ من العوامل الرئيسية التي ساعدت األمير عبد القادر على تأسيسه               

 وكذلك قد لعب دورا في نمو عمران المنطقة وتطورها واستمرارها عبر التاريخ، كما لعب          ،تازا

 لذلك فقـد    ، كما سنرى ذلك الحقا،    د البناء أيضا دورا أساسيا في التحكم في اختيار الموقع وموا        

آثرنا أن نركز في دراستنا هاته على ثالثة عناصر أساسية  كاألمطار والحرارة والرياح التـي                

  .يبدو دورها جليا في اختيار وهندسة منشآت األمير عبد القادر في هذه المنطقة
  

 :األمطار -أ
  

فـي  )  مم700 –500(هي تتراوح ما بين تتميز المنطقة بكثرة األمطار وعدم انتظامها، ف  

 أي مـن    ، مم في الشمال، وكمية األمطار تتركز خالل الفصل البـارد          850الجنوب وتصل إلى    

ـ  604 – 225(وهي متذبذبة عموما ما بـين       . شهر ديسمبر إلى غاية شهر أفريل       .سـنويا ) م م

ـ           عة إلقلـيم المنـاطق     والجدير بالمالحظة أن انتماء منطقة تازا لسلسلة جبال الونشريس الخاض

         يرجـع لبعـدها عـن       ،الداخلية المحاذية للجنوب الحارة شبه الجافة صيفا والباردة القارة شتاء 

كما تشهد المنطقة تساقط الثلوج بكمية معتبرة أحيانا وكثيرة أحيانـا أخـرى             . المؤثرات البحرية 

  .نة في الس يوما17  يوما15 من أيضا فترات برد قارص جليدي يدوم اوتصطحبه

  : الحرارة-ب
  

يتجلى المناخ المتغير من خالل الفوارق الشهرية واليومية، وتتغير درجة الحرارة فـي               

بداية مـن شـهر      °20.7المنطقة حسب الفصول، فهي جد مرتفعة صيفا تصل كحد أقصى إلى            

جويلية حتى بداية شهر سبتمبر، ومنخفضة شتاءا تصل كحد أدنى خالل شهر ديسمبر وجـانفي               

وترتفع عن هاته األخير بداية من منتـصف        ،  )°7.8ودون الصفر   ( ومارس وأفريل إلى     وفيفري

  .°14.25شهر ماي إلى غاية نهاية شهر جوان لتصل كحد متوسط إلى 

  

  

  

  

  
  



  

  

  

  

  :الرياح -ج
  

رة اتمثل الرياح إحدى المؤشرات الهامة والمميزة للمناخ، والتي تؤثر مباشرة على الحر             

 إذ  ، واتجاه الرياح بالمنطقة عموما هو شمالي غربي وغربـي         . التبخر والرطوبة وتنشط عملية  

 وتكـون هـذه     .تهب خاصة في الفترة الممتدة ما بين شهر ديسمبر إلى غاية نهاية شهر مارس             

الرياح مصحوبة برطوبة معتبرة تسبب هطول األمطار بكمية نسبية خاصة في شـهر مـارس               

  .وأفريل وبداية شهر ماي

إذ )  أوت - جويلية -جوان( هبوب هذه الرياح تقل خالل أشهر الصيف          كما نشير إلى أن   

 من الرياح التي تتعرض لها المنطقة وهذا ما يؤدي إلـى قلـة              °45 – 30تتراوح نسبتها ما بين     

  )11 (.الرطوبة والتيارات الهوائية الباردة نسبيا
  

  : الموارد المائية-4-2
  

مستغلة تماما ولم تبن لها سـدود ليومنـا         إن كمية األمطار المتساقطة على المنطقة غير        

هذا، والمالحظ على أوديتها أنها ال تجري باستمرار بل إنها تعرف المياه المتساقطة عن جبالها               

الشديدة االنحدار إذ تصل إلى وادي تازا أو وادي بوخويد ثم تجف بعد تسربها وتجف خاصـة                 

 فـي   ،خزاناتعدة  جد هامة بنيت لها     إلى جانب هذا تتوفر فيها منابع مائية         .في فصل الصيف  

مقدمتها خزان رأس تازا المعروف بغزارة ووفرة مياهه وخزانان آخران متواجدان في وسـط              

 باإلضافة إلى محطات مائية تعد كذلك جد هامة بالدرجة الثانية، وتبلـغ نـسبة الميـاه                 .البلدية

 ).03  رقمخريطةالظر أن ()12 (.3هكم 0.37، وأما السطحية منها فهي 3هكم 0.47 الجوفية
 

  : الغطاء النباتي-4-3
  

،  %25و 3تتميز منطقة تازا بالجبال الصخرية المتفاوتة االنحدار والتي تتراوح ما بين 

 وهذا ما يجعل مفعول التعرية حادا بالمنطقة لذا %30وتصل نسبتها في بعض الجهات إلى 

إحدى العوامل الميزة أو الخاصية هذه قد كانت وتصنف تازا ضمن المناطق الجبلية المنحدرة، 

  .)01 رقممخططالأنظر ( . اختيارها من طرف األمير عبد القادر الهامة في
  

 إذ تتوزع هذه األخيرة عبر ترابها بمساحات ، غابيةمناطق لكن هذا ال يعني عدم وجود 

  : يكون أهمها كمايليم1869متفاوتة، وإذا عدنا إلى تقسيم مساحتها الغابية حسب سنة 

                                                 
11 - Agence Nationale pour l’Aménagement du Territoire, (Wilaya de Tissemsilt), op-cit, P.P. 6-9. 
12 - Ibid., P.P. 11-12. 



  

  
 

  المساحة  الضاحية 

  كتارهـ 2383.67  بومجبر

  كتار هـ1608.62  تازا وسط

  كتار هـ2369.60  القربوص

  كتار هـ3758.8  الفرشة

  كتار هـ142  أم الروس

  كتارهـ73  بودرنان
 

 وتمتاز هذه   ،وتنمو بها نباتات وحشائش تطغى عليها أشجار العرعار والبلوط والصنوبر         

 ويقـدر الغطـاء     .روف المناخية الحارة شبه الجافة صيفا والقارة شتاءا       النباتات بمالءمتها والظ  

  )03  رقمخريطةالأنظر ( )13 (.هكتار 2.995.11النباتي بالمنطقة بحوالي 
  

عها في هذه المنطقة تـابع للـشروط البنيويـة          ـن وجودها وتوزي  إوفيما يخص التربة ف   

  :اليةـ الترب التاخ، لذلك تنتشر بهاـوالحيوية بشكل عام خاصة منها المن
  

  .لترب الكلسية والجيرية ا-

 .يةـــينـرب الطـالت -

المنتشرة خاصة فـي الجهـة   و  )%30 - %5 (يرة على السفوح الشديدة االنحدارـالترب الفق -  

 .الية الغربية منهاـالشمالية الشرقية والشم

ـ             - م الحمـام والفرشـة     الترب الغنية التي غالبا ما توجد في السهول وأهمها سهل القربوص وف

 )14(.وضواحي عين أشير مثال

يظهر من خالل هذه الخالصة المناخية أن منطقة تازا تمتاز بفصلين متباينين، فصل شبه      

جاف مع تذبذب في الحرارة يصادف شهر ماي وجوان وجويلية وأوت وسبتمبر بدرجة حرارة 

شهر جويلية وأوت، وفصل رطب  خالل °20.7وتفوق أحيانا ) °14.25 - 7.8(متغيرة ما بين 

أثير الجبال المسيطرة على المنطقة الخاضعة إلقليم حوض ـوبارد غير منتظم يعود سببه لت

                                                 
13 - Agence Nationale pour l’Aménagement du Territoire, (Wilaya de Tissemsilt), op-cit, P.P. 10-11. 
14 - Ibid, P.P.13-14. 
 
 



ـة متنوعة ما ر إلى غاية نهاية شهر ماي برطوبـسفح الونشريس ويصادف نهاية شهر أكتوب

  ).%11 - %5(  بين
  

  : تازا اإلطار التاريخي لمنطقة -ثانيا
  

إللمام بتاريخ منطقة تازا التي نحن بصدد دراستها خاصة وأنها عرفت ليس من السهل ا

 وقد أدى هذا ،حضارات مختلفة مع العصور، بدءا من ما قبل التاريخ حتى العهد العثماني

التسلسل الحضاري إلى إثراء المنطقة من الجانب األثري، لكن ما كتب بشأنها يعد قليال جدا إن 

  .لم نقل منعدما
  

الل هذه المراحل نزوح قبائل عديدة شكلت فيما بينها مجتمعات عرفت عبر وقد شهدت خ

  .مسارها التاريخي الطويل فترات استقرار ورخاء وفترات مضطربة مليئة باألحداث والحروب
  

 :المنطقة في ما قبل التاريخ و العهود القديمة -1
 

ة بمخلفات أثرية تعد منطقة تازا من بين المواقع الممتدة عبر سلسلة الونشريس الزاخر

 وحركة اً بشرياًتعود إلى فترة ما قبل التاريخ ويدل البعض منها في تازا أنها قد عرفت استقرار

فنية منذ وقت مبكر، وتتمثل هذه البقايا في الصناعات الحجرية العائدة إلى العصر الحجري 

التي ) Ain el Anseur( ن بموقع عين العنصريالحديث ، وفي تلك الرسومات والمغارة الموجود

  ).06 و 05 رقمخريطةالأنظر () 15(.اتخذها إنسان ذلك العهد كملجأ يأوي إليه
  

أما في فترة فجر التاريخ فقد استقر بها إنسان تلك الفترة وهو مؤكد باألدلة المادية 

 Cap de( المعثور عليها بموقع رأس تازا ةالمقنعة سواء في تلك القبور المعروفة باسم البازين

Taza() 16().(المكتشفة بموقع عين أشير أو تلك الجثوة) 03أنظر الصورة رقمAin achir) ( أنظر

  .وهذه األخيرة من نوع الجثى ذات الفوهة) 04  رقمصورةال

  
  

  

                                                 
، الوكالة الوطنية لآلثار وحماية المعالم "القادرمهمة إلى والية تيارت دائرة ثنية األحد، برج األمير عبد "، )خالصي(علي  -  15

لمزيد من اإلطالع حول فترة ما قبل التاريخ والعهود القديمة بوالية  و. 2.ص.1981والنصب التاريخـية، وزارة الثقافة،

-Revue ,"Prospection Archéologique à Tissemsilt" , Et autres.) A( hiaoui Bouya  يمكن الرجوع إلىتيسمسيلت
 .41-13PP .1998, Alger, 05n°, Université d’Alger, sRecherche 

م، قسم اآلثار، 2001، جويلية )والية تيسمسيلت(مشروع حفرية  موقع تازا برج األمير عبد القادر  ،)بويحياوي( عز الدين - 16

Monuments et Rites , Aux Origines de la Barbarie, .)G(Camps:أنظر.3. ص.م2002، 1.زائر، عجامعة الج
    .,15873.P.P.,Paris, édition Doina, Funéraire Protohistorique de l’Afrique du Nord et du Sahara

   



  

كد يؤ، و فجر التاريخ قر بها الرومان بعد  فترةـواعتمادا على الشواهد المادية فقد است

أثنتا عملة، سـت عشرة دية برونزية عددها ـقطع نقهذا ما عثر عليه من أدلة في مقدمتها 

 عثر عليها بموقع عين ثمانية و*)Tihamamet( منها تم العثور عليها في موقع تيحمامت عشرة

ح لنا من بعضها ـاولنا من خالل ما اتضـازا، وقد حـ وهي مودعة بالمتحف البلدي لت**أشير

 361-306(ما بين ـؤرخة فيـة والمع مقروءـع تأريخ للمنطقة حسبما قدمته لنا قطـوض

  )06 و 05  رقمصورة الأنظر).(ميالدية
  

 الفترة بمنطقة تازا، ذهالطرف عن هض والجدير بالمالحظة أن المصادر التاريخية تغ

وإن كانت . باستثناء ما كتبه القادة العسكريون الفرنسيون إبان فترة مقاومة األمير عبد القادر

 ورغم هذا فهذه ، فقطارت على القليل منهـ الواحد فقد اقتصمعلوماتهم ال تتعدى السطر

  17.المعطيات لها أهمية بالغة لما قدمته لنا عن وضعية موقع تازا في الفترة القديمة
 

وهذا ما نلمسه في الرسالة التي بعث بها المارشال فالي والموجهة لوزارة الحرب 

إن حصن تازا الذي أنشأه األمير عبد " م، يتحدث فيها مايلي1840 .8. 19بتاريخ الفرنسية 

  )18(." القادر بني على أنقاض مدينة رومانية قديمة

أما ما أورده باتورني  )Rastoul(.) 20(راستول  و )Emerit() 19( ونفس المعطى ذكره إمريت 

)Patorni ( في هذا الشأن فهو يشبه وصف سابقه، غير أنه يقدم لنا إضافات جديدة تتمثل في قوله  
  

  

                                                 
 

18 - Yver (G.), Correspondance du Maréchal Valée, T.IV, édition la rose, Paris, 1945, P.P.298-299. 
19 - Emerit (M.), op-cit, P.  288 . 
20 - Rastoul (A.), Le Général Lamoricière, Lille, Paris, 1931, P.73. 

 تحمل في الوجه صورة تمثال نصفي مكلل .)م323 – 307( إلى حكم اإلمبراطور ليكينيوس )أ(تعود القطعة :  موقع تيحمامت-*

 وفي الظهر صورة اإلله ماركور .)IMP  PLCIVS PF AVG(، حوله شريط كتابي يحمل العبارة التالية ومدرع إلى اليمين

  ).SOLINV I CTOCOMITI(حوله شريط كتابي يحمل الكتابة التالية . عاري واقف إلى اليسار

ورة تمثال نصفي مكلل  تحمل في الوجه ص.)م337 – 306( تعود إلى حكم اإلمبراطور قسطنطينيوس األول )ب( القطعة -   

صورة لمعبود .وفي الظهر).IMP CONSTANTINVS PF AVG(ومدرع إلى اليمين حوله شريط كتابي يحمل العبارة التالية 

  . الشمس وهو نصف عاري ورأسه مشع واقف إلى اليمين رافعا يده اليمنى وماسكا كرة بيده اليسرى

تحمل في الوجه صورة تمثال ) م361 – 337(اإلمبراطور قسطنطنيوس الثاني إلى حكم ) أ(تعود القطعة : أشيرموقع عين  - **   

في  ، و)DN CONSTANTINIVS PF AVG(نصفي مجوهر متوج وملبس إلى اليمين،حوله شريط كتابي يحمل العبارة التالية 

 شريط كتابي يحمل الظهر صورة إمبراطور هازم الفارس الذي هو في حالة سقوط كاملة من الحصان وسالحه وراءه، وحولت

  ).FELTEMPR-EPARATIO(العبارة التالية 

  تعود لحكم نفس اإلمبراطور السابق ووجهها يشبه سابقتها كذلك، أما الظهر ففيه صورة إمبراطور يهزم فارس )ب( القطعة  -   

Monnaies.) PH(rson Grie : أنظر.ويطعنه برمحه، حوله شريط كتابي يحمل نفس العبارة الموجودة في ظهر القطعة السابقة
.36-30.P.P, 1976, Paris, Introduction a la Numismatique, et Monnayage 
 



  

هر بعض آثاره التي غطيت ـحصن تازا بني على أنقاض قصر روماني وهذا األخير كانت تظ" 

   )21(."آت قلعة األمير عبد القادرـأو ردمت بأسس منش
   

من حدود المنظومة ـازا في الفترة القديمة باعتبارها ضـونظرا ألهمية ودور منطقة ت

 ارتأينا ،قدمة سيتطرق إليها ألول مرةرية متـما احتوته من مراكز عسكل ،والدفاعية الرومانية

من  ا للتعريف بها من جهة، ومن جهة أخرى خدمة لجانب هامـأن نقدم بعض المعطيات حوله

سكرية قبل ـتراتيجية والعـهذه الدراسة، ونقصد بهذا أن نعرف المنطقة من الناحية اإلس

رة الرومانية من ـزا في الفتلذا يجب علينا أن نذكر مميزات تا. وصول األمير عبد القادر إليها

من موقع  تازا ، وثانيهما كريةـالمميزات اإلستراتيجية والعس  أولهما،تينـناحيتين رئيسي

  ."الليمس"رومانية منظومة الدفاع ال
 

  :المميزات اإلستراتيجية والعسكرية –
  

فإننا  ،الفصل التمهيدي لهذه الرسالة عن جغرافية المنطقة      هذا  انطالقا مما تم عرضه في      

وجود تازا  بالقرب من شبكة طرق رومانية مكثفـة          ) 07  رقم خريطةال(من خالل   أيضا  نالحظ  

 منها الطريق الروماني الذي يمر بقربها واآلتي بداية من بوغار ثم دراج             ،لموريطانيا القيصرية 

 . )22( ندةثم قرية أوالد هالل ثم تتبع الحدود طريقا استراتيجيا يمر على ثنية الحد و تيارت ثم فر
  

ن منطقة تازا تقع في حدود الخط الدفاعي الثاني الذي أخذ يمتد  بسبب فإوبهذا التحديد 

الحركة التوسعية التي قام بها الرومان جنوب الخط الدفاعي األول بصورة ملحوظة في النصف 

 من  وكانت الغاية.)م235( خاصة عند نهاية الحكم السيفيري ،األول من القرن الثاني للميالد

 الفصل ما بين الحضارة الرومانية وما دونها وراء هذا الشريط، من خالل تطويق هإنشائ

  الخربة  -سيالص (  من وقد كان هذا بداية)08  رقمخريطةالأنظر () 23(مرتفعات التل الداخلية 

وحتى  )NUMERUS SYRORUM(.) 24 مغنية -نمروس سيروروم(غاية  إلى )CELLAS-الزرقاء

  :لينا أن نعرف مرتكزات هذا الخط الدفاعي الثاني وهي كالتاليتتضح رؤيتنا ع
  

                                                 
21- Patorni (F.), l’Emir El Hadj A.E.K., Règlements Militaires, Imprimerie Fontana et compagne, 

Alger, 1889, P.67. 
22 - Courtois, (C.), Les Vandales et l'Afrique, ed, Arts Métiers Graphiques, Paris, 1955, P.79. 
 Albertini (E.),"La Route frontière de Mauritanie Césarienne entre Boghar et Lala Maghnia"      :أنظر  

B.S.G.O., 1928, P.P. 35 - 48. 
23 - Courtois, (C.), Ibid, P.79.     

) الموريطاني الليمس(الل الروماني ، بحث في منظومة التحكم العسكري الجزائر في ظل االحت،)شنيتي البشير(  محمد -24

  .122. ، الجزائر، ص1999،.ج.م.د،1،جومقاومة المور
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   . في الفترة الرومانية الخط الدفاعي الثانيتازا من موقع       )08: (الخريطة رقم
  )عن شنيتي بتصرف(     

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



  :"ليمسال"روماني موقع تازا من منظومة الدفاع ال -
  

الل ـرية أوالد هـتدة بداية من قـقة الممـنطمن الليمس المـازا ضـ      يحد موقع ت

والتي تبعد عنها بحوالي (،إلى غاية ثنية الحد غربا )  كلم10التي تبعد عن تازا بحوالي ( رقاـش

 ةـ كلم و يحتوي على عدة مواقع أثري45افته بحوالي،ـوهذا االمتداد المقدرة مس ). كلم35

ثله ـماية الخط الثاني الذي تمـ متقدمة لح عسكريةنعتبرها مراكز) 05  رقمخريطة الأنظر(

  :كما يلي) من الشرق إلى الغرب(ية ـالمواقع التال
  

   )25 (M’LLAB: بـالعـ موقع الم- )1

 )26 (AIN ACHIR: ن أشيرـ موقع عي- )2

 )27 (. المحصنة الرومانيةالمدينة موقع - )3

 )28(  CAP de TAZA  : موقع رأس تازا- )4

 )29 (  TIHAMAMET: موقع تيحمامت- )5

 SYNELFEN: ينـنالفـموقع سي - )6

 AIN ERREBAT:  موقع عين الرباط- )7

  AIN TAZA: ازاـن تـ موقع عي- )8

  ).02  رقممخططالأنظر ( )   30 (ARBEL: ـالــ موقع آغبـ-) 9     

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
25 – Décret (F.), et Fanfare (M.), l’Afrique du Nord dans l’Antiquité, des Origines au Vème siècle, 

édition, Payot, Paris,  1981 , P.169. 
  .3.،صالمرجع السابق، )بويحياوي(ين عز الد - 26

27 – Yver (G.),Correspondance du Maréchal Valée,op-cit,T. IV,P. P. 298-299. 
: ،كذلك Rastoul (A), op-cit, P.73. : أيضا  ibid, T.IV, Lettre, 1840 /8/19  P.P. 299- 298 . : أنظر  

Emerit (M), op-cit, P.288. 
  . 2، صقالمرجع الساب، )خالصي( علي - 28
  .3.ص ،سهــنف، )بويحياوي(عز الدين  - 29

30 – Berbrugger (A.), " Miliana ",  Rev .af , n°08, 1884 ,Paris,,P.423 . 



  
  
  

 
 

                          الطرق والمنشآت العسكرية  موقع تازا من الليماس،        ) 07: (الخريطة رقم

  "القرن الرابع للميالد " .القيصرية في موريطانيا 
  

 )عن سالما و كورتوا بتصرف(        

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تازا



  :)م 18 - 17/ هـ12 -11من الفتح إلى القرنين (منطقة تازا في العهد اإلسالمي  – 2  
  

  

ألولى منها جد إن المعلومات حول منطقة تازا أثناء الفترة اإلسالمية خاصة القرون ا

داث ـشريس المعروف تاريخيا باألحـشحيحة، رغم أنها تناولت كثيرا الحديث عن جبال الون

التي شهدها، غير أن ما أوردته المصادر من أحداث خالل فترة الفتوحات منعدم تماما فيما 

 يخص منطقة تازا، باستثناء ما كتب عنها إبان منتصف القرن التاسع عشر للميالد، وهو ما

استخلصناه من المصادر المعاصرة لفترة مقاومة األمير عبد القادر، ونذكر في مقدمتهم 

  . في رحلته )Vayssette(ده فايستـوما شاه) Patorni(  وباتورني  )Emerit(إمريت
  

صوص بكاملها تتميز بعدم تقديمها للمصادر التي ـورغم أهمية ما كتبوه فإن هذه الن

اريخية حول المنطقة، وكل ما نشر حولها ال يتعدى األسطر ـاستقوا منها معلوماتهم الت

  .وبوصف سطحي غير مدعم ال بصور وال بأشكال ومخططات على أقل تقدير
  

وانطالقا مما سبق فإن منطقة تازا في الفترة اإلسالمية تستوجب معالجة الظروف 

لى التخمين وقياس ما شت مراحل تواجدها، إذ لجأنا إيالخاصة والعامة التي أحاطت بقيامها وعا

  .يتعلق بالموقع نفسه لما نعرفه عن التاريخ العام الذي يحيط بالمنطقة
  

ازا أحداثا ميزت كل مرحلة من مراحل تاريخها، والجدير بالذكر أنها ـفقد شهدت ت

ازا مدينة عربية ـت"  فيما يلي  )Emerit(وقتذاك كانت آهلة بالسكان بدليل ما ذكره إمريت

انت آهلة وخاضعة للدولة الرستمية ـ وبالتالي فقد ك)31 ()"م996 /هـ385(الي اندثرت في حو

، ومن األسباب التي تجعلنا نرجح أن المنطقة كانت تابعة )م10-8/ الثاني والرابع الهجري(

وذها على ـللدولة الرستمية هي أن الدولة الرستمية هي أن هذه األخيرة تمكنت من بسط نف

جبل نفوسة بطرابلس فكيف بمنطقة تازا التي تعد أكثر قربا من رقعة شاسعة، امتدت حتى 

 )09  رقمخريطةالأنظر . (عاصمتهم بتيهرت

  

 مدينة تازا نا نالحظ أننفإ،  )Emerit(تاريخ الذي ذكره إمريتـالاستنادا إلى هذا و

دها وـاريخية الهامة في تاريخ المغرب اإلسالمي قد حافظت على وجـالعائدة لهذه المرحلة الت

مر هذا بحوالي ثمان ـ واست،)م909 /هـ296(تمية في سنة ـأثناء وبعد انقضاء الدولة الرس

  .ن سنة من بعد ذلكيانـوثم
 

                                                 
31 -  Emerit (M), op-cit, P. 285. 
 



، فإن المصادر )م10/ الرابع الهجري(باستثناء ما ذكر من المعلومات خالل القرن 

  .تاريخهاوالمراجع التاريخية تغض الطرف بعد هذه الفترة، لذلك تعتبر حلقة مفقودة في 
  

م في رحلته من 1860وصفا آخر لمنطقة تازا التي زارها سنة ) Vayssette(يورد فايست

 والتي أكد من خاللها مرحلة تاريخية ثانية للمنطقة، والتي تعود إلى بداية ،بوغار إلى تلمسان

، ويتحدث فيه عن مالحظات قد شاهدها عن كثب وهي في غاية )م14/ الثامن الهجري(القرن 

  .األهمية سواء تلك التي تخص الناحية التاريخية أو األثرية منهامن 
  

في أسفل الهضبة التي بنى عليها األمير عبد القادر قلعة "  ق يقول مايليا وفي هذا السي

تازا وفي مستوى قليل االنحدار بمقربة من الوادي نشاهد آثار المدينة القديمة لتازا التي أسست 

 طرف األمير جعفر بن عبد اهللا، وهذا بدليل ما عثر عليه في كتابة ، منم1302/هـ 700في سنة 

ن يتأسيسية نقشت على لوحة من الحجر، نقرأ عليها مؤسس المدينة وتاريخ تأسيسها المذكور

وبصفة عامة فاآلثار الموجودة بهذا الموقع ذات ... وهذه اللوحة قد نقلت إلى ثنية الحد . سابقا

  .)32( "لمعالم مدينة تلمسان غير أنها في حالة مندثرة تماماأصل عربي لها طراز مماثل 
  

تمثلها معلومات ومعطيات ال  فأما فيما يخص المرحلة الثالثة من هذه الفترة بمنطقة تازا

تقل أهمية عن سابقتها، وقد تمثلت هذه المالحظات في زيارة قام بها باحثون في اآلثار دون أن 

ها، إال أن ما قدم في شأن هذا يعد بالنسبة لنا تغييرا عمرانيا قد تحدد أسماؤهم وال سنة زيارتهم ل

  :كالتالي )Patorni( وهذا ما نلمسه عند باتورني ،حدث بالمنطقة إبان تلك المرحلة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
32- Vayessette,"de Boghar à Tlemcen", Rev.af, n°06, 1862, P.P.22-24. 

  



 مدينة عربية مندثرة ،د بموقع تازا الذي بنى فيه األمير عبد القادر قلعتهـيوجكان   " 

 *)م17- 16 القرنأي ( والتي أسست منذ ثالثة قرون خلت) Thaza-Taza(مى ثازا أو تازا ـتس

جرية ـاته األخيرة عثر على لوحة حـوغير بعيد من ه شاويال الحاجي  يدعىمن طرف شيخ

 يحمل آيات من القرآن اً كتابياًط شريطـ وهي تتوس–ثازا  –نقش عليها باللغة العربية كلمة 

  .)33( "ريمـالك

وص هو أنها قد أعطت لنا صورة واضحة للمنطقة ـالنصما يمكن استخالصه من هذه 

اري لموقع واحد عبر مراحل ـوالتي على ضوئها قد تعرفنا على التسلسل الحض، وقتذاك

 ورغم أن نص – المية بمراحلهاـبداية من الفترة الرومانية ثم الفترة اإلس تاريخية مختلفة،

من المحتمل أنها قد بنيت ، فتميةـترة الرسلم يحدد لنا موقع المدينة خالل الف )Emerit( إمريت

القرن الثامن (وقع نفسه فيما بعد في ـ ، ليستغل الم–صنةحمعلى أنقاض المدينة الرومانية ال

  ).10  رقمخريطةالأنظر  (.)م17- 16/ الحادي عشر الهجري(ثم ) م14/ الهجري
  

فة عامة، ولم ج حولها تاريخ المنطقة بصـتلك هي أهم األحداث التاريخية التي نس

، )م19/ ي الهجرالقرن الثالث عشر(تتضح أوضاعها أو ترتسم مالمحها العمرانية إال خالل 

رانية للمنطقة إبان حكم مؤسس أول دولة ـوهذا ما سيالحظ من خالل الدراسة التاريخية والعم

رة شاملة ير عبد القادر، وقبل التطرق إلى هذا ارتأينا تقديم نظـجزائرية حديثة أال وهو األم

نتحدث ـ ومن ثم سللدولة الجـزائرية خالل حكمه،يمات الداخلية ـهم التنظأحول مؤسسها و

  .مران هذا األخيرـازا كنموذج من عـ تحصنعن 

  

  

  

  
                                                 
33 -  Patorni (F.), op-cit, P.67. 

م بالشمال وتقسيم المغرب األوسط إلى بايلكات، كانت المنطقة 16/القرن العاشر الهجري(في الوقت الذي ظهر فيه العثمانيون  - *

مر الباي بوكابوس على مدينة تازا بألف جندي وقد حدث أن ......تتبع تارة إلى بايلك التيطري وتارة إلى بايلك الغرب بوهران

  ".....قتل هناك وغنم وكان هذا في إطار حروبه األولى مع الدرقاويمتوجها إلى قبائل عريب،أين 

بقي في الحكم .م1808فيفري /هـ1222 الباي بوكابوس،هو الباي محمد بن عثمان،أو محمد الصغير،تولى الحكم في أواخر سنة -

 :أنظر".خمسة أعوام باأليالة الغربية 
 Federmand (C.), "Notices sur l’Histoire et l’administration du Beylik de Titerie ",Rev.af, n°10, 1883,  
P.P.291-292.  

  

  

      



 اتـــــــداثيـاإلح
 

ربـرق غـش نوبـال جـشم   

ترةـديد الفـتح  
افةــالمس  

ديةـ عن البل
عــالموق  

424 – 424,5  3974 – 3974,5 لعصر الحجري الحديثا  نصرـــن العـعي  كلم12
 

436 - 438  3971 -3969 رن الرابع الميالديقال  العبـــالم  كلم03   

436 - 438  3965,6 – 3964,7 يرــعين أش  كلم1,5 فجر التاريخ   

436 - 438  3965,6 – 3964,7 رن الرابع الميالديقال  يرــعين أش  كلم1,5   

435 -336  3965,5 – 3964,8 ازاــرأس ت  كلم1 فجر التاريخ   
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435 -336  3965,5 – 3964,8 دينةــتازا الم  كلم1  م16/ ه11القرن    

435 -336  3965,5 – 3964,8 م19/ه13القرن   تــازان ـحص  كلم1   

430,5 - 430  3970,3 – 3969,5 رن الرابع الميالديقال  مامتـــتيح  كلم5   

427- 428  3977,5 – 3976,2 رن الرابع الميالديقال  فينـينالـس  كلم10   

425,3 – 425,5  3974 – 3974,5 رن الرابع الميالديقال  ازاــعين ت  كلم11   

425,3 – 425,5  3974 – 3974,5 رن الرابع الميالديقال  بالـــأغ 11,5   

420 - 421  3974- 3974,5 رن الرابع الميالديقال  اطــعين الرب  كلم15   

  

  .يات المواقع األثرية لمنطقة تازاإحداث
  )عن الطالب(

 
  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 
 

  

  

  

  

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

     لعل أبرز شخصية تتبادر إلى الذهن عندما تذكر الجزائر المعاصرة هي شخصية األمير 

ولعل النسبة التي عرف بها تبرز هذا الترابط  عبد القادر الجزائري فهو رديف السم الجزائر،

  .وتستمر من خالله هو يعرف بالجزائر، والجزائر المعاصرة تبدأ به،الوثيق ف

األولى قضاها في  لقد عاش األمير ثالث مراحل متميزة بخصوصياتها وأحداثها ودالالتها،

طلب العلم وتعرف فيها إلى أوضاع البالد العربية عن طريق الحج والثانية عاشها في الجهاد 

ومقاومة العدو،أما الثالثة فقد قضاها في ديار الغربة أسيرا في فرنسا ومجاهدا محتسبا في 

 ال يمكن الحديث عن الدولة الجزائرية الحديثة دون التطرق إلى نا ومن ه .بورصة دمشق

  .دراسته اآلنمؤسسها وهذا ما يفسر العنوان الذي نحن بصدد 
  

  ): ميالدية1832 – 1807/هجرية1249 – 1222(المرحلة األولى  -أوال
  

، أبوه محيي الدين م1807ماي / هجرية1222 من رجب سنة 23ولد األمير عبد القادر في 

الحسيني وأمه الزهراء بنت عبد القادر بن دوخة الحسيني، يتصل نسبه باإلمام الحسين بن علي 

وكان .  وجهه، وفاطمة الزهراء بنت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلمبن أبي طالب كرم اهللا

من أيالة ) معسكر( الواقعة على وادي الحمام غربي مدينة *)القيطنة(مسقط رأسه بقرية 

 .)34(و بها نشأ و ترعرع). وهران(
 
  

  

  

  

                                                 
اذ، محمد الصغير ت،حققه ونشره ونسبه إلى األمير عبد القادر األسمذكرات األمير عبد القادر، )الحاج مصطفى( ابن التهامي-34

محمد بن عبد ( الجزائري: أنظر.30- 29.ص.ص ،1998، ر، الجزائ.ن.ت.ط.أ.د.بناني،محفوظ سماتي،محمد الصالح الجون،ش

 اليقظة العربية للتأليف والترجمة ر وتعليق ممدوح حقي، داح، شر الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادرة تحف،)القادر

أبو ،ترجمه وقدمه و علق عليه،حياة األمير عبد القادر ،)شارل هنري(شرشل :كذلك .932ص  ،1964، 2، طتوالنشر، بيرو

  .61.،ص2004،الجزائر،.ج.م.القاسم سعد اهللا،،د

وفيها .هـ1206كلم من مدينة معسكر،مقر أسرة األمير عبد القادر،اختطها جده مصطفى بالمختار سنة 28 على بعد يةقر:  القيطنة -    *

بيجو في سبتمبر   وقد هدمها ،) القيطنةزاوية (ولد األمير،وعرفت أنذاك إشعاعا دينيا وثقافيا معتبرا بفضل زاويتها القادرية الشهيرة 

 التهامي بن ايمكن الرجوع إلىوعن أشهر علماء ومشايخ زاوية القيطنة .،وهي اليوم بلدية تابعة لدائرة بوحنيفية والية معسكر1841

  .36- 30.ص.،صنفسه، )الحاج مصطفى(



قراءة التحق بمدرسة والده بالقيطنة وهو في الرابعة من عمره حيث تعلم مبادئ الكتابة وال             

ولما بلغ سن العاشرة تمكن من حفظ القـرآن والحـديث    على يد أحمد بن الطاهر قاضي أرزيو

 انتقل بعد هذا إلى وهران ليزاول دراسته بمدرسة مخصصة ألبناء األعيـان             .وأصول الشريعة 

 استطاع من خاللها أن يضيف إلى ثقافته األولى معـارف أخـرى             ،والتي قضى بها مدة سنتين    

 نال في نهايتها شهادة     .للغة العربية وبعض العلوم المستحدثة والتعمق في أمور الدين        تمثلت في ا  

 عاد إلى زاوية القيطنة فعكف بها على مطالعة كتب الجغرافيـا  م1823وفي أوائل سنة * .حافظ

 وجوده بالقيطنة تزوج عبد القادر      ىوبعد مدة وجيزة عل   .والتاريخ والفلسفة والشعر وحتى الطب    

  )35( .ابنة عمه سيدي علي بن أبي طالب"  ةالال خير"

  

 كمثقف ويتدرب عمليا تحصل على العلمعبد القادر يفيها  أثناء هذه الفترة التي كان 

 منها وخرب  على مدينة معسكر فدمر جزء** هجم التيجاني شيخ قبيلة عين ماضي،كمقاتل

باي –حراوية قتله الحسنعائدا إلى واحته الصهذا األخير قسما من مزروعاتها، وبينما كان 

 طالب بمساعدة قائد عين ي بالقرب من مدينته، فاتهم الباي شقيق محي الدين علي أب-وهران

ماضي وتقديم العون والزاد ألفراد قواته، وعندما أدرك أبو طالب أن األتراك يراقبونه وجنوده 

جه األحداث ويدافع يترصدون طريقه بالقبض عليه فر هاربا تاركا أخاه محي الدين وحيدا يوا

   )36(.عن نفسه اتجاه هذا االتهام

  
    

  

  

  

                                                 
  .65.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل  - 35
 Azan:أنظر.38.، ص1974،الجزائر، .ت.ن.و.ش،  الجزائرية تحت لواء األمير عبد القادرةم المقاو،)العربي( إسماعيل - 36

.    4.P, 1925, Paris, françaisdu Fanatisme musulman au patriotisme ) 1883-1808. (K.E.L’Emir A, .)P(  
    دروسا مع تفسيرها،ولقد كان يلة بدأ يعطوفي هذه المرح.تسمية حافظ تعني أنه أصبح يستطيع ترتيل القرآن على ظهر قلب - *

شارل (شرشل : أنظر.مثل والده الذي كان يحبه ويتحمس له تحمسا بالغا،) مرابط(طموحه األكبر في شبابه هو أن يصبح 

  الفكر للطباعةر، دا األمير عبد القادر حقائق ووثائقر فك،) الحسينيةبديع(، الجزائريكذلك. " 62 -61. ص.،صنفسه،)هنري

       .  43-41.ص.، ص2000، 3، طا، سوريقوالتوزيع والنشر، دمش

كلم من مدينة 78 في الجنوب الجزائري معروفة بحصنها على سفح جبل عمور وتبعد على نةمدي:    ماضي عين- **       

حمد بن المختار التيجاني أحد وأحمد التيجاني هو أحمد بن م...بها الزاوية التيجانية ،و17بناها محمد التيجاني في القرن .األغواط

." 1827،وابنه محمد هو الذي ثار ضد الباي حسن حاكم وهران سنة 1782-1781-أعقاب التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية سنة 

  .73.،صالمصدر السابق،) الحاج مصطفى( ابن التهامي : أنظر



وضعت الحكومة التركية والد األمير تحت اإلقامة الجبرية بوهران نظرا ألن األهالي 

وتقدير، بل وبلغ بالمتحمسين ألفكاره أن اعتبروه زعيمهم ينظرون إليه نظرة كلها احترام 

وعندما أفرجت  *.البالد من حكمهم الجائرالشعبي القادر على مجابهة األتراك وتخليص 

الحكومة التركية عن والده أراد محي الدين وقد ناهز الخمسين من العمر أداء فريضة الحج في 

سنة فقط، 18فقرر هذا األخير اصطحاب ابنه الذي كان عمره وقتذاك ) م1825/هـ1241(عام

 اإلدراك إلى جانب معارفه دون سائر إخوته  لما يمتاز به من نباهة في العقل وفطنة في

   * )37( .الواسعة وشجاعته الكبيرة

غادر االثنان القيطنة مع عدد كبير من زعماء سهل غريس، واتجهوا نحو نهر جديوة في   

على محي الدين وولده بسبب  **سهل الشلف وعندما أوشكوا اجتيازه قبض جنود الباي حسن

، وتصدى االبن )38(رتح له الوالي التركيالذي لم يوالتجمهر الذي حصل للشيخ محي الدين 

نحن مسافرون للحج، وما هذا الحرس إال القدر " ائال  في جرأة وشجاعة قيالفتى عبد القادر للدا

الذي يتناسب مع مخاطر الطريق، فإذا شئت ركبنا السفينة أمامك للسفر وإال فلست مسؤوال عن 

   )39( ".نتائج اعتقالنا

الم المفحم إال أن أطلق سراحهما وسمح للجميع بمواصلة ولم يسع الداي بعد هذا الك

 غادر محي الدين وولده .السفر شطر بيت اهللا الحرام بعد استمرار هذا الوضع الشاق لمدة سنتين

. وهران سالكين مرتفعات قسنطينة فتونس التي مكثا فيها بعض الوقت وشاهدا المعالم الحضارية

  م خمسة عشر يوما، فتوجه محي الدين وابنه إلى عاصمة  إلى ميناء مصر بعد إبحار داو وصال

  

  
  

  

                                                 
  .42.،ص،2 العربية للكتاب،تونس،ط،الداراألمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري ،)بوعزيز(يحي   - 37
  .39-38 .ص.ص،  السابقع المرج،)العربي(إسماعيل  - 38
طريق أم وزوجة عن الدين  خزن قد تدخلوا لصالح محيمزعماء الهناك من يرى أن .39- 38.ص.ص، نفسه،)بوعزيز(يحي   - 39

اجع عن موقفه لتدخل أهل ديوانه الباي قد تر، وهناك رأي آخر يرى بأن  " P,cit-op, ).P(Azan.5 :أنظر. الباي

   .303. ،صالمصدر السابق،)محمد بن عبد القادر( الجزائري:أنظر".وخاصيته

    استطاع عبد القادر في ظل هذه الظروف أن يصل إلى حقيقة هامة يشاركه فيها والده أيضا ،وهي ضعف األتراك السياسي - *

  .41.، صنفسه،) بوعزيز (ي يح:أنظر".كاملة والعسكري مع اتساع استغاللهم للطبقات الشعبية ال 

 ر المصد،)الحاج مصطفى( ابن التهامي رأنظ). 1831-1816( بايات إقليم الغرب في العهد العثماني خرآ:   الباي حسن-**

  .38.، صالسابق

  

  



، وفي القاهرة شاهد عبد القادر اإلنجازات الضخمة التي *النيل واستقبلهما واليها محمد علي

أدخلها هذا الوالي في مجاالت اإلدارة واطلع على القوانين التي سنها لتنظيم جيشه ووحداته 

 )40 (.المسلحة

جدة بدون أي حادث يذكر، وبعد أن أديا واجباتهما  و السويس وثم قطعا الطريق عبر  

 وهناك تعرف على **الدينية انفصال عن جماعتهما وذهبا إلى دمشق التي بقيا فيها عده شهور،

مشاهير العلماء وكانا يقضيان جل وقتهما في الجامع الكبير وحضور حلقات التفسير على يد 

 بزيارة بغداد التي وصال إليها بعد ثالثين يوما عن طريق ثم قاما. ***مشاهير العلماء وقتذاك

تدمر، وخالل إقامتهما فيها زارا قبر الولي عبد القادر الجياللي، وبعد ثالثة أشهر في بغداد عاد 

األب واالبن إلى مكة ومنها توجها إلى الجزائر آخذين الطريق البري عبر طرابلس فتونس 

    )41(.، بعد غياب دام قرابة العامينم1828/ هـ1243وأخيرا القيطنة في أوائل سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .69.، ص السابقر المصد،)الحاج مصطفى(ابن التهامي   -40

ولم يكد الشاب يتصور،بينما كان يتأمل في ذلك الجندي الناجح،أنه هو   محمد علي، رأى عبد القادر ألول مرة وآخر مرةهنا - *

  ".قبل مرور وقت طويل في المهارة العسكرية والقدرة اإلدارية،وفي أعمال بلغت شهرتها اآلفاق  نفسه كان مقدرا له أن يفوقه،

  .68- 67.ص.،صالمصدر السابق)شارل هنري (شرشل :أنظر

  المصدر،) شارل هنري(شرشل  :أنظر".قرآ الحديث بالجامع األموي على الشيخ عبد الرحمن الكزبري  من ذلك أنهما  -  **

  .69-68. ص.،صالسابق 
-42.ص.،صالمرجع السابق،)بوعزيز(يحي : أنظر.92 ،85-84، 74.ص. ،صنفسه،)الحاج مصطفى( ابن التهامي-41

  .39. ص،  السابقع المرج،)العربي(إسماعيل: كذلك.43

ي هذه الفترة أفيد محي الدين عن صدور عفو عن العناصر التي اشتركت مع قائد عين ماضي في هجومه على معسكر،  ف-  ***

 )شارل هنري(شرشل  : أنظر. سابقا ،وأن شقيقه على أبو طالب عاد إلى منزله من غير أن يتعرض إلهانة أو مالحقةروالمذكو

  .69- 68. ص.،صنفسه،

  



  

  ): ميالدية1847 – 1832/  هجرية 1265 –  1249(المرحلة الثانية  -ثانيا
  

     تعتبر أهم مرحلة في حياة األمير عبد القادر لما حفلت به من تطورات خطيرة وأحداث 

وهرانية التي اضطربت أحوالها من جراء  سواء فيما يتصل بمواجهته للفرنسيين باأليالة ال،جسام

  .أو فيما يتعلق بمحاولته لبناء دولة حديثة فقدان الشخصية الرسمية التي تقودها،
  

 فعرف .ابتدأت هذه المرحلة بالتحاق الشاب عبد القادر بالمتطوعين للجهاد صحبة أبيه

ق النطاح األولى عند بشجاعته وحسن تدبيره في  أول اشتباك مع القوات الفرنسية في معركة خن

برزت شجاعته أكثر في و، )42(.م1832ماي / هـ1247أسوار مدينة وهران في شهر ذي الحجة 

، حيث قسم جيشه إلى خمس فرق، فرقتين للقتال، وفرقتين للدفاع، *واقعة خنق النطاح الثانية

ابن محي ن  عند تقهقره إلى الوراء وأبادته عن أخره، وكاهوخامسة كمنت وراء العدو، وفاجأت

 حيث كان في طليعتهم غير مبال ،أعجب به الجميعو في هاتين الواقعتين بطل المعركة الدين

قعة ابأي شيء حتى أن فرسه أصيب بثمان رصاصات في األولى كما أصيب بطعنة قاتلة في و

  )43 (** .برج رأس العيون بعدهما

  

  

  

  

                                                 
بدخول االستعمار " يتحدث ممهدا لهذه الفترة الحاسمة من حياة عبد القادر ما يلي 37.صالسابق،المصدر ،)شارل هنري(شرشل  -42

فاألتراك تنحصر سلطتهم على قالع تلمسان ومستغانم وضواحيها،والقبائل تتقاتل  الفرنسي عمت الفوضى أنحاء أيالة وهران،

رؤساءه بأن قواته غير كافية لحفظ النظام وتواجه صعوبات  )1833-1831(وقد أفاد الجنرال بوايي قائد مقاطعة وهران باستمرار،

  .اإلمداد بالمؤن والعتاد

 P. -op.) P(Azan.7-10 :أحوال مقاطعة وهران إبان دخول االستعمار الفرنسي يمكن العودة إلىولمزيد من اإلطالع عن  
P,cit  
   . 47. ص،  السابقر المصد،)الحاج مصطفى( ابن التهامي-43

 مثل سابقتها في نفس العام والمكان،أسند اللواء فيها لألمير فهزم العدو وكبده خسائر ،واستشهد فيها :  نق النطاح الثانية واقعة خ-*

عمه محمد سعيد،الذي افتك عبد القادر جثته من أيدي العدو بأعجوبة نادرة،وفر الجنرال بوايه بمن معه إلى داخل المدينة وراء 

  .104.، صالمرجع السابق بوعزيز،) يحي(أنظر :األسوار

أسند اللواء فيها لألمير أيضا بأمر من والده،وتقدم حتى أشرف على مدينة وهران،فهاجم العدو وأوقع به  :  واقعة برج حمزة-**

ز، بوعزي) يحي: (أنظر .هزيمة شنعاء ألجأته إلى الدخول إلى معاقل المدينة يجر أذيال الخيبة،ثم حاصر األمير المدينة شهرا كامال

  .104.، صنفسه

  

  



  

 ،دى الدوافع لتوليه قيادة الجهادإن ما أظهره عبد القادر الفتى في ساحة المعارك كان إح

ع األمني فيه بالمقاطعة ـبل وجد نفسه مرغما على قبول هذا المنصب في وقت تأزم الوض

الغربية، وبعد عشرة أيام من ذلك اجتمعت قبائل أهل غريس واتفقت على إسناد القيادة إلى أبيه 

ت ضد الفرنسيين بالمقاطعة، ه على قيادة القوات فاعتذر لكبر سنه وعدم قدر،محي الدين مجددا

عقدوا له البيعة األولى في يوم بعد اإلتفاق و .)44( لهالفطلب الجميع اختيار ابنه عبد القادر بدي

ذلك تحت  كان ن سنة، وو أربع وعشروقتذاك، وعمره م1832 نوفمبر 28/ هـ1248 رجب 13

 ولقبه والده ناصر ، حضرها رؤساء قبائل بني عامر وبني مجاهر والغرابة،* الدردارةةشجر

  .ثم بقية أفراد الشعب الدين، ثم بايعه األقارب فالوجهاء والعلماء واألشراف
  

 البيعة مباشرة باشر األمير مهامه السياسية والعسكرية نحو توحيد البالد ومحاربة عقبو

 م، حصلت البيعة الثانية  لألمير في 1833 فيفري 4/  هجرية1248 رمضان 17 وفي ،العدو

 تدعو الجميع للتأييد التام والطاعة المطلقة لتأمين العدالة واستتباب األمن ومحاربة كل معسكر

معتدي على أرض البالد فاستقدم المتطوعين وألف السرايا وجمع القبائل على الجهاد ونصرة 

  )45(. **العقيدة وتحرير الوطن

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

                                                 
  .155- 154.ص. ،ص السابقرالمصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري:أنظر.95.ص، المصدر السابق،)الحاج مصطفى(ابن التهامي -1

  . 42.ص،  السابقع المرج،)العربي(إسماعيل: أنظر.47-46. ص.،صالمرجع السابق،)يحي( بوعزيز-45

 : أنظر.وهي شجرة عظيمة كان أهالي غريس يجتمعون تحتها للشورى، س بوادي فروخ من غريجدتو:   شجرة الدردارة- *

  .96.،صنفسه،) محمد بن عبد القادر(الجزائري 

: كذلك 107- 96.ص.،صنفسه،)محمد بن عبد القادر( عن الخطاب الذي وجهه األمير بعد البيعة يمكن الرجوع إلى الجزائري - **

 :رلمزيد من اإلطالع على ترشيح عبد القادر وظروف البيعة وصيغتها أنظو.87-85.ص.ص ،المصدر السابق،)هنري شارل(شرشل

  .        97- 95.ص.ص ،نفسه،)الحاج مصطفى(ابن التهامي



رعة وأحداث متالحقة استطورات ملقد كانت فترة ما بعد انتخاب األمير عبد القادر فترة ت

 فقد بدأت بانقسام قبلي أثارته الظروف التي عين تحتها عبد القادر ،على أرض المقاطعة الغربية

البيعة التي حصل عليها قد انحصرت في ثالث ف. القوية والمتطرفةة ضتسمت بطابع المعاروا

مير كانت مؤقتة وعابرة، إال إذ ، وهذا يعني أن قوة األ*والغرابة  عامرو هاشم، بنوقبائل هي بن

  )46 (. في تلك المقاطعة علىتمكن من تثبيت حكمه بالتغلب على منافسيه الزعامة
  

ا ت اللتان تواطأ**ففي سهل غريس حصلت له أولى المشاكل مع قبيلتي الدوائر والزمالة

لى تمثلت في ن، األويينتان متبيمع الفرنسيين للتخلص منه، أما في إقليم وهران فقد واجه قوت

فقد تكلم  .)47(جيش العدو، والثانية محلية تبحث عن استقالل ذاتي في حدود منطقتها الضيقة

سيدي لعريبي وهو قائد قوي له تأثير مطلق على قبيلته في سهل الشلف بانتعاص مكشوف عن 

 اعتبر مثل سابقه و  وشعر محمد بنونة،السلطة الجديدة، ورفض الغماري شيخ قبيلة األنجاد

بن انفسه ممثال لعبد الرحمان سلطان المغرب األقصى بتلمسان، أما مصطفى بن إسماعيل و

 فقد بسطا نفوذهما على جزء كبير من ، قبائل المخزناأخيه المزاري في مستغانم وهما زعيم

 ا فأعلن نفسه باي،هاته األخيرة وامتعص من حكومة األمير، أما إبراهيم باي قاضي عنابة

  .مستقال

  
  

  

  

  

                                                 
  .90.،صلسابقاالمصدر ،)شارل هنري(شرشل:أنظر.106-103.ص.ص،  السابقر المصد،)الحاج مصطفى( ابن التهامي-46 

47 -Azan (P.), op-cit, P.P.4-5.    
 بطنا،موزعة على المناطق التي تشمل حاليا والية سيدي بلعباس،وهم من أعظم 26مجموعة من األهالي تضم : بني عامرقبيلة  -*

بعد أن حفيت شوكة األمير في السنوات األخيرة ).  مشاة4330 فارس و150(المواطنين إخالصا للمقاومة وأكثرهم شجاعة وصالبة

قروا به حتى ندموا وحاولوا االلتحاق باألمير الالجئ هو اآلخر بالريف ،لكن الجيوش وما أن است.من المقاومة هاجروا إلى المغرب

 فسكنت بجوار مستغانم وآزرت األمير عبد القادر في كفاحه الطويل،ومن أهم  قبيلة المجاهرأما.المغربية لم ترض بذلك،فأبادتهم

رجالها أشداء في المعارك  . الكثير لألمير وحاربت معه أعطت وقبيلة الغرابة .فروعها،الشوفة وهاشم دارو وأوالد عبد اهللا

المصدر ،)محمد بن عبد القادر(الجزائري: أنظر.من أهم عائالتها،بني يعقوب والحبيب بوعالم.ويتحملون المشقات

  .162، 159.ص.،صالسابق

ي محمد حاكم معسكر وفاتح وهران وهم أخالط من العرب واألتراك كانوا يلوذون بالبا سكنا سهل  غبال،: الدوائر والزمالة -**

من يد دولة إسبانيا، ولما حدث الطاعون العام الجارف لبالد المغرب األوسط في القرن الثالث الهجري خيم الباي في ظاهر 

 وعين أخرين لحمل أثقاله عسجره،) دوائر(وخرج الناس لخروجه،فعين من هؤالء الخدم جماعة للنزول في دائرة خيامه فسموا .البلد

الدوائر والزمالة مجموعتان كبيرتان من القبائل كلنتا بالقرب من " 97. ،صنفسه،)شارل هنري(ويضيف تشرشل).الزمالة(فسموا 

ولمزيد من المعلومات حول ".وهران،وكانتا من قبائل المخزن،وقبائل المخزن،هذه هي القبائل التي تحالفت مع السلطات العثمانية 

  .109-108.ص.،صنفسه،)الحاج مصطفى(امي ابن الته:بعض القبائل أنظر



 ووضع حد ، فقد فرض على األمير مواجهة الجيش الفرنسي من جهةذلكألجل  

وقد كان يدرك صعوبة جمعهم تحت لوائه .  من جهة أخرىلتصرفات زعماء القبائل الثائرة

 . فاستطاع التغلب عليهم،واستحالة قبولهم به زعيما، لكنه لم يفقد األمل بل تابعه بعزم واندفاع

وقبل  .)48(هاد توجه إلى مستغانم ووهران لوقف زحف الفرنسيين هناكمانا منه برسالة الجيوإ

تقدم األمير نحوهما بعدة أسابيع كان يقود المقاومة هناك قبيلة الغرابة في عدة مجابهات مع 

 وإزاء هذا الوضع استبدل الحاكم .)Boyer(الفرنسيين الذين كانوا تحت قيادة الجنرال بوايي 

 وقد جاء األمير في الوقت ،)Desmichel(ير بالجنرال ديمشال هذا األخ) Voirol(فوارول 

  .)49(المناسب لمساعدة حلفائه

 كان أولها ،خمس معارك هامة) Desmichel(بين ابن محي الدين و ديمشال  جرت 

 حيث ضيق فيها . لرجاله وبعث الثقة فيهما والتي تعد امتحان،معركة التينة بالقرب من وهران

 وفي معركة عين البريدية برهن األمير أن القوة العسكرية .القوات الفرنسيةاألمير الخناق على 

وسيلة غير قادرة على إخضاعه، وغير كافية إللحاق الهزيمة بقواته التي تفتقر إلى التنظيم 

 ثم اتجه صوب ،* وقد احتل األمير في هذه المعركة مدينة أرزيو مؤقتا.الكامل والتدريب الجيد

 ثم السيطرة على كافة أنحاء ، منه إلى تأسيس دولة في غربي الجزائر أوالتلمسان في محاولة

وبالمقابل سيطر العدو على مستغانم وأرزيو وقد نال الجيش الفرنسي هذا في ظروف  .البالد

  .)50(متأزمة من اإلمدادات والمؤن لجيشه
  

 وعدم إضاعة لحظة لوقف الزحف ،كان من واجب األمير اإلسراع بالتحركوقد 

بعد هذا أحاطت قوات ديمشال قبيلة الزمالة و.لفرنسي وحصره في المدن الساحلية إلقليم وهرانا

 فاعتبر هذا االستسالم أكبر خسارة لألمير حتى اآلن، فقام هذا األخير ،بمستغانم التي استسلمت

في وقت كانت  )51(بمحاصرة مدينة مستغانم مجددا، قاطعا بذلك مصادر تموين الجيش الفرنسي

ه قبيلة الدوائر القاطنة بجوار الزمالة من نفس المدينة تتعامل مع الفرنسيين لدرجة أنهم قد في

 بتموين جيش العدو وبصورة دائمة، األمر الذي اعتبره األمير عبد القدر خيانة تستحق واقام

  .الموت
  

  

                                                 
48 -Rousset(C.), L’Algérie 1830-1840, Paris, 1879, P.P.271-275.  

  .172-167.ص.،صالمصدر السابق،) محمد بن عبد القادر(الجزائري  49 -
50 - Rousset(C.), Ibid, P.P.275-277.                                 

 .45- 44.ص.ص،  السابقع المرج،)العربي( إسماعيل- 51

ومع أن العملية لم تسفر على نتيجة إيجابية ألن الضغط لم يكن قويا كما يلزم،إال أنها تدل على خبرة األمير في فنون الحرب  -*

  .51.،صالمرجع السابق،)بوعزيز( يحي: أنظر. أنذاك



ا لم  ألن الدولة التي يعمل على تركيز دعائمها ستنهار إذ،لم يبق األمير مكتوف األيدي

 فاتخذ إزاء هذا الوضع إجراءات تمثلت في أمره للغرابة )52(.يضاعف الجهود من أجل بنائها

بمنع إيصال اإلمدادات إلى وهران وأرزيو، كما أمر بني هاشم بقطع كل اتصال مع مستغانم 

كان تعامله مع هاتين القبيلتين بأسلوب دبلوماسي، حيث أرسل موفدين من قبله علهما يقنعان و

 تن إلى االلتحام من جديد معه، وقد كان له ما أراد حيث تركت الزمالة مسرغين وقطعيبيلتالق

  )53(.الدوائر العالقات التجارية مع قائد مقاطعة وهران
  

عاد هذا التغيير الطارئ بنتائج سلبية على الجيش الفرنسي في شتى أنحاء الجزائر 

وقد رفض سكان القرى تموين الثكنات ددت حاميتها بالجوع، ه ألنهاومقاطعة وهران خاصة، 

إلى أن ) Desmichels(وإزاء هذه الحالة الخطرة إضطر ديمشال . الفرنسية بالحبوب والمواشي

   )54 (.)م1834 فيفري 28/هـ1249 شوال 17(يعقد مع األمير هدنة في 
 

  فإننا نقتصر على ما نعتبره،وبدون اإلطالة فيما أسهب فيه من كتب حول هذه المعاهدة

ضمنت لألمير وضعية الحاكم القوي، وهذا ما مكنه من ديمشال معاهدة ف، *استنتاجا وتقييما لها

 وجهات التيطري ،وضع اللبنات األولى للدولة، التي اشتملت آنذاك على مجمل الناحية الوهرانية

باستثناء المناطق التي ظلت في يد الفرنسيين وهي مدن ونواحي وهران والمرسى الكبير 

  )55(. باإلضافة إلى مدينة الجزائر وجهات سهل متيجة، ومدينتي عنابة وبجاية،يو ومستغانموأرز
  

فضال عن ذلك فإن هذه المعاهدة حققت لألمير مكاسب عديدة، فقد ضمنت احترام عادات 

 واعترفت بحق األمير في ،الجزائريين وحرية عقيدتهم، وسمحت بممارسة التجارة للطرفين

صول على العتاد من المراكز الفرنسية، وأقرت إرجاع الجنود الهاربين إلى اقتناء السالح والح

  )56(.األمير أو الملتجئين عند الفرنسيين
  

                                                 
  .174.ص، ق السابر المصد،) القادربن عبد محمد(الجزائري:أنظر.99- 98.ص.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل   - 52 

  .50- 49.ص.ص،  السابقع المرج،)العربي(إسماعيل - 53
  C( Rousset(.,P,cit- op..300:   أنظر.175  ص،نفسه، )محمد بن عبد القادر( الجزائري - 54
  .107.ص،  السابقر المصد،)الحاج مصطفى( ابن التهامي- 55
   .115- 113.ص.،صنفسه،)شارل هنري(شرشل - 56

العالقات ،) العربي(تفسيرهما يمكن الرجوع إلى إسماعيل و) التي سنتطرق إليها الحقا (عن بنود معاهدة ديمشال و التافنة -  *

  .       1982،الجزائر،.ت.ن.و.،شالقادر الدبلوماسية في عهد األمير عبد
 

  



إن هذه المكاسب والتوسعات التي تحصل عليها األمير خالل فترة السلم قد أزعجت 

بمقاطعة  المدية ومليانة وإلحاقهما ي خاصة بتدخل األمير وإخضاعه مدينت،الحكومة الفرنسية

   )57(.وهران، ألن حدود دولته أصبحت قريبة من العاصمة الجزائر نفسها
  

 تم فيه تعيين قائد جديد ،قامت الحكومة الفرنسية خالل هذه الفترة بتكوين مجلس خاص

 )م1835/هـ1251(سنة صاحب هذا المنصب) Trezel(للمقاطعة الغربية، فكان الجنرال تريزيل 

أفضل   والقضاء على ما بناه األمير* ديمشال  في إلغاء معاهدةأوافنقموا على عبد القادر ور

األمير عبد وأثناء هذا كان زعماء قبيلتي الدوائر والزمالة يشعرون بتصاعد سلطة  ،)58(الحلول 

طالبين ) Trezel( إلى تريزيل وا فالتجأ. وامتداد نفوذه على منطقتهما أمر غير معقول،القادر

في صفوف وحداته لمحاربة األمير، وهذا يعني لعبد القادر توغل حمايته مقابل االنخراط 

 كما استحال عليه إقناع ،الفرنسيين إلى مقاطعته وفشلت كل محاولة إلقناعه هاتين القبيلتين

  )59(.الفرنسيين بالتراجع عن تصرفاتهم، وازداد الوضع سوءا وتأزما بينهما
  

 في مكان يدعى حرش موالي إسماعيل حاكم وهران الجديدعلى  هجم األمير عبد القادر 

ربيع 01يوم  ).شرق مدينة أرزيو( قرب سيق، وتعرف هذه الحادثة بواقعة المقطع الشهيرة 

 كما أن يهزم هذا الجنرال ابن محي الدين التي استطاع فيها م1835 جوان 26/هـ1251األول 

 بأسلوب حديث وبجيش  إذ تعد هذه المعركة األولى التي يخوضها األمير،نهب مؤنه واعتدته

  )60(.نظامي وغير نظامي، وبرز فيها بقوة تستطيع حماية الحدود والحفاظ على الحريات

  

  

  

  

  
                                                 

  .229-228.ص.ص،  السابقر، المصد)محمد بن عبد القادر( الجزائري- 57
 . 76- 75.ص،  السابقع المرج،)العربي( إسماعيل:أنظر.229-228.ص.ص،  نفسه - 58
59- 45.  P,cit-op) .P(Azan  كان تريزيل يرى أن عبد القادر يستغل ممالح أرزيو،ويحتكر تجارة القمح فيشتريه من "  يقول  

بوب إلى الخارج من غير موافقة وقد يعمد في أغلب األحيان إلى تصدير الح.القبائل بأرخص األثمان ويبيعه بالسعر الذي يريده

         ". السلطات الفرنسية
-135.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل :أنظر.79، 68.ص. ،ص السابقر المصد،)الحاج مصطفى(ابن التهامي - 60

 Paris, Colonisation Conquêt et, Histoire de l’Algérie Contemporaine, ).A.C(Julien ,1964 ,:كذلك.136
P.P.126- 501  

         
 



 فقد بلغت األزمة السياسية ذروتها بباريس عندما أفيد المسؤلون هناك عن ، ألجل هذا

لهم جعمما نتائج معركة المقطع، وأثار هذا الخبر قلقا شديدا في مجلس النواب الفرنسي، 

، فاتجهت القوات الفرنسية )Clauzel() 61(جنرال كلوزيل ال فعينوا ،يستبدلون هذا القائد بقائد جديد

 نحو مليانة -  لفكرة االحتالل الدائم والموسع في جميع أرجاء مقاطعة األميرةممهد - من خالله 

 فأوقفهم .سية وتبديله بمخلص للسلطة الفرن-الحاج محي الدين الصغير–لخلع خليفة األمير بها 

عبد القادر في ممر الشفة، حيث اضطرت القوات الفرنسية للتراجع في حين توجه خليفة األمير 

 وعلى نفس المنوال ،في مليانة إلى سهل المتيجة مع خمسة آالف فارس لحصار مدينة الجزائر

صال سار البوحميدي فجمع جيشه في ضواحي تلمسان لمنع القبائل المحيطة بالمدينة من االت

  .)62(بالفرسيين، كما قطع طرق المواصالت المؤدية إلى وهران
  

قطع اإلمدادات التي تصل إلى   )Clauzel(أمام هذه العمليات الجزائرية عمد كلوزال 

كلم من مصب نهر التافنة،  3 إلى احتالل رشقون الواقعة على مسافة ،لألمير عن طريق البحر

 ،فهاجمته قوات األمير قبل الوصول إليها عسكر قوات هذا األخير نحو العاصمة متوتحرك

لكنها فشلت في معركة الغروف القريبة من سهل تليالت، ولم يقنط عبد القادر من خسارته بل 

قرر وقف زحف الفرنسيين الذي وصل إلى وادي الحمام وقد اجتاز سهل الهبرة نحــو  

في لت قوات كلوزيل العاصمة العاصمة معسكر التي تمركز األمير في ضواحيها مع جيشه، ودخ

، وتمكن من احتاللها بصفة مؤقتة لظروف كان أهمها صعوبة االحتالل الكامل م1835. 12. 6

  * )63(.والشتاء القاسي إضافة إلى افتقار الجيش الفرنسي للمؤونة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .   109-108 .ص.ص،  السابقع المرج،)العربي( إسماعيل - 61
  .137.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل - 62
  A. C(     Julien(. ,P, cit-op.128: أنظر.249.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري - 63

 هالل معسكر العاصمة بعد يومين ليدخال األمير كي يجدد ماخر بمهما تكن تلك الفرصة التي مكنت كلوزال من احت - *

العدو،ويصلح ما أفسده وأحرقه من معالمها ألن أوغاد من قبائل الدوائر والزمالة المتنصرين تخلفوا فيها وأشعلوا النيران في أغلب 

 يحي :أنظر .يها فانطفأتدورها الشهيرة،ومن حسن الحظ اليوم كان ممطر جدا،بحيث لم تستطع النيران أن تؤثر ف

  .57.،صالمرجع السابق،)بوعزيز(

  



ديهم في أما األمير فقد علم أن الفرنسيين سيحتلون عاصمته قريبا وقد تسقط تلمسان في أي

 وثبت شعوره تخلي بعض .وقت قصير، ونتيجة لذلك تستسلم القبائل بأجمعها طلبا لألمان

الزعماء األقوياء عنه مثل المزاري، وما إن غادر الفرنسيون معسكر حتى دخلها األمير وثبت 

  )64(.لحفاظ عليهاوافيها سلطته فيها مجددا وأصبح قادرا على مواجهة أعدائه 
  

 إذ احتل خاللها مليانة والمدية ، حاسمة في حياة األميرم1835/هـ1251وقد كانت سنة

وانتصر على تريزيل بالمقطع وتصدى في حملته ضد معسكر، أما الجانب الفرنسي فكان 

 بعدم إخضاعهم لألمير واحتالل عاصمته بصورة دائمة بسبب حاجتهم إلى اوضعهم صعب

 تهدد بتجدد الحمالت م1836/هـ1252لة عامإمدادات عسكرية لالستمرار في القتال، وكانت إطال

في وقت كان فيه األمير في حملة تأديب ومعاقبة للقبائل المجاورة لعاصمته التي قبلت بالحكم 

الفرنسي، وموازاة مع هذا أخذ كلوزيل يستعد لتجهيز حملة إلى تلمسان لجعلها مركزا لتوسع 

 ،رنسي التجأ إليهم أنصارهم من الجزائريينوإثر هذا االستعداد الف قواته في الداخل الوهراني،

الغماري زعيم األنجاد وبن عودة وبوشناق، وعرضوا  و وهم مصطفى بن إسماعيل والكولغولي

  . أراد كروزيل متابعة القتال ضد األميراخدماتهم ووعدوه بتجهيز جيش إذ
  

إال وفه  ورغم محاولة األمير االتصال بمعارضي سياسته إلقناعهم باالنضمام إلى صف

 واتجه مباشرة صوب تلمسان وقام ، يفلح، لذا شتت األمير قوات صفوفهم وقتل قوادهمأنه لم

وقد أدرك .)65 (.بقطع خطوط مواصالت الفرنسيين والتصدي لهم إذا تخطوا حدود منطقته

 والوصول بسالم إلى ،زال خطورة مهمته فاتخذ االحتياطات الكافية لتجنب محاربة األميرلوك

وجه قواته نحو نهر التافنة وعسكر هناك، فهاجمه األمير واستحال على كلوزال متابعة رشقون ف

  )66(.لى وهرانإسيره نحو هدفه وقرر العودة 
  

 معسكر وتلمسان تجربة قاسية في حياة األمير عبد القادر فعرف خاللها القد كانت حملت

للمحافظة على هيبته بين قواته الخيانة وأدرك أن الصمود في وجه الفرنسيين هو الطريق الوحيد 

  )67(.وباقي القبائل، فبعد كل حادثة كلن عبد القادر ينهض أقوى أمال وأشد عزما
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فكان إلجراءاته اإلدارية والقتالية بمقاطعة وهران أن تطرح عدة   )Clauzel(أما كلوزيل 

لى هناك سلم مفاتيح  فتم استدعاؤه لشرحها، وقبل سفر هذا الحاكم إ،تساؤالت في حكومة باريس

إلمرة ) Darling(وأعطاه تعليمات بإرسال الجنرال دارلنج ) Rapatel(القيادة للجنرال راباتيل 

 وأثناء هذا كان عبد القدر في المدية فأسرع إلى هناك بهدف قطع .الوحدات المقاتلة في وهران

 ومن جهة ثانية ،ةاالتصال بين حامية المشور وقوات دارلنج المتوجهة إلى التافنة من جه

   )68(.تضليل القائد الفرنسي وأركانه بأن جنده ال يحسب لهم حساب في ندرومة
  

قام األمير بمحاصرة دارلنج  للمرة الثانية في معركة سيدي يعقوب إزاء هذا الوضع، 

 وكانت نتيجتها .جنوب غربي مصب وادي التافنة التي هزم فيها األمير قوات العدو الفرنسي

 على ميدان ابن محي الدينوسيطر . لجنرال في المعركة ورئيس أركانه ومرافقهجرح هذا ا

القتال كافة ومما زاد الوضع الفرنسي تدهورا أنه لم يبق لدى أفراد جيشه زاد وال مؤن بل 

  )69(.وبغير مأوى يحميها من األمطار والرياح
  

 وخيبت أوضاع  هكذا استطاع األمير عبد القادر التحكم مجددا في الوضع العسكري،

الجيش الفرنسي المحاصر كل أمل لحكومة باريس بضم المقاطعة الغربية إلى الجزائر، وبصفة 

عامة كانت تمثل هذه المرحلة فترة اضطراب وخوف لدى الحكومة الفرنسية بالجزائر، وبعد 

ن بالذهاب إلى وهران م)  Bugeaud(مناقشات ومشاورات كلفت الحكومة الفرنسية الجنرال بيجو

 فك الحصار عن معسكر التافنة ووضع يمكن إجمالها فيأجل تنفيذ ثالث مهمات كانت بانتظاره 

 القوات الفرنسية المحاصرة في ةدي التافنة الذي يصل تلمسان بالبحر ونجداخطة الستخدام و

ن  أما األمير عبد القادر فقد أدرك خالل هذه الفترة من حياته أ. كخطوة أولىمدينة تلمسان نفسها

ت ي بل تثب، قوات دارلنج وتموين حامية تلمسانةدور فرنسا في الجزائر لم يعد يقتصر على نجد

  )70(.سلطتها ومد نفوذها بمحاربة قواته والقضاء عليها مهما كانت التضحيات
 
  

 تسعة آالف مقاتل في ساحة تالتي بلغعناصره  ألي طارئ أبقى عبد القادر ا واستعداد

تقدم بيجو من مشروعه القائد الجديد على جهات مختلفة، وكخطوة ثانية المعركة للتصدي لقوات 

 قوات جزائرية أصابت مؤخرة عناصرهجمت ا تلمسان هإلىنحو وهران وفي طريقه 

 وأخذ يتنقل بحرية حتى نهر التافنة ،شه، وعلى الرغم من ذلك فقد دخل بيجو المشورــجي

وكمرحلة نهائية استعدادا لمعركة السكاك وهو مراقب عن كثب من طرف األمير عبد القادر، 
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تمركزت قوات الجيش الفرنسي بين هضبتي يسر والسكاك، وفي هذه األثناء تقدمت إليها قوات 

 فقام األمير عبد القادر بهجوم خاطف ضعضع أثناءه الجيش ،األمير في ميدان المعركة

وكان ذلك  في شهر ربيع  في معركة السكاك عنيفسرعان ما رد عليه بيجو بهجوم )71(الفرنسي

 واتجه بيجو بعد ذلك ،تركت األمير يعاني من هزيمة كاملة .)72(م1836جويلية /هـ1252الثاني 

طعة ا وبعد تسعة أيام من ذلك عاد إلى فرنسا مسلما قيادة المق.نحو تلمسان ثم دخل وهران

ر في معركة السكاك ، وعلى الرغم من خسارة األمير عبد القاد)Letton(الغربية للجنرال التون 

 وقد انسحب من ميدان المعركة عندما شعر أن ،فإنه أظهر شجاعة نادرة وقدرة على الصمود

  )73(.متابعة القتال محاولة انتحار ومقاومة الفرنسيين كارثة جسيمة
 

 وهذا الفوز الذي حققه بيجو لم يقنع الحكومة الفرنسية التي تأكدت من أن األمير قوة 

 وخسارته على أرض السكاك لم تبدل إطالقا من وضع قواتها في ،ابيحسب لها ألف حس

أدركت أيضا أن احتالل وهران عسكريا أمر صعب ال يحقق أملها في السيطرة   و.الجزائر

 الستالم الحكم في الجزائر، ا كلوزال مجددة ووافقوا على عود.على كافة المقاطعات الجزائرية

ة فانهزم هناك أمام حاميتها وانكسرت وتحملت ويل الهزائم وقد حاول هذا األخير احتالل قسنطين

  )74(.الشنيعة على يد رجال الحاج أحمد باي زعيم بايلك الشرق ورائد المقاومة به
  

قيادة المقاطعة ) Brossard(، تسلم الجنرال بروصار م1837وفي الثالث من نوفمبر   

مسؤوال عن شؤون تلك المقاطعة حتى ن أصبح القائد الجديد إالغربية من الجنرال التون، وما 

بسبب  لتسهل إحالل السالم في المقاطعة الغربية ،اتصل باألمير عبد القادر لحل الخالفات العالقة

  )75(. الطريق الرابط بين هذه المدينة ووهرانهتلمسان وقطعاألمير ل محاصرة
  

 عامحاكم ك) Damrémont(أمام هذا الواقع أبدلت حكومة باريس كلوزال بدامريمون 

عبد القادر األمير للجزائر، وكانت سياسته تهدف إلى اعتماد الدبلوماسية لحل الخالفات مع 

واالبتعاد عن األعمال العسكرية، في وقت بدا فيه أن الحكومة الفرنسية كادت تيأس من إيجاد 

أسس لحل المسألة مع عبد القادر، كما أعلن بيجو من فرنسا تصميمه على عرض الصلح مع 
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 هذا الضابط مجددا إرجاعابن محي الدين، وبعد مناقشات طويلة بفرنسا، وافقت حكومتها على 

  )76(.إلى الجزائر لمعالجة القضية بطريقة سلمية مع األمير
  

، وقد أولته حكومته صالحيات مطلقة م1837وصل بيجو إلى الجزائر خالل شهر أفريل 

تصاالت  ومفاوضات عديدة بينه وبين األمير دون العودة إلى الحاكم العام دامريمون، وبعد ا

  )77(.م1837 ماي 30/هـ1253 صفر 25 يوم *اتفقا على عقد معاهدة التافنة

  

 في انتهاج ا واستمرار،فكانت هذه المعاهدة تأكيدا لمكاسب األمير عبد القادر السابقة

تكاسات التي لحقت  تلك االنابن محي الدينالفرنسيين أسلوب االحتالل المحدود، فتجاوز بفعلها 

 وبالرغم من .به بفعل التدمير الذي ألحقه الجيش الفرنسي بمراكزه وبخاصة معسكر وتلمسان

اختالف بنود هذه المعاهدة بين نصها الفرنسي ونسختها العربية  إال أن الشروط التي تضمنتها 

  . عبد القادر في مجملها كانت في صالح األميرهاوإن كانت قد حققت للفرنسيين مكاسب إال أن
  

، تنص على اعتراف األمير بما استولى عليه )8 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1(فالبنود 

أعالي ( مراكز الجزائر والبليدة والقليعة وجهاتها من وادي قدارة ،الفرنسيون في الجزائر وهي

مستغانم ومزغران (حتى وادي الشفة ومزفران، باإلضافة إلى وهران وجهاتها ) بودواو

من الواد المالح غربا إلى المقطع ومصب نهر الشلف شرقا، وهذا أمر واقع لم يكن ) وأرزيو

األمير قادرا على تغييره أو حتى إنكاره، وفي مقابل هذا االعتراف حصل األمير على إقرار 

فرنسا بسلطته على الناحية الوهرانية وإقليم التيطري والناحية الداخلية حتى جهات الحضنة 

ان المعاملة الجيدة للسكان فيما يحتله الفرنسيون أو يتصرف فيه األمير عبد والزيبان، مع ضم

القادر، وأعطاهم حق االنتقال حسب رغباتهم إلى أية منطقة يشاؤن مع احترام عقيدتهم 

فاستفاد من ذلك كراغلة تلمسان الذين تعاملوا مع الفرنسيين والذين أكدت المعاهدة . وعاداتهم

  .مالكهم ومعاملتهم على قدم المساواة مع باقي السكان مع  الحضرضمان حريتهم وسالمة أ
  

من معاهدة التافنة، فقد نظمت إجراءات التبادل التجاري ) 14 -10 -9 -7 -6(أما البنود 

وضمنت مصالح الطرفين، إذ تعهد األمير عبد القادر بمقتضاها بتزويد الجيش الفرنسي بوهران 

عشرين ألف ربعي من القمح ومثلها من الشعير وثالثة (بقار بكميات من الحبوب وقطعان من األ
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، على أن يتم ذلك على ثالث دفعات، األولى تنفذ بعد ثالثة أشهر، )آالف رأس من البقر

ين بعد ذلك على التوالي كل ثالثة أشهر وفي المقابل يشتري األمير عبد القادر ما يحتاجه يخرأو

ا نصت هذه البنود أيضا على تسليم فرنسا لألمير ميناء ، كم)سالح وبارود وكبريت( من العتاد 

مع ما بها من مدافع على أن يتولى األمير نقل عتاد ) المشور(رشقون ومدينة تلمسان وقلعتها 

الجيش الفرنسي ومؤونته من تلمسان إلى وهران، ومقابل ذلك يتعهد بضمان حرية التبادل 

، وجعل التجارة منحصرة في إقليم الجزائر التجاري وانتقال األشخاص بين مناطق الطرفين

 للفرنسيين على أن يمتنع من تسليم أي مرفأ ألية دولة إال بإذن من فرنسا، تينووهران الخاضع

وتجنبا لكل خالف أن يطرأ فإن بنود المعاهدة هاته أعطت للطرفين الحق في اعتماد وكالء لدى 

  .الطرف اآلخر للتوسط في أي نزاع قد يحدث
  

التي تحفظ حقوق الطرفين، ) 15 -13 -12 -11(كتمل معاهدة التافنة بالشروط هذا وت

بحيث يضمن األمير عبد القادر سالمة الفرنسيين وحرية التصرف فيما اشتروه في األراضي 

مع التزام كل .الخاضعة له، وبالمقابل تحرص فرنسا على أن تقوم بالشيء نفسه بالنسبة للعرب

ة اإلضرار بممتلكات رعايا الطرف اآلخر، مع تسليم المذنبين طرف بتعويض مالئم في حال

وحتى تكتسي هذه المعاهدة طابعا شرعيا وتحظى بتأييد . وقطاع الطرق والقتلة للجهة المتضررة

العامة، فإن األمير عبد القادر استشار فيها خاصته وطلب من عمه أبي طالب النظر في 

ي فاس الشيخ عبد الهادي رسالة يستشيره في مهادنة شرعيتها، كما وجه في هذا الشأن إلى قاض

العدو، حتى تكون معاهدته مع الفرنسيين منسجمة مع سياسته القائمة على احترام أحكام الشريعة 

  )78(.اإلسالمية والعمل بما تقتضيه وتتطلبه
  

  

ئر  في تاريخ الجزامتينة وحلقة ،تعد هذه المعاهدة محطة هامة في حياة األمير عبد القادر

عبد القادر إبان االحتالل األمير ألنها النص الوحيد المعترف به رسميا من الحكومة الفرنسية و

الفرنسي لهذه البالد، فقد أعطت لألمير عبد القادر فترة استقرار وسالم كافيين لتثبت نفوذه 

 وفرض  فأدب منافسيه. وبناء نواة جيش وتدريبه على األسس الحديثة آنذاك،السياسي في الداخل

األمن في مقاطعته ووسع حدود إمارته على أراض واسعة، فاعترفت له فرنسا بواليات وهران 

وهران وأرزيو ومستغانم، وفي الثانية ،والجزائر والتيطري، ماعدا  ثالث مدن في األولى هي

  )79(.العاصمة وسهل المتيجة
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ي تظم ثالثة أرباع وهذا اعتراف صريح من حكومة باريس بإمارة األمير عبد القادر الت

الجزائر، كما أكدت مبدأ المعاملة بالمثل والمساواة مع فرنسا من خالل حرية التجارة بين 

المنطقة الفرنسية ودولته، باإلضافة إلى حق القائد الجزائري بشراء البارود و الكبريت والعتاد 

مير الممثل الوحيد الحربي من فرنسا،وحددت بالتساوي  تبادل  القناصل والمجرمين، وجعلت األ

ت بذلك مركزه بصفته المرجع الوحيد للتعامل معه داخليا، كما حصل بمقتضاها للجزائريين، فقو

  )80(.على حق السيادة في إطار ضمانات الشرعية الدولية
  

فانطلق  إن هذه االتفاقية قد أوجدت لكل من فرنسا وعبد القادر مناخا مواتيا للعمل،

طبقا لمنهجية (ينة وعبد القادر لتنظيم دولته وفرض األمن في أرجائها الفرنسيون الحتالل قسنط

وبصفة عامة اعتبر األمير عبد القادر أن السالم ).الرسالة سنتطرق إلى هذا التنظيم الحقا

الحقيقي في أرجاء دولته لن يستقر إال باتخاذ خطوات سياسية وعسكرية جريئة إلرغام 

يد الجهود المبعثرة بتجاوز الخالفات ،فقام بتطويع قبائل المتمردين من القبائل من أجل توح

 المحاذية للمغرب األقصى،وهي من أولى القبائل التي انفصلت عنه، ثم توجه إلى *األنجاد

إلقناعهم فرفضوا هم أيضا ،فركز هناك حامية عسكرية قوية لمساعدته على  تلمسان محاولة

 ،م1837ئل الجنوب والجنوب الشرقي في نوفمبر بعدها انطلق لمحاربة قبا.حفظ األمن والنظام

 إلى الشرق ووضع حدا بعدهااستأنف حملته و.وفي أقل من أسبوعين تمكن من االستيالء عليهم 

 بداية من ،وأخضع منطقة جبال القبائل والمنطقة الصحراوية .)81(لتمرد قبائل والية التيطري

 عاصمته للفرنسيين لطرد زعيمها فرحات بالد الزاب التي اتجه نحوها أحمد باي بعد استسالم

بن سعيد، ولما شعر هذا الشيخ بخطورة الوضع ودقته التجأ إلى الجزائر العاصمة مستنجدا 

 )82(.بالمسؤلين الفرنسيين الستعادة مدينته

بدأ بن سعيد اتصاالته مع األمير بعد تغافل الحاكم العام عن طلباته، فتوجه إلى المدية 

رأى فرضا عليه طرد أحمد باي ومساعدته الحتالل ما تبقى من بالد الزاب، واجتمع باألمير عا

األمير عبد القادر في طلب زعيم بسكرة سببا للقضاء نهائيا على أحمد باي ومخرجا لتوسيع 

حققت له هروب الباي الفار داخل )  م1838ماي ( دائرة نفوذه، فوافق على حملة ضد أحمد باي

                                                 
    .61-60.ص.،ص المرجع السابق ،)بوعزيز(يحي :أنظر.167.،صنفسه،)شارل هنري(شرشل   - 80
أنجاد  أنجاد الشراقة و تنقسم إلى طائفتين، " وهران"  من األهالي الرحل المنتشرة بين جبال التل وبالد حميانعةمجمو:   األنجاد- *

أما زعيمهم الغماري فقد كان ذا مكانة لدى الحكام العثمانيين .أوالد الهاملواألولى تضم أوالد سيدي خليفة وبني ماطر و الغرابة،

 ،) محمد بن عبد القادر(الجزائري  :أنظر.األمر الذي جعله ينظم حلف واحد مع مصطفى بن إسماعيل لمقاومة األمير بوهران،

  .285.، صهنفس
 A. C(n Julie(. ,P, cit-op.149:أنظر.83.ص،  السابقرالمصد، )الحاج مصطفى( ابن التهامي - 81

   .107. ،صالمرجع السابق ،)بوعزيز(يحي :أنظر.291-288.ص.ص،  السابقرالمصد، )محمد بن عبد القادر(  الجزائري- 82



 ختم حملته التأديبية في الجهة الجنوبية بمحاصرة عين ماضي .سكرةالصحراء واالستيالء على ب

 .، ومنها نحو معسكرم1839. 12. 21والسيطرة على واحتها متوجها بعد ذلك إلى تاقدمت في 

 والعناية ،أما الجانب الفرنسي فقد انصب اهتمامه في ضل المعاهدة بأمر الجزائر كمستعمرة )83(

ألجل هذا وبعد مناقشة . ها بصورة نهائية إلى الحكم الفرنسيباختيار وزراء قادرين على ضم

، م1837 بداية من نوفمبر ،حاكما عاما للجزائر) Valée(حادة داخل حكومة باريس تم تعيين فالي

وقد الحظ هذا الحاكم فور تسلمه المسؤولية أن وضع الجزائر على أشد ما يكون من الفوضى 

 قوة عبد القادر بعد تنظيم دولته وسقوط قسنطينة، واالضطراب، ومن جهة أخرى فإن تعاظم

لهذا صمم مجابهة األمير . شجعتا الحاكم العام على التحرك إلزالة الحذر المسيطر على البالد

وعزم على حل القضايا العالقة معه باعتباره مبعث المشاكل في الجزائر وسبب القلق للقوات 

  )84(.الفرنسية فيها
  

ع بين الطرفين من جهات عدة نختصرها في ثالث قضايا بدأت تظهر بوادر النزا

جوهرية وهي، سقوط قسنطينة بعد أربعة أشهر من توقيع المعاهدة واختيار الحاكم الفرنسي 

 مضيق البيبان الذي رأى فيه األمير خرقا لالتفاقية واعتداء على حدود إمارته وقد كان ذلك في

 عبد القادر وفالي بنصوص معاهدة التافنة التي  ، إضافة إلى اصطدامم1837أواخر شهر نوفمبر

أصبحت موضع تفسيرات واجتهادات بينهما، وقد تركز هذا الخالف خاصة حول المادتين الثانية 

 )85(. المتعلقتين بتعيين الحدود واختيار القناصلةوالخامسة عشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

                                                 
 .172.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل  - 83
 .62. ،صنفسه، )بوعزيز(يحي : أنظر.151-139ص .ص،  السابقع المرج،)العربي(إسماعيل  - 84

  .336-335.ص.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري -85 



 كل معالم دولته ةبصفة عامة فقد كانت أهداف فالي هي السيطرة على األمير وإزال

 السيما في ضواحي ،ضية باالستعمار المحدود النطاقامطبقا في ذلك خطة سلفه كلوزيل الق

وهران وقسنطينة والجزائر، ويليها االحتالل العسكري الدائم الذي رأى فيه فالي مبدأ يجب 

ج سلبية على وهذه السياسة كان البد أن يكون لها نتائ.)86(تطبيقه كليا وعلى جميع أنحاء البالد

األمير، فالوضع تأزم واألمور تعقدت بينهما، وأصبح ال محيد عن الحرب خاصة وأن فالي قد 

، مرحلة م1839 /هـ1255أما األمير عبد القادر فقد كانت تمثل له سنة.*جهز وأعد نفسه للقتال

ى الستئناف حاسمة في حياته تمثلها أزمة عنيفة سببها له هذا الحاكم، وتأكد أن هذا األخير يسع

بن محي الدين األمل بمنع تجدد الحرب وأصبح لزاما عليه مواجهة قطع االقتال، وبسبب هذا فقد 

  )87 (.فرنسا

  

قد كانت سياسة األمير كما تبدو من جميع الوجوه سياسة دفاع عن حقوق ثابتة ومحددة 

 البيبان حتى ن أذيع خبر دخول المارشال فالي إلى الجزائر بعد رحلة مضيقإوقضية حق، فما 

 ألجل هذا عقد األمير عبد القادر ،اعترض األمير ذلك مبينا قدرته على اتخاذ المبادرة في القتال

مجلسا شوريا برآسته تدارس أعضاؤه الموقف الواجب اتخاذه وناقشوا فيه الخالفات القديمة 

، وبعد **بيبانوالجديدة بين الفريقين، منذ التوقيع على اتفاقية التافنة حتى رحلة مضيق ال

  .مناقشات طويلة أصدر المجلس قرارا بالحرب وإعالن الجهاد
  

فالي بوادي العاليق وحجوط جيش كانت بداية االصطدام بين قوات األمير عبد القادر و

 وتعد هذه االشتباكات مؤشرا لتسارع األحداث في ضواحي ،في ضواحي القليعة وبوفاريك

 /هـ1255 وتعد سنة.اطعة وهران فكان الوضع أكثر هدوءاالبليدة بمقاطعة الجزائر،أما في مق

 ألنها وللمرة األولى ينشأ في الجزائر جيش ، فترة قوة كبيرة لألمير من جميع النواحي م1839

 )88 (.نظامي له أسسه وقوانينه، وأصبح أكثر تنظيما من ذي قبل

 

  

  

                                                 
  .202-198.ص.ص ، المرجع السابق،)العربي(إسماعيل  - 86
  .422- 157.ص.ص، نفسه ،)محمد بن عبد القادر( الجزائري- 87

لتكتيكية وتوزيع وتنظيم من حيث المبادئ ا،) الذي دام ثالث سنوات(حول تنظيم الجيش الفرنسي والجزائري اثناء حكم فالي   - *

،الجزائر 2،دار الرائد للكتاب،جالتاريخ العسكري واإلداري لألمير عبد القادر الجزائري،) أديب(حرب :  أنظر.وعتاد الوحدات

   .218-196.ص. ،ص20004ط

 لم من مدينةك180(كلم جنوب شرق البويرة  80 جبال تجمع بين دائرة الصور وجبال البابور على بعد لةسلس:   البيبان-**

 159.،صالمصدر السابق ،) الكولونيل(اسكوت : أنظر).الجزائر

  .195.ص،  السابقع المرج،)العربي(إسماعيل  -88 



زائر مهددة بالتدخل بعد إعالن الحرب أخذت قوات القائد الجزائري تتوافد على سهل الج

 بذلك الحامية الفرنسية بوادي العاليق ومنعت جنودها من تالحتالل ثكنات الفرنسيين، فحاصر

 فكان ذلك سببا إلرسال مجموعة عسكرية فرنسية من البليدة إلى مكان الحادث .التنقل خارجه

باغتتها قوة بمهمة فك الحصار وإيصال المؤن والذخيرة إلى عناصرها، وقبل تنفيذ مهماتها 

وفي هذه األثناء كان سهل المتيجة أكبر .)89(أخرى من جيش األمير وقتلت هناك خمسين جنديا

المناطق الفرنسية تعرضا للحوادث نظرا لقوة عبد القادر وسيطرته عليها، لدرجة أن كبار 

الضباط الفرنسيين قد تركوا منازلهم هناك كما أخلى المارشال فالي منزله الكائن في حي 

   )90(.مصطفى باشا

 وأخذ هذا األخير يستبدل خططه كل مــرة دون جدوى، خاصة بعدما قطع األمير 

 إحدى المراكز العسكرية الهامة -على حامية مزغرانئه مياه الشرب عن معسكر البليدة واستيال

ا وكانت هذه األحداث والمعارك المتفرقة والمتعددة صدمة لفالي وفشال ذريع التي أنشأها فالي،

فقويت . له، حتى أرسل له المسئولون في باريس تعزيزات عسكرية لما خسروه من سلطة ونفوذ

شوكة الحاكم الفرنسي بالجزائر بعد إخالئه لمراكزه الدفاعية ولجوء عناصرها منهزمة إلى 

  )91 (.الجزائر
    

ن ألف وتصرفه ثالث وصلت اإلمدادات العسكرية بسرعة إلى فالي فأصبح تحت 

ظم بذلك خطته في الهجوم على ثالث مراحل، كان أولها االستيالء على المراكز ، فنمحارب

التي أقامها األمير عبد القادر وتخريبها بما في ذلك من حصون ومخازن األسلحة ومستودعات 

، وثانيها مهاجمته  وسحق  جنده  النظامي الذي يعتبر العمود الفقري لقوته، وثالثها همؤونت

سبعين ألف  تعداد جيش األمير نظريافيه مقاطعاته اإلدارية في وقت كان االحتالل الدائم ل

 من المشاة وغير نظامي وستة آالف فارس نظامي ثالثين ألفبوقواته المحاربة تقدر . فارس

   )92(.النظاميين
  

انطلقت قوات المارشال فالي من مركزها بالبليدة الحتالل مدينة شرشال والمدية ومليانة 

 أهمها معركة م1840/هـ1256سنة  فدارت معارك طاحنة بين الفريقين سنة،يجيتهطبقا إلسترات

، ) الشلف والشفةيبين تقاطع حوض( غابة كرازة بالعفرون، وموازية، ومعركة غابة الزيتون 

                                                 
  .240-239.ص.ص،   السابقالمصدر ،)محمد بن عبد القادر( الجزائري-89 
 .240.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل   - 90

91  - Julien (C. A.), op-cit, P.P.150-153. 
  .239.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل   - 92



رغم المقاومة الباسلة التي  و )93(.م1840. 5. 20 إلى غاية م1840. 3. 12وكان هذا ما بين 

ن وضعهم العسكري هذه المرة في مقاطعة وادر فقد حسن الفرنسيأظهرها األمير عبد الق

وانتهى نصر فالي .  باحتاللهم مدينتي المدية ومليانة وسيطرتهم على مرفأ شرشال،التيطري

على . بفقدان الكثير من المالزمين والنقباء وندرة المؤن وتفشي األمراض وقلة التغذية واألدوية

ا الحاكم العام فإنه لم يتوصل إلى تحقيق أهدافه التي قدمها إلى الرغم من هذه الجهود التي بذله

ي وال المعارضة السياسية بفرنسا أتاحت لتصميمه أن اتحكومة باريس، فال الوضع العسكري مؤ

د إال إلى الفوضى ؤيبصر النور بسبب انتقادات بعض الضباط وقولهم بأن قيادة فالي لقواتهم لم ت

  )94(.ألمير وعزيمتهوعدم االنضباط أمام جيش ا

في فرنسا من الصمود إزاء المناقشات السياسية ) Thiers(لم يتمكن الحاكم العام تيير   

والحمالت الصحفية التي تعرضت لها حكومته وإجراءات ممثلها في الجزائر، فاستقالت وزارته 

، )Soult(، وخلفها بعد شهرين تماما وزارة جديدة برئاسة المارشال سولت م1840. 4. 29في 

فقررت هذه األخيرة في أولى جلساتها استدعاء فالي وتعيين بيجو حاكما عاما للجزائر وقائدا 

 أي قرابة سبع م1847. 6. 29  حتى1841. 11. 29 أعلى للقوات الفرنسية للمرة الثانية، بداية من

الكامل فور تسلم بيجو مسؤولياته في العاصمة الجزائر أعلن اعتماده االحتالل و  )95(سنوات

دال من االحتالل الجزئي، وبسط السيادة الفرنسية على جميع األراضي الجزائرية بغير ـب

استثناء، ولقد وعى عبد القادر في هذه المرحلة الحاسمة من حياته األخطار المحدقة به وحقيقة 

 بتحركات بيجو التي اأبعادها وتأكد بأن آماله ليست سهلة المنال، وأصبح كل شيء مرهون

فبعد تموين بيجو لحاميته بالمدية ومليانة شن حربا . رض الوضع بكامله إلى خطر كبيرتع

، م1841. 5. 14 جندي، عندما أبحر إلى مستغانم بتاريخ ثمانون ألف واسعة المجال بجيش قوامه

  : لتنفيذ حملته في مقاطعة وهران، وهناك قسم عناصره إلى مجموعتين قتاليتين كالتالي
  

ودومال ) Damrémont(ة بيجو شخصيا يعاونه كل من الدوقين دامريمون بقياد: األولى

)D’Aumale( وكانت مهمة هذه الفرقة التوجه جنوبا الحتالل مدن األمير الواقعة على طريق ،

  .مستغانم معسكر

، وقد أمره بيجو بحماية جوار هذه المدينة )Lamoricière(بقيادة العميد المورسيار : الثانية

  . الدائم لمؤازرة المجموعة األولى أثناء تنفيذ عملياتها إذ دعت الضرورة ذلكواالستعداد
  

                                                 
  .415-114 ، 366.ص.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر( الجزائري- 93
  .108.،صالمرجع السابق،)بوعزيز(يحي:أنظر.206.ص،  السابقع المرج،)العربي(إسماعيل  - 94
 .381.ص، ه نفس،)محمد بن عبد القادر( الجزائري - 95



 م1841. 5. 18 انصرف بيجو بعد هذا للسير نحو تاقدمت، فانطلق من مستغانم بتاريخ 

ورغم المجابهات التي تلقاها في طريقه فقد كانت نتائجها لصالح الفرنسيين الذين دخلوا تاقدمت 

لسكان، فأمر بهدم ما كان صالحا لالستعمال ومنها مصنع األسلحة وبعض فوجدوها خالية من ا

المخازن، في وقت كان فيه عبد القادر يراقب أعمال الفرنسيين من إحدى القمم هناك منتظرا 

، معسكر م1841. 5. 26ف بيجو بهذا القدر من االحتالل، فقصد في تفرصة سانحة للثأر، ولم يك

  . الدفاع عنهاالف فارس جزائريودخلها رغم محاولة أربعة آ
  

الذين اتخذوا بعض منازل معسكر ثكنة ومخازن أسلحة وتغذية،  * وقف زحف الفرنسيين

وموازاة مع ما كان يفعله بيجو كانت مجموعات من قواته تعمل خارج المقاطعة الغربية ومنها 

 ربيع األول 27يوم  التي انطلقت من البليدة في) Baraguey-D’Hilliers(وحدات براغوي ديلييه

 م1841 ماي 23 /هـ1257 ربيع الثاني 02 يوم  واحتلت بوغار فيم1841ماي . 18/هـ1257

 /هـ1257 ربيع الثاني 04 وهدمت ما كان صالحا من أبنيتها وتابعت سيرها واحتلت صباح يوم

  )11  رقمخريطةالأنظر . ()96(، تازا وعادت لمركزهام1841 ماي25

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
96 -Azan (P.), Bugeaud et l ‘Algérie, édition le Petit parisien, Paris, 1930, P, 32-37 

 .388 - 367.ص.،ص2،ج السابقع المرج،) أديب(حرب :  أنظر.حول تنظيم وتوزيع وتعداد قوات بيجو، - *
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بعد هذه الجولة عادت قوات بيجو لمواقع تمركزها تحضيرا لحملة ثانية اتخذ فيها بيجو   

 وبصفة عامة فقد كانت الحملة الثانية عبارة ،مقاطعة وهران المسرح األساسي لعملياته العسكرية

  )97(.الفرنسيةعن عمليات إخضاع الكثير من القبائل واعتراف شيوخها بالسلطة 
  

، بسقوط حصونه م1841 /هـ1257 أما عبد القادر فبدأت سلطته تضعف بداية من سنة

وما تحتويه، أضف إلى ذلك افتقار جيشه النظامي إلى العدد والعتاد وعدم قدرته على مواجهة 

 وهو ثلث الجيش 108.000 إلى 83.000ضخامة عديد الجيش الفرنسي الذي ارتفع من 

 عون 10.000وهذا فضال عن تجنيد . عتبر آنذاك أول الجيوش البرية في العالمالفرنسي الذي ي

ومتطوع من قبائل المخزن في صفوف الجيش الفرنسي ليكونوا طالئعه وعيونه لتحركات 

  )98(.األمير
  

 انتهت بسيطرته على القسم ،م حافلة بانتصارات باهرة للجيش الفرنسي1842كانت سنة 

ففي هجمات كبيرة اجتاحت جيوش بيجو مناطق خلفاء . ر عبد القادراألكبر من مقاطعات األمي

بن اعبد القادر وراحت تالحق ما تبقى من قواتهم المنهزمة، إال أنها لم تتمكن من القبض على 

محي الدين أو القضاء عليه، وهكذا استطاع هذا األخير اإلفالت من الطوق الفرنسي المضروب 

 التي اعتبرت الملجأ األخير له ولمعاونيه بدال من مدن ،تجولةأسس مدينة الزمالة المو حوله 

  )99( .إمارته وعاصمتها المحتلة
  

، تتألف من خيام كثيرة  من هذه المرحلةتعد الزمالة بدء عهد جديد في تاريخ عبد القادر

وهيأتها شبه دائرة خيامها مخروطية الشكل متناسبة البعد في  البناء، وقد توسطت خيمة األمير 

عبد القادر هذه العاصمة المتنقلة وقسمت هذه الخيم إلى دوائر ومحالت، أما الدوائر فكانت 

مخصصة لألعيان والعامة، وعددها أربعة كل واحدة تخضع ألوامر رئيس، أما المحالت فكانت 

 األمن ىبدورها مراكز إقامة الجند وأسرهم، وأنشأ فيها عبد القادر عناصر شرطة للمحافظة عل

   جندي 300وقد عين . ي والصحة العامة لساكنيها وأوكل إليها مراقبة توزيع المياه والغذاءالداخل
  

لحراسة مكان تمركزه، كما ثبت مخافر بعيدة عنها لمراقبة التحركات الفرنسية واإلفادة عنها،  

سعى األمير بشتى الوسائل ، و)03  رقممخططالأنظر ()100 (* نسمة200.000وكانت تشمل على 
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يع من سكان الصحراء وعرب التل إلى إيجاد األسواق التجارية ومصادر المواد الغذائية وبتشج

وسلع التبادل التجاري، ولذلك كان العدد يزداد يوميا، بحكم الدوافع اإلنسانية القوية، وقد أدى 

  **.رهذا إلى توحيد القبائل العربية تدريجيا ودون شعو
  

 االستيالء ) جندي100.000بجيش قوامه (همة  بيجو مم، كان أمام1843بداية من سنة 

بن ا جندي وألف فارس، فبقي 5.500على الزمالة للقضاء على عبد القادر الذي لم تتجاوز قواته 

محي الدين يتجمع ويتنقل بعاصمته الجديدة منشغال بإخضاع رعاياه وبقائهم على والئهم له 

اء منه لخطر العدو من جهة وتموينا اتق،مقاومة الفرنسيين بين جبال طاقين وجبال عمور ل

لسكان الزمالة بالحاجيات الضرورية من جهة أخرى، وفيما كان األمير ينفذ عملياته العسكرية 

. 10خارج الزمالة علم بيجو بمكان تمركز عاصمته، ومباشرة أرسل إليها القائد دومال بتاريخ 

قام هناك بهجوم خاطف على دوائر  فوصل إليها هذا األخير بعد ستة أيام من ذلك وم،1843. 3

  )101(.قاعدة األمير

 سعى ،ولمواجهة جيش األمير لهذا الهجوم الذي لم يدم سوى ساعة ونصف الساعة تقريبا

الجزائريون إلى تنظيم صفوفهم للمقاومة واستعدادا للقتال إال أنهم فشلوا ولم يسهل عليهم الدفاع، 

 فحاصروا الزمالة من جميع الجهات وضيقوا ،قتاليوفي النهاية سيطر الفرنسيون على الموقف ال

 شخص، أما األمير 3000 رجل وأسر 300الخناق على دوائرها حتى استسلمت وراح ضحيتها 

فلم يحدث شيء ألسرته إذ تمكنت من الهروب، يضاف إلى ذلك استيالء الدوق دومال على 

توجه  .*مسة آالف مخطوطبن محي الدين ومكتبته التي كانت تحتوي على خاخزائن بيت مال 

دومال بجنده من طاقين نحو معسكر، أما عبد القادر فقد كان طوال هذه الفترة في جبال السرسو 

 علم بسقوط زمالته انتابه شعور باليأس والقنوط، فاختلى ايراقب المورسيار في تلك الناحية، ولم
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 . 410.،صنفسه،) محمد بن عبد القادر( الجزائري : كذلك

واقع أن الزمالة قد أصبحت في األخير وسيلة مراقبة قوية ضد هروب بعض القبائل،وذلك انه عندما يغريهم الفرنسيون ال -**

إن لدي نسائكم وأطفالكم : " كان هناك صوت خفي يوشوش في آذانهم قائال" هلموا إلينا سنحميكم :بالوعود المعسولة قائلين لهم

أصبحت في يديه محركا  التي كان عبد القادر أوال قد أنشأها كإجراء محلي، ت الزمالة،وبذلك أصبح".فاحذروا  وقطعان ماشيتكم،

  .257.  ،صنفسه،)شارل هنري(شرشل  :أنظر.سياسيا له تأثير عظيم

  
 



ذه العوامل وما إليها تكاتفت بنفسه متأمال بكبر الحادثة ومفكرا بمستقبل من التحق به، وكل ه

  )102 (.على رسم االتجاه الذي سيتخذه األمير

  

 تغييرا كبيرا لحلول الفرنسيين محل عبد م1843 شهد الوضع في الجزائر نهاية سنة 

بن محي الدين أشد سوءا، االقادر في السيطرة السياسية والعسكرية، وتعد هذه المرحلة من حياة 

 فحرص بعد ذلك على إيجاد بديل ،ه وصموده إال اإلضرار بمكانتهإذ لم يجد األمير من هجمات

عن الجزائر يناصره في إجراءاته، فاتجه ببصره إلى حين ناحية المغرب األقصى وظن بأنه 

ملجأ مؤقت يتمركز فيه فترة معينة ليعود ثانية إلى بالده في وقت أعلن فيه بيجو أن الحرب قد 

مير إلى المغرب األقصى كان سببا أساسيا لجعل أراضي هذا لكن انتقال األ.انتهت في الجزائر

  .)103(البلد مسرحا ألحداث السنة التالية بين القوات الفرنسية والمغربية
  

لم تمض فترة على تمركز األمير بالقرب من مدينة وجدة حتى تمكن من استمالة القبائل 

لحماية، وكان يهدف األمير  وحصل على تأييد من السلطان عبد الرحمان تمثل في ا،المجاورة

 السلطات توراء هذا استدراج الجيش الفرنسي إلى مالحقته داخل األراضي المغربية، فخيب

الفرنسية ظنه برفضها اجتياز الحدود وتعقبها له داخل األراضي المغربية ألسباب كان أهمها 

 ومخططاته، عدم إعطاء فرصة للمعارضة السياسية بباريس إلثارة العراقيل في وجه بيجو

  .)104(وتخوفها من تدخل بريطانيا في الموضوع مما يؤدي إلى إخراج قواتها من الجزائر
  

  

أما على الصعيد العملي فقد اتخذ بيجو احتياطات تمثلت في إنشاء مراكز عسكرية بسبدو 

 حفيظة *وسعيدة و اللة مغنية، وقد أثار انتشار الفرنسيين في ضواحي مقام السيدة اللة مغنية

بد الرحمان ومخاوفه، إذ اعتبر هذا العمل اعتداء على منطقة من دولته ومقدمة إلى احتاللها، ع

 هاما بالنسبة للمغاربة، وكل من يمس حرمته اأضف إلى ذلك أن هذا المكان يعد مركزا ديني

  .يوجب ردعه بأية وسيلة كانت
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ة والمغربية، فعزز لقد تدارك بيجو األمر وشعر بخطورة الوضع على الجبهتين الجزائري

 ووزع جيشه لمواجهة المغاربة في الوقت ،قوات الحاميات داخل الجزائر للتصدي لكل طارئ

 الحال هجم ألف فارس مغربي على ه، وإذ هو في هذ*والمكان تحضيرا لمعركة وادي اسلي

مدعما بقوات وجيشه فزعزع مجموعاته القتالية، لكن صمود الجيش الفرنسي ظل متواصال 

ه في النهاية من السيطرة على أرض المعركة وربحها، ومباشرة بعد هذا فكر بيجو تية مكنإضاف

البريطانية بعد تأزم  بالتقدم نحو المغرب واحتالل مدينتي تازة وفاس، لكن اعتراض الحكومة

 وقد .األوضاع على الحدود الجزائرية المغربية واحتالل الفرنسيين لوادي أيسلي حاال دون ذلك

ن احتالل أية نقطة في أراضي المغرب احتالل دائم إ:" زير خارجيتها اللورد أبردين قائالأعلن و

و أدى هذا التحذير البريطاني إلى اضطرار بيجو إلى التراجع عن أهدافه  ،"سيكون بمثابة حرب

  ) 105 (.م1844 سبتمبر 12/هـ1260 شعبان 28 يوم **وقبول سلطان المغرب بتوقيع اتفاقية طنجة

  

تنص إحدى بنودها على اعتبار األمير عبد القادر خارجا عن القانون أين ما وجد، ولذلك التي 

يجب على السلطتين الفرنسية والمراكشية مالحقته والقبض عليه، ومن ثم سجنه في إحدى المدن 

، لم تحصل حوادث مهمة، فال م1845حتى منتصف و. الساحلية المغربية على المحيط األطلسي

، وال عبد القادر *هم ألبي معزةتموا بعمليات قتالية تستحق الذكر سوى مطاردالفرنسيون قا

اشتبك معهم في معركة حاسمة، بل أخذ طوال هذه المدة يتنقل مع دائرته بالقرب من حدود بالد 

، م1845المغرب األقصى بين القبائل التي ما تزال تؤيده وتمده بالرجال والمؤن، وفي شهر أوت 

، وجعله منطقة لتحركاته "  جامع الغزوات، وجدة، مغنية "الدين في مثلث اللةبن محي اتمركز 

 جندي منتظرا فرصة استئناف الجهاد ضد العدو الذي ظل 6.000وتنقالت رجاله البالغ عددهم 

  )106(.يبحث عنه مدة شهرين كاملين
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  . 498- 461نظر أيضا الصفحات أ .التكتيكية في معركة ايسلي
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وقد ..وفي الال مغنية حفر الفرنسيون الخنادق،وعلقوا معداتهم  المكان،وتقواها،وما تزال بقاياها في ضريح أقيم لها رسميا في عين

شارل (شرشل  :أنظر".وانطلقت حرقة الغضب عبر كامل الدولة المغاربية ..كان تدنيس المكان المعظم على درجة من الفظاعة
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بعد ترتيب وتقسيم األمير لقواته من جديد ظهر للعدو في جبل كركور عن الحدود 

 وأخذت عناصره تطلق النار على سرية العدو المرابطة ،المغربية محاصرا العدو الفرنسي

هناك، فنتج عن هذا الهجوم المفاجئ غير المنتظر إصابة ثالثة ضباط فرنسيين من أصل أربعة 

الذي توفي متأثرا ) Montagnac(بجروح خطيرة، كان منهم قائد سريتهم األولى العقيد مونتانياك

 قائد السرية الفرنسية الثانية المتمركزة في ت كما لقي المقدم داكو س.ي أسفل بطنهبرصاصة ف

هاته الناحية حتفه برصاصة في رأسه، وكان القائد المساعد داكونيور مثل سابقه، إضافة إلى 

ضربة ، وهذا يعني أن هذه المعركة قد كانت  آخرين15 جندي وتم أسر 36هؤالء القواد قتل 

 بل وحتى عدم إمكانه من ، للجيش الفرنسي الذي عجز على مجابهة عبد القادرةئقاسية ومفاج

مر آإمداد عناصره هناك الستحالة وصول النجدة إلى منطقة القتال، وانتهت هذه المعركة بوفاة 

  )107(. السرية الفرنسية وآخر ضباط هذه القوة

 بعد تمركز ،اهيملم يكتف عبد القادر بهذا بل قاد معركة أخرى عند مرابط سيدي إبر

قواته هناك، وأثناء اجتياز الجيش الفرنسي للمسافة الفاصلة بين مرابط سيدي إبراهيم ومرابط 

 أدت في نهايتها إلى ،سيدي موسى تعرض العدو إلى نيران غزيرة من طرف القوات الجزائرية

حتى  عليهم الخناقبقي عبد القادر مشددا  و.مقتل خمسة عناصر من العدو وجرح الكثير

 تغير أن هذه المجموعة المحاصرة استطاع.)108(اضطروا إلى أكل العشب والحشائش هناك

 ا للمرة الثانية وأطلقت عليهااإلفالت والهروب نحو الغزوات، لكن قوات األمير حاصرته

 مقاتال، وقام األمير بأسر 82 سوى عريف وعشرين جندي من أصل ا فلم ينج منه،الرصاص

  .عنصرا وكان هذا في معركة وادي المرسى 46 وقضى على ا منه15
  

 القادة والرؤساء  المتتالية التي أصابت الجيش الفرنسي احتارت وبهذه االنهزاما

 تلك المعارك دون معرفة فيبن محي الدين الذي فاجأهم وسحق قواتهم ان من أمر الفرنسيو

 لوزير م1845. 11. 24  لدرجة أن بيجو كتب بتاريخ، أو تنقالت رجاله وتحركاتهم،مكان وجوده

يجب أن نكون منجمين فعال لمعرفة تحركات األمير،  " الحرب حول هذا الموضوع قائال مايلي

ألجل هذا . "   مقاتل لتنفيذ هذه الهمة100.000وإذا أردنا إلقاء القبض عليه يتوجب علينا تجهيز 
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ض على األمير طوال فقد كثف الفرنسيون نشاطهم العسكري ونفذ قادة فرقهم عدة مهمات للقب

، أما عبد القادر فقد اجتاز الحدود الجزائرية المغربية )109 ( لكن من غير جدوىم1846سنة 

 حاسمة ومريرة في حياة عبد م1847 /هـ1263 ووصل إلى ضفاف نهر الملوية، فكانت سنة

القادر، حيث أخذ يتنقل بين نهر يسر والمدية وسهل متيجة وجبال جرجرة التي أقام بها 

  .*راعسكم
  

 إذ قامت خاللها ، حدثت مفاجآت في حياة األميرم1847/هـ1263بداية من منتصف سنة

 مع فرنسا، فاستولى الجيش ا تأزم الوضع مجددملكهاالقوات المغربية بمضايقته بعد أن خشي 

يد األمير، بل ونفذت هجوما على جيش عبد القادر، ؤالمغربي على بعض القبائل التي كانت ت

  .)110(األمير سريعا وخاطفا على القوات المغربية، فالحق بها أفدح الخسائر والهزائم فكان رد
  

 بناءو لوضع الفرنسي خالل هذه المدة، فقد أعفي المارشال بيجو من منصبه وبالنسبة ل

 وكلفت حكومة باريس الجنرال بيدو لتسيير شؤون البالد مؤقتا، لكن والية المسؤول .طلبهعلى 

 الدوق دومال واليا م1847. 4. 11كثيرا، إذ عينت إدارة الملك لوي فيليب بتاريخ الجديد لم تطل 

، أخذت أوضاع عبد القادر تسوء، م1847أصيال للجزائر، ومنذ بدء سبتمبر حتى أواخر سنة 

فاستحال عليه متابعة جهاده لقلة عديد رجاله، واشتراك القوات الفرنسية والمغربية معا لمالحقته 

  . الفرنسيينةزرؤاه وأعلن السلطان عبد الرحمان حربا ضد عبد القادر وقرر موتعقب دائرت
  

بدأت األمور لدى عبد القادر تتعقد وتسير من سيء إلى أسوء، فوجد نفسه بين جيش 

مغاربي مصمم على القضاء عليه وعدو ينتظره، فعقد آخر اجتماع مع ما تبقى معه من قادة 

، وأورد هذا في مذكراته بعبارات مؤثرة *)111(قاء السالحوقرر إثره التوقف على الجهاد وإل

وصرنا نتأمل ونتيقن بعد المشورة ... لم نجد مستندا نستند إليه إال اهللا "  نقتطف منها هذه الفقرة

ير إلى جند الفرنسيين أولى إلى التولي للمغاربة ألنهم ال عقد عندهم وال قانون يضبطون سأن الم

يعرفون قدر الرجال األبطال ... فالجيش الفرنسي... أو مع أعدائهمبه أحوالهم مع أصدقائهم 

                                                 
  .542-531.ص.، ص السابقعالمرج، )أديب(حرب - 109

ت حادثتا استسالم أثرنا على مستقبل ابن محي الدين  خالل الفترة الممتدة من النصف الثاني من أوت من أواخر أفريل حصل-  *

 وتم نقل واستسالم أبو معزة للجنرال سانت آرنو، وعجلتا في إنهاء كفاحه وهما،استسالم ابن سالم للدوق دومال في سور الغزالن،

،  السابقرالمصد، )قادرمحمد بن عبد ال( الجزائري :أنظر .حيث قضى قسما من حياته فالمشرق العربي،  باريس،هذا األخير إلى

 .457.ص
 

 رالمصد، )محمد بن عبد القادر(الجزائري:ر، أنظ125-123.ص. ،صالمصدر السابق، )الحاج مصطفى( ابن التهامي - 110

 .238،249.ص.ص، السابق
 .309.،صالمصدر السابق،)شارل هنري( شرشل - 111



فيعطونهم قدرهم من التعظيم والحرمة ولو كانوا أعداء، ويعرفون بكالمهم، فالميل إليهم أولى 

  .)112( "الذين ال يعرفون قدرا وال يفرقون بين سليم وسقيم) البدو(وأفضل من هؤالء المتبدين 
  

  

اله وسلم نفسه على شروط وقع عليها الفرنسيون بعد أن وجدت استسلم األمير لقضاء مو

فرنسا المعاضدة من أقرانه والمساعدة من جيرانه، وتم في ذلك وضع شروط قدمت إلى 

بشروط ، م1847سبتمبر22/ـه1264محرم15المسؤول الفرنسي، وحصل االتفاق على التسليم يوم

  :تتلخص فيمايلي

  .كة أو اإلسكندرية مع عائلته إلى عا األميرأن يحملو -

 .أن ال يتعرضوا لمن يريد السفر معه من الضباط والعساكر -

   .أن الذي يبقى منهم في الوطن يكون آمنا على نفسه وماله -

فسار عبد القادر وأهله وخاصته وأتباعه قاصدا مرسى الغزوات حيث وجد في انتظـاره              

 الن استقباله استقبا  ينياك اللذ هناك الحاكم العام الدوق دومال والجنرالين المورسيار وكافي       

  )113(.يليق بمكانته
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

                                                 
 .131-130.ص.،ص،نفسه)الحاج مصطفى( ابن التهامي- 112

كذلك .131- 130.ص.، صنفسه، )الحاج مصطفى( الذي دار في هذا اإلجتماع يمكن الرجوع إلى ابن التهاميحول الحوار  - *

 .314- 310.ص. ،صنفسه ، )شارل هنري(شرشل 
 . 500.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر( الجزائري- 113



  ): ميالدية1883-1848/ هجرية1300 -1265(المرحلة الثالثة -ثالثا
  

مهاجرا محتسبا في المشرق، ثم عاشها األمير عبد القادر في البداية أسيرا بفرنسا 

قله إلى فرنسا وليس بعكا أو اإلسكندرية، ألن فرنسا لم تنفذ وابتدأت هذه المرحلة من حياته بن

) م1848 جانفي 2/هـ1264 محرم 25(في  )Toulon(وأبحرت به إلى سجن طولون .تعهدها

، م1848 جانفي 19/هـ1264 صفر 12الذي بقي فيه من يوم  )Lamalgue(ومنها إلى سجن المالغ

وبعدها نقل ) Blois(حول إلى قلعة بلوا  ،م1848 أفريل 14/ هـ1264 جمادى األولى 7إلى غاية 

حيث قضى هناك أربع سنوات و ستة أشهر منتظرا اإلفراج  )Amboise(إلى سجن آمبواز

  )114(.عنه
  

، أطاحت بنظام م1848 فيفيري 28خالل هذه األحداث نشبت ثورة في باريس بتاريخ 

، وفي م1848أكتوبر 12ة في الملك لوي فيليب، وتم إثرها انتخاب لوي نابليون رئيسا للجمهوري

 مسألة وطنية *اظل هذه الظروف تحول حجز عبد القادر والمرافقين له إلى سجون  فرنس

وقضية دولية تثير تساؤل الرأي العام الفرنسي وتبعث على القلق في األوساط السياسية 

النقيب  فتناولت قضيته الصحف وتدخل لصالحه العديد من الشخصيات الفرنسية مثل .األوربية

- أسقف مدينة الجزائر- )Dupuch(القائد المورسيار واألسقف دوبيش  ،)Boissonnet( بواسونه

الذي كاتب الرئيس ) Lord Londonderry( ريدوالدوق دومال، ووقف للدفاع عنه اللورد لندن

 "فرد الحاكم الجديد على هذا بالعبارة التالية ، م1851 سبتمبر 13الفرنسي برسالة مؤرخة في 

 حريته ألن هذا ما يتطلبه شرف فرنسا، ولكن  عبد القادرجال أن أعيد لألميرآأريد عاجال أم 

  )115( ."هناك عوائق كبيرة تحول دون تحقيق ذلك اآلن

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .133-132.ص.،صالمصدر السابق،)الحاج مصطفى(ابن التهامي - 114
  .137.،صالمرجع السابق،)ناصر الدين(سعيدوني:أيضا. 337، 335، 323.ص.،صالمصدر السابق،) هنريشارل(شرشل  - 115

: كذلك .321.،صنفسه،) شارل هنري( شرشل :أنظر ."عبد القادر،ثمانية وثمانون شخصااألمير  عدد من سافر مع بلغ - *

  .68.ص ،المرجع السابق،)بوعزيز(يحي
 
 



مجلسا للنظر ، لم يطل األمر حتى عقد لوي نابوليون رئيس الجمهورية الفرنسية حديثا 

. 10. 16بواز ليبلغه قراره بإطالق صراحه يوم في أمر األمير، ثم قام بزيارته شخصيا بأم

ر ـ فتحول األمير بعد عشرة أيام من هذا اللقاء إلى باريس ليرد زيارة نابليون بقصم،1852

بن محي الدين ا، وبعد أن تحدد موعد سفره من فرنسا انتقل )Saint Claud( كلود  انـس

فينة نحو اسطنبول التي وصلوها ، حيث حملتهم السم1852. 12. 14وحاشيته إلى مرسيليا في 

  ). م1853 جانفي 7م / هـ1269 ربيع األول 22(يوم
  

وهنا بدأ يتنقل بحرية، فزار األمير أثناء إقامته المؤقتة باسطنبول معالم هذه المدينة، 

. 12.10من (وحفي باستقبال السلطان عبد المجيد ثم مكث في مدينة بورس ثالث سنوات ونيف 

، والتي 8318 إلى م1856، ثم انتقل إلى دمشق فعاش فيها من سنة )م1856 .10. 24 إلى م1853

على أن أهم المواقف اإلنسانية لألمير سجلها في هذه الفترة، وكانت . كانت مقر إقامته الدائم

، فلم يتردد في م1860/هـ1277-1276 بلبنان ودمشق خاصة سنة *أثناء اشتعال الفتنة الطائفية

 ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية ففتح إقامته وإقامات أتباعه الستقبال حماية أهل الذمة حسب

ويعود الفضل إليه في إنقاذ حوالي خمسة عشر ألف فرد منهم، وأثناء ذلك تصدى . المسيحيين

، وذهب به إقدامه إلى حد التوجه في غفلة من المراقبين إلى حد التقائه بقائد الجيش *للفتنة

نان، فأقنعه بالعودة إلى قواعده وعدم التقدم إلى دمشق ريثما تحل الفرنسي الذي نزل جبل لب

الدولة العثمانية مشاكلها الداخلية بنفسها، ولو اكتشف أمره آنذاك التهمه الكثيرون بالخيانة، لكنه 

كان مقتنعا بأن ما فعله كان خيرا للجميع، ألنه جنب مدينة دمشق مذبحة في حال تقدم القوات 

وبذلك أمكن السيطرة على الوضع وتحولت تلك األحداث من مسألة دولية إلى الفرنسية نحوها 

  )116(.قضية داخلية
  

 وإكبار وإجالل ملوك أوربا ،كان موقف األمير هذا مثار تقدير السلطان العثماني

 فمنحه العديد من ملوك ورؤساء الدول األوسمة والهدايا، اعترافا بموقفه اإلنساني ،وحكامها

 لمجيدي العالي، وأرسل إليه اإلمبراطورن السلطان عبد المجيد على الوسام ا مظيالنبيل،فح

من الرتبة األعلى، ومنحه ملك بروسيا صليب ) جوقة الشرف( نابوليون الثالث وسام الليجيون 

  " النسر األبيض "النسر األحمر من الطبقة األولى، ونال من قيصر روسيا ألكسندر الثاني  وسام 

  
  

                                                 
 .72.، صالمرجع السابق،)بوعزيز(  يحي:أنظر.336-331.ص.ص،  السابقر المصد،)رمحمد بن عبد القاد(الجزائري - 116

 .364-352.ص.ص،نفسه،) شارل هنري( شرشل : أنظر  حول تفاصيل هذه الفتنة- *
 



  وتلقى من ملك إيطاليا فكتور عيمانوئيل،الذي ال يعطى إال ألعظم فارس في العالموهو الوسام  

 الوشاح الكبير، ووسام موريس ووسام العازر، وهو من أرفع األوسمة بمملكة إيطاليا، وبعث له

 وهو من المرتبة األولى، وخصته فكتوريا ملكة المملكة ،ملك اليونان وسام المخلص الملوكي

دقية ذات فوهتين مرصعة بالذهب،كما أرسلت إليه أمريكا بندقيتين مرصعتين بالذهب بنبالمتحدة  

وكانت جميع هذه األوسمة .في فرنسا نجما عظيما) الفريماسون(أيضا،وأرسلت إليه منظمة

  )117(.والهدايا مرفقة برسائل الشكر واالعتراف بالجميل
  

راسة والذكر، وكان من حين آلخر لقد كان األمير مدة إقامته بدمشق يميل إلى التأمل والد

يشد الرحال للقيام بزيارة أو سفر، فتحول أول األمر إلى بيت المقدس ثم اإلسكندرية ومنها ذهب 

. دى مناسك الحج وزار المدينة المنورة، وسافر بعدها إلى باريس ثم عرج على لندنفأإلى جدة، 

كان تحل به، وهذا ما لمسه بنفسه وأصبح األمير بهذا شخصية عالمية تحظى بالتقدير في كل م

، م1883،  وفي أوائل ماي م1869عندما لبى الدعوة لحضور االحتفال بافتتاح قناة السويس سنة 

 19شعر األمير عبد القادر بوجع في المثانة، مالبث أن اشتد عليه حتى وافاه األجل ليل 

 من 26وصباح . ما، في قصره عن عمر ناهز ستة وسبعين عام1883 ماي 26 / هـ1300رجب

الشهر نقل جثمانه إلى داره، ثم صلى عليه ظهرا في الجامع األموي الكبير ودفن بجوار الشيخ 

   )118(.محي الدين بن عربي في جامع الشيخ األكبر في محلة الصالحية بدمشق
 

 فقرر الراحل هواري ، نالت الجزائر استقاللها وحفظت ذكرى أميرهام1962سنة في و  

رمز ( الثورة آنذاك وترأس عبد العزيز بوتفليقة الوفد الذي أعاد رفات األمير بومدين ومجلس

لو جمعت فرنسا سائر أموالها، ثم "  ودفن بمقبرة الشهداء بالعالية، ونقش على قبره) الدولة

  ) 119(."خيرتني بين أخذها وأكون عبدا وبين أن أكون حرا فقيرا، الخترت أن أكون حرا فقيرا 

 

 

 

 

 

 

                                                 
    .74-73. ص.، صالمرجع السابق،)بوعزيز(يحي: أنظر.338- 332.ص.ص، ه نفس،) بن عبد القادرمحمد(الجزائري - 117
 .179.ص،  السابقع المرج،)العربي( إسماعيل :نظرأ.373-367.ص.ص،المصدر السابق،)نريشارل ه(شرشل  - 118

119 - Mahfoud (K.), L’Emir A.E.K "Collection " Arts et Culture ".n°.7, 1974, P.106. 



 

  

  

 

 
 

  

  

  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ألمير عبد القادر بأن يضع لسمحت فترة السالم القصيرة التي أعقبت معاهدة التافنة 

، فانشأ تنظيما إداريا محكما وعمل على تقوية )م1839 -1837 (لة الجزائريةلدولاللبنات األولى 

 المؤسسات الكفيلة هياكله على أسس تتجاوز مفهوم القبلية إلى فكرة بناء دولة تقوم على أساس

مكن من ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة في تبإدماج السكان والمحافظة على مصالحهم، و

 ظروف أكسبت دولته طابعا عسكريا بفعل حالة الترقب واالستعداد الدائم، وبنى حصونا و

 وقام بتوفير الموارد المالية الضرورية. ا منظمامراكز عسكرية ومصانع حربية وأنشأ جيش

   )120(.لمختلف أجهزته للقيام بالمهمات المنوطة بها
  

  :التنظيم اإلداري -أوال

  :اإلدارية المقاطعات -1
  

 ،األولى بمقاطعتين رئيسيتين،)م1832سنة ( في أول أمرهاالقادر عبددولة األمير  ابتدأت

ادر  عم األمير عبد القابنتولى إدارتها   نواحسبع إلى  جزئتمقاطعة الشرق ومقرها معسكر،

مقاطعة الغرب، ومقرها تلمسان وقسمت إلى خمس  والثانية ،* التهاميسيدي مصطفى أحمد بن

وبعد أن توسعت وانتظم أمرها اضطر  ** .نواح، عين عليها الخليفة محمد البوحميدي الولهاسي

  : كالتاليإلى تقسيمها إلى مقاطعات ثمانية وهي

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
المرجع ،)بوعزيز(يحي: أنظر.309- 303 ،279-277.ص.ص، المصدر السابق، )محمد بن عبد القادر ( الجزائري -120

 .85.،صلسابقا

كان معلما بوهران في عهد .1796ولد حوالي سنة  بن التهامي،) أو حمادي( هو السيد الحاج بن أحمد :  مصطفى بن التهامي-* 

ويعد من ، ثم عين قائدا للدائرة بعد هزيمة الزمالة ثم خليفة على مقاطعة تلمسان األتراك،عيه األمير على رأس ديوان اإلنشاء،

  ابن التهامي: أنظر.وقد رافق ابن التهامي األمير في السجن بفرنسا،ثم ذهب معه إلى المشرق، لكتاب في عصرهكبار العلماء وا

  .85.، ص السابقر المصد،)الحاج مصطفى( 

وهو الذي استلم  كان معروفا بصالبته وذكائه باألمور،  ينتمي إلى قبيلة ولهاصة القاطنة بجبال طرارة،:  محمد البوحميدي- **

 وقد كلفة األمير برئاسة الوفد الذي أرسله التفاوض مع .1837 جوان 25ة تلمسان عندما أجالها الجنرال كافينياك في مدين

  .105.، صنفسه،) الحاج مصطفى( ابن التهامي :أنظر .ملك المغرب،لكن عند وصوله ألقي عليه القبض ومات بالسجن



  .يسالولها عليها محمد البوحمدي  رشقون،ولىأهاومرف  تلمسانعاصمتها : تلمسانمقاطعة -

 بن أبي فريحة محمد معسكر ومرفأها أرزيو، ولى عليها عاصمتها : معسكرمقاطعة -

  .ولى عليها الحاج مصطفى بن أحمد التهاميفي حصار تلمسان المهاجي، وبعد قتله 

ن بن عالل القليعي  الديمحي مليانة ومرفأها شرشال، ولى عليها عاصمتها  :مليانة مقاطعة -

 .ثم أحد أقاربه محمد بن عالل

 الدين ثم عزله، وولى     محي المدية، ولى عليها أخاه مصطفى بن        اعاصمته : التيطري مقاطعة -

  . البركاني بن عيسىمكانه محمد

 الخليفة السيد الحاج محمد طوبـال بـن عبـد           ولى عليها ، سطيف اعاصمته : مجانة مقاطعة - 

  .وييسا محمد بن عمر العالقلعي وأخيراحمد الخروبي  المقراني ثم مالسالم

 فرحات بن    على التوالي،   بسكرة، ولى عليها   عاصمتها : والصحراء الشرقية  الزيبان مقاطعة -

  . الحسن بن عزوز ثم محمد الصغير بن عبد الرحمن بن احمد بن الحاجثمسعيد 

رى     مقاطعة - زة  ( جبال القبائل الكب رج حم البويرة، ولـى عليهـا   )  حمزةبرج(عاصمتها :  )أو ب

  .السيد،أحمد بن سالم الدبيسي

أنظـر  (.البـاقي  األغواط، ولى عليها قدور بن عبـد         هاعاصمت:  الغربية الصحراء مقاطعة -

  ).12الخريطة رقم
 

 وهؤالء القواد والخلفاء المدنيون ينقلبون في حالة الحرب إلى قواد عسكريين يديرون 

قد قسم المقطعات إلى دوائر خاصة، ووضع على كل دائرة شؤون الحرب، وإلى جانب هذا ف

آغا، وكل دائرة تشتمل على قبائل عديدة تحتوي على بطون وعشائر، ويحكم القبيلة قائد 

  )121(.والعشيرة شيخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
،  السابقعالمرج، )العربي(إسماعيل : رأنظ. 307-306.ص. ،ص السابقرالمصد، )محمد بن عبد القادر( الجزائري -121

 P.P, 1951, Paris,  édition la Rose,.K.E. l’Algérie à l’époque d’A.)M(.tireEm.277 ,283. :ككذل, 220.ص

د وبع.1837حارب تحت لوائه مدة طويلة وحتى سنة   أعز أصدقاء األمير وأقوى خلفائه،من:   بن عيسى البركاني محمد-*

استسالم األمير أخذ نفوذه يضعف بين القبائل لفرضه الضرائب على مقاتليها،إثر ذلك هرب إلى الصحراء ليعود ويقضي آخر أيامه 

    .300.ص نفسه،، )محمد بن عبد القادر(الجزائري  :أنظر.في تازا



 
 
 
 

 
 

 
 

 

قم
 ر
طة
ري
لخ
ا

):
12

  (
در
لقا
د ا
عب

ر 
مي
األ

هد 
 ع
في

ة 
ري
زائ
لج
ة ا
ول
للد

ة 
ري
إلدا
ت ا
طعا
مقا
 ال
ظيم

تن
.

   
 

)
ب
حر

ن 
ع

(
سلم

  
1/

50
.0

00
 

 



اتخذ مدينة ف. م1832سنة ه  انتخابعمل األمير عبد القادر على تكوين نظم لإلدارة بعد

أول حكومة جزائرية في تاريخ الشعبي وشرع في تكوين ومقرا لحكمه  دولة،لل عاصمةمعسكر 

 وكون مجلسا شوريا أعلى وعين مناصب فأشرك ممثلين عن العلماء وشيوخ القبائل. البالد

 .الوزارات ونظم اإلدارة
 

  

 2- المجلس الشورى العالي األميري:
 

بن ا أحمد، من كبار العلماء و األعيان وهم السادة عشر عضوا أحد من يتركب     

،  المحفوظيمحمد،  المحفوظيطاهر،  اهللا سقاط المشرفيعبد،  القادر بن ركوشعبد، التهامي

 بن المختار،  الخرنوبيالمكي، تار الورغيـ المخبن محمد،  الطاهر بن الشيخ المشرفيأحمد

. بن القاضييمابراه،  عبد القادر بن ركوش األكبرالحاج، المكي  
 

 ،نيابة عن األمير) أحمد بن الهاشمي المراجي( المجلس قاضي القضاة السيد هذا ترأسكان يو   

 ويرأس ، خاص تسجل فيه القضايا ثم تعرض عليه، ويحضر األمير الجلساتسجلوللمجلس 

ولهذا المجلس ، األحكام باتفاق كل أفراد المجلس على نوع الحكموتصدرالمجلس بنفسه،  *  

      )122 (.، لضبط قرارات أعضائه وتسجيلها)مصطفى بن أحمد التهامي(ديوان لإلنشاء عهد إلى 

 من خلفاء األمير في بأوامر يعنونإلى جانب هذا أنشأ عبد القادر مجالس فرعية للشورى      

 سجل خاص وعرضها على مجلس فيالمقاطعات لمعالجة األمور البسيطة فيها لحلها وتدوينها 

  123(. المناسبة بشأنهاالقراراتالذي يلتئم برئاسة األمير إلصدار وى في معسكر، الشور

 

 

 

 

 

 

                                                 
المرجع ، )عزيزبو(يحي : أنظر.311-309 ،162.ص.ص ، السابقرالمصد، )محمد بن عبد القادر(الجزائري  –122

  .83- 82.ص.صالسابق،
  .   83.،صنفسه،)بوعزيز(يحي : أنظر.221، 43.ص. ص،  السابقع المرج،)العربي(إسماعيل   -123

صدر عن هذا المجلس عدة قوانين،أهمها قانون الجيش المحمدي الذي دونه قدور بن رويلة،إذ يعد من أهم المصادر المتعلقة  -  *

         .162.ص ،ه نفس،)محمد بن عبد القادر(الجزائري  :أنظر. ت مطبقة على قوات عبد القادر المسلحةبالقوانين العسكرية التي كان



الكتان واختار األمير عبد القادر راية وخاتما للدولة، فكانت الراية مصنوعة من 

رسمت فيه يد مبسوطة . فأبيضاألوسطأعالها وأسفلها خضروان أما لون القسم  الحريري،

ناصر الدين عبد القادر بن محي   من اهللا وفتح قريب،نصر:" ارةوكتب حولها بشكل دائري عب

وقد عين األمير عبد اهللا بن يوسف   والكتابة كالهما مطرزان باللون الذهبي،الرسم و".الدين

  ).07رقم صورة الأنظر (.لحملها

:ش في دائرتهـ نقالشكل،كبير الحجم، مستدير أما خاتم الدولة  فهو    

  . في آجامها تجماألسد تلقه إنسول اهللا نصرته         برتكن ومن          
 

 بالقوى قالوسط، الواثـ وفي ." محمد، أبو بكر، عمر، عثمان، علي اهللا،"  :جوانبه في و

  "ادر بن محي الدينـ ناصر الدين، عبد القالمتين،

  ).08رقم صورة الأنظر (.)124( هـ8124 :اريخوالتــ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  .40. ،ص2،ج  المرجع السابق،)أديب(حرب: أنظر. 307- 306ص.،صالمصدر السابق،)محمد بن عبد القادر ( الجزائري -124



 

 
 

 
  )حرب عن.( راية الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر) 07(: الصورة رقم

 

 

 
 
 

  )عن عبد الرحمان الجياللي.(خاتم الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر ) 08: (الصورة رقم
 



 3- مناصب الوزارات: 
 

 بن علي بن  كاتبان هما احمدويساعده العربي،محمد بن أسندها إلى السيد : الداخليةوزارة -

 الوزير ينوب عن األمير في كثير من هذافكان   طالب و الحاج مصطفى بن الهاشمي،أبي

   .المهام المدنية و العسكرية

  .* عراشبنالحاج بن ميلود  محمد اأب  السيدولى عليها : الخارجيةوزارة -

الوزارة ضرب  هذه ومهمة الجياللي، محمد بن  أسندها إلى السيد" الدفاع" :ية الحربوزارة -

  .الحربالنقود وصنع األسلحة و الذخيرة وما يتعلق بأدوات 

 - وزارة المالية العامة: ولى عليها السيد الحاج بن أبي عبد اهللا الحاج الجياللي بن فريحة.

وكان يقوم بدور الوساطة بين   فاخة،بن سعيد اأب السيدعين عليها  : الخاصةمالية الوزارة -

  .األمير و األجانب

 - وزارة األوقاف: ولى عليها أبا عبد الرحمن الحاج الطاهر أبي زيد.

وكان يشرف . العلوي بن الهاديةالجيالني محمد االسيد أب أسندها :  األعشار والزكاةوزارة -

  .)125( أيضا على جباية الضرائب

 

 وهي وأنشأت لتسيير األمور الخاصة الوزارات مراكز إدارية مهمة أضيفت إلى وهناك

:يليكما  

 

 

 

 

                                                 
ص .ص ،المرجع السابق،)بوعزيز(يحي :أنظر .309-308. ص.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر( الجزائري -125

   P.P,cit-op, ).P(Azan  .131 -128. :كذلك. 84- 83

أسرة متواضعة،عينه األمير عبد القادر آغا   محمد الحاج بن ميلود بن عراش،ولد ببني شقران بوهران،فيهو:   ابن عراش- *

المهارة جعلته ينال حظوة كبيرة لدى األمير الذي أسند إليه مهام كان ذا خصال متميزة ب. التهاميابنتحت خالفة  ،)معسكر(الشرق 

  .139.، صالمصدر السابق، )الكولونيل( اسكوت: أنظر.فأشرف على إبرام معاهدة دي ميشال الشؤون الخارجية،



 إلى ابن عمه األمير أحمد بن علي بن أبي هاأسند : الديوان األميريكتابة -           

األول  ثم نقل االثنان لقيادة مقاطعتين عسكريتين، أحمد التهامي،  مصطفى بنالسيدطالب و 

ثم محمد بن عبد  وقد خلفهما لهذا المنصب محمد الخروبي، . و الثاني إلى معسكرفليتةإلى 

  .وأخيرا مصطفى بن العوني  المرسلي،رحمنال

  .الحاج البخاري الرحاوي : األميريالملبوس -         

  .ادر بن أبي معزةـعبد الق: ةـلفراش ا-            

  .افعيةــي بن شـالبدرال :ةايقـالس -            

  .فـعبد اهللا بن أبي يوس :)الراية( الشمسيةحمل -            

  .ســن بن أبي دغـأبو مدي : الموسيقىرئاسة -            

   )126( .محي الدين بن عبد اهللا :طبلـ اإلصرئاسة -            
 

 4-التنظيم القضائي : 
 

كان تنظيم العدالة شغل األمير الدائم ألنها العامل األساسي لنشر المساواة وإعطاء كل   

في أمر القضاة واختيار العدل لها  هو النظر ابن محي الدينذي حق حقه، فأول شيء إبتدأ به 

 .في كل موطن والسؤال على المؤتمنين في كل قبيلة ليعينهم لسعاية وجباية أموال الصدقات

 به درجة المحافظة على ثقة الناس إلى إرسال المنادين إلى األسواق وإلى مواطن توقد بلغ

قائد أو شيخ فليرفعها إلى أن كل من له شكوى على خليفة أو آغا أو  "القبائل ليعلنوا للناس

الديوان األميري من غير وساطة، فإن األمير ينصفه من ظالمه،وإن وقع ظلم على أحد ولم 

   )127(."يرفع ظالمته إلى األمير فال يلومن إال نفسه

 

 

 

                                                 
ن ضم ،"دستور دولة األمير عبد القادر"، )اوصديق(فوزي : أنظر.44- 43. ص.ص ،2،ج السابقع المرج،)أديب( حرب -126

 .77.ص ،1996 والية تيارت، تاقدمت عاصمة الجزائر في عهد األمير عبد القادر، أعمال الملتقى الثقافي الوطني،
،سلسلة الفن األمير عبد القادر،)قداش(  محفوظ:أنظر,131.ص،  السابقر المصد،)الحاج مصطفى( ابن التهامي -127

- 60.ص.ص ،نفسه،)اوصديق( فوزي :كذلك.53.،ص1974 مدريد، ،طبع.ت.ن.و.والثقافة،وزارة اإلعالم والثقافة،الجزائر،ش

93.  



 وأسند مهامها إلى السيد أحمد بن الهاشمي معسكر،      وكان مقر السلطة القضائية في 

 والسنة النبوية وكتب المذهب المالكي دستورا لها للنظر في الكريمرآن اتخذت القالمراجي، و 

 إلى ت اإلدارية والبث بقرارات فقهاء القانون االسالمي، وقد عهدللوائحاوبعض القوانين 

  )128(. واحد، دراسة قضايا الدولة األساسيةتشريعيمجلس 

 

 المقاطعات  وزعوا على محليونقضاةإلى جانب المجلس الرئيسي للقضاة هناك 

أما المدنيون فكانت مهمتهم اإلفتاء في الدعاوي ينقسمون إلى مدنيين وعسكريين،واإلدارية، 

القادر بكل مجلس قضائي مدني وألحق عبد .  مذهب اإلمام مالكىوالفصل في الخصومات عل

وم األكبر منهما بدراسة الفتاوي التي تصدر عن القاضي، فيبث بالثانوية ويحيل قن يكاتبي

  .ألساسية إلى معسكر للحكم فيهاا
 

بن عب بن مصطفى ن فقد عين األمير على هذا الجهاز السيد يوبالنسبة للقضاة العسكري 

 رئيس  يساعده مسؤوالن في إصدار األحكام وتنفيذها،أحدهمايا،وعين في كل كتيبة قاضالمشرفي

باألمور الشخصية التي الشرطة العسكرية،وانحصرت صالحيات هؤالء القضاة بالقضايا المتعلقة 

 يساعده ياوعين في كل كتيبة قاض.تمس المجتمع وفي الجرائم الموجهة ضد أمن الدولة

  )04 رقم مخططالأنظر  ()129(. وتنفيذهااألحكاممسؤوالن في إصدار 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

تداخلت معالم السلطتين  "  معلقا على السلطة القضائية والتشريعية مايلييقول.44.ص،  السابقع المرج،)أديب( حرب -128

زة الصالحيات بسبب ظمة التي طبقها عبد القادر في دولته،فأصبحت غير واضحة السمات وال متمايألنالتشريعية والقضائية في ا

مجلس الشورى (واإلسناد إليها وظيفتين رئيسيتين مختلفتين،رئاسة السلطتين التشريعية )السيد المراجي(اختيار شخصية واحدة

  ".وهو داللة واضحة على التداخل في الصالحيات واألنظمة .والقضائية )العالي
  السابق،عالمرج ،)العربي( إسماعيل :ر أنظ.310-309.ص.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر( الجزائري -129

  .222-221.ص.ص



   :اإلستراتيجي والعسكري التنظيم - ثانيا 
  

 اختبار األمير عبـد القـادر ومكـان                    كان الفضاء الطبيعي للجزائر بما يحتويه حقل      

 وكـان هـذا    .تجربته طوال مدة كفاحه، و امتحان خبرته القتالية منذ بدء مجابهته مع الفرنسيين            

الموضوع أساسيا بالنسبة له، فمن جهة كان يتابع التنظيم اإلداري الداخلي لدولته، ومـن جهـة                

لمحتملة داخليـا كـشيوخ القبائـل       ثانية يعمل على تقوية جيشه عددا وعدة لمواجهة األخطار ا         

والطامحين لإلطاحة به وبحكمه، وخارجيا فرنسا التي تسعى للقضاء عليه، ومن جهة ثالثة كان              

ـ اليصر على حماية الحدود التي تعد النقطـة الجوهريـة فـي              ، وتنفيـذا لهـذه النظـرة       ةدول

 الخط األول يقع فـي      ، أحدث جبهة قتالية ساحلية وأنشأ خطين دفاعيين رئيسيين،        *اإلستراتيجية

   .)130(التل والخط الدفاعي الثاني يقع في الحدود الجنوبية لمنطقة التل

  

  :التنظيم اإلستراتيجي -1

  :الجبهة الدفاعية الساحلية  -  أ
  

 أحاط األمير عبد القادر ساحل البحر األبيض المتوسط، بمجموعة من القبائل المواليـة             

دي على الحاميات الفرنسية فيهـا، وأهـم هـذه          له، وجعل مقاتليها حراسا ووسيلة ضغط اقتصا      

وتمكن بسيطرته على هذه    . القبائل هي الغرابة في منطقة وهران، وحجوط في ضواحي الجزائر         

القبائل من التحكم بمصير هذه المدن ومعسكراتها، فيمنع وصول المواد الغذائية إلى أسـواقها،              

  .على القوافل العسكريةوعَّرَض طرقاتها للخطر بتنفيذه كمائن وهجمات خاطفة 

  

  

  

  

  
                                                 

 .،ص1983 ة السن،75.،عة الثقافمجلة ،" القادردور لبيئة الطبيعية في إستراتيجية األمير عبد" ،)الجياللي( صاري - 130

 .61. ص،1983السنة ،75 .،عة الثقافمجلة، "جيش األمير عبد القادر تنظيمه وأهميته" ،)قداش( محفوظ: أنظر.104-103.ص

 تطور مفهوم كلمة استراتيجي عبر مختلف العصور العسكرية وفقا الختالف وتطور تقنية المدارس "Stratégie":  إستراتيجية-*

ولقد اشتقت كلمة استراتيجي أصال من الكلمة . الفكرية والسياسية لكل قائد أو مفكر ممن تعرضوا لموضوع اإلستراتيجية

ومن الواضح  ،....وهو فن مارسه اإلسكندر وغيره ودونوا خبرتهم عنه التي كانت تعني فن قيادة القوات،-Strategos -اليونانية

أن القاسم المشترك بين التعريفات المختلفة لإلستراتيجية هو أنها علم وفن ينصرفان إلى الخطط والوسائل التي تعالج الوضع الكلي 

 أو غير مباشر من أجل تحقيق هذه السياسة التي تتعذر تنفيذها عن غير ذلك للصراع الذي تستخدم فيه القوى بشكل مباشر

 .67-66.ص.،ص1977، بيروت،1،جالموسوعة العسكرية: انظر". السبيل



  :لــط التــخ -ب 
  

يقع ضمن سلسلة األطلس التلي، ويمتد هذا الخط الدفاع من المدن الموازية للساحل وهي 

وكان األمير يصمم للسيطرة على . تلمسان، معسكر، مليانة والمدية: من الغرب إلى الشرق

اعدة عسكرية لهم لبسط نفوذهم على قسنطينة، إال أن احتاللها من قبل الفرنسيين واتخاذها ق

، وقد أنشأ األمير عبد القادر في مدن هذا الخط مجموعة من )131(أنحاء البالد أثار مخاوفه

  : فيمايليإجمالها سنحاول *المصانع

أنشأ فيها مصنعا مصهرا للمدافع، وآخر للبارود المزود بمطحنته، وقد بلغ : تلمسان -  

ي اليوم، إلى جانب هذا وبمساعدة خبير إسباني يدعى دون منتجات البارود حوالي قنطارين ف

  .خوسي ، بنى محي الدين مصنعا للقذائف النحاسية ذات عيار أربعة وستة أرطال

 لألسلحة وهذا ا للبارود وثالثا للبنادق وأخشابها، وصنع ثانيابنى فيها مصنع: معسكر -

 .األخير كانت تجهز فيه الخراطيش

 امصنعا للبنادق وآخر إلنتاج البارود، ومصهرة للحديد ومصنع أنشأ فيها :مليـانة -

 .لمساند المدافع ومعمال لصنع الخشب الخاص بإنتاج البنادق

  .  )132( لألسلحةاوهي األخرى أنشأ بها مصنعا للبارود وآخر للبنادق وثالث: المـدية -

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  السابق،ع المرج،)العربي( إسماعيل :ر أنظ.311-306.ص.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري  -131

                                 P.P, cit-op, .)M(Emerit.282 ,295- 299 :كذلك .226-225.ص.ص
132 - Rachid (B.)," Places forts et Etablissements Militaires Fondé par l’Emir A.E.K. ", Majalet Et-

arikh, 1er semestre, Alger, 1983, P.P.33-48. 
B (Mounir(. ,"Collection, ".K.E. L’Emir A   : آذلك.137 -129،.ص.،صالمصدر السابق،)الكولونيل(اسكوت : أنظر

.     64-62.P.P, 1974, erie a MadridImprim, et de Culture, ministère de l’Information, Art et Culture                
.85.P.1930, Paris, Les Conquérants de l’Algérie, .)E(Henry    

فع في تلمسان، واستخدم فيها خبراء ولألسلحة في مليانة ولصن المدا نشأ األمير عبد القادر معمال للبارود في معسكر، أ-*   

 من ميونيخ،  ،Gestringerوفي تلمسان محمد بن عبد اهللا حمودة واسمه الحقيقي   ،.Fourierففي مليانة كان فوريي.أجانب

  P, Ibid, .)B (Mounir.64.  :أنظر"   بروسي األصلوهو Eulsenومصطفى واسمه الحقيقي 



 

  : خط الحدود الجنوبية لمنطقة التل-ج 
  

 عبد القادر هذا الخط الدفاعي على مدى طول المنطقة اإلستراتيجية التي أحدث األمير

تصل التل بالسهوب، وتتحكم في مناطق مرتفعة ومحصنة تحصينا طبيعيا، ويمثل هذا الخط 

مجموعة حصون وقالع خلف جبال األطلس التلي وبمحاذاة منطقة الهضاب المفتوحة على 

حصن سبدو أو حصن تافراوة جنوب ، نحو التاليالداخل وهي من الغرب إلى الشرق على ال

تلمسان، وحصن سعيدة جنوب معسكر، وإلى الجنوب الشرقي منها حصن تاقدمت، وبالقرب من 

مليانة أنشأ معسكرا رئيسيا بموقع بو خرشفة ليكون نقطة تجمع وإمداد، وإلى الجنوب منه حصن 

 وقد أنشأ بها )133(.ب المديةتازا في جبال الونشريس، وإلى الشرق منها حصن بوغار جنو

  : وهي كالتالي*األمير عبد القادر مجموعة من المصانع
  

  .حدهما للمدافع وآخر للبارودأأنشأ بها األمير مصنعين : سبـدو –     

  .حديدل للرصاص والثاني لل بنى فيها مجموعة مخازن للبارود ومصنعين، األو:سعيدة -     

 بنادق في اليوم، كما كان ينتج ق والذي كان ينتج حوالي ثماَنوبها مصنع للبناد: تاقدمت -     

الحراب والسيوف وغيرها من األسلحة الثقيلة والخفيفة، ومصنعا للبارود قدر إنتاجه مابين 

 ** .قنطار ونصف قنطار في اليوم

اتخذ بها األمير مستودعا للكبريت والصودا وملح البارود والرصاص :  بوغـار–    

  *** .إضافة إلى مصانع للبنادق الخشبية وإنتاج الخراطيش، ومعمل للجوخ والدباغةواألسلحة، 
 
 

                                                 
  .92.صالمرجع السابق،،)بوعزيز( يحي: أنظر .311-306.ص.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري  -133

،ومن  إضافة إلى الغنائم والتهريب والشراء فقد كان يشتري أسلحته من أنجلترا والمغرب األقصى،وحتى من األسواق المحلية-*

حول مصانع ومعامل هذا الخط أنظر نفس . 182،صنفسه،) بن عبد القادر الجزائري(محمد : أنظر.قبائل الصحراء خاصة 

  . مراجع الصفحة السابقة

 إلى جانب ما أنشأه من مصانع فقد قام بدعمها وتزويد ها،من مصادر أخرى في إطار عملية دعم دولته وإرساء أسسها، فاتخذ -**

عاهدتين اللتين أبرمهما مع دي ميشال و بيجو ذريعة للسعي إلى مضاعفة مشترياته من السالح لدى الفرنسيين، فقد من بنود الم

وفي نفس السنة استلم  سمحت األولى في إحدى بنودها بشراء األسلحة من فرنسا، حيث اشترى حوالي أربعمائة بندقية حربية،

." وفي المعاهدة الثانية استلم كميات كبيرة من الكبريت والرصاص.  من الذخيرةكما استلم كمية كبيرة ألف ومائة وعشر بندقية،

  .52.،صالمرجع السابق،)قداش( محفوظ: أنظر

  تازا من هذا الخط الدفاعي وما تحتويه من مصانع ومعامل هامة باعتبارها جزء من موضوع الدراسة والتي حصن  استثنينا -***

   . في الفصل الثالث إليهاسنتطرق 

  

  



  

 فقد كانت أراضي الجنوب الشاسعة بمثابة منطقة ،الدفاعيةلمنظومة باإلضافة إلى هذه ا

آمنة تكون فيها القبائل وكتائب المقاتلين في مأمن، حيث يشكل تعذر مالحقتها ورقة رابحة في 

و لقد كان األمير عبد القادر على يقين من أن الصحراء ستكون عائقا . لجزائريةيد المقاومة ا

  .)13 رقم خريطةالأنظر  ()134( .كبيرا في طريق تقدم الفرنسيين سنوات عديدة

ابتدأ في أول مركز التنظيم الدفاعي للدولة الجزائرية في عهد األمير والجدير بالذكر أن 

 إلى تاقدمت وبسقوط هذه األخيرة بادر األمير إلى ترتيب  في الحاضرة معسكر، ثم تحولاألمر

 التي بقيت المقاومة مستمرة من خاللها إلى أن انتهى بها  عاصمة جديدة له وهي الزمالة

أنظر ( .المطاف إلى شرق المغرب األقصى قبل توقف األمير عن الجهاد لظروف قاهرة

  )135 ()03المخطط رقم

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . 55- 52.ص.،صالمرجع السابق،)العربي(إسماعيل : أنظر.181.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل  -  134
  .   107.ص المرجع السابق،)الجياللي(صاري : أنظر.217.،صالمرجع السابق،)ناصر الدين(  سعيدوني -  135
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   :عسكريتنظيم الال-  2
  

 دولة أن  قتنع األمير عبد القادر بعد تسلمه زمام الحكم بأن من أولى واجباته كرئيسا  

يدافع عن الوطن بفعل الظروف الحربية وقتذاك، فاعتنى بالشؤون العسكرية لما لها من دور 

 من خاللها كافة ا هذا قام بحملة تجنيد وتعيين دعأساسي في ذلك وأوالها أهمية قصوى، وألجل

المواطنين إلى بذل الجهود و التحسيس بالمسؤولية والشعور بالواجب الوطني ألداء الخدمة 

العسكرية واالنخراط في صفوف الجيش، وسعى بكل قواه إلى توفير ما يلزم لبناء مؤسسات 

لكافية للجيش من حيث التدريب، التغذية عسكرية تنظم قوانينه وتضبط أموره إلعطاء العناية ا

  )136 (.واللباس والرواتب، وفق ما يقتضيه النظام العسكري

خاض األمير عبد القادر غمار الكفاح في أوائل عهد المقاومة على رأس جماعـة مـن                

، وكان نمو عدد جيشه في زيادة مستمرة بـدافع الـشعور            *فرسان قبيلته والقبائل المجاورة لها    

وطني، لكن بعد مواجهاته األولى مع اإلستعمار الفرنسي أدرك ضرورة تأليف جـيش             الديني وال 

 فاستغل بنود المعاهدة التي أبرمها مع ديمشال        .نظامي وتدبير السالح من األولويات التي تنتظره      

فشرع في عملية التجنيد بعد عقد مجلس عام مع رجـال            . كفرصة للسعي إلى تحقيق هذا الهدف     

ليبلغ الشاهد الغائب، أنـه     " أصدر بعدها بالغا جاء فيه مايلي       .)137( في عاصمته    دولته وأعيانها 

صدر أمر موالنا ناصر الدين، بتجنيد األجناد وتنظيم العساكر عن كافة البالد، فمن أراد الدخول               

 ليتقيد اسـمه فـي      " معسكر "تحت اللواء المحمدي ويشمله عز النظام، فليسارع إلى دار اإلمارة           

   )138(.األميريةالدفاتير 

 تلبية لدعوة الجهاد والدفاع عن الوطن، **فكان لهذا النداء صدى كبير في أوساط المواطنين

  :كان اختيار العناصر يتم وفق شروط تمثلت في مايليوقد 

 
 

                                                 
  . 52-51. ص.،صالمرجع السابق، )قداش( محفوظ  -  136
  .193.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر(ي الجزائر - 137
  . 41-39 .ص.،صالمصدر السابق، )ابن رويلة( قدور -  138

 800،كان جيشه بين 1835ر ألف فارس،وفي سنة ش إال جيش قوامه إثنا ع1834لم يكن لعبد القادر،وهو في عز قوته سنة  -  *

  .52 -51 .ص. صنفسه،، )قداش( محفوظ : أنظر. رجل من المشاة1000و

وكان الضابط الذي يستقبله هو الذي يقدم له البذلة  كان المتطوع يسجل اسمه لدى القائد بعد تأكيد العزم على التجنيد، -**

العسكرية ويقوم بإدراجه ضمن الجند المسلحين،وكان المتطوعون كثيري العدد يأتون من جميع األوساط والطبقات من عامة الناس 

  .65. ص.نفسه،، )قداش(محفوظ  .ئهم وأعيانهمومن أشرافهم من فقرا

  



 

  .غا وحراـاقال بالـندي جزائريا عـأن يكون الج -

 .أن يكون صحيح الجسم قوي البنية مقداما وشجاعا -

 .ةـيريــاتير األمـه في الدفمــدون اسـأن ي -

 .ديةـر الجنـنة أخرى غيـارس أية مهـأن ال يم -

أن يكون انضمامه انضماما نهائيا وال ينقضه إال إذا سلك سلوكا منافيا للدين أو مخال 

   )139(.بالنظام العام للجيش

  )140 ( من فئتين وهما الجيش النظامي، وغير النظامي*تألف جيش األمير عبد القادر وقد

  :على النحو التاليوزعون يت

  : النظامي الجيش- 2-1

وهو جملة العسكريين الموجودين في الخدمة الفعلية والمتطوعين في ثالثة أسلحة، 

  .والحرس األميري

 .المشاة أو العسكر المحمدي -

  .ونـالخيالة أو القوم الراكب -

 .يةـية أو الطوبجـالمدفع -

 .يريــــرس األمـالح -

  

  

  

  
                                                 

  .315-314. ص.ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر( الجزائري -139
  . 48-47.ص.،صالمصدر السابق، )ابن رويلة( قدور -140

 فرض األمير على عناصره طاعة مدربيهم واالنتباه التام أثناء التعليم ليكتسبوا معلومات تؤهلهم محاربة الجيش -*

 بقواعد السلوك وحتى التصرف مع الجميع من رؤساء ومدربين الذين أعطوهم تقيدالفرنسي،وفرض النظام الداخلي،وحثهم على ال

وكانت اجتماعات التعليم تحصل عند دق .الكثير من المعلومات العسكرية وأفهموهم المبادئ القتالية وكيفية استعمالها عند الضرورة

حيان يشرف على التدريبات ألو كان األمير في بعض ا. ها برنامجا حددت فيه األوقات والدروسوينفذ في.البواق لحنا خاصا

و يتعرض التلميذ الجندي إلى أشد العقوبات إذا لم ...القاسية ويسهر على مناورات وحداته التي تكون تتويجا النتهاء كل دورة

 على أفراد العسكر المحمدي أن يتعلموا ضوانطالقا من ذلك، فر .عيتابع التعليم بانتظام أو لم ينفذ ما يطلب منه بسرعة واندفا

وشجع سدنة المدفعية على خطة مبادئ التفكيك .دروس األسلحة الخاصة بالبندقية بغية استعمالها بسهولة وفي جميع الحاالت

فأعفوا من التدريب  النظاميون،أما الفرنسان .وتركيب أسلحتهم وكيفية التسديد عليها بحذاقة تامة إلصابة الهدف عند مشاهدته

 ،)ابن رويلة(قدور  :أنظر." واعتمدوا على تقاليدهم الحربية متبعين حرب المعارك الفردية والكمائن والمفاجآت

  .48-47.ص.،صنفسه



  

  :المشـاة - أ

مير عبد القادر لقيادة هذا السالح الكثير من الذين حاربوا معه، وأهمهم ، قدور عين األ

بن بحر،عبد القادر بن عز الدين ،محمد قوشارمه، محمد السنوسي، سالم الزنجي وأحمد 

  وانقسم هذا السالح إلى عدة كتائب، عدد كل منها ألف جندي، والكتيبة تنقسم إلى عشرة . الغديوي

مؤلفة من مائة جندي، والتي تتجزأ إلى أصغر الوحدات المقاتلة وهي سرايا، كل منها 

 وعددها ثالث، ولكل خباء ثالثة وثالثون جنديا، كما كان لكل كتيبة وسرية .)الخيمة(الخباء

  .)141 (رئيس كاتب، ومهمة هذا األخير اإلشراف على إدارة التغذية وصيانة العتاد
 

  :يالةـالخ -       ب

 ويقوم بأعباء القيادة المباشرة على وحداته فينظمها ،قائد يعينه األميريأمر هذا السالح 

 وانقسم سالح الخيالة أو الفرسان إلى عدة .ويسهر على تجهيزها لتنفيذ المهام الموكولة إليها

، و الكتيبة بدورها إلى عشرين سرية عدد كل )رئيس( كتائب،قوام الواحدة ألف فارس بقيادة آغا

م س نسبة إلى درجته في الجيش التي تحمل رتبة بر- ن فارسا يرأسها سيافوواحدة منها خمس

 المقاتلة في هذا السالح ات، وأخيرا الفصيلة وتضم عشرين فارسا وهي أصغر المجموع-سيف

  ). رقيب أو عريف( يقودها رئيس صف يساعده شاوش
  

  :يةـالمدفع -       ج

في جيش األمير النظامي محمد آغا تولى قيادة هذا السالح الذي يعد القوة الثالثة 

تألف من مائتين وأربعين عنصرا يديرون عشرين مدفعا  و. المعروف بابن كسكسة الكولغولي

   .بمعدل إثني عشر جنديا لكل مدفع بإمرة رئيس ونائب له

  
 
 
 

                                                 
 . 88- 87.ص.،صالمرجع السابق،)بوعزيز(يحي : أنظر.41-41.ص.،صالمصدر السابق، )ابن رويلة( قدور –141

 25مقسمين إلى قسمين قوام كل كتيبة منها مائة رجل وكانت كل كتيبة مقسمة إلى خيام تأوي كل واحدة منها كان جنود المشاة  -*

 هو  "باش سيف" وكان تسلسل السلطة دقيقا جدا ومحكما للغاية وكان على رأس الخيمة في األساس ضابط صف، وكان رجال،

نوع من "وكان يساعده فضال عن خليفة أربعة أشاوش  .غا أو األميروال يتلقى أمرا إال من اآل الذي يحكم الكتيبة دون غيره،

   :  أيضا.60-56.ص.،صالمرجع السابق،) قداش(  محفوظ: أنظر. وطباالن"رقيب أو كاتب "وخوجة  ،"العرفاء
Azan (P.), op-cit, P.  132 . 

  
 



  
  

  : الحرس األميري-         د

ين على خيام كل سالم أغا الزنجي، وتألفت من مائة فارس موزعهو قاد هذه المجموعة 

و لحراسته   اتخذهم األمير لحمايته أثناء السير.ن جنديا، لهم ضابط أوليواحدة منها ضمت عشر

  . التوقف ليل نهار في القتال و عند

إلى جانب هذا فقد دعم األمير جيشه النظامي بمستشفيات خاصة بهم في سائر 

 يرجع نظرهم إلى طبيب  المقاطعات، وجعل على كل مستشفى أربعة من األطباء، الذين

  .)142 ()أبي عبد اهللا الزروالي(الحاضرة معسكر
  

  :الجيش غير النظامي- 2-2
  

يعد الجيش غير النظامي أو المساعد القوة الثانية من جيش األمير، وجميع عناصر هذا 

الجيش كانت من القبائل المؤيدة لألمير والموزعة على مختلف أنحاء مقاطعاته اإلدارية، وقد 

 ألف مقاتل من مشاة و 83ف عدد وحدات هذه القبائل من سنة إلى أخرى، فبلغ حوالي اختل

 من العام 18 ألفا عندما أعلن األمير الحرب على الفرنسيين في 35 و م1838 ماي 30فرسان في 

 فكان األمير عبد م1840 أما في عام ،%70التالي و قد تعدت نسبة الفرسان فيها السبعين بالمائة 

 جنديا من المشاة الفرسان بمختلف المقاطعات، فيسرعون لاللتحاق 58.960يتصرف في القادر 

بالوحدات النظامية ليقاتلوا في صفوفهم عندما يدق النفير ثم يعودون إلى ديارهم فور انتهاء 

  )  05أنظر المخطط رقم ( )143(.المهام الموكولة إليهم

حربية والتكتم على تنظيمه حرص األمير عبد القادر دائما على إخفاء  خططه ال

الدانمركي العامل " راسولف" العسكري وعدد قواته ونوعية أسلحته وعدته، وهذا ما عبر عنه

إنه من الصعب معرفة طبيعة التنظيم العسكري الذي يقوم عليه " بقوله) م1841(بالجيش الفرنسي 

حبون أن يعرف أحد جيش األمير وبخاصة فيما يتعلق بالناحية اإلحصائية، فالمسلمون ال ي

 ) 144(".إحصائياتهم الدقيقة بشكل من األشكال
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على أن انتشار المتعاونين األوربيين في جيش األمير ووجود قناصل فرنسيين معتمـدين             

بمعسكر، مكن اإلدارة الفرنسية بالجزائر التعرف على وضعية األمير العسكرية وبدقة، فقد قدر             

 م بأربعة آالف وأربع مائـة مـن المـشاة           1838جوان  عدد جيشه في شهر     " راسولف" الضابط

على أن  )145(.ن مدفعا وتسعمائة بندقية   ين من الخيالة مزودين بأربع مائة وأربع      يوتسعمائة وعشر 

أدق تقدير لقوات األمير عبد القادر قد حصلت عليه وزارة الحربيـة الفرنـسية كـان نتيجـة                  

الذين يمكن إجمال معلومتهما بـالرجوع   للمعلومات التي جمعها كل من ليون روش وغارسان، و        

  )146(: كالتالي*مريتلتقريرين اللذين نشرهما مارسيل إإلى ا

  

  )1840(          ارسانــر غـتقدي  )1839(         ون روشـر ليـتقدي
  رـــعات األميـمقاط

  الفرسان  المشاة  الفرسان  المشاة

  500  2000  200  800  سانـــــتلم

  400  1400  200  1000  كرـــــمعس

  300  1100  200  1200  انةـــــملي

  200  800  200  600  ديةـــــالم

  700  2000  50  300  اوــــــسب

  /  /  50  300  انةـــــمج

  /  /  50  300  انــــالزيب

  /  /  50  300  راءــــالصح

  1400  8000  1000  4800  وعــــالمجم

  
  
 
 

                                                 
  .175,ص،المرجع السابق،)دـو العيـأب( دودو-145
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  . جنديا متطوعا للجهاد53.160 مع المالحظة بأن ليون روش أضاف إلى الجند النظاميين - *



 
 
 
  

  :شاراتالرتب وتسلسل ال  - 2-3
  

، وحدد كل فئة *لقادر جيشه حسب السالح الذي ينتمي إليه كل عسكرينظم األمير عبد ا  

منه برتبة وشارة مميزة استنادا إلى التسلسل النظامي داخل المؤسسة العسكرية بداية من الضباط 

  :فصف الضباط إلى الجنود، فجاء هذا الترتيب على النحو اآلتي

  :الضباط-أ 

ة، تميزوا بعالمتين في الجهتين اليمنى واليسرى، وهم قادة سالح المشاة والخيالة والمدفعي  

  :وقد وزعت عليهم الرتب كمايلي

تميز رتبته أربع عالمات من الذهب، اثنتان على منكبيه، إحداهما : ائد سالح المشاة  ق-

 واألخرى - أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن محمد رسول اهللا–مكتوب عليها كلمتا الشهادة

، وإثنتان في صدره على شكل قمر، ذات اليمين -صبر مفتاح الفرج  ال–مكتوب عليها 

 .-  محمد رسول اهللا– وذات الشمال مكتوب عليها -ال إله إال اهللا–مكتوب عليها 

تميز بعالمتين من الذهب، إحداهما على منكبه األيمن مكتوب عليها : ائد سالح الخيالة  ق-

، واألخرى يضعها على صدره مكتوب -امة ود بنواصيها الخير إلى يوم القيق الخيل مع–

 .- محمد رسول اهللا–عليها 

تميز بعالمة من الفضة، تحمل صورة مدفع يضعها على كتفه : ائد سالح المدفعية ق-

  .-  وما رميت إذ رميت ولكن اهللا رمى–مكتوب عليها 
 

ى شكل ، من سالح المشاة بعالمتين من الفضة عل)الكتيبة (ةوقد خص سياف أو قائد المائ

ال أنفع من التقوى  –مكتوب عليها ) وهي اليمنى(سيف يضعها على عضديه، إحداهما 

  )147(.-  وال أحز من المخالفة وعدم الطاعة–كتب عليها ) وهي اليسرى( واألخرى –والشجاعة 

  

  

                                                 
 147 - قدور( بن رويلة) ، المصدر السابق، ص.ص.46-44. 

تتراوح مابين تسع رياالت وست عشر محمدية إلى عشرين رياال، فراتب العسكر كان يقدر فقد كانت رواتب الضباط  بالنسبة ل-* 

كبير ولكل من سياف المشاة ورئيس الكتاب والطبيب ال. رياال14 المدفعية س رياال،ورئي19بريالين وعشرين رياال،ورئيس الخيالة 

:  كذلك.46-44.ص.،صنفسه ، )ابن رويلة(قدور : أنظر ."محمدية 16 رياالت و9سياف الخيالة  و  رياال،12ومعلم الحرب 

  F(Patorni(.,P. P,cit- op.33-36.:، أيضا107- 102.ص.ص ، 2ج، السابقع المرج،)أديب( حرب

  
 



  

وتميز سياف الخيالة بعالمة واحدة من الفضة وهو بهذا ليس مثل سابقه، يضعها على   

رئيس الكتاب أو الكاتب الكبير، له  و-أيها المقاتل احمل تغنم–وب عليها عضده األيمن، مكت

 . يجعلها أعلى ساعده األيمن- ناصر الدين- عالمة من الفضة على شكل القمر مكتوب فيها 

)148(  

  

  :صف الضباط - ب

وهم في المرتبة الثانية من الجيش النظامي، تميزوا بعالمة واحدة في الجهة اليمنى   

  :كمايليوزعت عليهم 

 له عالمة واحدة مصنوعة من الفضة ،)سالح الخيالة والمشاة: (رئيس الصف أو الخباء -  

 من أطاع رئيسه واتقى مواله، نال ما يرجوه –توضع على عضده األيمن، مكتوب عليها 

  .-ويتمناه

يختص بعالمة من الخوخ األحمر يضعها على ساعده األيمن ليمتاز : خليفة رئيس الصف -  

 .ن الجنودبها ع

  .يختص بعالمة من الجوخ األحمر أيضا ويضعها على ساعده األيمن: الشـــاوش -  
 

أما القادة اآلخرون الذين يمثلهم كل من رئيس المدفع ونائبه وكاتب المائة وكاتب 

المدفعية وأطباء الوحدات المقاتلة والطنبورجي فليس لهم شارات ما عدا أنهم يختصون بكسوة 

هم، حيث كان رئيس المدفع ونائبه يختصان بكسوة من الجوخ األسود ليمتازوا متميزة عن غير

، وكاتب المدفعية )الملف(بها عن غيرهم من المدفعيين، وكاتب المائة يتميز بكسوة من الجوخ 

 لون أحمر فاتح وكذلك الطنبورجي، أما األطباء فيختصون بكسوة من يبكسوة من ملف ذ

  .الجوخ الجيد

  :ودالجن -       ج

لم تكن لهم عالمة ماعدا اللباس النظامي، فكان جنود المشاة يختصون بكسوة الشايف   

 اللون األحمر يوجنود الخيالة بكسوة من الجوخ ذ.  األزرق واألسود"الكتان المنسوج المقطن"

  .)149( أما المدفعيين فليست لهم أية عالمة. الفاتح
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  :قية وفق الشروط التاليةوقد صحب هذا التسلسل في رتب الجيش نظام تر  
  

  .يرـقة األمـفات حميدة وبعد موافـال يرقى عسكري في الجيش إال إذا كان ذا ص -

 .ال يرقى أحد في الجيش إلى رتبة أعلى من رتبته إال إذا مر بسلم التدرج في الرتب -

شرط ) 09 رقم أنظر الصورة ( *يعفى من التدرج كل عسكري يحمل الشيعة المحمدية -

 .)150( ة هنالك سبب أخر يمنع الترقيأن ال يكون

وهو . وكان شعار جيش األمير يوحد بين مختلف األسلحة وتحمله مقدمته أثناء المهمات القتالية

  )10 رقم صورةالأنظر . ( مزينة بالنقوشاعبارة عن حربة بشكل هالل ركزت على عص
  

  :قانون القضاء العسكري - 2-4
 

 من الضوابط األمير عبد القادرالجزائرية في عهد دولة لليعتبر قانون القضاء العسكري 

 الجيش بمختلف هيئاته ورتبها، وتحدد صالحياته في نطاق حقوق الجيش ةالتي تؤمن أنظم

 ومحكمة عسكرية ،سة المجلس الشوريآوقد اشتمل على أجهزة بر. وواجباتهم وتنظم شؤونهم

ز للقضاء متوزعة عبر كافة دائمة مقرها الحاضرة معسكر، وتشرف هذه األخيرة على مراك

   )151(. المقاطعات اإلدارية ويمثلها قضاة منفردون تنحصر صالحياتهم بحدود عناصر كل كتيبة

وهذه القوانين تطبق على كل عسكري خاضع للنظام، إذ حددت فيها عقوبة كل جريمة 

 :من الجرائم التي تخل بالنظام العام للجيش، وهي كمايلي
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .59-58.،صالمصدر السابق، )ابن رويلة(قدور  - 150

 اختار األمير وساما سماه الشيعة المحمدية،ويختلف في مظهره حسب جدارة مستحقه،فهو يتكون من خالص الذهب أو الفضة  -*

وفي وسط الوسام كتبت  وقعها العسكري،وعدد هذه األصابع تشير إلى عدد مواقف الشجاعة والبطولة التي .بشكل يد ممدودة

ويمنح هذا الوسام مكافأة للمهاجمين الشجعان من . الصدر بل على أحد جانبي البرنسلىوكان ال يلصق ع ،"ناصر الدين"عبارة 

 يصد ويعطى أيضا لمن ينقض على عدوه غير آبه بالنتائج أو.ب أو الذين ينقذون أحد رفاقهم أثناء المعركةرأفراد جيشه في الح

 أما تقليد هذا الوسام فيعود لألمير الذي يحضر لهذه الغاية حفلة عسكرية رسمية تعزف فيها الموسيقى، محاوالت تسلل خصمه،

. ص،  السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري : أنظر. وكان يمنح أيضا للمدنيين الذين أدوا خدمات إدارية عظيمة

198.  
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)عن حرب(.الشيعة المحمدية) 09: (مالصورة رق  
 
 

 
 

 



)عن حرب (.شعار جيش الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر) 10: (الصورة رقم  

  
 
 
 

يحبس رئيس العسكر عشرين يوما إن لم يتفقد حساب وإحصاء العسكر وكسوته و  -

  .سالحه في كل يوم لغير عذر

 .ثبت عنه أخذ رشوة أو خيانةيطرد رئيس العسكر من الجيش نهائيا إذا  -

 .يحبس السياف عشرة أيام إن لم يتفقد أفراد كتيبته في كل يوم إثنين وخميس -

 .يحبس السياف خمسة أيام إن وجد في سالحه خلل ولم يصلحه -

 .يحبس السياف ستين يوم إذ ثبت عنه أخذ رشوة أو خيانة أو ظلم -

 .ا مكتوبالخليفة بيانيدفع  السياف ثمن البندقية إذا ضاعت ولم يأخذ من ا -

 .يحبس كل جندي غاب لغير عذر مقبول يوما وليلة -

 .يعاقب بالحبس يوما وليلة كل من سمع منادى إحصاء الجنود ولم يجبه تكبرا -

يعاقب بالحبس ستة أيام كل رئيس صف وخوجة الطريق إذا لم يحصيا الجند صباحا  -

ومساء. 

 .ءهرؤساى يعاقب بالحبس خمسة عشر يوما كل جندي عص -

 .يحبس كل من سمع الطنبور لتعلن الحرب ولم يخرج ليومين -

 .يحبس كل من سمع الطنبور للخروج إلى القتال ولم يخرج -

 .لة العسكريةذيحبس يوما وليلة كل من خرج للقتال بغير الب -

 .يحبس ثالثة أيام كل من ترك الصديد في سالحه ولم يزله -

 .غير وقت الحرب أو التدريبيعاقب بدفع ثمن السالح كل من أتلف سالحه في  -

 .يحبس حسب اجتهاد األمير كل من فر من الجيش ثم رجع باختياره وعن طواعية -

 .يحبس حسب اجتهاد األمير كل من هرب من الجيش ولم يرجع إلى أن قبض عليه -

 .يحبس يوما وليلة كل من يطلق البارود لغير مصلحة -

 .ئم فيها ثمانية أيام كل من نام في العسة التي هو قاسيحب -

 .يحبس شهرا كل من يبيع البارود -

يضرب خمس ضربات في النهار وخمس أخريات في الليل كل معاقب كان مسافرا ولم  -

 .يتأتي حبسه

 .يحبس يوما وليلة كل من ركب فرسه لغير موجب سواء كان قائد أو جنديا -



 .فيعاقب رئيس المدفعية متى استوجب األمر بنفس العقوبات التي تطبق على السيا -

     )152(.يعاقب كل ذي رتبة يقبل على عمل يوجب عزله بتجريده من رتبته ويصير جندي -

  

 ثالثا - التنظيم االقتصادي:
 

 قادرا وحكيما لتأسيسه دولة أدارها بنفسه وضبط وحافظ العبد القادر رجاألمير كان 

لته من نجاح على وحدتها واستقاللها، فكان ال يرى في األمور عظمة، إال بقدر ما تحقق لدو

ومكاسب، ومهما كانت الطرق المؤدية إلى تنفيذ أهدافه محفوفة بالمخاطر ألنها كانت تثير فيه 

 فأراد صبغ الدولة الجزائرية بطابع عربي إسالمي .الحذر والتيقظ وحسن التخطيط ودقة العمل

م  من مخططه في تنظيا رسمها منذ معاهدة ديمشال، فكان سك العملة جزءةنتيجة لسياس

 هذا فقد .االقتصاد وهدفا إلرضاء الشعور الديني لشعبه بضربه لعبارات التوحيد إلى جانب

دعمها بنظام لجباية الواردات والتي شملت ثالث ضرائب، العشور، الزكاة، المعونة، وغرامة 

  .تعد خطية

وجميع هذه اإلجراءات شجعته على محاربة الفرنسيين رغم التفاوت الكبير بينهم وبين 

 وضمنت له تموين جيشه وأوجد نظاما اقتصاديا موجها عززه األمن والنظام .اته عدد وعدةقو

  .)153( بتنشيط الزراعة والتجارة والزراعة

  :سك العملة - 1
  

  وجعلها بنك الدولة المركزي، داللة على ،اتخذ األمير عبد القدر تاقدمت لهذه الغاية

تقرار السياسي في عاصمته، وكان الشروع في مظهر من مظاهر السلطة المركزية القوية واالس

 ، ولقد ضرب األمير نوعين من السكة وهما*،1837-1835/هـ1250إنشاء دار الضرب بها سنة 

 وهي - صلى اهللا عليه وسلم–المحمدية والنصفية، أما المحمدية فقد سميت نسبة إلى الرسول 

، وقيمتها النقدية غراما75وزنها  مم و17-16قطعة من الفضة أو النحاس مستديرة الشكل قطرها 

  :ع فرنك، وقد تنوعت مضامين كتاباتها عـلى الوجـه إلـى أربعة أنوا0.05

                                                 
  .72-68.ص.ص،المصدر السابق،)ابن رويلة(قدور 152 - 

، ق السابر المصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري :أنظر.188- 181.ص.ص،المصدر السابق،)ابن رويلة(قدور  -153

  .314-313، 198-197.ص.ص

- 1837/هـ1253انقطعت سنة ثم  ،1837-1838/هـ1252 سنة كانتبداية سك النقود بتاقدمترأي آخر يرى أن  هناك -*

نقطاع لم االيبدو أن هذا  و..1841- 1840/هـ1256،إلى غاية سنة 1839-1838/هـ1254لتستأنف بداية من سنة  ،1839

 Catalogue , .)H(La Voix:   ، أنظر1838-1837/هـ1253 نشر قطعة تحمل تاريخ -LA Voix -يحدث وذلك ألن الفوا 
, 1977, .A.P.S, Tournis Arnado Editor, II. T,Bibliothèque Nationalde la Monnaies Musulmanes de la 

P.P.511-512.  



 من سورة آل 84مطلع اآلية  " ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه:"  النوع األول-

  .عمران

 . عمران من سورة آل 19مطلع اآلية " إن الدين عند اهللا اإلسالم: " النوع الثاني-

  .  من سورة األعراف125آخر اآلية " ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين:"  النوع الثالث-

  .  من سورة آل عمران173آخر اآلية " حسبنا اهللا ونعم الوكيل: "  النوع الرابع-
  

  :أما الظهر ففيه ذكر محل الضرب وتاريخه بأرقام الحساب الهجري هكذا
   ضرب-

    في-

   تاقدمت-

- 1255  

وبالنسبة للنصفية فسميت نسبة لنصف المحمدية، وهي قطعة نقدية مصنوعة من 

غرام، وقيمتها النقدية بالفرنك 53 ووزنها مم14 األحمر مستديرة الشكل يبلغ قطرها *النحاس

، أي سنتيمان ونصف السنتيم، كتب على وجهها في أربعة أسطر أفقية هذه 0.02الفرنسي 

  :العبارة هكذا
    اهللا -

   حسبنا-

   ونعم-

   الوكيل-

، أما الظهر ففيه ذكر محل الضرب وتاريخه بالحساب "حسبنا اهللا ونعم الوكيل" هكذا     وتقرء

  :الهجري في أربعة أسطر أفقية هكذا
   ضرب -

     في-

    تاقدمت-

  ).11 رقم صورةالأنظر  ()154 (1256 -

  

                                                 
حول سكة األمير عبد القادر ،)محمد بن عبد الرحمن(الجياللي:أنظر .42 - 41. ص.،صالمصدر السابق،)ابن رويلة(قدور  -  154

  .26-14،25- 10. ص.،ص1966، وزارة التربية،الجزائر،الجزائري

       أنظر .  قنطارا من نحاس200 أنه كان فيما اشتملت عليه من الذخائر 1840ائية ألموال خزينة األمير لسنة جاء في إحص - *

27.P.P,cit- op,.)M( Emerit  ،30-:  أيضا.P.P,1976,Alger;.K.E.’Emir AL de MonnaiesLa  ,)B(Mounir 

31,77-79,92.-  
 



  

  
 
 

 
 
 

 
 
 

. األمير عبد القادرائرية في عهد الدولة الجزنماذج من سكة) 11: (الصورة رقم  
)عن عبد الرحمان الجياللي(  

 
 
 



  :جباية الواردات -  2
  

  : ، وغرامة تعد بمثابة خطية والمعونة العشور والزكاةائب تمثلت فيضرثالث شملت 

  :ورـالعش -   أ

  .الثمارعينا عن كل أصناف المزروعات كالحبوب و الخضار و   ضريبة تجمع ماال أو
  

  :اةــالزك -ب

 مجموع من% 1، ضريبة تحصل ماال أوعينا وتؤخذ من المواشي على النحو التالي

  .مجموع الجمال  من1/40 من مجموع الشعير، 1/30 الغنم،

   :ونةـالمع -ج 

 في أيام الدولةخزينه لضريبة استثنائية تفرض في كافة المناطق وتدفع ماال أو عينا 

 المدية و على ألف 250: يلي  بوجو، وزعت كما ألف530، م1839 /الحرب، و بلغت في أوائل

 هاشمقبيلة  ألف على 20هاشم الغرابة، قبيلة  ألف على 20الفليتة،قبيلة  ألف على 150مليانة، 

الغرابة قبيلة  ألف على 25 المجاهر،  قبيلة ألف على30السدامة،قبيلة ألف على  30الشراقة، 

  . على معسكرأالفوخمسة 
  

   :يةـ الخط-   د

مة يقررها األمير أو المسؤول في الوالية على القبائل لمعاقبة من يقترف خطأ فاحشا غرا

  )155(.أو جماعيا أو جريمة نكراء،وكل هذه األموال كانت تودع  في خزانة الدولة بمعسكر

 لجبايتهافيخرج ،  الخليفة مسؤوال مباشرا اتجاه األمير عن جميع واردات مقاطعتهكان     و

 من مواسم االنتهاءنية في الصيف فور اولى في الربيع لتحصيل الزكاة، و الث األ،مرتين سنويا

  )156(.الحصاد و لتحصيل العشور

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
، .، وزارة الثقافة  والسياحة، الجزائر،عمجلة الثقافة، " دولة األمير عبد القادرلنظام الضرائبي لا" ،)ناصرالدين(  سعيدوني -155

  : أنظر.128-127.ص.ص ،1983 ، السنة،75
Gaffarel (P.), l'Algérie, Histoire, Conquête et colonisation, Paris, 1883, P.P197-198. 

،  2ج، السابقع المرج،)أديب(حرب:ظرـأن.127- 126.ص.ص ،نفسه،..،النظام الضرائبي)نناصرالدي(سعيدوني -156

  .59-57.ص.ص



كان إقدام الخلفاء على جباية الضرائب يجعلهم يقبلون مواد استهالكية تتناسب وملكية 

 . في القتال واإلدارة لتنفيذ مهماتهافالخيول تسد حاجيات الجند. والحبوب المسدد كالخيول والثيران

   )157(. والمواشي تنفق إلعانة المحتاجين والمدارس وتمويل الجيش
  

هذه اإلجراءات الخاصة بالنظام الضرائبي هي في الواقع تضامن أفراد الشعب الجزائري         

 و استشار األميـر علمـاء مـن    .م1839بفعل تزايد الضغط العسكري الفرنسي خاصة بعد سنة  

 وحتى  .ائر والمغرب في شرعيتها وأخذ مواقفهم منها، وتجاوبت معه العامة في هذا اإلجراء            الجز

يضرب األمير المثل بنفسه ويدعم روح التضحية لدى أفراد القبائل سارع عند تجدد الحرب مـع                

 ولم يتردد في بيع جواهر وحلي نسائه        ،الفرنسيين بعد معاهدة التافنة إلى تقديم ما لديه من أموال         

  )158(. في المزاد العلني بسوق معسكر لتزويد الخزينة باألموال الضرورية للجيش
  

أما محاصيل المواد العينية فتجمع في مستودعات أو مطامير عامة والموجودة في كافة 

وهذه الترتيبات العملية كانت بمثابة إحتياطات ،  وعهدت حراستها إلى مسئولين.مقاطعاته اإلدارية

المخزون في المقاطعات لمعالجة األحداث الطارئة كاستئناف القتال ومساعدة عسكرية الستعمال 

  )159(. السكان في المواسم السيئة
  

  :الزراعة -3
  

فسهل له شروط   ،  أن بالده زراعية والمنتج األساسي هو الفالح      عبد القادر       أدرك األمير   

وشـجع هـذا التـدبير    ، هامحصوالت التنمية وألغى ضريبة الخراج التي كانت تطال األراضي و

فكان يـستهلك مـع    .الفالح على العمل، فاعتنى بممتلكاته واستعان بأدوات بدائية لحراثة أرضه

أفراد أسرته قسما من محاصيله، ويودع الزائد في مخازن لينفق عند الضرورة على األغـراض               

 كـان   م1839ة   فاق المردود الزراعي كافة المحاصيل السابقة وسـن        م1837 ففي سنة    .العسكرية

احتياطي الحبوب في مخازن المقطعات يكفي جيش األمير لسنتين، وإنتاج سهل غـريس لعـشر          

 )160(.سنوات

 

 

 

                                                 
157 - Mounir (B), op-cit, P.58 

 158 -  إسماعــيل (العربي)، المرجع الـسابق.ص.220-218.

 159 - شرشـل(شارل هنري)،المصدر السابق،ص.ص. 190-189.
  

. 27- 24.ص.ص،  السابقع المرج،)بيالعر(إسماعيل  :أنظر .314.ص، ق السابر المصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري  - 160

                                                                            P, cit-op, )A.C(Julien.184 .:كذلك



  :الصناعة -4

قام األمير بمحاوالت جدية لتنظيم هذا النشاط الذي منح األولوية فيه للصناعات الحربية                

ولم يكتف بذلك بل أوجد مصانع        فاستقدم خبراء فرنسيين وأنشأ مصانع حربية      ،التي سبق ذكرها  

 )161 (. رفيعة المستوى وأقمشة شعبيةاللنسيج كانت تنتج أنواع

  

 :التجارة -5

      لقد كانت التجارة في عهد األمير نشيطة ال تعرف الركـود وارتبطـت أسـواقها                 

ئلـة  المهمة فيما بينها، فكان ذلك مناسبة لعمليات واسعة في البيع والشراء وجني األربـاح الطا              

 ففيها نظمت األسواق التجارية ثالثة أيام في األسبوع، من الجمعة حتى            .لبيت المال في معسكر   

  .األحد

 وباختصار نقول، إن طبيعة وبنية الزراعة الريفية وخصائصها قـد حـددتها وضـعية              

األرض بموجب القوانين الداخلية للدولة، فكانت في مظاهرها انعكاسا لهذه الوضعية وذات فائدة             

 في وضع ونوعية بنائها،أمـا النـشاط         محدد أما الصناعة فلم يكن لها إال دور      .كبيرة لبيت المال  

التجاري فكان له الدور األكبر في إمداد خزينة األمير باألموال الالزمة وعونا لتأسـيس دولتـه                

  )162(.وبناء جيشه

  :التنظيم اإلجتماعي  -رابعا
  

ركة الحربية يتوقف على انتشار الوعي القومي لقد أدرك األمير عبد القادر أن نجاح المع

والتي تمثلها تركيبات إجتماعية من  في مختلف الطبقات الشعبية المنتشرة عبر كافة مقاطعاته

معاهدة ( والجدير بالذكر انه خالل فترة السالم.القبائل التي تؤيده وقد سبق أن أشرنا إليها سابقا

 إنشاء مؤسسات تعليمية و تربوية واهتم بمراقبة التي نعمت بها البالد حرص على) التافنة

وأشرف على  ، كما فرض بقوة جيشه األمن واإلستقرار من خالل أجهزة القضاءاآلداب العامة

فقد صدرت األحكام القضائية مع الحد األدنى من .حماية النشاطات المختلفة بحزم وشدة

. طائلة ألفراد الشعب وبيت المالفأدرت األرباح ال ونشطت التجارة. الشكليات ونفذت بسرعة

 )163 (.ن على دراسة العلوم الدينية واللغويةيوشجعت حكومة معسكر المثقف

 

  
  

                                                 
161 -  Azan (P.), op-cit, P .136. 

  .129،ص المصدر السابق،)الكولونال(اسكوت : أنظر
  .69.،صالمرجع السابق،)أديب( حرب:أنظر.95.،صالمرجع السابق،)بوعزيز( يحي -162

 163  -   قدور (ابن رويلة)،المصدر السابق،ص.39. أنظر: الجزائري (محمد بن عبد القادر)، المصدر السابق، ص191.



 1- تنظيم الهياكل التعليمية:
 

 أن ينظم البالد إداريا و يكون لى     لم تشغل األمير عبد القادر رسالته الحربية التحريرية ع

و لقد أدرك من ،فيه حماسة التحرر من االستعمارفي الشعب روح التحرر من الجهل، كما بعث 

   ،وعي الشعب الجزائري ألبعاد االستعمار وأهدافه التبشيريةأول األمر أن المعركة الحربية 

حالها، إنما تدريسها أصبح مهمة فقهاء  وخالل فترة السالم بقيت مناهج التعليم ومواده على

و خص األمير عبد القادر كافة المعلمين .ثانوية والعاليةالقبائل والزوايا في مراحلها االبتدائية وال

 لمتابعة التحصيل في الصفوف الغ ماليةبرواتب ثابتة نقدا أوعينا، ومنح الطالب المتفوقين مب

  )164 (.العالية

وباحترام أهله واستثنائهم من  وأمر  بطلب العلم، "  في هذا اإلطاريقول صاحب التحفة

إذا  و .يمتحنه في الفن الذي يتعاطاه فإذا حضر عنده طالب علم،  .)كذا (جميع المطالب الميرية

 إمريت أنه كان يوجد فقد ذكرهذا  إلى جانب .)165( "...و إال أعرض عنه وجده ناجحا أكرمه،

ليم الثانوي و العالي، ـبيران للتعـسون مدرسة ابتدائية، و معهدان كـفي تلمسان وحدها خم

و هذا يدل على أن التعليم كان ) 166(). و مدرسة أوالد اإلمام ة الجامع األعظمــمدرس( ما ـه

 :اوقد عرف التعليم وقتذاك مراحل ثالث .منتشرا جدا، و يحتل المقام األول
  

  :التعليم االبتدائي  -أ    

  و.      مرحلته أربع سنوات تقريبا، يتعلم الطفل خاللها مبادئ القراءة و الكتابة و حفظ القرآن

كانت خيمة تدعى الشريعة يشرف عليها مؤدب يختاره سكانها و ينال نحو فرنكين في كل قرية 

  .أجره في اليوم
  

   :الثانوي التعليم -   ب

     يستطيع التلميذ أن يواصل تعليمه مجانا في الجامع أو في مدرسة ملحقة باألوقاف يشرف 

، و ينال الطالب في عليها مدرس، و كانت الدروس تشتمل النحو و التفسير و القرآن خاصة

النهاية إجازة غير مكتوبة إنما شفهية من المدرس، و يصبح بالتالي طالبا يستطيع القراءة في 

   .الجامع و يتولى وظيفة مؤدب أو كاتب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
   .310-309.ص.ص،  نفسه،)محمد بن عبد القادر(الجزائري  -   164
  .310- 309ص.ص،نفسه -   165

.               13. P,cit- op,)M( Emerit -166  



  :التعليم العالي  -   ج 

 ليس  هناك فصل واضح بين التعليم الثانوي و العالي، و األستاذ الذي يدرس هذه      

و كانت الدروس تتألف من النحو و الفقه و . مرحلة يسمى عالما يتقاضى أجرا من األوقافال

  )167(الحديث و الحساب و الفلك و التاريخ، و تعطى في الزوايا و أهم الجوامع

  

و كانت هناك امتحانات تجرى لمعرفة المجتهدين من غيرهم، في أوقات منظمة معلومة   

، و منح خاصة )جوائز(و تمنح للمتفوقين . وقت و العهدحسبما ألف الناس ذلك في نفس ال

  )168(.تشجيعا لهم مما جعل الناس جميعا يقبلون على طلب العلم و يجتهدون في تحصيله

جمعها  فاجتهد في وكانت الكتب حينئذ قليلة في البالد،"....وجاء في تحفة الزائر مايلي   

بلغت به  و... جمع الكتب الالزمةوعزم على ترتيب مكتبة في تاكدمت فصار ي.من كل جهة

درجة جمعها أنه أمر العساكر أن توافيه لكل كتاب تعثر عليه، فبلغ عدد ما فيها من أنفس 

 )169(".المجلدات قرابة الخمسمائة كتاب

    

  :العناية باألخالق -2

 حرص  األمير عبد القادر على مراقبة األخالق و اآلداب العامة للدولة بفضل نشاط   

وهكذا أصبح خروج النساء والفتيات ليال مأمونا، وسرقة .  وتنفيذ أحكام القضاء بسرعةالشرطة

وقد منع أفراد الشعب من معاقرة الخمور  .المواشي معدومة واألخذ بالثأر غير وارد إطالقا

وحرم التدخين ولعب الميسر خصوصا في الجيش، حفاظا على معنويات أفراده . وممارسة البغاء

 )170 (.واتبهم لعائالتهمبغية توفير ر

 

 

 

  

  

  

  

                                                 
  .163-158.ص.ص.1970، ر، الجزائتاريخ الجزائر الحديث، )أبو القاسم(  سعد اهللا -  167
  .141-140.ص.،صالمرجع السابق،)بوعزيز(يحي   -  168
  .310-309ص.ص، ق السابر المصد،)محمد بن عبد القادر(الجزائري  -  169
  .222.ص،  السابقع المرج،)العربي( إسماعيل : انظر. 310.، صنفسه -  170



  

  
     

  

 

 
 

  

  

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : التكوين العمراني لحصن تازا -أوال
  

 تازا والظروف الحربية أثر فعال ع    كان للموقع الذي شغلته منشآت األمير عبد القادر بموق   

رة مقاومة انعكس بصورة واضحة على تصاميمها وفقا لما اقتضته الظروف الحربية إبان فت

وبالنسبة للتركيبة العامة لهذا الموقع فتتكون من مبان . األمير عبد القادر لالحتالل الفرنسي

و تختلف عن بعضها البعض اختالفا . عمرانية ومعمارية تعد ضرورية للقادة والجيش واألهالي

اصرها أو في عن.واضحا يتمثل في الشكل العام أو التقنية والمواد المستعملين في بنائها

المعمارية، وهو اختالف قد يكون مرده لألهمية التي يحظى بها كل مبنى من هذه المباني خالل 

 .فترة ازدهارها
 

جميع المخططين للحرب قد أخذوا بعين االعتبار دور الفضاء أن من المعروف    

ات  بما يحتويه من خصائص و مميز- ساحليا كان أو داخليا أو متوغال في الصحراء-الجغرافي

تشتمل على الناحية البنيوية للموقع والتضاريس والبيئة الطبيعية باإلضافة إلى المناخ والموارد 

راتيجيتهم الحربية، ـتنفيذ إستاختيار المواقع لالمائية والغطاء النباتي، لهذا فقد خصوه بميزة في 

اومة األمير وهذا شروط أساسية عندما يكون الفرق في ميزان القوة ساحقا مثلما حدث في مق

أن ـائقة في شـوالتي برهن فيها ابن محي الدين قدرته الف زو الفرنسي،ـعبد القادر ضد الغ

    )171( .هذا طوال مدة حروبه
  

وقد كان اختيار األمير عبد القادر لمنطقة تازا نموذجا لدور البيئة الطبيعية في 

يصمم على اختيار تازا ضمن إستراتيجيته العسكرية،التي نعتبرها بمثابة عوامل هامة جعلته 

  :وسنحاول تلخيص ذلك فيما يلي سلسلة المواقع اإلستراتيجية التي اختارها،

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  

  

  

  

                                                 
  ,196-195.ص.،صالمصدر السابق،)شارل هنري(شرشل: أنظر.103. ،صالمرجع السابق ،)الجياللي ( صاري- 171



  

  :العامل السياسي -1
 

وهذا مبدأ معروف  استغالل المواطن،ويعتبر االستقرار أهم عامل سياسي في اختيار 

على هذا بصفته رجل سياسي ومخطط  واألمير عبد القادر لم يغفل ،عبر كل الفترات التاريخية

إستراتيجي عندما عقد معاهدة التافنة إيمانا منه بضرورة توفير فترة هدوء وسالم لتحقيق ما 

كانت فترة السالم  "... وقد وضح هذا صاحب التحفة قائال .يريد إنجازه في هذا السياق

فرصة سانحة  ،1839ر نوفمب/ تشرين الثاني 19و، 1837ماي /  أيار30القصيرة الواقعة بين 

وتمكن بفضل حكمته وقوته العسكرية من توطيد دعائم العدالة  لتأسيس دولته وإنشاء مؤسساتها،

 )172( ..."والنظام وتوفير الموارد الضرورية لقيام مختلف أجهزتها بمهامها
  

 وانطالقا مما ذكر فإن فترة السالم التي عمت الطرف الفرنسي والجزائري وقتذاك قد 

ألمير وأعطته الوقت الختيار مواقعه، و منها موقع تازا الذي يعد أول تأسيس له في سمحت ل

كما يندرج تحت هذا  )173 (.حصونه بعد تاقدمت من مجموع حصنوثاني . ظل معاهدة التافنة

العنوان أيضا عامل التوسع المتمثل في مد سلطة األمير عبد القادر إلى جهات طالما ظلت 

رد وعصيان، مثلما حدث لبعض أهالي تازا وقتذاك، وتتوفر لدينا في هذا أو في حالة تم هامشية

) Garcin(نذكر في مقدمتها ما أورده غارسان الشأن مجموعة من الوثائق والنصوص الهامة،

وضح لنا استغالل األمير تالرحمان الجياللي، وهي في مجملها  ووزارة الحرب الفرنسية وعبد

  مل ـجمع شو  األهالي بضرورة توحيد  لإلقناع بعضذه وتفرغهلعامل االستقرار في تثبيت نفو

في هذا الصدد نصا  )Garcin(يذكر غرسان  .أهل الوطن وتوعيتهم من خطر التفرقة أمام العدو

مطماطة وبالل هم قبائل ناحية "بالغ األهمية لما يحتويه من معلومات انفرد بها وأوردها كالتالي 

  ن ـوتعبيرا ع  ، وقد أظهروا له ذلك لما أراد حصار عين ماضي، رغبتهم لألميرالم يبدو تازا،

  

  
  

  

                                                 
  .277.، ص السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر ( الجزائري -  172

173 - Ministère de la Guerre, Tableau de la Situation des établissements Français dans l’Algérie en 
1839, Imprimerie Royale,1840 , Paris, P .213. 

Louis (P.), Histoire et Descriptifs de l’Algérie, Paris, libraire de Hachette, 1862, Paris, P .129 . :أنظر     
 Nourge (G.), Etude sur les réguliers d’A.E.K. Imprimerie Destouches, 1884, Paris, P .18 . 
 

 
 

 



 قد  عبد القادررفضهم فقد هاجموا وسلبوا قافلتين محملتين باأللبسة والمؤونة التي كان األمير

ولما سمع خليفة  ،م1838 /هـ1255أوتي شهر  فها لجيوشه بتازا، وكانت هذه الحادثةـأرسل

  ).06 رقم مخططالأنظر () 174(.* "م هذا وتركهم في بؤس شديدمليانة بهذا عاقبهم لتصرفه
 

إذ استثنت من هذا العصيان والتمرد  ا آخر،أما نص وزارة الحرب الفرنسية فيمثل رأي

ومع ذلك فهو  غير أن ما ورد فيه عبارة عن معلومات سطحية مقارنة مع سابقه،. قبيلة مطماطة

  على األميرالتي ثارتازا في وسط قبيلة بالل ـع تتق "يمدنا بمعطيات جاءت على النحو التالي

 ها لسابقيرا ومناقضاوبالنسبة لنص عبد الرحمن الجياللي فقد جاء مغ )175(". فشردهم عبد القادر

كانت هناك بعض القبائل "  وأورد ذلك في العبارة التالية. كونه يستثني من العصيان قبيلة بالل

ائد الجاهلية األولى واألخالق الفاسدة مثل سكان جبل الفوضوية النزعة التزال متمسكة بعو

   )176(". مطماطة وأهل جبل تاشتة
 

نستنتج من خالل ما ذكر أن عامل مد السلطة والتوسع بمنطقة تازا قد خضع العتبارات   

 تعد بمثابة دوافع تمكن خاللها من إثبات سلطته وقتذاك بهذه المنطقة ،عدة بالنسبة لألمير

فقام بشن حملة تأديبيية   مركز عبور بين حصن تاقدمت والمدية وبوغار،الحساسة بصفتها

 ء هاتين القبيلتين وتبين لنا من نص غارسان أن سبب عدا مناهضة ضد قبيلة مطماطة وبالل،

وعداء األمير للتيجاني قد  يبدو لنا ذلك، لألمير راجع النتمائهم للزاوية التيجانية فقط حسب ما

  .أشرنا إليه سابقا
 

 ،نستطيع أن نبرهن على أن قبيلة مطماطة وبالل قد ساندوا األمير عبد القادرغير أننا 

 بصدد حديثه عن .1841. 7. 9بتاريخ  )Daumas(بالرجوع إلى التقرير الذي أعده دوماس 

االتصال في قد سارعا " مطماطة وبالل" خالفة مقاطعة مليانة، حيث ذكر أن أهالي منطقة تازا

مائة فارس ومائة وخمسين بدته بالمواشي واألبقار وبعض المواد الغذائية ومواله باألمير ومساع

  )177 (.بندقية

                                                 
174 - Emerit, (M.), op-cit. P .271. 
175 - Ministère de la Guerre, op-cit, P.313.  

  .160.ص، 1995، ر، الجزائ.ج.م.،د4،جتاريخ الجزائر العام،)محمد بن عبد الرحمن( الجياللي-  176
177- Archive du Ministère de la Guerre, «vincenne », France, H 35-L3 .L 9   

ولهذا الحي بطون كثيرة جدا، منتشرة في ربوع المغرب وإفريقية . يهم،أما إسمه فهو مصكابومطماط لقب ألب.هم من بني فاتن: مطماطة -*

وكانت مواطن جمهورهم ..فمنهم من نواحي فاس ومنهم بجهات قابس وهم مفرقون في المواطن، ..وقد كان لمطماط دور هام بالمغرب..هذا

العبر وديوان المبتدأ ،)دونـابن خل(نـعبد الرحم:أنظر.اهرتـزول،من نواحي تـريس،وجبل كـبتلول منداس،عند جبل وانش

، دار الكتاب أعيانها-مواطنها-القبائل األمازيغية،أدوارها):الدراجي(بوزياني :كذلك. 256-251.ص.ص،1967،بيروت،2.ط،6مج.والخبر

 .118-116.ص.ص.2003،الجزائر،2العربي،ط
 



  :العامل الجغرافي -2
  

لقد كان للظروف العسكرية التي عاشها األمير عبد القادر دور بالغ في اختيار وتحديد       

متمثلة في إنهاك العدو مواقعه في الخط الموجود بين حدود التل والسهوب طبقا إلستراتيجيته ال

وقد تعرضت لوصف منطقة تازا تحت هذا العنوان مجموعة من  .وبذله جهودا للوصول إليها

) Vayssette( وكان في مقدمتها الرحالة فايست .التي اقتصرت على األجنبية منها فقط المصادر،

 هامة حيث يقدموا لنا معطيات جغرافية، )Garcin(وغارسان ) Daumas(اسـوالنقيب دوم

فقد وضح النقيب . تتعلق بأسباب اختيار ابن محي الدين لها ومميزة لهذه المنطقة

  وضعية موقع تازا بقوله في الرسالة التي بعث بها إلى الجنرال راباتيل)Daumas(دوماس

)Rapatel ( جنوب  تقع تازا على سفح جبل حصين منحدر،" ما يلي  م1838 .05 .14بتاريخ

 )178(."يجري في سفحه نهر عد يومين منها،وعلى ب شرقي معسكر،

 

كونه  فهو أكثر تفصيال ووضوحا من سابقه، )Vayssette( أما الوصف الذي قدمه فايست

 الشرقي يتجاه الشمالاالفي   كلم،08على بعد " ومما ورد فيه مايلي  يتميز بمالحظات ميدانية،

 المسالك من الجهة الشمالية يوجد حصن تازا الذي تحيط به منحدرات صعبة ووعرة من بوغار،

وذاك يوجد سهل واسع وخصب،  وبين هذا أما الناحية المقابلة فهي هضاب، الشرقية والغربية،

قع في أسفل تأي .وهذه األخيرة تقترب إلى الجهة الشمالية أكثر من الجنوبية منها بنى فيها قلعة ،

اره ـا الموقع الذي اختوهذ.  م1804بـاون الذي يرتفع عن مستوى سطح البحر ـجبل الش

ويتوفر على منبع مائي يقع عند ،  أفضل منهاختيارال يوجد  و األمير مسيطر تماما على المنطقة

  )01المخطط رقم (و  )04انظر الخريطة رقم (  )179 (."نهاية الجبل المذكور آنفا

تسترعي االنتباه  رة تكاد الـمالحظات عاب )Garcin(ويعد الوصف الذي قدمه غارسان

بها منبع  و ات،ـنطقة تكثر فيها الغابـ أنه أشار إلى أن هذه الممقارنة بما ذكره سابقاه، لوال

   )180 (.مائي غزير في الجهة الشمالية من الموقع الذي اختاره األمير لبناء الحصن

  

  

  

 

 

 

  

  

  

                                                 
178 -Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas,(Consul à Mascara–1837- 1839), Paris,1912 , 

P.192.  
179 - Vaysette, op-cit, P.P.22-23. 
180 - Emerit (M.), op-cit. , P.  291.  



  

  :تراتيجي والعسكريـالعامل اإلس -3
  

ومليانة  ن في احتالل معسكر وتلمسان، اقتنع األمير عبد القادر بنتيجة نجاح الفرنسيي   

ففكر في ضرورة اختيار  وتبين له أن هذه المدن كانت سهلة المنال للعدو الفرنسي، والمدية،

بحيث يصعب على المستعمر الوصول إليها  مراكز إستراتيجية خلف المدن السالف ذكرها،

 في أماكن محصنة ومن جهة أخرى يسهل الدفاع عنها لوجودها لصعوبة مسالكها من جهة،

   )181 (.ازاــتحصينا طبيعيا، وهي بوغار وتاقدمت وسعيدة و سبدو و ت

 

 ويبدو أن األمير عبد القادر بصفته رجل حرب ومخطط استراتيجي قد كان ذا معرفة 

ط الدفاعي خمسبقة بالتنظيم العسكري الدفاعي في الفترة القديمة،أي معرفته ألهم مرتكزات ال

ومدى أهميتها العسكرية واإلستراتيجية الشاملة ) 08 و07 رقم خريطةالنظر أ( -الليمس -الثاني

االنتفاع به تبعا  الل هذا العامل وــوقد تم استغ .ذات االرتباط الوثيق بالمعطيات الجغرافية

صل التمهيدي وبينا مدى أهمية ـوقد قدمنا هذا في الف. لخصائصه وتاريخه عبر العصور

   )182 (.ين، وأن األمير قد بنى حصن تازا على أنقاض مدينة رومانيةالمنطقة في عهد السيفيري

  

وهي في غاية  معلومة انفرد بها،) Daumas( اسـوفي نفس السياق يقدم لنا النقيب دوم

وقد خطط له مسبقا قبل  من األهمية ألنه يطلعنا على سبب آخر الختيار األمير لهذه المنطقة،

وكان هذا في  امل يتمثل في إعادة تأهيل الموقع وتعميره،وهذا الع بداية أشغال البناء بها،

" يذكر فيها مايلي ) Rapatel( إلى الجنرال رابتيل ،1838 .5 .20 الرسالة التي بعث بها بتاريخ

الي الذين سيغادرون ـازا من أجل إسكان األهـاألمير عبد القادر خطط لبناء حصن بمنطقة ت

  )183(. "ينـتين المداتينل الجيش الفرنسي لهليدة، بعد احتالـمدينة الجزائر والب

 

 

 

 

  

 

 

  

 

                                                 
-104ص.،صالمرجع السابق ،)الجياللي(صاري : أنظر. 313.ص،  السابقرالمصد، )محمد بن عبد القادر( الجزائري-181

106.  
182 - Yver (G.), Correspondance du Maréchal Valée…., op-cit, T. IV, P.P..298-299. 
183 - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas….., op-cit, P.192.  



كما يندرج تحت هذا العنوان أيضا عامل اقتصاد الحرب من خالل توفر بعض المواد  

وهي وجود  رح الحقا نكتفي هنا بتعداد أهمها،ـوبما أننا سنتطرق إليها بالش .الخام بالمنطقة

   )184(.هلحالث للبارود ومـومعدن للرصاص وث منجم للكبريت،
  

ادر قد وجد موقع تازا عندما نزل بها أنقاضا ـأن األمير عبد الق ول،ـخالصة الق   

مما يجعلنا نتحدث عن . رومانية قديمة، واختياره هذا يدل على إدراكه ألهميتها اإلستراتيجية

اسي مرتبط في هذه ـو لو أن الفعل السي اني،ـإعادة االستغالل، وأقصد الحزام األمني الث

 من نوع المدن القائمة على أنقاض و هلحصنيتضح من خالله أن هذا ا فحالة بالفعل العمراني،ال

  .مـعمران قدي

قد بادر بإرسال العمال والجنود من  د القادر عندما الحظ هذا،ـ وال شك أن األمير عب

ناسبا، أجل عملية رفع األنقاض الباقية إما لغرض نزعها أو تسويتها أو استغاللها فيما يراه م

  .يئة الموقعـور ووضع األسس لعمران جديد بعد تهـلتعمير هذا المكان الواسع والمهج
  

فهي مرتبطة   تازا واضحة،حصنكانت معالم التخطيط المادي ب دـ وبصفة عامة فق

ا بالجانب العسكري المتمثل في مقاومة االحتالل الفرنسي، وقد كان الهدف من وراء تلك أساس

ا األمير على األهالي توفير األمن بالموقع بعد إصراره على اختياره بغرض الحملة التي شنه

تلفة الغرض ـروط الالزمة إلقامة منشآت مخـالشأهم إعماره، إضافة إلى توفر المنطقة على 

وقتذاك، وتتمثل هذه الشروط في االستقرار واألمن و ضمان العيش الحربية طبقا للظروف 

كل هذه المعطيات تؤكد أهمية الحدث . قاوة الهواء والتربة الصالحةياه، و نـالطيب من وفرة الم

ويدفعنا هذا إلى  .واستمرار الفعل العمراني بها من جهة أخرى التاريخي بهذه المنطقة من جهة،

  .د القادر بالمنطقةـالحديث عن الحركة العمرانية التي أحدثها األمير عب

  

  

  

  
 
 

 
  

  
 

                                                 
 Yever (G.), Correspondance du Capitaine :أنظر.129 .، صلمصدر السابق، ا)الكولونال (   إيسكوت -  184

. 19.P, cit- op,.…Daumas  



 : حصن تـازاخ تأسيسـتاري – 4
 

 

 تازا في المرتبة الثانية بعد تاقدمت من حيث اختيار األمير عبد القادر *حصنتي يأ

 مجموعة من المصادر التـاريخية اريخ تأسيسهـولقد تعرضت إلى ذكر ت ،ةلمواقعه اإلستراتيجي

  .د معرفة التطور التاريخي لهذه المنطقةـسنحاول تقديم ما ورد في شأن هذا قصو 
        

  

 بهذا الحدث الهام في اعلى المصادر التاريخية العربية هو عدم اهتمامهإن المالحظ 

 فإننا نجد ،مسيرة المقاومة الجزائرية تحت لواء األمير عبد القادر، باستثناء ما ذكره ابن التهامي

 على عكس النصوص األجنبية التي أولت اهتماما به، باقي المصادر تغض الطرف عن هذا

وقد كان . أوردوه من وثائق تمثلت في مذكراتهم ورسائلهم وتقاريرهمونلمس هذا من خالل ما 

 والجدير بالمالحظة هو أن هذه .في مقدمتهم كل من وزارة الحرب الفرنسية،غارسان و اسكوت

 .م1838ر جوان من سنة ـوهو شهلحصن تازا النصوص كلها تتفق على تاريخ تأسيس واحد 
  

   ؤكد ذلك بالعبارة التاليةـ فإنها ت،لمثال ال الحصرفاستنادا إلى وزارة الحرب على سبيل ا

ونفس ،  ) 185( *"من طرف الخليفة ابن عالل م1838ت تازا في شهر جوان من سنة ـأسس"  

 إلى وزارة 1840اريخ شهر أوت ـفي المذكرة األولى بت )Garcin(المعطى قدمه غارسان

تازا عند حصن ع ـقي " ة التاليةبالعبار كما أورد العقيد اسكوت التاريخ نفسه  )186(.الحرب

وكان  .م1838 األمير في منتصف سنة هشأـأن منتصف الطريق من بوغار إلى ثنية الحد،

   )187 (."ييد بتازاـهو الذي كلف باإلشراف على عمليات التش **الخليفة ابن عالل
  

  

                                                 
185 - Ministère de la Guerre, op-cit, P.313. 
186 - Emerit, (M.), op-cit, P.  291  

  .102. ، صالمرجع السابق ،)الكولونال( إيسكوت  -  187

ثم لمناعة الموقع طبيعيا كما الحظنا من خالل ) الدفاعية( يقصد بالحصن هنا الموقع األثري ككل الحتوائه على القلعة - *

  .  الحديث عن الموقع ككل واستعمال القلعة للحديث عن المبنى الدفاعي ضمن الحصنوعليه فنحتفظ بمصطلح الحصن عند.التسمية

خليفة -وهو ابن أخ الحاج محي الدين الصغير. من أسرة مرابطة في القليعة  هو محمد بن عالل ولد السيد مبارك،:  ابن عالل-  **

 يفة على مليانة في مكانه،وقد كان ابن عالل الذي فقد إحدى م،عينه األمير عبد القادر خل1837بعد وفاة عمه في جويلية .-مليانة   

 شديد الكره للفرنسيين،ومع ذلك فقد كان يحتفظ خالل فترة السالم في ظل معاهدة التافنة بعالقات طيبة مع  عينيه في معركة 

ثم قام . ضد سهول متيجة بمبادرة منهوبعد خرق الفرنسيين للمعاهدة تولى ابن عالل توجيه العمليات . الماريشال فالي و المورسيار 

 فوضع حاجزا على ضفاف نهر الشلف وبعدما فقد زوجاته وجميع  بمهمة الدفاع على حدود الدولة الجزائرية في الجهة الشرقية، 

 ،"1843. 11.11"استشهد في معركة سيدي يحي بتاريخ .أفراد عائلته في حادث سطو أصبح ال يعيش إال لغرض واحد وهو الجهاد 

  .122. ، ص نفسه،)ليالكولون( أنظر إيسكوت  .وقد أمر الجنرال بيجو بنقل رفاته اعترافا بشجاعته إلى مدينة القليعة مسقط رأسه 

  



الل اء هذا  يتطابق مع قيام الخليفة ابن عـويمكن أن نشير هنا إلى أن  تاريخ اإلنش

 .5. 14في رسالة بتاريخ  - اس ـدومكل و يثبت هذا أيضا .1838سنة في تازا  بأعمال البناء

 -)Rapatel(  والموجهة إلى الجنرال رابتيل1838
) Patorni( )189( و باتورني )188(

  )Azan(.)190(وأزان
  

وقعت  وفي أول الخمسين من محرم، "... يلي بقوله ماهامي  ذلك ـ ابن الت لنا ويوضح

و بعث بهم ...وفي ثالث وخمسين بالمحرم وقعت قضية ترك المدية ... موسى الدرقاويوقعة

بع ـولس. روع في بنائها ألربع من تاريخ الواليةـإلى مدينته التي اختطها وهي تقدمت المش

هذه المفارقات قد  و )191(.  ميالدية1840/ هجرية1255أي في سنة ).." كذا(تازة ابتنى قصر

يخ المقـدم من طرف ابن التهامي يخص تـاريخ إنهاء البنـاء وهذا وارد تفسر في كون التار

  .كون العملية قد استغـرقت حوالي سنتين
  

 -ألول مرة   )Colin(التي نشرها كـوالن  - للحصن أسيسية ـ وإذا رجعنا إلى اللوحة الت

. يالدية م1838/   هجرية1255يت سنة ـكشاهد مادي غير قابل للطعن،  فتذكر بأن  تازا بن
 ،)كذا( " ازةـط"ولما دخل عبد القادر "...فة مايلي ـ يقول صاحب التحوفي هذا الصدد   )192(

 :ورأى تشييدها في أقرب وقت حمد اهللا وأثنى عليه وقال ارتجاال
  

            اهللا أعـلم أن هـذا لم يــكـن      مني علـى األمل الطويـل دليال

  بح في التراب جـديالـوأص.  مني        ريـبةـي لقـيتـوإن من..الـ          ك

 تفاع الخلق ثم طويـــالـ         ورضى اإلله هو المنى ليكون من      بعد ان
  

  )34ة رقمأنظر الصور ()193 (.اب الحصنـتابتها على بـثم أمر بك

  

  

         
 

                                                 
188  - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas…., op-cit, P.192. 
189  - Patorni (F.), op-cit, P.67. 
190  - Azan (P.), op-cit, P.171. 

  .108 ص، المصدر السابق، )الحاج مصطفى(  ابن التهامي – 191
192 - Colin (G.), Corpus des Inscriptions Arabes et Turques de l’Algérie, Département d’Algérie, 

Ernest Leroux, éditeur Paris, 1901, P.P.279-280. 
 .313, ، ص السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر (الجزائري  -  193

  



  :اتهاـرية وملحقـمارة العسكـالع – 5
 

 .م1838/هـ1255 منطقة تازا في شهر جوان من سنة          وصل األمير عبد القادر إلى

حدود هذه ، وبهذا فقد أصبحت * ضمن مقاطعة مليانةحصن تازا، وجعلهوأمر باختطاط 

رشال شماال إلى تازا ـاطعة تمتد من وادي شفة شرقا إلى وادي الفضة غربا، ومن شـمقال

  )13 و12 رقمخريطةالأنظر ( )194(.اـجنوب
 

ذاك السيد محمد بن عالل الذي كلفه األمير عبد القادر ـوقتة مليانة فـكان خلي

والجدير بالذكر أن المصدر التاريخي الوحيد  )195(.باإلشراف على عمليات البناء والتشييد بتازا

الذي انفرد بمعلومة جد هامة في هذا اإلطار والتي تخص المبالغ المالية التي أنفقها األمير 

مدينة  " بالعبارة التاليةإذ يحدد هذا ) Patorni(ورني  هو ما أورده باتحصن تازالتعمير 

     )196 (".مائة ألف فرنك فرنسيـ وقلعتها كلفت األمير عبد القادر أربع)كذا(ازاـت

 

عدة مباني ذات طابع عسكري يتماشى العمارة العسكرية بحصن تازا شملت وقد 

 إلى المخازن، إضافة بية،انع الحرـكان في مقدمتها القلعة والمص والظروف الحربية آنذاك،

  .وسنحاول تقديم كل هذا بما تمكنـا من جمعه من نصوص تاريخية .اإلسطبل والمخبزة السجن،

 

 

 

 

 

                                                 
194 -Kadache,(M.),l’émir A.E.K. ," Collection Arts et Culture" ,ministère de l’Information et de 

Culture,,Imprimerie a Madrid,1974,P.58 .  
195  - Ministère de la Guerre, op-cit, P. 213. 
196  - Patorni (F.), op-cit, P.67. 

  Christian (P.) L’Afrique Française L'Empire de Maroc et les déserts de Sahara, Paris, 1846, P.39 : أنظر                               
وهي مبنية على سفوح هضبة تطل على وادي  كانت في العهد الروماني من اكبر مدن موريطانيا القيصرية،:  مليانة- *

وقد اعاد بلكين بن زيري الصنهاجي بنائها مع الجزائر والمدية في النصف . خصبة يرويها وادي بوتانالشلف،وتحيطها أراضي

وفيما بعد ظلت مليانة طيلة قرنين كاملين في .وشهدت ازدهارا عمرانيا مهما في عهد بني حماد الثاني من القرن الرابع الهجري،

 مليانة في ك التي أعقبت انحالل الدولة الموحدية،وقد احتل األتراحروب كاملين في حروب الحفصيين والزيانيين وبني مرين

كما  .ومنحوها أهمية إستراتيجية خاصة لموقعها المشرف على الطريق بين الجزائر وبايلك الغرب ،1517- 1516الفترة مابين 

 جوان 18تولت علي مليانة في كانت لنفس السبب موضوع نزاع ومساومات عديدة بين األمير وسلطات االحتالل الفرنسي التي اس

   P.,Ibid,.) P(Christian.103.: أنظر.1840



  :القلعـة - 5-1   
  

تعد القلعة أول مبنى من المباني العسكرية التي أنشأها األمير عبد القادر بتازا، و من         

 و فيما يخص )197 (.*اية وإشراف قدور بن رويلة تم بناؤها برعوقد .بين أهم المنشآت به

سنوردها  فلدينا مجموعة من النصوص التاريخية اقتصرت على األجنبية منها فقط وصفها،

  .حسب صدورها زمنيا لمعرفة التطور الذي مرت به منذ إنشائها إلى غاية اندثارها
  

  :نص وزارة الحرب الفرنسية -
  

 المؤسسات الفرنسية بالجزائر مقصودة، ولم لم تكن المعطيات المقدمة من طرف جدول

، فقد كان .الخ...أسوار وأبراج يكن الغرض منها وصف المنطقة أو القلعة وما احتوت عليه من

الهدف من ورائها محاولة البحث عن مراكز قوة األمير عبد القادر ومدى قدرته في التغلب أشد 

" وفي هذا الصدد تذكر مايلي . راتيجيةاألماكن تحصينا، من أجل السيطرة على مواقعه اإلست

، يبلغ  سمك السور المحاط ان مترا وعرضها يقدر بخمسة عشر متروقلعة تازا طولها أربع

   )198 (".بجوانبها واحد متر

 

   ):Westée(نص واستي  -
 

كانت قلعة تازا موضع عناية القادة العسكريين األجانب على وجه الخصوص، وذلك 

 حديث النشأة ضمن سلسلة اكون الموقع الذي اختاره األمير يعد جديدرئيسيين أولها  لسببن

وثانيها فقد عرف عمليات توسع سريعة . ، فوجب معرفته من طرف المستعمرحصونه

ارير ـيعد وصف هذا القائد من أولى التق و. ائهـوإضافات متنوعة بعد مرور سنة من إنش

الداخلي أو  ة سواء في وصفه للمظهرـدقات بنوع من الـالهامة، ذلك ألنه يقدم لنا معلوم

  .لعة خالل تلك الفترةـالخارجي للق

                                                 
197  - Emerit, (M.), op-cit, P.  288 . 
198  - Ministère de la Guerre, op-cit, P. 213. 

أسيرا في ووقع  وعند اندالع المقاومة التحق باألمير الذي عينه كاتبا له، .ولد بالجزائر ونشأ وتعلم بها :  قدور بن رويلة-  *

وتوفي يوم وصوله إلى .واقعة طاقين،ثم أطلق سراحه فهاجر إلى المشرق وبقي به إلى أن أطلق سراح األمير فزاره ببورسة

األولى سماها وشاح الكتائب وزينة الجيش  وقد ترك رسالتين، كان ذا خبرة في تنظيم الجيش،.1272بيروت في ربيع الثاني 

  .309.، صالمصدر السابق،)محمد بن عبد القادر(الجزائري : أنظر.العسكر المحمدي المليانيالمحمدي الغالب والثانية ديوان 

  

  
 

 



 إلى وزارة الحرب الفرنسية  م1840. 6. 30وفي هذا المضمار بعث برسالة بتاريخ    

ازا مربعة الشكل، مكونة من طابقين، تتخللها فتحات أو شرفات، ـقلعة ت" يقول فيها مايلي

حداهما إراج صغيرة مسننة، خصصت غرفتان بها لألمير، تحيط بها في األركان األربعة أب

كان يستعملها للنوم والثانية  للصالة، كما توجد غرفة أخرى وضع بها موقد، وكانت مخصصة 

اك غرف عديدة تتسع لحوالي ثالثة آالف شخص، ـللمشرف على الخزينة المالية، وهن

زينات حديدية ملونة باللون اـأسوارها مغطاة بطبقة من الجص الجيد، وهي مزينة بدراب

   )199 (".األخضر

 

   :)Emerit (نص إميريت -
  

 وجهها أحد العاملين في السلك الحكومي الفرنسي وهو مذكرةيعد هذا النص تقريرا في 

م، وقد جاء 1840رب الفرنسية بتاريخ شهر أوت ـإلى وزارة الح) Garcin(الجاسوس غارسان

 قلعة تازا مربعة " ويصف القلعة قائال ،ابقـسوصف هذا األخير مشابها ومكمال للوصف ال

  )200 (.أربعة قطع مدفعية من عيار ستة وثمانيةـالشكل، مبنية بطريقة جيدة، وهي مسلحة ب

  

    ):Bugeaud( نص بيجو  -
  

ي تزودنا بمعلومات جديدة لم هتتميز معلوماته بأنها سطحية وغير دقيقة، ومع ذلك ف

لق ببعض المقاسات الخاصة بأسوار القلعة ـيات تتعيتطرق لها من سبقه، كما تمدنا بمعط

ازا مربعة الشكل، يتم الدخول إليها عبر باب ـقلعة ت" ومدخلها، ومن ذلك ما ذكره فيمايلي 

نصف، ويصل ارتفاعه إلى حوالي ستة أو سبعة أمتار، مع نحو ستين المتر والواحد يبلغ سمكه 

وفي وسطها حامية جنود تحيط بها مستودعات راجـو في زوايا القلعة أب. ا في كل واجهةمتر ،

ائها خليط غير متناسق من الحجارة والرمل ـمخازن تقوم على أقبية واسعة، استعمل في بن و

   )201 (".يرـلة من الجـوكمية قلي

  

  

  

  

                                                 
199 - Westée (C.) (Avec autres maréchaux et généraux), Compagne d’Afrique, 1835-1848, librairie 
Plan, 1898, Paris, P.P.335-236. 
200  - Emirit, (M.), op-cit, P.171.  
201  - Bugeaud (M.), Lettres Inédites duc d’Isly " 1808-1849 ",colligées et annotées par Tatta 

(Capitaine), Emile -Paul frères éditeurs, Paris, 1922.P.P.42-43. 



   ): Azan(ص أزان ـن -
  

ث يعتبر وصفه مشابها ومكمال لبقية األوصاف التي ذكرت سابقا، إال أنه مفيد للغاية، حي

قلعة " يعطينا صورة عن تدعيم وتزويد القلعة بوسائل حربية دفاعية، ويقول بشأن هذا مايلي

تحيط بها أبراج مسننة في  ).مزاغل(ن، تتخللها فتحاتـاازا مربعة الشكل ولها طابقـت

،  8 و6 يارـيأوي إليها الجنود النظاميون، وهي محصنة بأربع قطع مدفعية من ع. األركان

ر ـكما نقل إليها األمي، يون في المديةـ الفرنسا تركها منهنيـاثنع بدون ركيزة ، الثة مدافـوث

  )202 (.عبد القادر ثالث مدافع بدون ركيزة

  

    ):Massot( نص ماصو  -
  

في التموين بالجيش الفرنسي، وتعتبر المالحظات التي قدمها يعد هذا العسكري مساعد 

مقاسات قلعة  " اسات القلعة حيث يمدنا بمايلي جد هامة، لما امتازت به من ناحية تحديد مق

 )203 (. "ل واجهةـن مترا في كهي أربـعوازا ـت
  

  ):Clemend(نص كليمند  -
  

رغم اختصاره الشديد إال أنه مفيد للغاية بتقديمه معلومات لم يوردها من سبقوه، وتتمثل 

ازا محاطة ـقلعة ت" خاصة في الجانب المعماري والوظيفي، وفي هذا الصدد يقول عنها مايلي

  )204 (". اليز استعملت كسجن لألسرى األوربيينـانت توجد بها دهـبأسوار مرتفعة وضخمة، ك

  

  : )P,Christian( نص كريستيان  -
  

وصفه يطغى عليه الغموض، وهو الوحيد من النصوص األجنبية الذي جاء بمعلومة 

."  السلطان وكانت مزخرفةكانت تسمى قلعة تازا بقصر "حيث يقول مايلي مغايرة لمن سبقه،
)205(  

  

  

  

                                                 
202  - Azan ( P.) , op-cit, P.171. 

203 - Fourrier ( P.) " l 'Etat d'A .E.K et Sa puissance en ,1841 d’ après le rapport du sous intendant 
militaire Massot, R.H..M. C., T. XIV,  1967 , P .146. 

204 - Clemend, (L.), Souvenirs d'Algérie "  1841-1842 ", traduit de l'allemand par Allain Carre, 

édition,Bouchene, 2000 ,P.P 64 -63. . 
205  - Christian (P.), op-cit, P. 390. 



  ):settesVay(نص الرحالة فايست -
 

، وبهذا يكون قد وصل إلى الموقع بعد م1860قام هذا الرحالة بزيارة منطقة تازا في سنة 

 والجدير .لـرها المستعمر من احتالل المنطقة ككـالحالة األليمة التي حلت به، التي تمكن إث

رة ـائدة كبيرة لنا بما يتناوله من نظـ فارك وذـصف تبالمالحظة أن وصفه يعد أحسن و

واتسم بالدقة ووفرة المعلومات إذ أنه يختلف . شاملة للموقع آنذاك وليس للقلعة وحدها فحسب

لع الباحث وتساعده حتى على تتبع ـتماما عن من سبقه كونه يقدم معطيات جديدة، وهي تط

 .التطور العمراني للموقع
 

ون ـه ستـازا معين طولـشكل قلعة ت"  ي وصفه للقلعة نذكر مايلي ومن أهم ما ورد ف

ور الداخلي ـا، وهي محاطة بسور خارجي يبعد عن السرون مترـعرضه خمسة وعشو   اًمتر

ابئ تحيط بفناء قسم إلى ـبأربعة أمتار، توجد بها مجموعة من الغرف الصغيرة الحجم والمخ

 كما كانت توجد . وخلفائه عبد القادرا لألميرـًقسمين بواسطة عمارات متراصة جعلت خصيص

اس في مختلف ـر كمقعد يجلس عليها ليحكم بين النـبداخلها منصة حجرية كان يستعملها األمي

  ) 206(". اياـالقض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206- Vayssette, op-cit, P.P. 24-23 . 



 :المصـانع والمعـامل – 5-2
 

  بهامنشآتر بناء         بعدما أدرك األمير عبد القادر األهمية اإلستراتيجية لمنطقة تازا ، وقر

أيقن أن شراء األسلحة والحصول على الغنائم غير كاف لدعم وسد  وفي فترة وجب استغاللها،

في   في تسلحه على القدرة الذاتية للبالداالعتماد ضرورة حاجيات الدولة من األسلحة، فكر في

ي سادت القرن الثامن إدخال الدولة الجزائرية في طور الصناعة اآللية و التقنية الحديثة الت إطار

ا جديدا ازا والذي يعد ابتكارـخاصة بإنشائه للفرن العالي بت.نيي والتاسع عشر الميالدعشر

وقتذاك، وقد تحقق له هذا باالعتماد على الخبرات األجنبية من جنسيات مختلفة كلفهم باكتشاف 

والجدير  )207(.خدامـالستولية إلى مواد مصنعة لألالمعادن والمناجم من أجل تحويل هذه المواد ا

بالذكر أن كل المعلومات التاريخية التي تعرضت لهذا النوع من المباني التي سنتحدث عنها قد 

وقد اعتمدنا عليها رغم إغفالها على . جاءت في وقت معاصر لها من خالل المصادر األجنبية

 .الجانب الهندسي والمعماري لهذه المصانع

 والمعامل التي أنشأها األمير عبد القادر بتازا كان وتجمع هذه النصوص أن المصانع

 يدعى ألكايي دوكاسيديرها أوربيون وعلى رأسهم خبير فرنسي أخصائي في علم المعادن 

)Alquaier Décase (*  وسبب اعتماده على هذا األخير يوضحه لنا ماصو)Massot ( بقوله مايلي

ية  ثرواتها المعدنية والمنجمية ، وهو الوحيد عرف منطقة تازا جيدا من ناحي ألكايي دوكاسإن " 

وأكد هذا أيضا ) 208(. " إلنشاء وتشغيل مصانعه بها عبد القادرالذي اعتمد عليه األمير

والموجهة إلى وزارة الحرب  ،1840اريخ شهر أوت ـ بتىفي مذكرته األول )Garcin(رساناغ

 من مليانة إلى تازا لكايي دوكاسأم المناجم ـ عاللـلقد تم نق" الفرنسية يذكر فيها مايلي 

لخبير شيد فيها األمير بمساعدة هذا او قد  )209(".وقضى بها فترة تحت مراقبة شديدة هناك 

 النوع األول فهو خاص بإنتاج األسلحة وبالنسبة النوع الثاني فهو نوعين من المصانع، أما

  .للمنسوجات والجلد
                                                 
207  - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas…, op-cit, P. 434. 

 P, cit-op,  Ministère de la Guerre .213.:أنظر

208  - Fourrier( P.), op-cit, P.147. 

 القادر وفرنسا،وتسمى كما يليق  اعتنق اإلسالم بعد استئناف الحرب بين األمير عبد:  Alquaier de Caze  ألكايي دوكاس- *

وعند إذن أعرب لألمير عن رغبته في  باسم عبد القادر،حاول صنع صواريخ ولكنه ولسوء الحظ لم يوفق في معادالته الرياضية،

 اسكوت : أنظر.1841بر سنة ـوقد أوشك على إكماله حينما وقع ضحية لوباء الحمى في نوفم.أن يقيم مصنعا للمالبس

  .144.،صالمصدر السابق ،) الكولونيل(

209  - Emerit, (M.), op-cit, P.  2 90. 
 

 



  :لحةـاج األسـانع إنتـمص –أ 
 

وكل  .ذا النوع من المنشآت التي لم تنل من الدراسات التاريخية إال الشيء القليل      يعتبر ه

ما كتب حولها ال يتعدى األسطر وبوصف سطحي،أو باألحرى فهي تمثل شهادات عيان كتبت 

 هنا وهناك اوقد كان وصفهم متناثر. من طرف القادة العسكريين األجانب إبان فترة المقاومة

وباإلضافة إلى ذلك  .وهو ما نلمسه في تقاريرهم ومذكراتهم ورسائلهم ت،تطغى عليه العموميا

فإنها لم تتطرق مطلقا إلى الجانب الهندسي والمعماري لهذه المصانع وما تحتويه من هياكل 

  .مختلفة،ألنها كانت ترمي فقط إلى معرفة أسرار ونشاط وخبايا األمير في هذا المجال
  

 الذي تعتبر رسائله من الوثائق الهامة اسـالنقيب دومبه  في هذا السياق نذكر ما تقدم 

 رسـالة من 18قد بلغت  التي يتحدث فيها عن تازا ،*فإن رسائل النقيب دوماسولإلشارة  جدا،

 أرسلها إلى الجنرال 12، و)Rapatel(خمسة منها بعثها إلى الجنرال راباتيل -مجموع رسائله 

  .-)Ayass(، وواحدة إلى آياس)Ghehneuc(غيهنيك 
  

 ومن ذلك يقدم لنـا صورة عن أول مصنع بناه األمير بتازا في رسالة موجهة إلى 

بد القادر أنشأ األمير عإن " بما يلي  ،1839 .5. 06بتاريخ ) Ghehneuc(  الجنرال غيهنيك

وإن هذا المنجم ، وتم ذلك بعد اكتشاف منجمه على مقربة من القلعة. ازاـمصنعا للكبريت بت

  )210(".ت عينات رائعة منه إلى معسكرـوأنه قد أرسل في تمام نشاطه، بتازا المكتشف

  

في المذكرات التي رافقت هذه الرسالة أن ) Yever(إيفر ومن ناحية أخرى يشير الكاتب

يناسب حسب الراجح منجمي   في رسائله،)Daumas(منجم الكبريت الذي تحدث عنه دوماس 

  ى ــوعل ازا،ـجنوب شرقي ت يلومتر تقريباـ خمسة عشر ك والمقام الواقعين على بعدةالكبريت

                                                 
210  - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas….., op-cit, P. 478. 

de l’Algerie La Conquête ,.)C(oussetR,"1841-1857" ,: كذلكP, cit-op, Ministère de La Guerre.313 :أنظر

 .373.P,1889,Paris,Plan,II .T185. :   أيضا.P,cit-op, .)A.C(Julien   

 1835، وفي سنة1827، قائد عسكري تخرج من مدرسة الخيالة برتبة نقيب مساعد سنة "1871- 1803: "أوجين دوماس  - *

عشية . 1839 .10. 15 حتى 1837. 10. 15رقي إلى رتبة نقيب للقنصل األول مانافيل، وشغل دوماس هذا المنصب من 

، رقي إلى رتبة عقيد على 1844،ثم عين مديرا للشؤون العربية في الجزائر سنة االحتاللوقوات   األميرلحرب بيناستئناف ا

،تولى إدارة الشؤون الجزائرية بوزارة الحرب ومنها مستشارا لمجلس الدولة بفرنسا،ثم عضوا في 1850وفي .رأس الصبايحية

 في األميرب عسكرية سامية حتى توفي،واختير من قبل الملك لإلقامة مع ولم يشغل بعد ذلك إال مناص.1858مجلس الشيوخ في 

ألف كتبا عديدة عن الجزائر،استغلتها .معتقله بطولون،وذلك لمعرفته باللسان العربي واطالعه على العادات والتقاليد الجزائرية

 :أنظر."ليد جزائرية عادات وتقا". "القبائل الكبرى"."الصحراء الجزائرية"فرنسا لبسط نفوذها على البالد،ومنها 

 3, T, III, Paris,1966,P.230./  Dictionnaire Larousse 

  



يدي ـادن باسم سـ و يشار إليه في خريطة المع،ارـن كيلومتر من بوغـنحو أربعي

ا  عندما أعطى األمير أمرم1840 و قد استمر هذا المصنع في إنتاجه حتى سنة )211(".دـبوزي

 ودة بتازا ونقلها إلى تاقدمتبتحويل مستودع الكبريت وذخيرة حرب أخرى التي كانت موج

.")212(  

      كما تجمع مصادر تاريخية أجنبية بأن األمير أنشأ بها مصانعا كثيرة، منها مصنع 

 سالح العصر في للرصاص وآخر للحديد وثالث للبارود ورابع للبنادق، باعتبار هذه األخيرة

ه الصناعة تتطلب توفير المادة و المعلوم أن مثل هذ. كونها حديثة مقارنة مع السيف تلك الفترة،

 بمنطقة  و هذا ما تمكن منه األمير عبد القادر الخام من جهة والعامل عليها من جهة أخرى،

 دوكاس  ألكيي المهندسيعمل مع افرنسيا هاربإن "  بما يلي يسكوتا ، بدليل ما أورده العقيدتازا

)Alquaier Décase ( من معدن الرصاص موجودة في  تفيد بأن كميات كبيرة ةرساليحمل كان

وقد احضر لي هذا ... كما كان يكثر فيها ملح البارود...الجبال التي تمتد جنوب شرق تازا

الرجل حجرا ثمينا أخذه من محجر يقع غير بعيد من تازا،وأنا مقتنع بأن هذا الحجر الجميل 

  )213(".يستحق االستخراج واالستغالل التجاري 

 

 واألخر )214(األمير مصنعين محليين، أحدهما للبارود بها  لهذا الدافع فقد بنى

حتى تم نقل  تازا تنتج البنادق والبارود على حد سواء ،حصن  فكانت مصانع )215(.للبنادق

  . عبد القادر بناء على أوامر األميرم1840مستودع البارود كذلك إلى تاقدمت في شهر جوان 
  

 كما و معدن للرصاص والبارود وملحه ،وإذا كانت تازا قد توفر بترابها منجم للكبريت 

وفي  فإن المصادر والمراجع التاريخية لم تشر إلى وجود منجم للحديد بالمنطقة، ،أشرنا سابقا 

في  توضيحا في هذا المضمار ) Garcin(غرسان قدم لنا وقد  ،هنفس الوقت تذكر وجود مصنع

ى ان الحديد الالزم  يستجلب  إلك" التالية لعبارة  با1840مذكرته األولى بتاريخ شهر أوت 

ان ينقل إلى ـاج هذا األخير كـحيث أن االحتياط من إنت  من منجم بجوار مليانة،حصن تـازا

  ) 216(". ازن الجيش في تازاـمخ

  

  

                                                 
211  - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas….., op-cit, P. 478. 
212  - Fourrier ( P.), op-cit, P.147. 

  .129. ، صالمصدر السابق، )الكولونال(  إيسكوت – 213
214  - Emerit, (M.), op-cit, P.284. 

Fourrier ( P.),Ibid, P.147 كذلك  .Rousset (C.), op-cit, P. 373 أنظر                               
215  - Julien (C.A.), op-cit, P. 185.  
216  - Emerit, (M.), Ibid, P.284. 



  :لدـج والجـانع النسيـمص – ب
  

البد له من ألبسة   أدرك األمير عبد القادر أن جيشه إضافة على مؤونته ومرتباته،       

كرية خاصة، إذ يعتبر هذا من ضروريات النظام العسكري، ورغم اعتماده على طرق عدة عس

كان أهمها الشراء والتهريب والغنائم والهدايا، فأراد أن يكون إنتاج الصناعات الجلدية  في ذلك ،

   .والنسيجية محليا في إطار إرساء قواعد وأسس دولة عصرية
  

 ،يحة للغاية مقارنة مع قلة سابقتها من منشآتوتعد المعلومات المقدمة بشأن هذا شح

حتى  و ال يةكمالمخطط وال من حيث ال ال معطىصف عام دون أي وحيث ورد ذكرها ب

 وقد أشارت إليها مصادر ومراجع أجنبية فقط، .وعلى الرغم من ذلك فهي ذات فائدة ،يةنوعال

   )217 (.أحدها للجلد والثاني للدباغة والثالث للجوخ وهي ثالثة مصانع،
  

مرتبطة فيما بينها من حيث الغرض وطبقا  مصانع النسيج والجلد  ومن الواضح أن

 فقد كانت تنتج مالبس الجيش بأنواعها وإلى جانب هذا كانت تنتج .للوظيفة التي كانت تؤديها 

 حسب كمية أيضا السروج والدروع وغيرها للمحافظة على عدة الجيش والخيول وغيرها

كل هذا  يعتبر خطوة من األمير عبد القادر في محاولة . خام المتوفرة إلنتاجهاونوعية المواد ال

 .منه إلنشاء مؤسسات صناعية حتى ال يبقى مرتبطا بغيره
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

                                                 
217  - Azan, ( P.) , op-cit, P.171 



 

   :السجن -  3 -5
  

وقد اقتصرت على بعض الرسائل   أشارت إلى ذكره مجموعة من النصوص األجنبية،     

نذكر في طليعتهم  وبعض العاملين في السلك الحكومي،ة العسكريين رات التي كتبها القادوالمذك

  .وهي مصادر معاصرة له واسكوت، )Daumas( ودوماس)Massot( وماصو)Garcin(غارسان
  

ومما تجدر اإلشارة إليه،أن ما أورده هؤالء من معلومات تعد فقيرة جدا وال تفيد فيما 

ث طغى عليها سرد األحداث دون أن تسترعي حي .يتعلق بالجانب الهندسي والمعماري للمبنى

 و )Massot(وماصو) Garcin(باستثناء ما ذكره غارسان .االنتباه إلى وصفه كمبنى قائم بذاته

ورغم اختصارهم الشديد فإنه ذو فائدة كبيرة بما أوردوه بنفس العبارة   .)Clemend(كليمند 

استعمل خصيصا لألسرى  أو دهاليز،سجن تازا موجود داخل قلعتها في شكل سراديب  "كمايلي 

  )  218(".يقوم بحراستهم بعض أهالي القبائل هناككان األوربيين، 

  

فإنها تحمل  أما باقي النصوص فبالرغم من تركيزها على األحداث المرتبطة بالسجن،

) .Lacroix( ال كروا  تطرق إليها، وقد هفي طياتها معلومات جد هامة تخدم الغرض الوظيفي ل

األمير عبد القادر أسراه الفرنسيين في تازا منذ أن أصدر األوامر   كان يحبس"قول مايلي الذي ي

 المساجين كانوا يرسلون إلى بقوله أنهنري تشرشل ما أورد هذا  ك*) 219(.بضمان حياتهم

ازا و ـ األسرى و لقد كانت العادة أن يرسل الرجال إلى تالستقبالمراكز معينة مخصصة 

 وتراقبهن والدة نهـحيث تعتني ب اء فقد كن بال استثناء يرسلن إلى الزمالة،أما النس ،تاقدمت

  )220 (.يرـاألم

 

                                                 
218  - Clemend, (L.), op-cit, P.P. 63-64. 

Fourrier ( P.), op-cit, PP.146-147 كذلك  .Emerit (M.), op-cit, P. 284 أنظر                               

                                                          
219 - Lacroix (A. De), Histoire et politique d’Abd el Kader, Paris, 1859, P.233. 
220 - Churchill (C.H.), La Vie d’Abd el Kader,4eme édition , Alger,1991,P.231. 

ادها أن األمير طلب يوما من صهره ابن التهامي إحضاره  قصة طويلة عن إصدار مرسوم وطني لضمان حياة األسرى،مفهناك -*

فسأله عبد القادر عن  وسرعان ما أحضر الخليفة الذي عهد إليه بثالثة منهم فقط، للخمسة أسرى الذين كانوا منذ أسابيع محبوسين،

هل ماتا من المرض؟ فأجاب  األميرفسأله  .؟ فأجابه منذ أمد طويلىفقال له األمير منذ مت .االثنان اآلخران فقال صهره لقد ماتا

وهل لك مبرر فقال عبد القادر . قد حاوال الفرارفاستغرب األمير ونظر إلى صهره بحدة قائال قتلتموهما؟ فأجاب ل .قتلناهما

ب كال تهاميفأجاب ابن ال فلو أن الفرنسيين قتلوا قومي من العرب الذين بين أيديهم ماذا تفعل؟ ودناءة، وظلم، بقتلهما؟إن ذلك فظيع،

أعطي . تفهم؟ يجب أن يكون هذا هو األخيرلعمال، هألكفى اخجل سوف لن أسمع بعد اليوم بهذه افأوقفه األمير قائال . المسيحيين

من هذه اللحظة عزم األمير على إصدار  و .... على أن يعاملوا معاملة حسنةراألسرى ثالثين فرنكا وضعهم في معسكري، واسه

 - 266. ص.ص ،المصدر السابق،)شارل هنري( تشرشل أنظر . بهم عبثاللة األسرى بأن ال يقتلوا وال يمثمرسوم وطني عن معام

 .270 -268.ص .ص: عن صيغة وبنود هذا البيان أنظرو. 267



  

 معلومات لم يسبقه فيها غيره من حيث الجانب  إيسكوتوفي نفس السياق يذكر

 إن معسكرات األسرى " وقد أشار إلى هذا في مذكراته بالعبارة التالية .اإلحصائي للمساجين

الذين يحتفظ بهم األمير عبد  و الجدير بالذكر أن عدد األسرى ... قدمت وتازاالكبيرة تقع في تا

 سبتمبر 22 سجينا أخذوا كلهم في 185 يبلغ 1838 جوان28 القادر في تازا وحدها حتى يوم

1839" )221( .  
  

 إلى 1839 .9 . 22بتاريخ ) Daumas ( بالرغم من أن الرسالة التي بعث بها دوماسو

ة للغاية من حيث ال تعدو بأن تكون مالحظات عابرة إال أنها مفيد ،)Ghehneuc(الجنرال غيهنيك 

 قد فروا من تازا و نالسياسييين ـعدد كبير من المعتقل"يورد فيها مايلي  إذ ربط األحداث،

  )222(". تاقدمت

 9 .22  وهو، فإنهما متطابـقان في التاريختاريخ الذي ذكره سابقهـواستنادا إلى ال 

حسبما   األمير بتازا قبل هذا بأربعة أشهر،مربما هم نفس المساجين الذين حبسه، و م1839.

 9. 30 في رسالة أخرى  بتاريخ )Daumas(ويتحدث أيضا دوماس  . العقيد اسكوتصرح به

 سكيـفرنسيا من مرسيليا يدعى بي " م والموجهة إلى نفس الجنرال المذكور أعاله مايلي1839.
)Pesquey(قد أعدم بتازا أمام أعين األمير عبد القادر متهما بالتجسس ".)223(   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  

                                                 
  .128، ص المصدر السابق، )الكولونال (  إيسكوت -221

222 -  Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas…, op-cit, P.535. 
223 -  Ibid., P. 544. 



  :المخــازن – 4 -5
  

وإن كانت في   من المنشآت على المصادر األجنبية خاصة،عهذا النوذكر لقد اقتصر       

 فقط فهي مفيدة  المخازن بحصن تازاباعتبارها إشارات لوجود الحقيقة غير واضحة لحد ما

ومن أهم ما ورد في هذا  حيث أطلعتنا على إضافات وإصالحات قد حدثت بالموقع،، نا بالنسبة ل

الفرنسية  إلى وزارة الحرب 1839 .5.  25بتاريخ   )Valée(الة وجهها فاليـجاء بين طيات رس

أنشأ األمير عبد القادر مجموعة من المخازن خصص البعض منها " ايلي ـيتحدث فيها م

  )224(".  للمؤونةللذخيرة والبعض اآلخر
  

ادر قد ـ القعبدال، فإننا نميز من خالله أن األمير ـذكره هذا الماريش واستنادا إلى ما

ازن ـأما النوع األول فقد خصصت له بنايات مثل مخ  نوعين من المخازن، بحصن تـازاأنشأ

زن اـل من مليانة إلى مخـيرة والحديد الذي سبق وأن ذكرنا أنه كان ينقـاألسلحة والذخ

ا ال نعلم إن كان هذا النوع من المخازن ـغير أنن) 225(.الجيش في تازا على حد قول غارسان

  .راديب تحت األرض أم فوقهاـفي شكل س
  

ار إليها ـح التي حفرت لها مطامير، وقد أشـاني قد تمثل في مخازن القمـ والنوع الث

ير العامة أو مخازن الدولة الهامة إن تازا تعتبر من المطام"  مايلي مـاسعيدوني بقولهجوليان و 

 و من المؤكد أن مخازن الذخيرة و األسلحة قد كانت داخل  )226 (".في عهد األمير عبد القادر

  . كضرورة للحفاظ على هذه الوسائل البالغة األهميةالقلعة

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 
 
  

                                                 
224  - Yver (G.), Correspondance du Maréchal Valée…..,op-cit,T. III, P..298-299. 
225  - Emerit (M.), op-cit, P..284. 
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  : احنــالمط  -5-5
  

 كان وال يزال موجودا ليومنا ،ازا يشرف على واد بقربه منبع مائي غزيرـإن موقع ت      

ان من حيث توفيره للمياه الصالحة ـهذا بل و يعتبر المصدر الرئيسي لسد حاجيات السك

ير عبد القادر من ـو بطبيعة الحال فقد كان هذا دافعا لألم ).29أنظر الصورة رقم.(ربـللش

  .راضـاء مطاحن مختلفة األغـأجل استغالل هذه الثروة المائية وتوظيفها بإنش
  

 النوع الهام قد غضت الطرف عن هذاأنها  والمالحظ على المصادر التاريخية العربية 

من  ،على عكس المصادر والمراجع األجنبية التي أولت اهتماما بها،والضروري من المباني

وبالرغم من ذلك فكل ما نشر عنها اليتعدى السطر وبوصف  ،ا وتحديد وظيفتهتعدادهاخالل 

والغرض  ن استخالصه منها هو تناقضها حول عدد هذه المطاحن من جهة،وما يمك سطحي،

 .الوظيفي لها من جهة أخرى
  

  

بالنسبة لعدد هذه المطاحن فمجموعة من النصوص تذكر أن األمير عبد القادر قد بنى 

يد ـ و العق)227( رأي كل من وزارة الحربـويمثل هذا ال  مطحنة واحدة فقط،موقع تـازاب

التين إحداهما ـوهذا األخير أشار إلى ذلك في رس ،)Daumas(اسـقيب دوموالن )228(اسكوت

نرال غيهنيك ـوالثانية بعث بها إلى الج ،1839. 5. 14خ ـموجهة إلى الجنرال رابتيل بتاري

بنى األمير عبد " وقد أورد أصحاب هذا الرأي ذلك كما يلي  )229 (.1839. 3 .10اريخ ـبت

  )230 (.لماءير باـادر بتازا طاحونة تسـالق

  

نورج الضـابط رأي كل من ـ يمثل هذا الوود مطحنتين، ـونصوص أخرى تقول بوج

)Nourge() 231(وأزان  )Azan(، تمر " ات هامة بهذه العبارة ـوقد أضاف هذا األخير معلوم

 )232(".ازا مياه جارية تسير بها طاحونتانـبقلعة ت

  

  

  

  

                                                 
227  - Ministère de La Guerre, op-cit, P.313. 

  .104. ، صالمصدر السابق، )الكولونال( إيسكوت  -  228
229  - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas…, op-cit, P.P.191-192,434. 
230  - Emerit (M.), op-cit, P.282. 
231  - Nourge (G.), op-cit, P.19. 
232  - Azan, ( P.), op-cit, P.171. 



ونلمس هذا فيما أورده األول  اقض قد اتضح لنا من خالل شاهدي عيان،ـوهذا التن

 -وإن كان يطغى عليها الغموض -من معلومات تعتبر ذات أهمية  )Massot(منهما وهو ماصو 

وكذلك فيما يتعلق  ،ةاه دون عناء ومشقـلما اشتمل عليه الموقع من طرق تزويد السكان بالمي

اله عن ـورغم إغف الل األمير عبد القادر لعنصر الماء،ـبمعطيات تساعد على فهم طرق استغ

 األميرازا الذي اختاره ـإن موقع ت "  فإنه يصف ذلك كالتـاليتقديم مخطط يوضح ما كتبه،
ر الوادي من جبل موجود شمال ـيأتيه الماء كذلك عب عبد القادر يتوفر على منبع مياه غزير،

مائتي بدر اها األمير عبد القاـويبعد هذا المنبع عن مطحنة الجير التي أنش شرق المنطقة،

القرب ـويمر ب افة الفاصلة بينه وبين القلعة بحوالي عشر دقائق،ـفي حين تقدر المس خطوة،

ويقوم أيضا بتزويد  من المساكن عبر قنوات صرف لتزويدها بالمياه الصالحة بالشرب،

   )233(". المختلفة هاـفائالطاحونة ألداء وظ
 

ي ـالذي جاء وصفه ف )Vayessette(ايست ـ  أما بالنسبة للنص الثاني فهو للرحالة ف

وإن كان هذا  فقد اعتمد بالدرجة األولى على وصف ما شاهده، وقت الحق وغير معاصر لها،

طور ـفإنه يساعد على فهم وتتبع الت يخلو من معطيات تخص الجانب الهندسي والمعماري،

الل هذا الموقع عبر الذي حدث في المنطقة عبر مرحلتين تاريخيتين هامتين كما يؤكد أثريا استغ

  . التاريخ
  

تقع " ورغم عدم تقديمه لمخططات أو صور فهو أيضا جد هام بالنسبة لنا،إذ يذكر مايلي 

مطحنة الحبوب  التي بناها األمير عبد القادر بن محي الدين في الجهة الغربية أسفل الهضبة 

ين ـية الشرقية وعلى بعد خمسالتي بنيت عليها القلعة، وقد كان الماء يأتيها من الناحية الشمال

 بالموقع مطحنة أخرى غير التي أنشأها األمير توجد.. يضيف قائال  و ...متر من المنبع المائي

، )م1302/هـ700(ريـيرة إلى القرن الثامن الهجـوتعود هذه األخ  بن محي الدين،عبد القادر

رها سابقه ـها التي ذكـفسوربما تكون هي ن. "وهي تقع على مسافة بعيدة من المطحنة األولى

  )30أنظر الصورة رقم (.أي مطحنة الجير

   

  

  
 
 
  

                                                 
233 - Fourrier ( P.), op-cit, P.P.146-147. 



 :بل ــاإلسط – 6 -5
  

واألجنبية منها لم تشر إلى هذا النوع الهام والضروري من العربية      إن المصادر التاريخية 

ادة ـل عن ذكره حتى القـوقد أغف. المنشآت المعمارية في الظروف الحربية خاصة

ل التي ـارير والرسائـمن خالل التق ن في السلك الحكومي الفرنسيون والعاملوريـالعسك

  .اومة األمير عبد القادرـعاصرت فترة مق
 

الذي ) vayssette(ة فايست ـو الرحالـوالجدير بالذكر أن الوحيد الذي  تطرق إليه ه 

غم وصوله ور . عن كثب معالمهاهدـوش انـاء رحلته من بوغار إلى تلمسـزار الموقع أثن

إال أن  ا،ـرين سنة تقريبـار منشآت األمير هناك بحوالي عشـالمتأخر إليها أي بعد اندث

 بقه،ـا من سـق وأن تطرق إليهـألنه لم يسب ا،ـامة بالنسبة لنـمالحظاته التي سجلها تعد ه
وإن كانت  وقع،ـولكونها تعرضت وأكدت بصفة ملحوظة على جانب من الجوانب المعمارية للم

دد يذكر ـذا الصـوفي ه ات،ـل والمقاسـيقة تخص الشكـلو من معطيات دقـ الحقيقة تخفي

و تحديدا في الجهة  ة،ـبة التي بنيت عليها القلعـل في أسفل الهضـيقع اإلسطب" ايلي ـم

 بلـكان لهذا اإلسط قدو اها ابن محي الدين،ـالغربية منها وهو قريب من المطحنة التي بن

  ) 234(.يل والدوابـأوى للخـكمعبد القـادر ه األمير ـاستغل زيـ إنجلييـ هندسطابع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
234 - Vayssette, op-cit, P.P. 24-23 . 



  : بزةــالمخ – 7-  5
  

رها على ـ توف الفضاء الجغـرافي لمنطقـة تازا و إن المساحة السهلية التي يشغلها   

انت إحدى ـقد ك ،)03أنظر الخريطة رقم ( عـالموق منابع مائية خاصة تلك القريبة من

  لهذه المنطقة، فعـمل على استغـاللهاادرـألمير عبد القالرئيسية في اختيار اع ـلدوافا

اج مادة القمح كثير ـا أدرك أن إنتـوب بعدمـ مطحنة للحبإلنشاءها ـبغرض توظيف

ير الهامة ــازا من المطامـكما كانت ت  )235(. محـفجعل بها مستودعا للق يها،ـبأراض

وقد أشير   التي كان يعتمد عليها، عبد القـادرمية في عهد األميرـهازن الدولة البالغة األـومخ

   )236( .إلى ذلك سابقا

  

 في الظـروف الحربيـة أثنـاء المقاومةه المخبزة ـذي كانت تؤديـم الدور الـورغ 

 سع  حسب واستيـة التي كانت تتـط في القلعـجيش المرابالوين ـ من خدمة في تمتوفرهلما 

)westée(،ة آالف شخصـثالث يوالح ل.)ق اهتماما من ـفإنها لم تل ،يالـ وباقي األه )237

و قد أكدت  على وجودها نصوص  ه،ـيها العربي والفرنسي كمبنى قائم بذاتـادر بشقـالمص

ا ـصار شديد بمـ أوردا ذلك باختناللذا )Julien(ر منها وزارة الحرب وجوليان ـأجنبية نذك

 نفس المعلومة في )Yever(ر ـكما ذكر إيف  )238(".بتازا خبزة مأنشأ األمير عبد القادر " يلي 

 مضيفا )Ghehneuc( نيكـ إلى الجنرال غيه1839 .3. 10ي بعث بها دوماس بتاريخ ـالرسالة الت

  )239(. "ن ـ لصنع الخبز ومطحنة للقمح الليــاأنشأ األمير بتازا أفران" ق مايلي ـإلى ما سب

بق ـف إلى ما سـق إلى ذكرها كذلك إال أنه لم يض، قد تطر)Massot(و ـورغم أن ماص

  )240(.يء يذكرـش
 
 
 
 
 
 

                                                 
235 -  Emerit (M.), op-cit, P.284. 

  A.C(Julien(. ,P, cit-op.185.:أنظر. 127.ص، المرجع السابق ،... النظام الضرائبي "،)ناصر الدين(  سعيدوني -  236
237 - Westée (C.), op-cit, P.P.335-336. 
238 - Ministère de La Guerre, op-cit, P.313. 

   P ,Ibid, .)A.C(Julien.185. أنظر
239 - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas….., op-cit,P. 434. 
240 - Fourrier ( P.) , op-cit, P.P.146-147. 
 
 



  :ةــارة المدنيــالعم -  6
  

 تازا كانت حربية طبقا لوظيفة حاجيات الوضع السائد بحصن رغم أن طبيعة العمران     

ادر فيما بناه من عمارة عسكرية وملحقاتها من ـوقتذاك، إال أن مجهودات األمير عبد الق

لم تقتصر على بناء المنشآت ضح أنها قد كانت مرتبطة بتنمية وبتعمير هذا الموقع، إذ الوا

وما يالحظ في هذا الشأن هو سكوت  . بل بنى فيها منشآت ذات طابع مدني فحسبالعسكرية

 أغلب المصادر التاريخية وإحجامها عن وصف المنشآت المدنية في عهد األمير عبد القادر،

ال ولو ـجاء في هذا المج اول تقديم ماـوسنح  المنشآت الدينية وقتذاك،وتكاد تنعدم في وصف

  . تازا على أقل تقديرحصني عرفه ذالتوسع العمراني الالتنوع و لمعرفة  أنه قليل،
    

  :اءـدور واألحيـال – 6-1
  

ر ـر حولها ال يتعدى األسطـل، وكل ما نشـات إال الشيء القليـل من الدراسـلم تن

اريخية ـم قلة المصادر التـفها، ورغـرق تسقيـادة بنائها وطـنازل ومـل الممن ناحية شك

 ما كتبوه حولها  وكلاقتصرت على األجنبية منها فقط،فقد ع الواردة بهذا الشأن ـوحتى المراج

يرة ـات هو ذو فائدة كبـمتناثر هنا وهناك وبوصف سطحي، لكن ما قدموه لنا من معطي

 )Garcin(من العمرانية والتخطيطية، فلقد أطنب كل من غارسانللناحية االجتماعية أكثر 

 في ذكر الوافدين إلى المنطقة، وركزوا على هذا الجانب خدمة ألغراض )Daumas(ودوماس

ل المؤيدة والمعارضة لألمير بن محي الدين من أجل إحكام ـ ترمي إلى معرفة القبائاستعمارية

احية، في حين أنهم قد أهملوا تناول هندسة بنائها ـن من هذه اله وضعفتهالسيطرة على نقاط قو

  .اء والشوارعـال عن األحيـس الشيء يقـ ونف.كعمران قائم بذاته
  

  

ة لنا هامة أيضا ـائق والنصوص المقدمة تعد بالنسبـن فإن هذه الوثـومهما يك

 حصنة لماعيـباعتبارها المصادر الوحيدة التي وردت إلينا سواء فيما يخص التركيبة االجت

ارتها ـ أو من حيث عدد المساكن التي احتوتها مع إش،ازا في عهد األمير عبد القادرـت

  . التي سنتـطرق إليها الحقـاح لبعض التقنيات المستعملةـض مواد البناء وتلميـلبع

  

  

  

  

  



دنا إلى الترتيب الزمني لهذه المجموعة من المعلومات، نجد أن األمير عبد القادر ـإذا ع

ن مسكنا، وقد كانت المواد المستعملة  في ـ مباشرة بعد تأسيسه حوالي ثالثيبحصن تازا قد بنى

تاريخـية هذا النوع من المباني هي الخشب والطوب والقصب خاصة، وتجمع عدة نصوص 

والجدير بالمالحظة . يةـووزارة الحرب الفرنس )Azan(يد أزان ـ العقا ما كتبهمنهعلى هذا، 

لق عليه ـويط)241(".كوخ"نصوص باسم قد ورد في هذه الع من المباني وـ هذا النتسمية أن

  )242(. "قربي  "  مــاس )Massot( ـوماص
  

ات وإصالحات تخص ـشهد توسعحصن تـازا  أن المصـادروقد بينت لنا بعض 

ار إلى ذكر هذا ـ، وأش)م1840 - م1839(الدور، وقد كان ذلك في الفترة الممتدة بين سنتي 

ا من سبقه، وهذا من ـلومة، إذ لم يسبق أن جاء بهـوالحظنا أنه انفرد بهذه المعالعقيد أزان، 

وع آخر من المباني التي استعملت فيها مادة الحجر والطوب حيث يمدنا ـخالل ما ذكره لن

، م1840م في سنة ـ، كانت تضم1838ست في جوان ـ التي أس)كذا(ازاـومدينة ت"...بمايلي 

 وأكد ذلك فايست .)243( "شب وخمسين من الحجر والطوبـالخن مسكنا من ـحوالي ثالثي

وع الثاني من المباني الذي يبدو أنه كان أحسن من النوع األول بقوله ما ـوله عن هذا النـبق

   )244( " .اس كان مجصصاـاص بعامة النـازا الخـتحصن نازل ـالوجه الداخلي لم" يلي 
  

  

اد ــرق يكـوارع والطـما يخص الشيـكما يمكن أن نشير إلى أن ما سجله هؤالء ف

 وأزان )Massot(ال يسترعي االنتباه، ومن أهم ما جاء في هذا ما تحدث عنه كل من ماصو

)Azan( ير عبد القادر طرق ـازا في عهد األمـكان يوجد بت "ي ـبوصف مطابق كمايل

  )245(. " وارع واسعةـوش

  

  

  

  

  

                                                 
241 - Ministére de La Guerre, op-cit, P.313. 

   P, cit-op, .)P(Azan.117  .:أنظر

242 - Fourrier( P.), op-cit, P.P.146-147. 

243 - Azan, ( P.) , Ibid, P.171. 

244 -  Vaysette, op-cit, P.P. 24-23 . 

245 - Fourrier( P.), Ibid , P.P.146-147. 



الجتماعي لمجموع هذه الدور المقدرة ن التركيب اأ بشا ونجد على العكس فيما أورد      

بحوالي ثمانين منزال، وتتمثل هذه المالحظات في إشارات تتسم بوفرة المعلومات وتنوعها في 

عدة ورسائل ومذكرات اقتصرت على بعض القادة العسكريين والعاملين في السلك الحكومي 

  .تازا حصناحل تعمير و أفادنا هذا كثيرا لما امتاز به من نظرة شاملة عن مر. الفرنسي

في المذكرة  األولى ) Garcin(من أهم ما جاء في هذا كان ضمن تقرير لغارسان  و 

زمن طويل منذ " يقول فيه ما يلي ، والموجهة لوزارة الحرب الفرنسية 1840بتاريخ شهر أوت 

 لكي و .يستطيع لجذب المسلمين من الجزائر العاصمة كل ما األمير عبد القادر كان  يستعمل 

بعض  . ليؤمنهمالمستعمر الفرنسيبالد التي عمرها ليحقق هذا الهدف كتب لهم كي يغادروا ا

 نقلوا إلى تازا هبأمر من  ثم،العائالت قبلوا فكرته و خرجوا من العاصمة و توجهوا إلى مليانة

 من الالجئين هؤالء ويضيف قائال أن ..الخشب خصيصا لهممساكنا بنيت من حيث وجدوا 

 و قدرا مسكنا تازا ستجدون وصولكم إلى أثناء " ئالقاعبد القادر   حدثهم األميرئر العاصمةالجزا

ان ما ـ سرع..يضيفو...عشرة قروش وكمية من القمح وكبشو  لكل عائلة طفيفا من المال

  تازاصانع و ورشاتم وهكذا تشكلت في رزاق،ـ من أجل االست إلى العمل هناكرواـاضط

  )246(.ارة ـنظام اإلج
  

سنذكر البعض منه  - انب اهتماما بالغاـ فقد أولى هذا الج) Daumas(أما  النقيب دوماس 

الموجهة   ،1838 . 5. 20ر في رسالة بتاريخ ـإذ يذك ، - هنا والبعض اآلخر نتطرق إليه الحقا 

  من األهالياإن األمير عبد القادر أسكن  بتازا بعض " مايلي )Rapatel (إلى الجنرال راباتيل 

 ) 247 (". العرب الذين غادروا مدينة الجزائر والبليدة بعد احتالل القوات الفرنسية لهذه األخيرة

في رسالة ثانية موجهة إلى الجنرال المذكور سابقا  ) Daumas(ونفس المعطى يؤكده دوماس 

توجه بعض من سكان "  معلومات مكملة لسابقتها بذكره مايلي  مضيفا ،1839 . 6 . 10بتاريخ 

  )248(".ين إلى تازاـليانة الجئم

 لما ةهـما يخص هذا الجانب شبيـفي )Massot(التي أوردها ماصو  وتعد المالحظات  

  البيوت الخشبيةن بهذهواألهالي الموجود" يلي تمثلت فيما ذكره سابقه مع إضافات جديدة 

مرور الوقت فإن هم الجئون من مدينة الجزائر العاصمة والمدية ومليانة، ومع ) كذا(" القرابى"

  )249(".وها هناكـادات تبادلـاق وعـهؤالء الوافدين إلى تازا أصبحوا خاضعين لميث

 

 

  

                                                 
246 - Emerit (M.), op-cit, P.P..288-291.  
247 - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas…, op-cit, P.P. 198-197   
248 - ibid, P.261. 
249 - Fourrier( P.), op-cit, P.146. 



  :اريةـالت التجـالمح – 2 -6
  

ثر فعال في إنشاء نشاط أازا ـرية بمنطقة تـلقد كان لهذا التنوع في التركيبة البش

 التي تعرضت لتاريخيةالمصادر اغير أن . اء معالمهـ وبداية إلرسبالمنطقةتجاري محلي 

أهمية لما أمدتنا به من  ومع ذلك فهـي ذات لوصف المحالت التجارية قليلة هي األخرى،

  .صورة متكاملة عن الموقع ككل

ازا كانت ذات ـإن ت" قائال مايلي  )Lacroix (ال كرواأنها ـوفي هذا المضمار يتحدث بش

يه من ـسب بل لما تنطوي علـ فحال لقلعتها الحصينة در،ـأهمية قصوى لألمير عبد القا

  )250(.اريةـالت تجـمح

 بما يليواصفا إياها قول سـابقه الذي يؤكد  )Patorni(ثاني فهو لباتورني ـأما النص ال

حيث  ان،ـ أخذت اسم قصر السلطبحصن تازاحتى أن إحدى المحالت التجارية الداخلية  " ..

   )251 (.انتهاـأكيد على مكـاحتوت على زخارف وأثاث راق للت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
250 - Lacroix (A. De), op-cit, P 233. 
251 - Patorni (F.), op-cit, P.67. 



  :ازاـداث التاريخية لحصن تـأهم األح - ثانيا 
  

أولى األمير عبد القادر حصن تازا اهتماما كبيرا من الناحية العمرانية بصفة عامة رغم 

بنائه في ظروف خاصة ومجال ضيق، ولم يكن له من الوقت ما يكفل له االستمرار على 

ن تازا ـ األحداث التاريخية فإن حصأما من ناحية اك ،تذـالمقاومة في حرب طويلة األمد وق

ين هامتين من حياة ابن محي الدين والدولة ـفي عهد األمير عبد القادر مرتبط مباشرة بمحطت

ماع الشوري ـاد اإلجتـانعقـبالنسبة للمحطة األولى فهي متعلقة ب.  الحديـثةالجزائرية

 .يـاد مجددا على العدو الفرنسـعالن الجهاهدة التافنة وإـازا في إطار نقض معـصن تـبح

و سنتطرق إلى . ازا ككلـة تـرنسية على منطقـانية فتتمثل في الحملة الفـأما المحطة الث

  .ل هذا من خالل ما أوردته لنا المصادر التاريخية في هذا الشأنـتناول ك
  

  :وريـاع الشـ اإلجتم-1
  
  

 بصدد الحديث عنه في إطار نقض معاهدة الذي نحنالشـوري ماع ـ      يندرج هذا االجت

 أرغم فيها عبد القادر بإعالن الجهاد مجددا ضد الغزو كما الحظنا فقـدو. التافنة السابق ذكرها

قد تطرقت   أن هذا اإلجتماع دير بالذكرـوالج ،)Valée(ال فالي ـالفرنسي إبان حكم الماريش

وتركزت هذه النصوص . بحصن تازااده ـق انعكدت لنا أوإليه مجموعة من المصادر التاريخية 

أساسا على الوثائق األجنبية الخاصة بالقادة العسكريين والعاملين في السلك الدبلوماسي 

 ،)Daumas(والمقربين من األمير عبد القادر، وفي مقدمتها قنصل فرنسا بمعسكر النقيب دوماس

ل مستجداته التي دعت إلى بتتبع كخاصا وذلك  الشوري اهتماما اإلجتماعالذي أولى هذا 

أورده في أربع رسائل هامة تعد   بدليل ما. قبل إعالن الجهاد من حصن المديةالتحضير له

  .وثائق رسمية من السلك الحكومي بالقنصلية الفرنسية بمعسكر إلى القادة العسكريين

عشر إثنان وثالثون سنة عبر اإلسالم و ( في كتابيه )Roches( كما أكد عليه ليون روش

 أثبتن فقد يبل خصص له عناوين ضمن محاور كتابيه، إلى جانب هذ) سنوات عبر اإلسالم

 وروسي )Azan( كل من أزانويضاف إلى هؤالء  ،في مذكراته )Garcin(ذلك أيضا غارسان 

  :وسنورد هذا كاآلتي )Rousset(كاميل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ب حسب تسلسلها الزمني سنذكرها بالترتي -، )Daumas(بالنسبة لرسائل النقيب دوماس

يتحدث في الرسالة الموجهة  ف- الشورياالجتماعلمعرفة التطورات والتحضيرات التي سبقت 

كل خلفاء مقاطعة وهران   " مايليم،1839 .7 .29 بتاريخ ،)Ghehneuc( إلى الجنرال غهنيك

 أحد ماذا الذي كان لي شرف أن أخبركم به، وال يعلم ،توجهوا إلى تازا مكان المجلس الشوري

أمس  )Ben Duran(وقد ُبعث اليهـودي ابن دران ...حدث هناك، وكلهم ينتـظرون أحداثا جديدة

وسنعرف من خالله كل ما ...وذهب برفقة الحاج الطاهر وهو عميل فرنسي أخو قائد معسكر

 8 .5ام في رسالة موجهة لنفس الجنرال أعاله بتاريخ ـويعلن بعد سبعة أي  )252 (."حدث في تازا

ذهب "  ال مايلي ـمحددا من خالل ذلك أحد قادة األمير الذين حضروا المجلس قائ م،1839.

   )253 (."مكان االجتماع قة قادة ورؤساء حكومته إلى تازا،ـبوحميدي رفالالخليفة 

  

 وفي رسالة أخرى يورد نفس المعطى مضيفا مع ذلك حدث يعد جد هام عن والء 

الخليفة " إذ يتحدث في هذا اإلطار مايلي بد القادر وخلفائه،ووفاء أهالي منطقة تازا لألمير ع

واستقبل بشرف كبير هناك،  مصطفى بن التهامي قد وصل إلى تازا لحضور المجلس الشوري،

وبايعه األهالي وقدموا له إخالصهم لألمير عبد القادر، وضربوا بالمدافع احتفاال بالخليفة ، وقد 

ويضيف قائال وهذا .. اإلبل وكميات من األموال و التمورخصوه بهدية تمثلت في مجموعة من 

   )254 (."خبر مهم

  

  حسب مالكن ،ازاـ تاجتماع عن تتوفر لدينا أي أخبار جديدةال "      ويذكر في  نفس الرسالة 

وال أحدثكم عن الشروط الجديدة بين  . فإن السلم مضمون إلى تازا بعض المسافرينيتناقله

 ننتظر تأكيد هذا الخبر من خالل البريد الذي سيأتينا غدا من العاصمة و نحن األمير و فالي،

    )255(".وسنرد عليه ،)كذا(عن طريق القايد
  

  

  
  
 
 

                                                 
252  - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas…op-cit.P.552. 

ان ذا مهارة ونفوذ كبيرين في مدينة الجزائر،طالما متع خياله كو  عبد القادر،ركان عميل لألمي. أحد يهود الجزائر : ابن دران-  *

ولهذا الهدف كان منذ شهور يحاول أن يقنع عبد القادر بأن الفوائد التي يحصل  بالربح الطائل الذي سيجنيه من الطرفين المتنازعين،

وبعد أن رخص له  عن طريق تجويعهم،،قيمة نصر يمكن تحقيقه ةعليها من إطعام الفرنسيين ستفوق كثيرا من الوجهة العسكري

 وبعد أن نجح في مهمته عاد إلى الجزائر -بروصار – األمير بمساومة الفرنسيين توجه إلى وهران وفتح المفاوضات مع الجنرال

  .120.، صالمصدر السابق، )الكولونيل(اسكوت :  أنظر."العاصمة
253  - Ibid .P.512. 
254  - Ibid, P .515. 
255  - Ibid, P .516.  



  

 نحن "يفيدنا بمعلومات جديدة بالعبارة التالية . 1839. 8. 19وفي رسالة رابعة  بتاريخ 

 الذي يتمنى البخاري الحاج  ألن القائد، غير ذلكة لم نستطع معرف. تازااجتماعن مدائما في شك 

الشرق اطعات ـخلفاءه في مق بعد ، ألن األمير كان ينتظر قرار يتخذ أي أنه لم نيالسلم أخبر

ن اباليهودي ير أن ـقد ذكر لي هذا األخ ، و المبعوثالذين لم يلتحقوا في الوقت الذي جاء فيه 

 رـع أقارب األميـ لك بها م الرسالة التي بعثتوقد كان معه منذ . األميرموجود رفقةدران 

ادم سيعلنون عن نهاية ـبت القـأن الحرب ستندلع من جديد و السيبدو لي ، و عبد القادر

 )256(".ازاـاجتماع ت

  

 عن اًفي هذا المضمار أكثر أهمية من سابقه كونه ناتج) Roches(ويعتبر ما قدمه روش 

 اإلجتماعقة هامة للتأكيد على انعقاد هذا  وثيوبهذا فهولقاء مباشر بينه وبين األمير عبد القادر، 

  )257(".ماعـالتحق كل خلفاء المقاطعات إلى تازا مكان االجت" إذ يقول مايلي. وري بتازاـالش

  

تازا وسنوردها كاملة حصن  في  عبد القادر ويقدم لنا أيضا قصة جرت بينه وبين األمير

 المجلس الشوريحدثه عن األمير بتازا أل إلى تبلما ذه" نظرا ألهميتها البالغة، إذ يقول مايلي 

 عبد القادر بما تقرر في المجلس األميرصرح لي . 1839  أنعقد بتازا في الثالث من جويليةالذي

 لكنني فهمت من نظراته أن ،وأضفت أنا أسئلة عقب هذه القرارات الخاصة باستئناف الحرب

خالل هذه األحداث التي جرت قررت من األمير،  و قال لي .أتراجع عن هذا الكالم الذي قلته

سكن مكون لك ي وهناك ستسكن أنت أيضا و قد أمرت بأوامر أن ،تغيير سكني إلى تاقدمت

 ....  طلبي، قبلواقد حاكم المدية التي طلبتها لك وة ستتزوج بابنيه تصل إلبعد أن، و هناكمالئم

  لكقرر تزويجك في المجلس ولم يبق أنه تعبد القادر فقال له .كالم األميرلم يعجبه   أنهثم يذكر

  )  258(.6.7.1839بعدها انصرفت عن األمير بتاريخ ....في األخير روش ليقول ... سوى التنفيذ

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
256   - Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas, op-cit.P.  518 .  
257 - Roches (L.), Trente- deux ans à Travers L'Islam, (1832-1864),T.II librairie de Firmin  

Didot,Paris.1884.P.386. 
258  - Roches (L.) , Dix -Ans à travers L’Islam, (1834-1844), librairie Académique Didier, Paris, 

1904, PP.186-187.204-205. 



  

، الموجهة م1841 في مذكرته األولى بتاريخ شهر أوت)Garcin(ويأتي ما قدمه غارسان 

ضيفا معلومات جديدة يورد فيها ومسابقيه مدعما في نفس السياق إلى وزارة الحرب، بمعلومات 

بعث ملك المغرب هدايا لألمير كرد على هداياه السابقة، وهذه الهدايا تمثلت في بنادق " ما يلي 

الخ، والملك وعده بأنه سيؤازره ضد االستعمار الفرنسي وفق ما وعده، وبعث له ...وبارود

  )259(".ا وهو فخور بهالذي ارتداه األمير عبد القادر في اجتماع تاز" قفطان خليفة"
  

 الحظنا أن صاحب  التاريخية العربيةالجدير بالمالحظة أنه أثناء مطالعتنا للمصادر و

وفي إطار سياسة ... " بالعبارة اآلتية)Garcin(التحفة يذكر نفس المعطى الذي أورده غارسان

   الدولية بتوجيه السلطان موالي عبد الرحمن الهادفة إلى الحد من تعاظم نفوذ األمير على الساحة

يحثه فيها على استئناف ) م1837(وصيته مع موفد األمير ابن عبد اهللا السقاط عند استقباله بفاس 

الجهاد ونقض معاهدة مع الفرنسيين، وحمله لهذا الغرض هدية تسلمها األمير عبد القادر من 

أي قفطان (ان التي تحدث عنها غارس وربما تكون نفس الهدية)260(".مبعوثه هذا بحصن تازا

  .)خليفة
  

 م1839الثالث من جويلية قد حددت  المصادر والنصوص والوثائق والجدير بالذكر أن

 )Azan( ليون روش وأزانكتاريخ النعقاد اإلجتماع وهذا ما لمسناه عند كل من

 جويلية من نفس 28باستثناء النقيب دوماس الذي ذكر تاريخ أخر وهو . )Daumas(ودوماس

 بعرض هذه النصوص الخاصة بهذا الشأن قصد معرفة األحداث المرتبطة بانعقاد وسنقوم. السنة

  .هذا اإلجتماع من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من التناقض الوارد أعاله
  

جويلية الثالث من  تازا في جتماعاتقرر " بهذا الصدد مايلي) Roches(يذكر ليون روش   

 3قد خلع المبعوث المغربي على عبد القادر في ل - وأورد ذلك في العبارة التالية -.م1839

 وبعد . قفطان المبايعة الذي يعطيه خليفة موالي عبد الرحمان سلطان المغربم1839 جويلية

، وكان البد من انتظار وقوع مخالفة جديدة لبنود المعاهدة جتماع تقرر خوض غمار الجهاداال

) Valée ( الكبير بعد أن أذن الماريشال فاليوقد تقرر عقد هذا االجتماع. قبل الشروع في القتال

الذي أحنقه تصلب عبد القادر ورفضه ألي تعديل يطابق روح ميثاق معاهدة التافنة ألهالي 

  )261 (".متيجة بإغارة على القبائل الخاضعة لألمير

  

 

                                                 
259 - Emerit (M.), op-cit, P.P.276. 

   .318. ، ص السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر ( الجزائري -  260
261 - Roches ( L. ) , Trente- deux ans à Travers L'Islam… op-cit, P.P.386-387. 



، وتقرر م1839 جويلية 3في  اجتماع تازا عقد" بمايلي) Azan( أزانونفس المعطى قدمه 

أ االجتماع بمناقشة الخطة الهجومية على سهل متيجة وتدمير مزارع ومنشآت المعمرين أن يبد

الفرنسيين المستقرين في مقاطعة الجزائر ووهران، غير أن هذا األمر تقرر أن ال يصدر بذلك 

  )262( " إال إذا ارتكب الفرنسيون مخالفة جديدة تكون واضحة االنتهاك لمعاهدة التافنة
  

معلومات تؤكد ما ذكره سابقوه ومضيفا معطيات بدوره  )Rousset(ي أورد كاميل روس  

كل قادة وخلفاء األمير عبد القادر اجتمعوا بتازا " انفرد بها، إذ يقول في هذا المضمار مايلي 

بعثه ملك المغرب مع " الخليفة" ن قفطانإفي اجتماع شوري، وم 1839يوم الثالث من جويلية سنة

شارك "  محمد صادق قائال أكد هذا أيضا  ماك ) 263 (.لألمير عبد القادرضابط سام وألبسه بنفسه 

 ترأسه األمير عبد القادر وحضره  في اجتماع شرعي بتازام1839 جويلية 3ابن عالل يوم 

  )264(." ستئناف الجهاداالخلفاء وأعيان الناحية وقرروا باإلجماع 

  

 1839 .5.  14 بعث بها بتاريخ في الرسالة التيفيمثل رأيا آخر، ف) Daumas(دوماس أما 

جتماع  وأن هذا اال،جويلية 28جتماع تقرر عقده في  اال"يقول م، والموجهة إلى الجنرال غيهنيك 

ومن   ) 265 (.األخبار الواردة سيتمخض عنه السلم أو الحرب في نهاية األمر إذا ما صدقنا أخر

 8 .25 بتاريخ )Daumas( دوماسفي الرسالة التي أوردها) Yever (جهة أخرى أيضا يذكر إيفر

أخطأ في تحديد الثالث من جويلية ) Roches(ة إلى الجنرال غيهنيك أن روش ه، والموجم1839

   )266 (.اعـاريخ آخر لهذا االجتمـولكنه لم يقترح أي ت .موعدا الجتماع تازا

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                 
262 - Azan, ( P.) , op-cit, P.154. 
263 - Rousset (C.), l’Algerie de (1830-1840),2eme edition librairie Plan,Paris,1900,P.373. 

  .44.،ص1964الجزائر، , 4،ط.ج.م. دمليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف،، )الصادق( محمد-  264

265 -   Yever (G.), Correspondance du Capitaine Daumas…, op-cit .P.P.504-505. 
266 - Ibid, P. 505. 

 
  



 بتازا بتاريخ الرأي القائل بانعقاد المجلس الشوريمن خالل هذا التناقض فإننا نرجح 

سبب واحد يتمثل في شخص ليون هذا حسب ما يبدو لنا إلى يعود  ،م1839الثالث من جويلية 

 ت، الذي كان كاتب سر األمير عبد القادر في فترة بناء السالم التي أعقب*) Roches(روش 

 روش  و ال يقل ليون. وأن ما ذكره يعد لقاء مباشرا مع األمير عبد القادرمعاهدة التافنة

)Roches (صنوه الجاسوس غارسان)Garcin( الذي عمل عند األمير كتقني في مصانع األسلحة ،

فقد لعب هذان دورا . بالمدية وكمترجم ووكيل تجاري يورد األدوات من مرسيليا لمصانع األمير

  . في نقل المعلومات إلى الفرنسيين وإطالعهم على أوضاع األمير)Daumas(بارزا مع دوماس
  

 الفرنسيون  في مواجهتهم لألمير القيم األخالقية التي التزم بها استغل ة عامة، فقدبصف

من تسامح، كما سمحت حاجة األمير الملحة إلى العارفين بصناعة البنادق والمدافع ومعالجة 

البارود والنسيج لعدم توفر الخبرة لدى الجزائريين لبعض المغامرين بالتسلل إلى أجهزة دولته 

 بارز في التجسس لومات عنها إلى الفرنسيين في الوقت المناسب فكان لليون روش دورونقل مع

 ساهرة على مصالح فرنسا، فزود وزارة الحرب الفرنسية اًعلى األمير عبد القادر، وكان عين

بأدق المعلومات عن األمير التي ضمنها في كتابه الذي تناول فيه حياته في الجزائر وخدماته 

بصفة عامة فهو مصدر   و)267(".  وثالثون سنة عبر اإلسالمناثنا " له عنوان لألمير، وضع

  .معاصر ومقرب جدا من األمير عبد القادر
  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                 

  .223-222.ص.ص،  السابقع المرج،..،عصر األمير)ناصر الدين(  سعيدوني-267

وهناك عكف على دراسة اللغة  .1832، وتخلى عن دراسته ليلتحق بأبيه في الجزائر سنة 1810ولد بفرنسا سنة :  ليون روش- *

 أول في الخيالة رافق كلوزيل في حملته على وبعدما وصل إلى مرتبة مالزم .1835 في سنة اثم عين مترجما محلف العربية،

 وفي هذه األثناء كان يعمل جاسوسا ويمد .تافنة التحق بخدمة األمير بعدما أعلن إسالمه بصورة مزيفةالوبعد توقيع معاهدة  المدية،

ريا من الدرجة  هرب وعاد إلى الجيش الفرنسي ليعمل مترجما عسك1839وفي أكتوبر سنة .قنصل فرنسا بالمعلومات واألسرار

ثم عين كبير المترجمين في قيادة بيجو،وقد قام بجولة مزعومة بناءا على تكليف بيجو إلى تونس ثم إلى  .الثانية في خدمة فالي

وهذه األسفار محاطة بكثير من ). 1842 -1841(مصر ومكة،حيث عاد حامال معه فتوى مزورة تبيح للجزائريين االستسالم 

أو على األكثر وصل إلى .باحثين أن روش أخفى تنقالته على بيجو وأنه لم يكن قد غادر تونسالشك،بحيث يرى بعض ال

 .1846،شارك في الحرب المغربية الفرنسية،ثم عين كاتبا عاما في المفوضية الفرنسية في طنجة في سنة 1844وفي سنة .القاهرة

 في تونس ثم قائما باألعمال في اليابان،وبعدما أحيل إلى فقائما باألعمال ثم قنصال عاما في  طرابلس، ثم قنصال في تريست،

وقد مات روش في .1885 -1884التي نشرت في جزأين خالل   عاما عبر اإلسالم،32المعاش كتب مذكراته التي تحمل عنوان 

 .169.،صالمصدر السابق،)الكولونال(أنظر اسكوت .1901جوان 
 
  



. 11. 18 بعد اجتماع تازا وكان ذلك  بتاريخ  كان من حصن المديةالن الجهاد فقدأما إع

 األمير في دفاتره الرسمية  الشوري فقد سجلهااإلجتماعوبالنسبة للصيغة الرسمية لهذا . 1839

  :بهذه العبارة 

 فقد وافقنا الفرنسيين على ما طلبوه ،إن الموت أهون من العار و هدم أساس شرفنا " 

 و حملنا أنفسنا ما ال "بيجو" و معاهدة الجنرال "ديميشال"منا أوال و ثانيا في معاهدة الجنرال 

صلح عليها فال بد أن يكونوا قد قصدوا  و جرى الارتضوها و اآلن لما تجازوا حدودا ،نطيقه

 أموالنا و أرواحنا فال عدول ا هذا أن يستولوا على بالدنا و يستعبدونا و دون ذلك بذلوباعتدائهم

   )268(". على الحرب و النصر مطلوب من اهللا القادر الذي ال نقاتل إال إلعالء كلمته

  

بالمدية بمراسلة الماريشال فالي يبادر من مقر إقامته عبد القادر وبعد هذا أخذ األمير 

 أعلن عبد القادر الحرب . 1839. 11. 18محاولة منه لتهدئة الوضع لكن بدون جدوى حتى بداية 

   )269 (.رسميا على الفرنسيين

  

 أن األمير عبد القادر قد ترأس  التاريخيةوبصفة عامة فقد أكدت لنا الوثائق والنصوص

 تازا في الثالث من جويلية بحصنقادة وأعيان مقاطعاته ا ضم كل خلفاء و شوريا كبيراجتماعا

ويعد هذا حدثا تاريخيا هاما في تاريخ منطقة . 1839. 11. 18، قبل أن يعلن الجهاد في م1839

 في حياة األمير ومحطة جد هامة في تاريخ الجزائر ا حاسماًتازا إبان عهد المقاومة ومنعطف

  . المعاصر

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

،المرجع )العربي(إسماعيل  :أنظر.361 ،355.ص.، ص السابقر المصد،)محمد بن عبد القادر  (الجزائري -   268    

  .189.،صالسابق

- 235 .ص .، ص السابقرالمصد،)شارل هنري (رشلش: عن مراسالت األمير عبد القادر لفالي من مقره بالمدية أنظر  - 269

238.  



   : تازاحصنة على الحملة الفرنسي - 2
 

 يعتمد عليها األمير في مقاومتهكان التي تازا من المراكز العسكرية الهامة حصن يعتبر   

 وهذا ما جعل العدو يعقد العزم في عين )270(.، ومستودعا حربيا بالغ األهميةلإلحتالل الفرنسي

شر المستعمر  وقد باآته،منشكل  على تدمير ا رأسا على عقب، ويعمل جاهدهالمكان عن تخريب

 واعتمادا على ما ،هذا مباشرة بعد نقض معاهدة التافنة، وإعالن الحرب مجددا على االستعمار

رحلة ، بالنسبة لألولى فهي م عبر مرحلتين متتاليتينلهم ذلكجاء في المصادر التاريخية فقد كان 

ويمثلها عودة بيجو  مرحلة التنفيذ ، أما الثانية فهي حكم الماريشال فاليتعاصرالتي التخطيط، 

  .إلى السلطة للمرة الثانية
 

  : مرحلة التخطيط  1- 2       
 

 الذي قدمه إلى وزارة الحرب *)Valée(والمقصود بها هو مشروع الماريشال فالي

 الرسالة األولى النحو اآلتي،ثالث رسائل مؤرخة على وقد ورد إلينا هذا من خالل الفرنسية 

 وتم ذلك بعد، م1840.11. 8، والثالثة فيم1840. 8. 19نية في والثام، 1840. 8. 10 بتاريخ

طة هجومية قسمها إلى مرحلتين نوجزهما خ تعهد بتنفيذ و.مشاورات عديدة مع كبار ضباطه

  : فيمايلي
 

وتأمين . وفيها يتم احتالل المدن الداخلية، وفي مقدمتها المدية ومليانة: المرحلة األولى -

 "وهران، مستغانم"انئ البحرية الواقعة تحت االحتالل المواصالت بينها وبين المو
 

وفيها يتم استخدام المدن الداخلية كقواعد النطالق هجمات متطورة، تمكن : المرحلة الثانية -

من احتالل المواقع والمدن المجاورة، وإبعاد المقاومة تدريجيا من الشواطئ والتل ودفعها 

 .)271(إلى الصحراء

                                                 
270 - Westée (C.), op-cit; P.P.335-336. 
271 - Yver (G.), Correspondance du Maréchal Valée…,op-cit,T. IV, P.P.276-279,296-301. 

 9 .17بتاريخ ) Brienne le Chateau( اتوشولد في بريان لو ،)Slyvain Charl Valée( رل فالياش -هو سليفان :فالي - *

رقي .1793تخرج برتبة مالزم سنة  ،1792ن في األول من ماي رتطوع في الجيش بصفة تلميذ ضابط في شالون سورما1773.

 ،1807،فعميد في 1806،فعقيد في 1804فمقدم في  ،1800،فرائد سنة 1794، فنقيب سنة 1794إلى رتبة مالزم أول في سنة 

أعيد إلى الخدمة الفعلية في مارس .1834،ثم أعيد إلى فرنسا حتى يحال إلى التقاعد في 1811 و 1809حارب في إسبانيا بين 

   :أنظر.1841وحتى أكتوبر  ،1837 الحاكم العام ابتداء من أول سبتمبر ليرسل إلى الجزائر ويتسلم منصب ،1834

P.960.  3, T, III, 1966  Paris,/ Dictionnaire Larousse  

 



الماريشال كان مهتما بأخبار وتحركات األمير بمنطقة تازا، والجدير بالذكر أن هذا 

 رسالة من مجموع رسائله التي ةصفه لمنطقة تازا في سبع عشروو وكبرهان على ذلك ذكره

 منها بعثها إلى وزارة الحرب الفرنسية، وواحدة ةأربع عشر -)Yever(نشرها الكاتب إيفر 

  .-واألخيرة إلى الجنرال براغوي ديلييه. ييروواحدة إلى الوزير ت. أرسلها للدوق أور ليان
 

 بالغة األهمية لتميزها عن غيرها مما سبقه، وإضافة إلى ما أوردناه ل فاليوتعد رسائ

 منها سابقا، نذكر هنا على سبيل المثال ال الحصر في رسالة موجهة إلى وزارة الحرب بتاريخ

في نظر األمير عبد حصن تازا بها  التي يتحدث فيها عن األهمية التي خص  م،1839. 2. 25

 مؤونته و أدوات كنزه و  تازاقلعة ن األمير عبد القادر جمع فيإ"  القادر، إذ يقول فيها مايلي

، يورد م1839. 7. 6 لنفس الوزارة بتاريخ  موجهةو في رسالة أخرى )272( ." ذخيرة حربية

  )273(".ملكا مما ي جزء حصن تازا األمير يخبئ في"سياق مايلي الفي نفس 

 

وألجل هذه المعرفة المسبقة عن أهمية تازا من طرف هذا الماريشال فقد جعلها إحدى 

فصل حملتين عسكريتين، األولى كانت في تنفيذ قاطعة التيطري من خالل ، بمأهداف مشروعه

 . 8. 19 وزارته في رسالة بتاريخعرضه على وهذا ما . الربيعفصل الخريف والثانية في 

   :فيها مايليجاء م .1840

  :في مقاطعة تيطري

       .رــة أشهـانة لمدة ستـتموين المدية وملي -

      .تنفيذ عمليات تأديبية ضد القبائل المؤيدة لألمير -

    )274 ( .ازاـير في تـآت جيش األمـتدمير منش -
 

الخطة الهجومية ، وحسب م1840. 12. 31  بعثه إلى وزارة الحرب بتاريخ في مشروع أخرو

   :أكد تقريبا نفس البنود التي ذكرها سابقا بمايليأثناء حملة الربيع  لثالثةا
 

  :مقاطعة تيطري ووادي الشلففي 

  .مهاجمة األمير في الجهة الشرقية من إمارته المتاخمة لمقاطعة تيطري -     

  .ات فيهاـة و تركيز حاميـال ، المديـ مدن شرشاللـ احت-     

 )275 (. األمير في كل من بوغار و تازا آتـع منشـر جميـتدمي -     

                                                 
272 - Yver (G.), Correspondance du Maréchal Valée…., op-cit, T. III, P.89.  
273 - Ibid, P.136. 
274 - Ibid, T. V, P.219.  
275 - Ibid, T.IV, P.301. 



  :التنفـيذلة ـمرح  1- 2       
  

، فقد كلف * )Bugeaud( الجنرال بيجولم تعد الجزائر في هذه المرحلة بالدا غريبة عن

مرتين قيادة الوحدات الفرنسية في مقاطعتها، وإدارة شؤون المنطقة الغربية لفترتين كما سبق 

إحكام السيطرة عليها ب على دراسة أفضل السبل لتنظيم البالد بغية دأف) 276(.وأن أشرنا إلى ذلك

نلخصه في ثالث  )277().10أنظر الخريطة رقم (مخططه التخريبيتوزيع قواته بطريقة تتوافق وب

  :مراحل كما يلي
  

ن والسيطرة على الساحل الجزائري وإنشاء قواعد رئيسية على طوله تك: المرحلة األولى -

 على طريق البر من ئرية وربط جميع الموانـالت عسكـالق للقيام بحمبمثابة مراكز انط

  .جهة، وللوصول إلى الداخل الجزائري من غير عائق من جهة ثانية
  

ها من الهجمات ـافية لحمايتـتل وتركيز قوات كـاحتالل منطقة ال: المرحلة الثانية -

  )278(.ت، مليانةالجزائرية، وأهم هذه المراكز المدية، معسكر، تلمسان، تاقدم

  )279 (.د القادرـير عبـى الجنوب لمراقبة األمـإنشاء مراكز متقدمة في أقص: المرحلة الثالثة -

 : وقد كان اهتمام بيجو بالمنطقة مثل سابقه أيضا وهذا ما يوضحه لنا الجدول التالي  
 
  

  
  

                                                 
المصدر .80-66. ص.ص.1982الجزائر، ، 3 .،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،ط بيجولالماريشا،)العسيلي ( بسام – 276

                            .255، ص السابق

277  - Azan (P.), Bugeaud et l'Algérie op-cit, P 98-97 . 
278 - Azan (P.), L’Armée d’Afrique de 1830 à1852, in collection du centenaire, librairie plan, 

imprimerie national, Paris, 1936, P.P.339-342. 

279  - ibid, P.P.350-355. 
ولد     ،Thomas.Robert Bugeaud de La Piconnerie D’isly:روبير بيجو دوليقورنر دوق اسلي – هو توماس:بيجو  -*

 برتبة 1804 حيث عمل في الزراعة،التحق بالجيش في ماي la Duranty  رانتيفي مقاطعة الدو ،1774 أكتوبر سنة 15بتاريخ 

نقل إلى إسبانيا حيث حارب لمدة ستة سنوات .1806 أفريل 19 فمالزم يوم 1805 ديسمبر 22جندي،رقي إلى رتبة عريف في 

أرسلته .1830مة بتاريخ مارس ،ليعود إلى الخد1815ترك الجيش برتبة عميد في ماي .وتعلم المبادئ الخاصة بحرب العصابات

،فحارب عبد القادر في معركة السكاك وانتصر عليه،رقي بعدها إلى رتبة جنرال في 1832الحكومة الفرنسية إلى الجزائر سنة 

 عين حاكما عاما للجزائر حيث 1841وفي أوائل  .1837 ماي 30وض األمير ووقع معه معاهدة التافنة بتاريخ اثم ف.1837أوت 

ويموت بعد ذلك بثالث أيام فقط من  ،1849عاد إلى فرنسا ليصاب بالكوليرا في جوان .،في منصبه1847أواخر سنة بقي حتى 

  P.210.  3, T, I , 1966  Paris,/ Dictionnaire Larousse:  أنظر.إصابته

                           

 



   )280(:توزيع قوات الماريشال بيجو -

  

 : فرقة مشاة الخطوط-
  الفرقة المقاطعة التاريخ  العمليات العسكرية

 في حملة الربيع بإمرة الدوق 1841اشتركت هذه الفرقة خالل سنة   من  إلى

- أفريل27(ومليانة في )  أفريل7-1(دانيمور وبحملة تموين المدية 

وحملة )  جوان2-ماي19(ثم في حملة بوغار وتازة ). ماي9

  ). نوفمبر7 سبتمبر حتى 27(الخريف 

7. 1841  22. 2 .1841  
  الجزائر

 الرابعة

 و

  لعشرونا

 

  : فرقة مشاة الخطوط-
 الفرقة المقاطعة التاريخ  العمليات العسكرية

 8-1( بحملة الربيع و تموين المدية 1841اشتركت خالل سنة   من  إلى

  ). ماي9- أفريل27(ثم في تموين هذه المدينة ومليانة في ) أفريل

ي ديلييه حملة  جوان نفذت بقيادة الجنرال براغ2 ماي حتى 19ومن 

  .تازةضد بوغار و

01. 1. 1844  22. 2 .1841  
  الجزائر

  الثالثة

  و
  الخمسون

  

 : فرقة مشاة الخطوط-
  الفرقة المقاطعة التاريخ  العمليات العسكرية

ثم في تموين )  أفريل8-1(اشتركت في حملة الربيع وتموين المدية   من  إلى

 جوان حاربت 2 ماي حتى 12ومن )  ماي9-أفريل27(ومليانة 

  )فل وشتازةبإمرة الجنرال براغي ديلييه في بوغار و
26. 7 .1841  22. 2 .1841  

  الجزائر
السابعة 

  عشر

 

 : فرقة الفرسان اإلفريقيين-
  الفرقة المقاطعة التاريخ العمليات العسكرية

 7-1( شاركت في حملة الربيع وتموين مليانة 1841 خالل سنة   من  إلى

  ). ماي9-فريل أ27(و) أفريل

 3-جوان6 (تازةو حملة الجنرال براغيي ديلييه على موقعي بوغار و

  ).جويلية

17. 5 .1842  22. 2 .1841  
  األولى  وهران

 بقيادة الجنرال تازةحملة الربيع وتموين المدية ومليانة،بوغار و

  ). ديسمبر-نوفمبر( براغي ديلييه وحملة الخريف 
  الرابعة  وهران  1841. 2 .22  /
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 انطلقت إحدى كتائبه بقيادة الجنرال  من مشروعه العام،وتطبيقا لهذا التوزيع العسكري

وصلت قوات هذا األخير إلى تازا التي فبراغوي ديلييه من مركزها بالبليدة اتجاه جنوب المدية، 

وقت كان األمير ، في )281(، على الساعة الواحدة بعد الزوالم1841. 5. 25احتلها هذا القائد في 

المنطقة، ويعلق ال  من تازا بالخروج منها عندما اقترب العدوبحصن قد أصدر أمرا لجيشه 

 إن هذا القرار الغريب الذي أمر به األمير عبد القادر يندرج "قائال على  هذا ) Lacroix(كروا 

عن مقاومة العدو  فعندما تأكد من عجزه ،في نطاق الخطة الدفاعية الجديدة التي تبناها األمير

بالسالح رسم مشروعا يقضي بإنهاكه و إعيائه عن طريق الجوع و بذل الجهود دون 

   )282(".جدوى
  

 فلدينا ثالثة نصوص هامة ، عشية سقوط منشآتهحصن تازاأما فيما يخص وصف حالة 

. من حيث المعطيات األثرية من جهة أخرىو لها أهمية  تعبر على هذا الحدث األليم من جهة،

، وتعد هاته األخيرة متفاوتة األهمية )Azan(واسكوت وأزان) Lacroix(ذكر في مقدمتها ال كروا ن

  : كاآلتينوردها 

  :)De Lacroix(نص دي ال كروا  -

لم تواجه قوات براغوي ديلييه أية مقاومة تذكر أثناء " يتحدث في هذا السياق بمايلي

 تتصاعد من القلعة التي أحرقها سكانها عند احتاللها لتازا، بل شاهدوا أعمدة عالية من الدخان

  )283 (. "بدون صعوبة في أيدي هذا  الجنرالالحصن االنسحاب منها، فسقطت منشآت 
 

 ):Scott(وتــنص إسك -
  

تعد المالحظات التي قدمها هذا العقيد في مذكراته شبيهة بالوصف أعاله، غير أنها 

بارزة حضرت فرنسية  في إشارته لشخصية تختلف عنه في كونه يقدم لنا إضافات جديدة تتمثل

 تازا أيضا دخلها )كذا( و مدينة"...يوم سقوط منشآت األمير بتازا، ومن أهم ما جاء فيها مايلي

  ا على أوامر السلطان ماي وهي مثل تاكدمت تحولت إلى يباب بلقع بناء25م ن يووالفرنسي

  دا ــ لم يج،* )(Duc D'Aumalالدوق دومال األمير عبد القادر، و تبعا لذلك فإن الجنرال و)كذا(

                                                 
281- Westée ( G), op-cit, P.P.335-336.  

Ministère de La Guerre, op-cit, P.313. :أنظر   
282 - Lacroix (A. De), op-cit, P 233.    
283 -Ibid., P171. 

 - 1822" ،االبن الرابع للملك لوي فيليب األول،وهو جنرال ومؤرخ من مواليد باريس Henry Duc d’Aumal:  الدوق دومال*

،وترك مؤلفا تاريخيا هو 1843 أثناء حملة  الجزائر،حيث استولى على زمالة األمير عبد القادر في سنة اسمهبرز  ، "1897

 .Larousse,T.I,Paris,1965,P.248: أنظر. كونديهمراءتاريخ أ

 



وإنما وجدا بدال من ذلك أعمدة الدخان تتصاعد و  ،أحدا في المدينة ليرحب بمقدمهما

. 5 .27متجاه مليانة يوا و لذلك فقد عجال بالجالء عنها وتراجع جيشهما في .أكوام الرماد

  )284 (."م1841

  

  :)Azan(نص أزان  -
  

نا من طرف هذا العقيد، لما امتاز به من إحصاء يعد هذا النص أحسن وصف ترك ل

 ماي لم يبق من 26 ح يوماو في صب" يلي حيث يصفها بما. للمنشآت المعمارية التي اندثرت

 ماعدا اللوحة التأسيسية دباغة أو مصنع القماشال الحصن ال القلعة وال قناة المياه، وال معمل

 باب الحصن، احتفظ بها من أجل إرسالها المصنوعة من الرخام التي كانت مثبتة تحت مدخل

  ).34رقم صورة الأنظر  ()285(".إلى باريس
  

كما نشير في نفس السياق بما ذكره أزان عن نقل اللوحة التأسيسية لتازا من طرف 

 عبد القادر، فقد اخذوا كذلك ر من رموز الدولة في عهد األمياًالتي تعد رمز المستعمر الغاشم،

   )35رقم صورة الأنظر  ()Girouette(.)286(ل في دوارة للرياح شاهدا ماديا آخر تمث

 

 تازا وبسقوط باقي حصون وقالع األمير عبد القادر، فقد حصنبداية من تاريخ احتالل 

استغل العدو الفرنسي أغلب المواقع اإلستراتيجية لهذا األخير، وكان ذلك في وقت بدت الحاجة 

الحاميات الفرنسية في خط المدن الداخلية، وهي فيه ملحة وبصورة خاصة لربط الصلة بين 

معسكر ومليانة والمدية، ولهذه الغاية قام العدو بإعادة بناء المدن والحصون التي ضربها جيشهم 

  .)287(من قبل وهي تازا وبوغار وتاقدمت وسعيدة وسبدو
  

وفيما يخص اإلجراءات التي قام بها الفرنسيون بتازا في إطار استغالل المنطقة 

ن بعث بهما دوماس ا، فلدينا بهذا الشأن رسالتيتعويضها من مركز مقاومة إلى مركز استعمارو

إلى جنراليه تعد بالنسبة لنا جد هامة في معرفة بداية التغيير العمراني الذي حدث بتازا، 

وتساعدنا على تتبع التطور التاريخي للمنطقة باعتبار هذا الحدث يمثل نهاية مرحلة وبداية 

 . أخرى في التاريخ العمراني لها، الذي يبدو لنا أنه قد حافظ على طابعه ودوره العسكريمرحلة

                                                 
  . 102، ص،المصدر السابق،)الكولونال( إيسكوت -  284

, Azan - 285( ,.) P .171.P, cit-op..….K.E.l’Emir A 
286 - A.E.K .et l’Algérie au XIX E, Siècle dans les Collections du Musée Condé à Chantilly .Paris. 
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. 3. 10حيث يذكر دوماس وصفا متطابقا وبنفس المعطى في كلتا الرسالتين، األولى بتاريخ 

  الموجهة .1839. 5. 14 اريخـانية بتـوالث ،)Ghehneuc(رال غيهنيكـ، الموجهة إلى الجنم1939
بعد دخول القوات الفرنسية إلى منطقة تازا بقيادة الجنرال " مايلي )Rapatel(نرال رابتالالج إلى

، وعينوا عليها م1888براغوي ديلييه وتحطيمها لمنشآت األمير عوضت بمركز استعماري سنة 

   )12أنظر الصورة رقم (  )288 (." كحاكم عام)Trolard(السيد تروالر
  

 مدينة عسكرية على الطريقة الفرنسية، وهي غير بعيدة وابتداء من هذه السنة تم اختطاط

وبعد استرجاع السيادة الوطنية بقيت محافظة على طرازها الفرنسي  عن قلعة األمير عبد القادر

أنظر ( .تحت اسم مدينة برج األمير عبد القادر، تخليدا وتشريفا لرمز الدولة الجزائرية الحديثة

  ).         07المخطط رقم 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
288- .434-192.P.P.cit- op,…Correspondance du Capitaine Daumas, .)G( Yever  



  
  
  
 
 
 
 

 

 
 

  

  

  

  

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 :افـطالع واإلستكشـل اإلستـمراح -أوال
 

ازا بعد اندثار كل المنشآت السابق ذكرها فراغا دام أربعين سنة قبل ـشهد موقع ت

ح هذا باستغالله من طرف بعض ـوء حظه فقد سمـولس ري،ـعمليات اإلستكشاف األث

ير مساهمة ـفكان لهذا التعم ع،ـت جل الموقـنطقة ببناء مساكن فوضوية عم في المياألهال

ذاك، وهذا لجهل المسئولين والناس ـاهرة للعيان وقتـار معالمه التي كانت ظـيرة في اندثـكب

  )23 رقم أنظر الصورة.(الذين ال يعرفون قيمة اآلثار المحيطة بهم
  

 األصلي للفضاء العمراني المندثر ائج ذلك إتالف وتخريب المخططـوقد كان من نت  

ع الفوضوي يزداد ـالمه من جهة، ومن جهة أخرى فقد أخذ هذا التوسـجراء عملية ردم مع

اسات واألجزاء من ـغالل بعض األسـعلى حساب الموقع األثري ككل، إلى جانب است

لي ـاألصمران ـخل العاالجدران بدمجها ضمن هياكل مبانيهم كأرضيات أو حوائط وبالتالي تد

ا األخير، والجدير بالذكر أنه أثناء عملية ذبالحديث، وهذا ما أثر سلبا في تحديد قيمة وأهمية ه

اية ـع أثرية تعد في غـالتهيئة التي قام بها هؤالء إلنشاء مبانيهم قد عثروا على شواهد وقط

  . الحقا كما سنرىمن األهمية بل من رموز الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر
  

مال التي كانت تقوم بها الشركة الوطنية لألبحاث ـ، إثر األعم1974وقد حدث في سنة   

ان على سوار ـاص في عين المكـاالستغالالت المنجمية أن عثروا عفويا عند أحد األشخ و

يد ـرير في شأن ذلك إلى السـير محددة، وتم إرسال تقـى أخرى غـمع إبرته وسيف ولق

اريخ ـلة بتـل مراسـ، في شك289*ار القديمةـفته مدير المتحف الوطني لآلثذاك بصـتمام آن

  ). أدناهوثيقةالأنظر (.م1974. 4. 22
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  . إلى مدير متحف الباردوةمراسلة من الشركة الوطنية لإلستغالالت المنجمي -

  )مير عبد القادراألعن أرشيف بلدية برج (

  

 



  :ىـلة األولـرحالم -1
  

ية ـالة الوطنـتعود مرحلة االستطالع األولى بمنطقة تازا إلى قدوم بعثة من الوك

لآلثار وحماية المعالم والنصب التاريخية، وبإشراف من السيد علي خالصي رفقة مجموعة 

اينة موقعين أثريين، أحدهما يعود للفترة ـباحثين تمثلت في عملية استكشافية تم خاللها مع

  .ير عبد القادرـقديمة واآلخر لفترة األمال
  

بين ـديمة لسبـرة القـبر األول الخاص بالفتـج السـطرق إلى ذكر نتائـوسنت   

امين، األول هو كون هذه األعمال لم يتم نشرها من قبل، والثاني يندرج في إطار توسيع ـه

لذا فإننا نجد . األثري في مجال البحث ةازا جديدـارئ باعتبار منطقة تـمعارفنا ومعارف الق

ورها الكبير، وفي هذه الحالة نكون مضطرين إلى عرض ما ـروري توضيح تطـأنه من الض

م ـور الملحقة، خاصة إذا علمنا أن هذا الموقع القديـجاء في هذا التقرير مع مجمل الص

طها قة وربـتنا العامة للمنطـة، وهذا حتى تتوافق دراسـيقترب جدا من الموقع محل الدراس

وين فكرة عن طبيعة وضع الموقع قيد الدراسة في ـمع الموقع ، لنتمكن على األقل من تك

  )06أنظر الخريطة رقم (.الفترة التي نتحدث عنها
  

  :ع األولـالموق -
  

 م1981. 3. 28اريخ ـان بتـافه يوم وصول البعثة إلى عين المكـتمت عملية استكش   

تباينتين، ـتين مـار فترتين تاريخيـرز عن وجود آثـإذ تم من خاللها إجراء سبر واحد أف

د ـويع) 06 خريطة رقمالأنظر .(رة الرومانيةـانية للفتـاريخ، والثـجر التـاألولى تعود لف

 ولما قدمه ،ار زيارة مبرمجةـشاف أثري في إطـ عن أول اكتاً جدا كونه ناتجاًهذا السبر هام

كانت مدينة تازا " ية، إذ يقول خالصي مايليتين التاريخية واألثرـمن نتائج تمس الناحي

معروفة قبل اإلسالم والرومان، ويؤكد هذا وجود بعض القطع الحجرية يعتقد أنها كانت 

مخصصة لدفن عظام األموات بعد حرقها، وهذا على غرار ما وجد بالعديد من المدن 

موعة من القبور للسكان ت قبور رومانية، إنما هي مجـالقبور التي عثر عليها ليسو... القديمة

ع الحجرية المستديرة تجعلنا ـبعض القط ... )كذا(وهذه القبور تعرف باسم البازيناس. المحليين

ارة ربما تعود إلى ـنشك في وجود بعض اآلثار لمعبد أو شيء من هذا القبيل، وهذه الحج

  )03نظر الصورة رقم أ( )290(."رةـأعمدة مستدي
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بالقبر عثرنا على هيكل عظمي إلنسان "  هذا القبر يورد مايلي وبعد عملية التنقيب في   

عثرنا على صحن من السيجلي لونه أحمر . م0.85 يهموجه رأسه نحو الشرق، ويبلغ طول رجل

والذي يعود إلى القرن ) 13أنظر الصورة رقم (. عن فوهة القبرم0.05، و ارتفاعه م0.29وقطره 

ة على قاعدته تدلنا على ذلك، وهذا الصحن وجد بين أقدام الرابع بعد الميالد والزخارف المدون

 ونظرا لوجود ،)14أنظر الصورة رقم (تهـد دراسـى المديرية قصـهذا الهيكل، وحملناه إل

لكن عدم وجود ولو . عدة مسامير على يمين ويسار الهيكل فيعتقد أنها كانت لتابوت من الخشب

 انتشار القطع الفخارية ةير إلى كثرـشن ، كماادـب جعلتنا نشك في هذا االعتقـقطعة من الخش

  )291( ."ليـمن نوع السيج

  

جد قيمة تخص مادية واهد ـثة بأخذ صور لشـامت هذه البعـإلى جانب هذا فقد ق   

. ات تخصهاـ وال مقاساًإنهم لم يقدموا لنا ال وصفـمية هذه األخيرة فـ، ورغم أهالقديمةالفترة 

  هذه الشواهد مصنوعة من الحجر، وعلى حد قوله تتمـثل فيفكلوحسب ما ورد في التقرير 

 ةصورالأنظر . ( ومهراسـاناس المسافاتـعالمة لقي ،  جزء من طاحونة ،جزء من عمود

  )18 .17. 16. 15 رقم
  

  :انيـع الثـالموق -
  

شافات إال الشيء القليل ـاألمير عبد القادر من عملية االستكحصن  لم ينل موقع    

تصر على بعض ما شاهدته أعضاء ـأنه قد اقـارنة بسابقه، وكل ما تم في شوالسطحي مق

 على شواهد ا عثروكما .وار القلعةـالبعثة بعين المكان، مع أخذ صور غير واضحة  ألس

قاومة في عهد األمير ـ ومنها ما هو معاصر لفترة الم،ةـ إلى الفترة القديميعود منها ما ،مادية

باره أول ـ أهمية باعتاه المعطيات األثرية فإن ما ورد فيها يعد ذ ورغم قلة هذ.عبد القادر

وقد قاموا  ).20 و19 صورة رقمالأنظر ( يادة الوطنيةـ عهد الستازا فياستكشاف لموقع 

أن ـالصي في هذا الشـول خـ إذ يق.)م1981. 3. 29  (اني من مهمتهمـبزيارته في اليوم الث

، وتم ) 21صورة رقمالأنظر (ير عبد القادر ـر قلعة األمتم تحديد بعض الجدران ألسوا" مايلي

العثور على رجل لدمية من الرصاص المخلوط بالنيكل، وهذه الرجل كانت لدمية واقفة تحمل 

للميالد امن عشر ـا منذ القرن الثـعدان وهذا النوع من الدمى كان معروفا في أوربـبيدها شم

  .ي التقريرلكنه لم يقدم صورتها ف. " خاصة في فرنسا
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ى ـازا بنيت رحـعلى وادي ت" يضيف قائال عن أهم ما الحظته هذه البعثة مايلي    

ومن المعروف أن هذه . على نمط ما كان يستعمل عند الرومانيوه تسير بمياه الوادي،

اء مثل ـانية استوجب بنـافة سكـولهذا ولوجود كث ،ىالمنطقة منطقة زراعية بالدرجة األول

  ." ازاـرية تـقهذه الرحى ب
  

 ادرـير عبد القـود لعهد األمـواهد مادية تعـارة قُدم لهذه البعثة شـوأثناء هذه الزي   

اس مزخرفة ـحلقة من النح"  يقول عنها خالصي مايلي .يوالتي كانت بحوزة بعض األهال

ر عبد ـبمجموعة من العناصر النباتية وعلى جانب منها رسمت صورة رجل يعتقد أنها لألمي

ال الكبار الذين ـبطأل ا أحد آلن الوجه ينم عن وقار وصرامة صاحبه الذي يكون،القادر

الالن ـع هـورة وضـار هذه الصـوعلى يمين ويس .يدـق البعـون إلى األفـيتطلع

دال ـب" زاير ـالج" ورة نجد كتابة كلمة ـة كلها، وأسفل الصـيتناسبان وحجم الصورة والحلق

 من األعـلىم ـتي كانت تزخرف البنود أو القسـظن أن هذه الحلقة ال وأغلب ال."الجزائر "من

  )03الشكل رقم(  و)22صورة رقمالأنظر (."راية ـالعصا والرمح التي تنصب عليها ال
  

ام بإعطاء معلومات إضافية ـقد ق *احي نور الدينـر هنا أن السيد سـويمكن أن نشي 

  )292(." غرام 820زن ـلى سوار من ذهب يازا عـعثر بت" حول هذا السوار بقوله مايلي 

ية من الكبريت مقدمت لنا ك" الي هناك قائال ـي عن آخر ما قدمه له األهـويضيف خالص

ووجود كمية من الكبريت والفحم  ارود،ـومعروف أن بالمكان كان يصنع ملح الب والفحم،

  ." ذلك انيؤكد

  

  

  

  

  
  

  

  

  

                                                 
اسات ضمن أعمال الملتقى األول للبحث األثري والدر، "البحث األثري أبعاد تاريخية وأبعاد فنية" ، )ساحي( نور الدين -  292

 .70.ال، صـقافة واالتصـ، وزارة الث1993، التاريخية بباتنة

  .ذاكـارت أنـة تيـرية بواليـرة األثـيس الدائـافة ورئق مدير الث-* 

 

 

 



 أخذتها البعثة من ةم كذلك روايات شفويرية ، قدمت لهـإلى جانب هذه المعطيات األث

توف كل الشروط ـرير لم تسـة عن تقـات منقولـوما دامت هذه الرواي .عند أهالي المنطقة

  :راما للنص وهي كما يليـ فضلنا تقديمها احت،قائهاـالعلمية الست
  

  :ىـرواية األولـال -
  

 اني بالناحية الشمالية،ـوالثازا مدخالن،األول منهما بالناحية الجنوبية، ـكان لمدينة ت" 

 غير منتظم، وبها مجموعة من المباني لم يبق منها إال التل الذي اًاعيـوكان شكل المدينة رب

  ". التي وضعت أسسها على األسس القديمة للمباني ) كذا(بنيت عليه مجموعة من القرابى 
  

  :انيةـرواية الثـال -
  
 

ل كبير يقال أنه قد هدم بعد دخول ـت في الًراقبة متمثـمالكل برج ـمازال ش"    

يعتقد أن األمير عبد القادر هو الذي ردم المدينة بعد أن قرر الرحيل  الفرنسيين إلى المدينة،

هر لتأتي ـ جمل لمدة ستة أش600ير جند ـو يقال أن األم عنها بعد مدة قصيرة من بنائها،

م ـقة ترابية ولـالمنطقة منطلكن ....- يعلق صاحب التقرير على هذا قائـال-...بالرمال

  )293(.د اآلنـال لحـنالحظ أي آثار للرم

  

  

  

  

  
 
  

  

  

  
 
 

  

  

                                                 
  .4.،صالمرجع السابق ،) خالصي( علي - 293

 



  :ةـانيـلة الثـالمرح -2
  

 وقد تميزت بالعمل .1999 في شهر مارس كانت من طرف األستاذ عز الدين بويحياوي

ي والت األمير عبد القادرحصن شافية تركزت على موقع ـ استكالً أولها أعمان كا،الميداني

 .إجراء أوليـوقع كـعرف على المـحيث تم الت. اذـا مع األستها شخصيـاركت فيـش

 في تلك خيرألوقع األثري اصطدمنا بواقع هذا اـد وصولنا إلى المـوالجدير بالذكر أنه عن

 على مساحة الموقع ع الفوضوي الذي حدثـيئة العمرانية والتوسـحيث ظهر جليا الته ،الفترة

. )23 رقم انظر الصور(  ا كانت تغطي كامل الموقعنًـ مسك88نا حوالي إذ أحصي. األثري

جل معرفة مسار التحري األثري، فتوصلنا إلى أ فضاء الموقع من وكان علينا أن نحدد أوالً

  الميداني من جهة،ااعتمادا على عملن. ييميـكشاف التقـمعطيات أولية أو ما يسمى باالست

  .ليا شأنه من طرف بعض األهومن جهة أخرى لما قُدم لنا في
  

 )434,5 َس434س(الية ـباإلحداثيات التاألثـري وقع ـ تحديد المهذه المرحلةتم خالل 

 ).شمال غرب 3969,2 وشرق غرب 435,3(أما النقطة األثرية له فهي ،)3969,5 َع 3968,5ع (و

 تصميم المباني  كانت ضمن التيكما قمنا بتحديد بعض آثار للجدران) 05أنظر الخريطة رقم ( 

م ـقية رغـد الطبـفالحظنا تعق  المعماريةهااكلـالفوضوية وقتذاك، أو تعبر شبكة هي

إحدى ار هذه الجدران انطالقا من حدود ـوضوحها، واكتشفنا من خالل ذلك مجموعة من آث

المنتظمة بالتناوب  أين عثرنا على جزء من جدار متكون من الحجارة غيرالمنازل الحديثة، 

وارتفاعه الكلي يصل إلى  م،1,20  م،وارتفاعه1,90 ة من الجنوب إلى الشمال طولهموجه

جدار آخر موجود في أساس وآثار . )24  رقمأنظر الصورة.( سم90وسمكه حوالي  مترين،

متكون من الحجارة   سم،90 م وعرضه 3 يظهر سطحيا فقط طوله ،الجهة  الجنوبية من الموقع

  )25رقمأنظر الصور  ( .موجه من الشرق إلى الغرب ا، بالتناوب أيضةغير المنتظم
  

ار األول المذكور أعاله له عالقة باألجزاء المتبقية داتضح لنا بعد المعاينة أن الج

أنظر الصور (   م1.70المتواجدة في الجهة الشرقية، حيث يبرز أيضا آثار جدار آخر طوله 

موجود في   سم،80، سمكه حوالي ، وإلى جانب هذا هناك جدار يظهر سطحيا فقط)26رقم 

 وسمكه م2.60وجزء من جدار رابع بارز طوله . )27رقم أنظر الصور  (.الجهة الجنوبية

  )28أنظر الصورة رقم .(سم80

  

  
 
 
  



زال تراوح مكانها كانت ال تائية ـار الطاحونة المـاه، فآثـباإلضافة إلى ما ذكرن   

در ـؤكد مصـإنه يـويهه فـئي رغم تشحتى مصدر المجمع الما. )30صور رقم الأنظر (

  )29صور رقم الأنظر .( اه للموقعـالمي

وزة بعض ـي هي بحـرية بمختلف أنواعها والتـايا األثـكما تم النظر في البق

وقطع نقدية تعود لفترة األمير  ،)52الصورة رقم أنظر (تمثلت في كمية من الكبريت  األهالي،

والجدير بالذكر أن هذه الشواهد المادية محفوظة حاليا  .اسيةإضافة إلى راحة يد نح عبد القادر،

  : وهي كما يليرج األمير عبد القادرـبالمتحف البلدي بب
  

 :ديةـع النقـالقط -

أما من حيث  ن من النقود التي ضربها األمير عبد القادر،ـ، وتمثل نوعيةعددها ثالث

انية ـوالث وهما متشابهتان تماما، محمدية،ا من نوع الـ همناـفالقطعتان األولي القيمة النقدية،

  . عبارة عن نصفيةامنه
  

  ):المحمدية "( 2 و1" ةـالقطع -
  

كتب   غراما،75 ملم، ووزنها 17 الشكل قطرها ةهي قطعة نقدية من الفضة، مستدير

  .ورة آل عمرانـ من س19الثة أسطر أفقية اآلية ـعلى وجهها في ث
  إن الدين

  عند اهللا

  اإلسالم

 فيها محل الضرب وضبط تاريخه بطر أفقية كذلك، مكتوـ أسة أربعالظهرو في 

  :ري هكذاـام الحساب الهجـبأرق
  ضرب

  في 

  تاقدمت

  )04الشكل رقم ( و )31رقم أنظر الصورة (  1256

  
 
  
 
  

  

  

  



  

  ):النصفية" (3"عة ـالقط -
  

 14 الشكل يبلغ قطرها ةمستدير هي قطعة نقدية مصنوعة من النحاس األحمر،

  : غراما،كتب على وجهها في أربعة أسطر أفقية هذه األية الكريمة هكذا53ووزنها  ملم،

  اهللا

  حسبنا

  ونعم

  الوكيل

  .رانــورة آل عمـ من س173آخر اآلية  ".لـم الوكيـنا اهللا ونعـحسب" وتقرأ هكذا 

ري في ـاب الهجـأرقام الحسـرب وتاريخه بـأما الظهر ففيه ذكر محل دار الض

  :ذاـية هكـطر أفقأربعة أس

  ضرب

  في

  أم عسكر

  )04الشكل رقم ( و)32رقم أنظر الصورة . ( 1251
  

، نجد )المحمدية والنصفية(حول الكتابة المركزية في كال الوجهين، وفي كلتا العملتين 

  .ط بارزة للزخرفةـهما نقـابة وبينـين بالكتـدائرتين متوازيتين محيطت
  

دية،أن النصفية منها قد ضربت في معسكر ـ النقظة على هذه القطعـوالجدير بالمالح

وحسب ما ورد في المصادر التاريخية المذكورة سابقا أن األمير عبد القادر قد  ،" أم عسكر"

 يـاً،فهل هذا يعني أنه قد بنى أيضا معمال ثان ك عملته بتاقدمت فقطـلسمعمال أنشأ 

قدمت باسم الحاضرة معسكر، أم أم استعمل طابعا للضرب أو السك في معمله بتا سكر؟ـبمع

  )294(ذا الغرض؟ـوجدت ورشة بهذه األخيرة له
  

  

  
 
 
 
 

                                                 
ة صالح، سواء من خالل أعماله أو لقد حاولنا تقديم هذه القطع النقدية اعتمادا على المنهج العلمي الذي حدده الدكتور بن قرب - 294

ولقد حاولنا قدر اإلمكان رغم قلة خبرتنا في موضوع المسكوكات تتبع طريقة . منه شخصيا من خالل الدروس التي تلقيناها عنده

، )بن قربة(صالح : و حول هذا أنظر. الدكتور بن قربة في تقديم المسكوكات و نرجو أن يفيدنا مستقبال بالتحليل العلمي لها

، دبي، دار البحوث للدراسات اإلسالمية وإحياء التراثشخصية عبد المؤمن بن علي من خالل نقوده، مستخرج من األحمدية،  

المؤسسة .المسكوكات المغربية من الفتح اإلسالمي إلى سقوط دولة بني حماد، )بن قربة(صالح  :كذلك. 2001، 9اإلمارات، العدد،

 .1986.الوطنية للكتاب، الجزائر



كما نالحظ أيضا على مضامين الكتابتين التي احتوتها هذه النقود أن لها دالالت عدة 

 هـ1251" فالقطعة النصفية مؤرخة في  تعكس في مجملها الظروف التي مرت بها المقاومة،

 من سورة آل عمران،أراد بها األمير عبد القادر 173 آخر اآلية ونقش عليها ،"م 1835-1836/

  اء ــوقد ج أنه ليس له من تلك األحداث والظروف الحربية إال صحة العزم وثقته الكاملة باهللا،

ذلك متزامنا لفترة استأنفت فيها الحرب والمواجهة بينه وبين االستعمار الفرنسي بعد معاهدة  

مكسب و انتصار دبلوماسي له، وقد تمكن خاللها من إرساء قواعد ديميشال التي كانت أول 

  .دولة جزائرية حديثة
  

 من 19، ونقش عليها اآلية )م 1841 -1840/ هـ1256( والقطعة المحمدية مؤرخة في 

سورة آل عمران، والتي تعد دعوة صريحة إلى التشبث بتعاليم الدين اإلسالمي الحنيف، وقد 

 .اية فترة السالم المؤقتة واندالع الحرب مجددا بعد معاهدة التافنةجاء ذلك متزامنا مع نه

الل هذه القطعة ـن من خيواألمير عبد القادر أراد من خاللها تبليغ موقف ورسالة رسميت

  . الفرنسيردية، إلى جانب وقوفه الواضح والصارم بإدانة الحركة التبشيرية للمستعمـالنق
  

  :يدـة الـراح -

تعرف بالخامسة، طولها  ، على شكل راحة اليد أو ما)نحاس أصفر(ة  معدنيهي قطعة 

تها زخارف تنوعت بين ـ، تحمل على واجه)295(غرام 12 وتزن  سم6.7 وعرضها سم10

. سخ المغربيـر البارز، بخط النـذت بطريقة الحفـ التي نف "-الجزائر -كلمة "  ابيةـالكت

ا بينها أنصاف دوائر ودوائر أعطت بها وط منحنية شكلت فيمـتمثلت في خط " يةـوالهندس

  ."دـمنظرا محورا على طبيعة الي

صورة الأنظر  (.رفيـصر زخـ خالية من أي عن و ملساء فهيلفيةـ أما الجهة الخ

  ) 05الشكل رقم (  و)33رقم 
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وما قدم لنا  نا به في الموقع،ـافي الذي قمـداني اإلستكشـمل الميـباإلضافة إلى الع

اهدين ـختين أصليتين لشـ م على نس2000فقد تحصلنا في سنة  رية،ـى أثـه من لقفي شأن

أما النسخة األولى فهي صورة اللوحة التأسيسية لتازا .بحصن تازاية وجدا ـماديين بالغي األهم

 وفيما يخص )296(.وقد أرسلت إلينا من متحف الجيش بباريس في عهد األمير عبد القادر،

وقد بعثت إلينا من متحف كوندي  ،)Girouette(صورة تمثل دوارة للرياح النسخة الثانية فهي ل

)Condé( ن قد أخذا من طرف العدو الفرنسي ين الماديين الشاهدوالجدير بالذكر أن هذي. بفرنسا

   .يوم احتالل قواته للمنطقة
  

  :سيةـأسيـوحة التـالل -
  

ومنها  فرنسي لمدينة الجزائر، تازا نحو النادي العسكري الحصنتم نقلها في البداية من 

 K 26500ضمن السلسلة  ،P 18034 715:وتحمل رقم الجرد التالي. إلى متحف الجيش بباريس

  )EKTA  6792EO.)297والرقم 

بت ـذي كتـط الـ م ،الخ1,03 م وعرضها 0,65ية يبلغ ارتفاعها ـ وهي لوحة خشب

ى ستة أسطر قد قسمت السطور رتبة علـوهي م  سم،06ولحروفها العالية   النمط،يبه أندلس

  )34أنظر الصورة رقم (.ر الخامسـالثالثة األخيرة إلى قسمين داخل إطار منفصل وسط السط
  

كتبت الصيغة األولية بحروف صغيرة الحجم جدا مجزأة إلى مجموعتين تحتل كل منها 

  :هذا نص المكتوب و أحد طرفي السطر،
  

وبناها وعمرها أمير  أحيا هذه البلدة طاز، –هللا الصالة والسالم على رسول ا - الحمد هللا" 

  :المؤمنين سيدنا الحاج عبد القادر نصره اهللا،ولما دخلها على فعله ونيته فقال

  ول اآلمل  دليلـاهللا يعـلم أن هـذا لم يــكـن      مني على ط

  وأصبح في التراب ذليل  مني     1255سنة  -كال وإن منيتي لقريبة              

   وإبقاء نفعي الخلق بعد طويل  وقصار ما أبغي رضـا الهــنا                

  

  

  
 
 
 

                                                 
296 - Estre (H), Les Conquérants de l’Algérie, 1830-1857, P.201. 

       G(Yever( , Correspondances du Capitaine :كذلك Azan  )P, cit- op,.…K.E.l’Emir A, )P .171    :أنظر
. 192.P, cit.op …,Daumas 

297 - Archives du Ministère de la Guerre, Musée de L’Armée, Paris, France. 



كانت هذه " بة المنـقوشة بالحـفر الغائر مايلي وعلى اإلطار الذي يحيط بهذه الكتا

بقيادة  ،1841 ماي 26ون في ـنة التي احتلها الفرنسيـالمدي الكتابة موضوعة فوق باب طازا

     )298(" .احب السمو الملكيـيه بحضور صالجنرال باراغوي ديلي

  

د ـجعلتنا نؤك اهد مادي غير قابل للطعن،ـية وما تحتويه كشـإن هذه اللوحة التأسيس

 الخشب وليس كما وصفها كل من أزان من خاللها على أن المادة التي صنعت منها هي

)Azan( )299( ريـهن.ود )Henry.D() 300( رون ذكرما أو ك. بقولهما أنها من مادة الرخام 

)Rond.( نها من مادة الحديدأ.) 301(  

 قد أخطأت في ما ذكره إلى جانب هذا فقد أثبتت لنا أن المصادر التاريخية العربية

 وفي مقدمتها صاحب التحفة وابن رويلة، وممدوح حقي الذي  في هذه اللوحة،األمير عبد القادر

ها من مصادر تترجمب يبدو أنه قام ومحفوظ قداش الذيقيق ديوان األمير عبد القادر قام بتح

  :ا يليـرق إلى ما ذكره هؤالء كمـوسنتط را،ـوأوردها نث أجنبية

  :نص صاحب التحفة -

            اهللا أعـلم أن هـذا لم يــكـن      مني علـى األمل الطويـل دليال

  وأصبح في التراب جـديال.وإن منـيتـي لقريـبة      مني..          كــال

  )302(    ورضى اإلله هو المنى ليكون من      بعد انتفاع الخلق ثم طويـــال     

  :نص ابن رويلة -

            اهللا أعـلم أن هـذا لم يــكـن      مني علـى اآلمل  دليــــال

  وأصبح في التراب ذلـيـال.          كــال وإن منـيتـي لقريـبة       مني

 )303(ون من      وبقاء نفعـي الخلق بعد طويـال         ورضى اإلله هو المنى ليك

 

 

 

  

 

 

 

                                                 
298 - Colin (G.), op-cit, P.P.279-280. 
       Patorni (F.), op-cit, P.P.72-73.                                                                                               
299 - Azan (P), l’Emir A.E.K…., op-cit, P. 171.  
300 - Estre (H.), op-cit, P.201.  
301 - Mont (R), Histoire de la conquête de l’Algérie de 1830 à 1847, T. II, Paris, 1901. P.163.  
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  :نص ممدوح حقي -

            اهللا أعـلم أن هـذا لم يــكـن      مني علـى األمد الطويـل دليال

 "جـديال"وأصبح في الترتيب .          كــال وإن منـيتـي لقريـبة       مني
  )304( انتفاع الخلق ثـم طويــل         ورضى اإلله هو المنى ليكون من      بعد

 
 

 :نص محفوظ قداش -
  

 الذين يقتربون مني عيشهد اهللا أن هذا العمل عملي واألجيال القادمة ستحتفظ بذكراه، وجمي" 

سيجدون من بعدي وإلى  -باحثين بحرارة عن السلم والهدوء - ومن ويأتون أراضينا السعيدة

  )305(".األبد أعمالي الطيبة وفضائلي

  

الذي تحدث عنها باللغة  )Azan( لنا أن هذا األخير اعتمد على نص أزانوقد تبين   

  :بالصيغة التاليةالفرنسية 
  

« Dieu m’est témoin que cette œuvre m’appartinant et que la postérité en conservera le 
souvenir, tous ceux qui la rapprocheront de moi et que viendront sur nos terre heureux, 
recherchant avec empressement la paix et la tranquillité, traversant après moi et jusqu'à 
l’éternité l’exemple de mes bonnes œuvres et de mes bienfaits.» )306(     

غير أن الترجمة الفرنسية الصحيحة والمطابقة لألبيات الشعرية الواردة في اللوحة 

 :على النحو التالي )Patorni(هي تلك التي ذكرها باتورني  ةالتأسيسي
« 1 – Dieu sait bien que ceci m’est point de ma part l’indice de longues expériences.  

   2 – Certes ma mort est prochaine, et bientôt je serai couché misérablement dans la terre. 
   3 – Le comble de mes vœux est d’être agréable à dieu, et de laisser après moi une œuvre 
durable et utile aux hommes. » ) 307(  

وعدم معاينة الصورة  هذا التناقض راجع إلى عدم معاصرة الحدث،خالصة القول ،إن 

 اللوحة لكن وكان بودنا أن نقوم بمحاولة دراسة تحليلية لهذه ،األصلية لهذه اللوحة التأسيسية

عدم وضوحها حال دون ذلك، وبصفة عامة فإن النص األصلي للوحة التأسيسية قد تضمن إسم 

المؤسس وهو األمير عبد القادر بن محي الدين، ويتضـح من مضمـونه أن هذا الشـخص 

  وقد ورد فيه الحمدلة والصالة على النبي صلى اهللا عليه وسـلم، . هو المؤسس الفعلي للحصن

  

                                                 
معناها  ،"جديال "  يقول .138, ص، 1966، تيروـ، ب3ياة، طـ مكتبة الحر، داادرـير عبد القـ األمنديوا ،)ممدوح( حقي -304

 .رابــرا بالتــمطروحا على األرض ومعف
 .66.،ص1974الم، مطبعة مدريد،ـاففة واإلعـافة،وزارة الثقـن وثقـسلسلة ف ،ادرـد القـاألمير عب،)محفوظ( قداش  - 305

306  - Azan (P), l’Emir Aek…., op-cit, P. 171   
307  - Patorni (F.), op-cit, P.72.     



 أمير المؤمنين، –ووردت فيه ثالثة ألقاب وهي .  هجرية هو تاريخ التأسيس1255ريخ والتا

 وقد جاءت الكتابة شاغلة كل المساحة الواقعة داخل اإلطار وهذا -سيدنا الحاج، نصره اهللا 

واشتملت على نقط اإلعجام، غير أنها تخلو من . يعني أن الفنان وضع تصوراً مسبقاً للنص

لذا . وقد كان بودنا محاولة وضع دراسة تحليلية لها لكن تعذر علينا قراءتها. ةالظواهر الزخرفي

  )34أنظر الصورة رقم.(ترجعها الدولة الجزائريةـ نأمل أن تسنكتفي بهذا القدر و
 
 :احـــدوارة الري -

  

ومنها حولت  ،م1841ازا في شهر ماي ـ تحصنمن ) Girouette(تم نقل دوارة للرياح 

بفرنسا ) Chantilly( تيليـشان الموجـود في مدينة )Condé(حف كوندي مباشرة إلى مت

وقد صنعت من مادة الحديد، يبلغ طولها  .-126 -ضمن سلسلة المختلفات ،44وتحمل رقم الجرد 

األولى   عناصر فنية،ةمشكلة من قضيب حديدي يحمل ثالث م، 0,62ها الكلي ـوعرض  م،0,88

ارة عن ـه عبـوالثانية في وسط لق،مغـالل ـل هل شكـاله وتمثـها توجد في أعـمن

  )308 (.يرةـالثة في األسفل وهي كرة صغـوالث ،"اهللا " ثل كلمة ـكل فريد من نوعه يمـش

  ).06الشكل رقم (  و)36 و 35صورة رقم الأنظر (

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
 

  

  

                                                 
308- A, E,K au XIX Siècle, dans les Collections du Musée du Condé a Chantilly, Paris.  



  :ريــقيب األثـل التنـحامر  -ثانيا
  

 قام األستاذ بويحياوي عز الدين بتنظيم حفرية على إثر األعمال االستكشافية األخيرة،  

 م2001تظمة، بداية من سنة ـى حفرية منـع األثري والتي تحولت فيما بعد إلـإنقاذية بالموق

، وسنعتمد عليها للتأكد من بعض المعلومات الواردة في طي هذه الرسالة والتي م2004إلى غاية 

  :اليـلتها األربعة كاـشفاتها بمواسمـسنتطرق إلى مكت
  

  :م2001م ـحفرية موس - 1 
  

، ونظرا للحالة السيئة التي شهدتها م2001. 7. 2تمت فيها أعمال الحفر األولى بتاريخ 

أرضية الموقع جراء التعمير الفوضوي الذي حصل منذ الفترة االستعمارية، وكذا وجود طبقة 

رية إنقاذية بدال من كبيرة من الركام نتيجة إزالة وتخريب بعض المنازل، تقرر إجراء حف

باع أولي حول ـ حيث تم إحداث خمسة أسبار تقييمية للحصول على انط.الحفرية المنتظمة

قي من أجل ـالبقايا المطمورة في جهة محددة ووضع تصور مسبق عن كيفية التوضع الطب

الي وقع وبالتـدراسة مسبقة للمستويات التي يمكن أن نعثر عليها عندما نقوم بالتنقيب في الم

ا إلى الموقع ـهذه األسبار ليست إال بداية تدخلن و. أيضاهتوجيه العمل الميداني واستمراريت

، وباالعتماد )08مخطط رقمالأنظر (  األثري، وقد اختيرت مساحتها بمراعاة طبوغرافية الموقع

ذه نقيب التدريجي لمستويات هـح، أسفرت أعمال التـرية البارزة على السطـعلى البقايا األث

  :ج مهمة نستعرض أهمها فيمايليـاألسبار على نتائ
  

 -  السـبر األول:
 

بعد تعيين المساحة الخاصة به والتي كانت جد محدودة بسبب وجوده في منحدر يحيط 

دريجي تم استخراج ـبه من جهته الشمالية سور ألحد المساكن، وبعد مباشرة عملية الحفر الت

قف لحواف وقواعد ـفخارية وخزفية أغلبها عبارة عن شبعض اللقى األثرية تمثلت في قطع 

دارين يكونان زاوية ـن عبارة عن جـألواني فخارية باإلضافة إلى اكتشاف هيكلين معماريي

الواقع الجدار األول المكتشف في مرحلة االستطالع في وهو ) 37صورة رقمالأنظر (قائمة 

ش غير المنتظم، ملتحم بواسطة مالط ـلدبا بواسطة اـتمت تقنية بنائهم) 24صورة رقمالأنظر (

، كما عثر على حيز صغير )11أنظر الشكل رقم  (كونت تركيبته الفيزيائية من الجبس والطين

  .ا فحميةـفي أسفله يحتوي على بقاي
 
 
 

 



  :بر الثانيـالس -
  

ع لتواجده في أرضية ـابقه وهذا راجـكان تربيع هذا الحيز منتظما على عكس س

أتي في المرتبة الثانية بعد ـما، وقد أفرز هذا السبر نتائج ذات أهمية كذلك إذ يمستوية نوعا 

ث الذي سنذكره الحقا، فقد احتوى عدة قطع فخارية ألواني وأخرى لقنوات صرف ـالسبر الثال

قية ـ اتجاه شمال جنوب، يأتي في وضعية طبير فيه على هيكل معماري ذـالمياه، كما عث

  .ألولر اـأسفل من سور السب

توي ـواد بنائه، إذ يحـزيائية لمـ الفيةتلف عنه في التركيبيـوالجدير بالذكر أنه يخ

على خليط من التربة والحصى، وتغطيه طبقة من المالط يغلب على نسبتها الجبس، كما عثر 

به المواصفات المعمارية والمكونات لسور السبر األول، وهذا ـعلى هيكل معماري آخر يش

م تقريبا ، وهذا ما يفسر تدرج الهياكل المعمارية نظرا للوضع الطبوغرافي 1.70على مستوى 

 )38صورة رقم الأنظر  (.للموقع ككل
 

  :ر الثالثـالسب -
 

كن حديث كان قد هدم جزء ـمنتية لمسـى أرضية إسـاحة هذا السبر علـتم تعيين مس

دأ يظهر مدى غنى المكان ترات بـق ال يتجاوز سنتيمـمنه وبعد إزالة هاته األرضية وعلى عم

ية ـر سطح األرضـة، ولهذا اعتبـفات السابقـباألدوات واللقى األثرية القيمة مقارنة بالمكتش

 .)0.00  / +-أي اتخاذها المـستوى(اإلسـمنتية السابقة الذكر كمنطلق لتحـديد مستوى الطبقية 

 هيكل عظمي  منها تم بروز صخرة كبيرة، عثر بجوارها على نصفسم20وعلى مستوى 

كما تم اكتشاف جزء من جمجمة تبعد عنه بحوالي . إلنسان، تأخذ وضعيته اتجاه شمال جنوب

أما من الناحية الجنوبية الغربية لمساحة الحفر فقد عثر على ثالث جرات  .المتر نحو الشرق

متوسطة الحجم متشابهة في تقنية الصنع والنمط، وقد وجدت في حالة سيئة ألنها كانت على 

مستوى قريب من السطح، وبسبب الحركة الدائمة على سطح األرضية تعرضت إلى تهشم 

 ).07الشكل رقم (و ) 39صورة رقمالأنظر . (بعض أجزائها
  

هذا باإلضافة إلى وجود عدد كبير من القطع الفخارية والخزفية المطلية بالبريق 

 ةنب الغربي من الجرات الثالثها، كما تم العثور في الجاـميز باختالف ألوانـ، وتت*المعدني

، كان يستعمل للطهي، وهذا )40صورة رقمالنظر أ(نـعلى جفن شبه دائري شكل من الطي



لوجود آثار الحرق في بدايته السفلية وبداخله إلى جانب بعض البقايا الفحمية، وقد وجدت إلى 

  )309( .ةارـنديل لإلنـجانبه آنية متميزة من الفخار، كانت تستعمل على األرجح كق

  )08الشكل رقم (  و ) 41صورة رقمالنظر أ(

  :ر الرابعـالسب -
  

حدد موضع هذا السبر التقييمي بجوار عتبة باب أحد المساكن التي كانت تكسو سطح 

الموقع، وأسفرت عملية الحفر بمساحته الضيقة على اكتشاف جرتين كبيرتي الحجم، خاليتين من 

شقق ـر الثالث في الشكل وقد تعرضتا كذلك للتـبالزخارف، وهما مختلفتان عن جرات الس

  )42صورة رقمالأنظر . (نتيجة الحركة السطحية الدائمة عليهما

هذا باإلضافة إلى استخراج عدد من الشقف الفخارية، كما عثر على جزء من جدار يتجه 

  )45 و 44الصورة رقم  (و ) 43أنظر الصورة رقم . (شرق غرب
  

  :ر الخامسـالسب -
  

احته في مكان منحدر، ولم يخرج بدوره عن إطار األسبار األولى، حيث ـمسعينت 

يرة ـو شقف أخرى لجرة كب هان به من القطع الفخارية والخزفية،ـعثر به على عدد ال يست

  )310(.انيةـالتي تعود إلى الفترة الروم" Dolium"يومـمن نوع الدول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
م، 2001جويلية ، )والية تيسمسيلت (التقرير األولي عن حفرية إنقاذ موقع تازا برج األمير عبد القادر،)بو يحياوي( عز الدين -309

  .8-2. ص.ص.م2002، 1.قسم اآلثار، جامعة الجزائر، ع

 سنقوم بتقديم نماذج من الفخار والخزف مع إحصاء لها دون التطرق إلى تفاصيل ذلك نظرا لوجود رسالة ماجستير قيد -*

   ".م19/هـ13القرن " .لقادربرج األميرعبد اتازا موقع محاولة تنميطية لفخار وخزف "المناقشة للطالب علي خيدة تحت عنوان 
  .7 -4.ص.،صنفسه -310



  :م2002م ــحفرية موس -2
  

م، تأكدت 2001بعد الدراسة األولية للبقايا المستخرجة من األسبار التقييمية لموسم 

تحويل الحفرية ) م2002(األهمية التاريخـية واألثـرية للموقع، وعليـه تقرر في موسم 

اإلنقاذية، وإدراج المنهج العلمي المعمول به في الحفريات المنتظمة، واعتمد على أسلوب 

، الذي تم بموجبه تقـسيم سطح الموقع إلى حيزين طبق نظـام الحفرية  الحفرية المفتوحة

  )09أنظر المخطط رقم)(311.(المفتوحة على كليهما

كما تمت محاولة تحديد الفضاء المعماري لفترة األمير عبد القـادر بواسطة الرفع 

ويات التـقني اآللي، وبه عرفت حدود المعلم إذ تمكـننا هذه األخيرة من قراءة المستـ

األثـرية األولى من خالل المخطط المقدم بهذا الشأن والذي يوضح جزءاً من حدود عمارة 

، وإلبراز هذه المستويات األثرية ارتـأينا تقديمها في الحيز )10أنظر المخطط رقم.(القلعة

  :   الخاص بكل منـها وهي كالتالي

  : الحيـز األول-

م، و 30يا جدار منتظم األبعاد بلغ طوله أظهر هذا المستوى األثـري لهذا الحيز بقا

م، شكل هذا الجدار من الحجارة والدبش والمالط، وهو 1.65م، ومتوسط ارتفاعه 0.90سمكه 

يحصر فضاءات معمارية تمثلت في رواق ينتهـي بسلـم يـؤدي إلى مستوى أعلى 

م 2.70م، وعرضـها 10م، وغـرفة مستطيـلة الشكل طولها 1.40م، وعرضـه7.15طـوله

  .عثر فيها على مجموعة من الفخاريات) 47 و46أنظر الصورة رقم(

 كما تم اكتشاف حوضـين بمسـتويين مختلفين مبلطين بتبليط محكم بالحجارة 

م عثر على نصف سفلي لجـرة كبيرة 1.20، وعلى عمق )48أنظر الصورة رقم (المصقولة 

، كما برز من هذا الجدار نتوء )49أنظر الصورة رقم( احتوت بداخلها قنينة صغيرة من الفخار

، )50أنظر الصورة رقم(على شكل جدار فاصل عثـر إلى جانبه على كمية من الكبـريت

كما ) 51أنظر الصورة رقم.(إضافة إلى قطعتين نقديتين متآكلتين بسبب تأثير مادة الكبـريت

  . شقفة فخـارية وخزفيـة30عثر في هذا الحيز على 

 

                                                 
 3.م، قسم اآلثار، جامعة الجزائر،ع2002، جويلية قادرـير عبد الـازا برج األمـر  حفرية تـتقري ،)بو يحياوي( عز الدين -311

  . 2.ص.م2003، 



 - الحيـز الثاني:

ـًا من النتائج المحصل عليها في موسم انط م، تقرر تحديد مساحة السبر الثالث 2001الق

كنقطة انطالق لألبحاث في هذا الحيز، حسب التقسـيم الجديد، وقد عثر على أسـاس جـدار 

. م، شـكل بالدبـش غير المنـتظم والمـالط كمادة الحمة0.70م، وسمكه 10بلـغ طوله 

ى بعد أربعة أمتار من هذا الجدار تم إظهار جزء من جدار آخر وعل) 53أنظر الصورة رقم (

كما ). 10أنظر المخطط رقم( يوازيه مشكل من الدبش غير المنتظم والمالط الهـيدروليكي 

تمثلت في مسـمار طوله ) الحديد(عثر في حدوده على قطعة خشـبية تلتصق بها قطعة معدنية

  )55 الصورة رقمرأنظ. ( سم15

 للقـطع الفخارية والخـزفية فـقد تم اسـتخراج كميـة كبـيرة منـها أمـا بالنسبة

وقد وضعت في هذا ). 55 و54أنظر الصورة رقم .( قطـعة127في هذا الحيز إذ بلـغ عددها 

الموسم بطاقات خاصة بالجرد اآلني للقى المسـتخرجة وأخرى خاصة باإلحصـاء العـام 

األمـير عبد القادر، بواسطة الرفـع كمـا تم تحديد الفضاء المعمـاري لفتـرة 

  )11أنظر المخطط رقم).(312(التـقني
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  :م2003حفرية موســم  -

بعد التأكد من وجود آثـار معمارية تم التركيـز في هذا الموسم على المعطيـات 

علق بالبـيان الطبـقي الذي يساعد على الدقيقة، والمفصلة في كال الحـيزين، خاصة فيما يتـ

وكمحاولة للبـحث الدقيق تقرر مواصلة العـمل الميداني في نفس . معرفة المراحل التاريخية

، مع تقسـيم جديد خص به الحيز األول دون الثاني، حيث )م2002(الحيزين المحدديـن سنة 

فـقية، وكمساعدة لوضع عالقة تم تقـسيمه إلى أربع مساحات أثرية تسهيال لعملية القراءة األ

  :بين المكتشفات األثـرية فيما بينها من خالل تتبع ظهورها في كل من المساحات وهي كالتالي

 

  : الحــيز األول-

  :وهي كما يلي. تختلف حدودها) 12أنظر المخطط رقم(تم تقسيمه إلى أربع مساحات أثرية

  : المسـاحة األولى-

 وقد كشفت أعمال الحفر في مستواها األفقي على ،2م12) م4× 3(تقدر مساحتها بـ

م منها تم العثور على هيكل عظمي إلنسان 1طبقة من األحجار المتوسطة الحجم، وعلى عمق 

  ).57أنظر الصورة رقم (في وضعية غير عادية 

  :المسـاحة الثانية -

، احتـوت على نفس الطبقة من األحجار المتراكمة التي 2م16) م4× 4(قدرت بـ 

ت في المساحة األولى، لكن هذه المرة كانت تتـخللها بقايا عظميـة حيوانية، وبعض ظهر

  .القطـع الفخـارية والخـزفية، باإلضـافة إلى كمـية قلـيلة من مادة الكبـريت

 :المساحة الثالثة -

م، أي مع 1.50، وينخفض مستواها عن مستوى سابقتيها بـ 2م20) م2× 10(تقدر بـ 

لقـلعة المكتـشف في العـام السابق، وقد أفـرزت عن مجموعة من نهاية أسـاس جدار ا

في وضعية متساوية، عليها آثار الحرق، وجزء من ) 59أنظر الصورة رقم (البالطات الفخارية

م، نفذ بطريقة غير منتظمة من 0.70م، وسمكه 6مادة الكبريت، باإلضافة إلى جدار طوله 



أنظر الصورة رقم (على جدار قلعة األمير° 30مال بميل الحجارة والطينة العادية، يتجه نحو الش

  .، هذا مع اكتشاف مجموعة من القطع الفخارية والخزفية)56

  :المسـاحة الرابعة -

، وتأتي في نفس المستوى مع المسـاحة الثالثة، وبعد تجـاوز 2م8) 2× 4(تقدر بـ

بعض القطع م ظهرت شـقف لجرات كبيرة من نوع الدوليـوم، و1.20الحفر إلى عمق 

  .الفخارية الرومـانية من نوع السـيجلي

  : الحيـز الثـاني-

لم يطرأ عليه أي تغـيير في هذا الموسـم، بل تواصل العمل فيه على نفس التقـسيم 

وقد بين التنقيـب فيه على امتداد جدار قلعة األمير عبد القادر ). م2002(في الموسم السابق 

م، الذي يحول مسـاره نحـو 2002مكتشف في موسم بشكل زاوية قائمة مع الجـدار ال

  )56أنظر الصورة رقم . (الجنوب، وهما يحمالن نفس الخـصائص والمميزات

كما تم العثور في هذا الحـيز على جدار له نفس مميزات الجدار المذكور في المساحة 

 عبد القادر الثالثة من تقسيم الحيز األول، ويأتي مبـاشرة تحت أسـاس جدار قلعة األميـر

م منه وجـدت جرة كبـيرة تشبه تلك التـي عثر 0.80وعلى عمق ° 30وهو مائل عنه بزاوية 

عليها في نفس الموسم بالمساحة الرابعة من الحـيز األول، باإلضـافة إلى اكتـشاف أدوات 

غ، باإلضـافة إلى حذوتي فرس 9.25يبلغ وزنه الحالي ) مكيال(معدنية مختلـفة مثل معـيار

  )58أنظر الصور رقم .(تلفتي الحجم، وبعض القطع المعدنية األخرىمخ

أما فيما يخص اللقى الفخارية والخزفية فيعد هذا الحيز منذ بداية الحفرية في موسمها 

األول هو المصدر الغني بهذا النوع من التراث الحضاري والثقافي، فقد بلغ عدد القطع 

  )61 و60أنظر الصورة ) (313.(قطعة128المستخرجة 
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  :م2004  حفرية موســم -  4

تواصل العمل الميداني على أسـاس المعطيات األثرية السابقة، وحفاظا على السير 

الحسن للحـفرية تم تنظيم الموقع بوضع حد فـاصل ما بين اللقى التي تعود للفـترة 

ث في موقـع الـرومانية وتلك التي تبرز طابعها اإلسـالمي، ومن بيـن أهـم نتـائج البح

  : تازا لهذا الموسـم نستعرضها وفـق التقسـيم اآلتـي

  : الحــيز األول-

لم يطرأ أي تحديث في التقسيم الخـاص بالمسـاحات، بل بقيت على تقسيم الموسـم 

  )12أنظر المخطط رقم).(م2003(السـابق 

  :المسـاحة األولى -

المعروفة باسم الدوليوم، وهي أفرزت عدداً كبيراً من القطع الفخـارية بأحجام مختلفة 

متنوعة وجدت مهشمة ومبعثرة في مسـاحة ضيقة، مما يوحي من خالل طباقيتها أنها مستودع 

، ونظرا لكون هذا النـوع من البقـايا األثـرية )09أنظر الشكل رقم.( للفخـار المشوه الصنع

يد زمنه، والراجـح قد عرف استعماله في فترات تـاريخية متعاقبة ومختـلفة يصعب من تحد

، وهذا نظرا لطبيعة ووظـيفة هذه )م1841–1838(هو أنه استغل في فترة األمير عبد القـادر 

باإلضافة إلى هذا عثر بنفس . األواني من قابليـتها للحفظ والتخـزين الجـيد للمواد المختلفة

  . قطعة أخرى فخارية و خزفية ألواني صـغيرة الحجم106المستوى على 

  :حة الثانيةالمسـا -

 

بعد التنقيب المستمر تبين أن اآلثار المعمارية في هذه المساحة متداخلة ومرتبطة بعضها 

ببعض، مما استوجب فتح هذه المسـاحة والمساحة األولى مع بعضـهما البعض، ومن نتائج 

هذا الدمج هو ظهور جدار قلعة األمـير عبد القدر  بوضـوح، ومن جهة أخرى تمت 

لى األرضية المبلطة الفاصـلة بيـنه وبين الهياكل المعمارية المقابلة له، وعلى المحافظة ع

م عثر على قاعدة الجدار الذي تم 0.50مستوى أسفل من األرضية المبلطة وعلـى عمق 

، وآثار لفـرن احتوى طبقة رمادية وبعض البقايا الفحمية، كما عثر )م2002(اكتشافه في موسم 

رص من الحجارة بها ثقب مركزي مما يوحي أنها جزء من رحى على أداة أثرية بشكل ق



أما فيما يخص القطع الفخـارية والخزفية المكتشـفة في هذه ) 64أنظر الصورة رقم .(قديمة

  .قطـعة102المسـاحة فقد بلـغ عددهـا 

: المسـاحة الثالثة-  

وجود فرن عثر في هذه المساحة على هيكل من القطع الحجرية المبعثرة التي توحي ب

فيما مضى إلى جانب كميات قليلة من الكبريت بالقرب من هياكل موضوعة بشكل مسطح، قد 

، كما تم اكتـشاف )63انظر الصورة رقم ( يكون ما تبقى من تبليط األرضـية بالحجـارة

م وال تزال متواصلة متجهة شمال شرق، جنوب غرب، عرضها 10قنوات صرف المياه طولها 

م، تنشق منها قنـاة أخرى بنفس المقـاسات، شكـل هذان العنصـران 0.38م، وعمقها0.35

من الحجارة غير منتظمة األحجام ولحمت بمـالط جيري، كما غطيـت بحجارة مصقولة 

بشكل أفقي، وقد تأكد بعد إبـراز هذين العـنصرين أن لهما عـالقة مبـاشرة بالحـوضين، 

كما عثر على هيكل دائري يشبه فوهة ) 314(م، 2002الموجودين أعالهما والمكتـشفين سنة 

  )62أنظر الصورة رقم . ( كذلك2002البئر وراء جدار الغرفة المستطيلة المكتشفة سنة 

أما فيما يخص القـطع الفخـارية والخـزفية في هذه المساحة فكـانت قليـلة مقارنة 

  . قطعة22مع سابقـتيها إذ بلـغ عـددها 

  :المسـاحة الرابعة -

 المسـاحة األثـرية أعطت لقى أثـرية تعود للفـترة الرومانـية وبغرض بما أن هذه

توضـيح القراءة األثرية، تم تنظـيفها دون التنقـيب فيها، نشـير فقط أنه استخرج منهـا 

أنظر .(أربعة قطـع فخـارية وقطـعة خزفـية، كانت قد ظهرت بـسبب تسرب مياه األمطار

  )13المخطط رقم 
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: الثـاني الحيـز-    

لقد تم إعادة تنظيم وتوزيع العمل الميداني في هذا الحيز بإحداث سبر حتى يسمح فيما 

بعد بإجراء حفرية مفتوحة كوسـيلة علمية، وبـالتالي سميت هذه المنـطقة بالمساحة األولى 

للحيز الثاني، وقد أظهرت طبقة من الدبال تعود ربما لإلسـطبالت التي كانت موجودة قبل 

، وبالـرغم من هذا تم العثور علـى بقـايا فخارية كبيرة )م2001(ية التنقيـب سنة بدا

  .الحـجم، وبعض الجرات المبعثرة مما يؤكد أثر التحطيم

م فقد تم استظهاره هذه السنة وبلغ 2003أما بالنسبة لجدار القلعة المكـتشف سنة 

كل المعماري المكتشف على جانبه م، وتبين أنه لهذا الجدار عالقة مباشرة مع الهي44.60طوله

والذي قد يكون رواقا أو ممرا كسيت أرضـيته وجدرانه بالمالط الجيري، وهذا الرواق يحتوي 

  )68والصورة رقم ) 13أنظر المخطط رقم (على سلم بدرجتـين يـؤديان إلى مدخـل

ـثل أما بالنسبة لآلثـار المتبقية التي اكتشـفت هذا الموسم، فهي قطـع معدنية تم

حذوتي فرس ومسامير كبيرة الحجم، وأدوات وقطع حديدية مسـننة كانت ضمن نظـام 

كما عثر على قطعة نـقدية، . ميكانيكي لطاحونة أو آلـة أخرى استخدمت في هذا المكان

جيدة ) 316. (وهي عبارة عن قطعة محمدية) 315.(سمحت بتأريخ الموقع تأريخا مطـلقا

تؤرخ .  غراما57ًمم ووزنها17النحاس األحمر قطرها الحفظ مستديرة الشكل مصنوعة من 

  :كتب عليها في الوجه في ثالث أسطر أفقية مايلي . م1839الموقع بسنة 

 إن الدين                                            

  عند اهللا 

  اإلسالم                                            

                                                  :       أسطر مايليوفي الظهر كتب عليها في أربعة 

  ضرب

  فــي    

   تاقدمت
1254    

                                                 
   .12 -10.ص. ، ص4. عالمرجع السابق ،)بو يحياوي( عز الدين -  315
  .11 -10.ص.، صالمرجع السابق .....، حول سكة األمير)عبد الرحمان( الجياللي -  316



أما باقي مواصفاتها فهي مماثلة تماما للقطعة المحمدية المعثور عليها في مرحلة 

  )04الشكل رقم ( و) 31أنظر الصورة رقم . (االستطالع السابق ذكرها
 

كما ). م1856(رى تعود إلى فترة نابليون الثالث مؤرخة بسنة باإلضافة إلى قطعة أخ

اإلمبراطور " ها ـتوب عليـمك" Fantaisie"عـثر أيضا على قطعة نقدية غير رسمية 

افة إلى ـباإلض. ، ويبدو أنها كانت ضمن قالدة"يون الثالث وتحمل صورته أيضاـنابل

 لنسر في ارب، إذ تحمل رسماًاس لمئزر محـتشاف قطعة هامة، تتمثل في زر من النحـاك

  )65أنظر الصورة رقم()317 (.وسطها
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 ثالثا- محـاولة تحليل العنـاصر المعـمارية والفنية:
 

 تازا في عهد األمير عبد لحصنا لوصف المنشآت العمرانية والمعمارية ـبعد عرضن

ه نقيب، نصل إلى القول إلى أن هذالع والتـال االستطـوص وأعمـالقادر من خالل النص

 بكشف العديد ا والتعريف بالموقعمن عزلتهالمنطقة راج ـفي إخاألعمال كان لها األثر األوفر 

 كـادت تضيـع باستـثناء تلك القطـع النقدية التي وعناصره المعمارية والفـنية من معالمه

ل نقلها سنة ـ مكانها قبانت ال تزال تراوحـجزء من الطاحونة المذكورة آنفا والتي كو

 .ر عبد القادرـبرج األميـ،إلى المتحف البلدي بم2000
  

اني في ـع المبـما من حيث توزيـا يزال مبهـج العمراني مـإن النسيـ ف و لهذا

واه من حيث ـران كل مبنى وما احتـمثل في عمـاسية، تتـفضاء الموقع من عدة جوانب أس

وقع تعتمد ـلي للمـطط األصـذلك فإن دراسة تصميم المخـل. نيةـالشكل العام والعناصر الف

ائق ـأو ما نملكه من وث) Vayesette(تـالة فايسـرف الرحـومات المقدمة من طـعلى المعل

ة من ـمال الميدانيـه األعـلت إليـا وصـها البعض ومـأنه ثم مقارنتها مع بعضـبش

ار ما ـي هذا الشأن في انتظـعة فـالل ما قدمته لنا الحفريات األثرية بمواسمها األربـخ

  .اـًريات الحقـتفرزه الحف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



  :األمير عبد القادرالتصميم العام لمنشآت حصن تازا في عهد   -1
  

عبد القادر بمنطقة األمير داية أن الموقع الذي اختاره ـح منذ البـان من الواضـلقد ك

الم ـانت معـك امة فقدـمة، وبصفة عسكرية هاـتازا ينطوي على مزايا إستراتيجية وع

مثل ـكري المتـانب العسـطة أساسا بالجـازا واضحة، فهي مرتبـالتخطيط المادي بموقع ت

ي تتكون من ـوقع فهـبة العامة لهذا المـبالنسبة للتركيو .سيـفي مقاومة االحتالل الفرن

يش ـدة والجاـة للقـر ضروريـر والتي تعتبـالفة الذكـيطية السـناصر التخطـالع

ام أو ـكل العـا يتمثل في الشـًتالفا واضحـضها البعض اخـتختلف عن بع واألهالي، و

د ـالف قـمارية، وهو اختـاصرها المعـأو في عن.ملين في بنائهاـنية والمواد المستعـالتق

  .ى بها كل منشأ من هذه المنشآت في فترة ازدهارهاـيكون مرده لألهمية التي يحظ
 
 
 

  :ارة العسـكرية العمـ1-1
  

ارية ـناصر معمـاكل وعـازا على عدة هيـارة العسكرية لحصن تـاحتوت العم

على عنها وفنية هامة تخدم الغرض الوظيفي لهذا المبنى، ورغم إغفال المصادر التاريخية 

نا ـإلخ، إال أن...طبل،ـبزة واإلسـيل المثال ال الحصر نذكر بعض المصانع، المخـسب

استنـادا إلى ما سبـق ذكره مع تـقديم احتمـاالت كلما أمكن  يل عامعرض تحلـسنحاول 

  :  يـما يلـفيذلك 
  

  :ةــالقلع - أ
  

من خالل النصوص المقدمة في شأن القلعة، نرى بأن المصادر قد اتفقت من جهة على 

وجود نظام معماري منتهج بالقلعة وهو قائم على أساس طوابق، ومن جهة أخرى اختلف  تحديد 

 )Westée(،و كل من واستي )318( م40x15ات القلعة، فوزارة الحرب الفرنسية تجعلها مقاس

) Massot(و ماصو )Azan( )322(، وأزان )Bugeaud() 321(، بيجو)Emerit() 320(، إمريت )319(

غير أن ماصو حددها بالشكل  .دون ذكر المقاييس مربع،ـل وهو الـحددوها من حيث الشك

)40x40323 (.) م(  

                                                 
318 - Ministère de la Guerre, op-cit, P. 213. 
319 - Westée (C.), op-cit, P.P.335-236. 
320 - Emirit, (M.), op-cit, P.171.  
321 - Bugeaud (M.), op-cit, P.P.42-43. 
322 - Azan ( P.) , L’emir Aek…. op-cit, P.171. 
323 - Fourrier( P.), op-cit, P.P.146. 



  

 م 60x25 فيوالمتمثلة ) Vayesette(ت ـاسات التي حددها الرحالة فايسويبدو أن المق

واتضح ذلك جليا  )324(.رية بالموقعـهي األقرب إلى الصواب، باعتبارها ناتجة عن معاينة أث

اس ينطبق فعال على ـقاسات أن هذا القيـحيث تأكدنا من خالل الم من خالل التنقيب األثري،

  رقممخططالأنظر  ()325 (.اًر داخليـ وآخاً خارجياً هناك سورما سبق ذكره وهذا ما يؤكد أن

يدانية في مجملها وصفا عاما ـانطالقا مما سبق فقد أعطتنا هذه النصوص واألعمال الم) 14

 :الها فيما يليـللقلعة من الناحية الخارجية والداخلية، ويمكن إجم

  :وارـاألس -

سوار مرتفعة ألخارجية كانت تمثلها احية اـول بأن قلعة  تازا من النـيمكن الق   

األمير عبد إال أن ). م01و سم70(مكها مابين ـو يتراوح س يقدر طولها بستة أمتار،. وضخمة

ب ذلك إلى ـرجع سبـربات العدو، وقد يـ لم يستطع أن يتحصن بها ويصمد أمام ضالقادر

  . رباتهـعلى صد ضالح  المدفعية الذي لم تعد ضخامة الجدران وارتفاعها قادرة ـتطور س

 - األبـراج

رج من خالل النصوص، وقد يكون االختالف مابين ـكل البـح لنا شـ لم يتض   

وص التاريخية إلى كون منهم من قدم القلعة ـالمقاسات المقترحة أو المقدمة من خالل النص

ية أكدت  وجدنا أن الحفر)326( ولما رجعنا إلى نص بيجو. للقلعةاًككل ومنهم من قدم البرج تابع

 استعمل األمير عبد القادربمعنى أن .  مفاده أنها تشبه أبراج تاقدمت التي ذكرها بيجو سابقاقوالً

أنظر المخطط رقم ()3.5x3.5(.) 327(ازا البرج المربع، وقد كانت أبعاده تقدر بـ ـفي قلعة ت

11(  

  

  

  

  

                                                 
324 - Vaysette, op-cit, P.P. 24-23  
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326 - Bugeaud (M.), op-cit, P.P.42-43. 

  .12 - 10.ص. ، ص4.،ع نفسه، )بويحياوي(  عز الدين -  327



   :لـالمداخ -

خـل واحد، يقـدر ارتفاعه من خالل ما ذكـر في النصوص فقد كان للـقلعة مد       

ـًا من خالل االكتشـاف ) 328. (بحوالي سبعة أمتار وسمكه بواحد متر اتضـح لنا الحق

 المـتمثل في قطعة و بالحيز الثاني، 2002الهـام الذي توصلت إليه فرقة التنقيب في حفرية 

بلغ طوله خشبية تحتوي على مسمار حديدي، قد وجدت في المكان الفاصل مابين الجدار الذي ي

) 329. (م، قد تـوحي بوجود باب في هـذا المكان30م والجـدار األخر الذي يـبلغ طوله 10

وهذا يكفي ). 55أنظر الصورة رقم( ومازالت حفرية التنقيب العمودي مستمـرة في هذا المكان

ويبدو أن عملية تشكـيل مدخل . – المدخل–لتوضـيح هذا العنصر المعماري الهام بالقلعة 

ة كـانت بسيطة جدا تمثلت في وضع دعامات من الحجارة الكبيرة المنحوتة بشكـل فتحة القلع

غير أننا ال نعلم إن كان  .على جانبي الجدار ممثلة حوامل الباب وفي نفس الوقت دعما للجدران

و من الواضح أن هذا األخير كان يؤدي إلى الفناء الوسطي . لمدخل القلعة مصراع أو اثنان

  )14ظر المخطط رقم أن.(للقلعة
  

   :رفــالغ -

 وقد بدأت تظهر بعض )330(.اءـودة في جوانب الفنـ موجغـرف القلعـةكانت    

و لم يحدد . اءات معماريةـياوي عز الدين فضـكما يسميها بويح ا،ـًمالمح لما يسمى غرفال

قد نى ـمبافة إلى هذا كون الـباإلض )03x07(.) 331(اتها لحد اآلن هي ـها وإن كانت مقاسـشكل

يل أن الهيكل المعماري وجد ـاحتوى على هياكل تحت أرضية، قد تكون غرفا أو سجنا، بدل

الحظة أن هذه الغرف في ـوالجدير بالم. تقريبا في هذا المستوى، والحفرية مازالت متواصلة

  )47 و46أنظر الصورة رقم(.طة جدران متراصةـمجملها قد كانت مجزأة إلى جناحين بواس

صيص جناح للقادة  ـح، يتمثل في تخـمن الفصل بين الغرف واضوالغرض 

حيث يوجد بها مقر سكن  ن على اإلدارة،وه والعاملؤالعسكريين وعلى رأسهم األمير وخلفا

كلها موجهة إلى الجنرال ) Daumas(وردت عدة رسائل من النقيب دوماساألمير وعائلته، وقد 

 . 6. 30بتاريخ  ذه الغرف، فقد ذكر في إحداهاتؤكد الغرض الوظيفي له) Ghehneuc(غيهنيك 

  أسرة األمير عبد القادر غادرت مليانة للرجوع " مايلي عن استقرار األمير وأسرته بها في 1839
  

                                                 
328 - Bugeaud (M.), op-cit, P.P.42-43. 

 .6. ص.3.،عالمرجع السابق ،)بو يحياوي(  عز الدين -  329
330 - Vayssette, op-cit, P.P. 24-23  
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األمير عبد القادر عاد إلى تازا "  ن بعد سبعة أيام من ذلك بقوله ـو أعل.)332(" إلى تازا 

" ة ثالثة  يورد حدثا آخر في هذا السياق بما يلي الـوفي رس )333( ."واتجه بأسرته إلى تاقدمت 

 وفي نفس الرسالة ."ارس نظامي ـائة وخمسين فـاألمير جاء إلى تازا عبر المدية مرفقا بم

وقد ذهب الخليفة  تضر بتازا،ـقادر مريض في هذه األيام ووالدته تحـاألمير عبد ال...يقول

 ) 334(."رإلى معسكليـأتي بها من هناك مصطفى بن التهامي 

 

 ة الخليفة ابن عالل، بصـفته مسؤول مكان إلقام،اـًاح أيضـوقد خصص بنفس الجن 

في مذكرته األولى بتاريخ  )Garcin(وهذا ما ذكره لنا غارسان  ازا،ـقة تـمباشر على منط

اص ـازا مكان خـيوجد بقلعة ت" يـوالموجهة إلى وزارة الحرب بما يل .1840شهر أوت 

ين ـ من غرفتـدو لنا أن هذا المكـان قد كـان مشكـالًويب ". ابن عالل سيد مليانة، اللخليفة

استنادا إلى نص و)335(.والثانية لمقره اإلداري كقائد ناحية واحدة منها إلقامته على األقل،

 ومكتب خاص )336(.فقد كان بهذا الجناح  أيضا محكمة) Vayssette(و فايست ) Westée(واستي

 )337(.ألمين الخزينة
 

اح الثاني تمثله غرف متعددة و هي خاصة بعامة الجيش، كل حسب رتبته ـالجنأما 

 فيبدو لنا أن هذا الجناح قد كان أكبر ،)Westée(ي ـ إلى ما ذكره واستواستناداً .العسكرية

أنظر المخطط رقم ( )338(.يع استيعاب حوالي ثالثة أالف رجلـمساحة من سابقه، كونه يستط

14(  

 :اءــالفن -
  

ن يـن المذكوريوزيع الغرف وفصل الجناحـن إال لتـ لم يب القلـعة فناءيبدو أن

انع و ـلين بالمصـهيل حركة أفراد الجيش والعامـ تنفيذ المهام وتسضاله، وأيضا بغرـأع

و استنادا  .ام العسكري الداخلي للقلعةـى النظـافظة علـية في المحـالمعامل، لما لهذا من أهم

 ي توزيع الغرف داخل القلعة، فقد كانت قلعة تازا تحتوي على فناء ذإلى ما ذكرناه بشأن نظام

  ) 14رقم أنظر المخطط .(كلـاويين في الشـنائين غير متسـشكل مستطيل مجزأ بدوره إلى ف

  
  

                                                 
332 - Yver (G.), Correspondance du Capitaine Daumas,….. op-cit, P.498. 
333 - Ibid, P.P. 499-500. 
334 - Ibid, P.P.528-529. 
335 - Emerit (M.), op-cit, P. 283. 
336 - Vayesette, op-cit, P. 23-24. 
337 - Emerit (M.), Ibid, P. 283. 
338 - Westée (C.), op-cit, P.P.335-236. 



 :نــالسج -

 وأكدت الحفرية )339(. بداخل القلعة أن السجن كان موجوداً التاريخيةبينت لنا النصوص

 ، من شواهد مادية 2003قيب بالسبر الثالث في موسم ـيه فرقة التنذلك من خالل ما عثرت عل

صورة الأنظر (تمثلت في نصف هيكل عظمي إلنسان، يأخذ وضعيته اتجاه شمال جنوب 

 مما )340(.كما عثر أيضا على جزء من جمجمة تبعد عنه بحوالي المتر نحو الشرق). 57رقم

والجدير بالمالحظة أن  .لمعطيات الحاليةا حسب ايدلنا أن هذا الفضاء المعماري يمثل سجنً

ا على وجود النظام المعماري المنتهج على أساس طوابق وجود السجن داخل القلعة يدلنا أيض

  . و يدل أيضا على احتمال وجود زنزانات تحت أرضية.علوية أو على طابق سفلي
 

 للطابق السفلي من أما الطابق العلوي للقلعة، فلم نعثر على وصف له، و قد يكون مماثالً

و يبقى  ).الهضبة(يعة الطبوغرافية للموقع التضاريسي المتدرج بحيث توزيع الغرف، حسب الط

 .هذا مجرد احتمال

 - الشـرافـات:

 )341 (.اية العلوية ألسوار القلعة وهي ذات شكل مسننـ استخدمت الشرافات في النه   

ارية عسكرية بالدرجة األولى قصد ومن الواضح أن هذه األخيرة كانت تستعمل لوظيفة معم

مراقبة تحركات العدو وإطالق الرصاص نحوه، كما كانت تلعب دور الحماية التي توفرها 

 لغياب الطابق العلوي لهذا المبنى فقد أسقط عنصرا هاما في هذا النوع من ونظراً .للجيش

ذه العناصر أي شيء  ولم يبق من مثل ه،)Chemin de ronde( بمسلك الحراسة المباني والمسمى

 لذا فال  يمكن المجازفة بإعطاء .يذكر، رغم أن النصوص األجنبية أجمعت على وجودها

  .معطيات خاطئة

 - الدرابـزينات:

  بأنها لنصوصيث ذكرت لنا اـازا، حـ الدرابزين بقلعة ت عبد القادراستخدم األمير

ة ـانت مؤلفـ وبما أن القلعة ك)342(.ضرـ حديدية ملونة باللون األختت مزينة بدرا بزيناـكان

ومسالك  تزم في كثير من األحيان وجود شرا فاـمن طابقين، فإن وجود طابق ثان يستل

  .للحراسة عادة ما تحف بالـدرا بزينات بغرض حمـاية العسكـري من الوقوع

                                                 
339 - Clemend (L.), op-cit, P.P63-64. 
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341 - Azan ( P.) , L’emir Aek…. op-cit, P.171. 
342 - Westée (C.), op-cit, P.P.335-236. 



 :يةـارة المدنـالعم - 1-2

 أ-  الــدور:

، من لناه عن المالطـ إلى ما قاـما يخص الدور أنه إذا رجعنـما يمكن قوله في في

تميز، بل ـع الفني المـايات ذات الطابـظ أنها لم تكن من البنـ نالحخالل أعمال التنـقيب

 نوع بني بالحجارة ،ى نوعينـناء المستعملة، وقد كانت علـيل مادة البـكانت بسيطة بدل

ؤكد لنا أنها ـا يمم. شب والقصبـواخ التي بنيت بالخـان يتمثل في األكـوالطوب، ونوع ث

 وأن هذه البيوت كانت مخصصة للجنود فقط، وعليه فالتحليل .سكريةـبنايات للظروف الع

  .ديم نتيجة نهائية عن نوعية مواد البناء كلياـ وتقطا على نوعية المالـًاألثري يعتمد أساس
  

 ننا التعرف من خالله علىـوذج يمكـنازل أي نمـق من تلك المـلم يبوالمالحظ أنه 

 وقد أمدتنـا النصـوص تحت هذا العنوان بعض .ترةـالمخطط المعماري المدني في تلك الف

المالمح لطرق التسـقيف وتغـطية الجـدران، سنتـطرق إليها أثناء حديثـنا عن طرق ومواد 

  .البناء المستعملة
  

  :اريةـالت التجـوارع والمحـالش - ب
  

ا انًـالغة أحيـيع القول أن المبـستطارية، نـوارع والمحالت التجـفيما ذكر عن الش

ماري ـري أو المعـع األثـابق للواقـر مطـديم وصف غيـؤدي إلى تقـصوص تـفي الن

موقع ـبوغرافية الـيعة طـح أن طبـريد أن نوضـوعلى هذا األساس نالحظ ون. أو العمراني

، بقولهما )Azan( وأزان )Massot( من ماصورفـار إليه من طـح بالوصف المشـلم تكن تسم

 ،)Patorni(وباتورني) Lacroix(كروا ، أو ما ذكره  ال )343(وارع وطرق واسعةـعـن وجود ش

 وأثاث ارفـوائها على زخـدى األمير واحتـارية لـالت التجـبقولهما عن أهمية تلك المح

وع من ـتوت على هذا النـعة احـية من وإلى القلـالك داخلـا هي مسـ إنم)344(.راق

  )15أنظر المخطط رقم (.ندـاج إليه الجـا يحتاد لمـاالقتص
 
  

  
 
 

 

                                                 
343 - Azan (P.), L’émir Aek…. op-cit, P.171. 
344 - Lacroix (A. De), op-cit, P. 233. 

     Patorni (F.), op-cit, P.67.     :  أنظر



 1-3-   طـرق استـغالل مياه الموقـع:

 فهو لتازا تنقل بواسطة نوعين من القنوات، أما النوع األوحصن كانت المياه بموقع 

ركة ـهيل حـتوى مائل لتسـ في مستنجزأ ومن الواضح أنها )345(.ارـوات من الفخـقن

  )10قم أنظر الشكل ر(  .المياه
  

ل األرض ، ـباشرة داخـوات محفورة مـن قنـعبارة عفهـو لنوع الثاني وبالنسبة ل 

 35ادق ذات عمق ـماري بحفر خنـقد كان يقوم المعـيرة فـ لسهولة إنجاز هذه األخونظراً

 دتها بطبقة من الحجارة المصقولة والمالط الهيدروليكي،ـلط قاعيب سم و35سم وعرضها 

توضع على شكل مسطح كعازل . ويلة، ثم تغطى القناة ببالطات حجريةفيحصل على قناة ط

  )346(.لتسرب الماء
  

ابـن محي الدين في إطار نوان أن ـالل كل ما ذكر في هذا العـتج من خـنستنكما 

 من المطاحن وهي المطاحن التي تدار ا واحداًأ بتازا نوعـقد انشاستغالله لمياه الموقع، 

وادي ـاء والـياه اآلتية من مصدر المـغل المـ هذا المبنى مكان يشقد تأكد أنو . )347(بالماء

را لطبيعة المبنى فقد ـوكذلك نظ ل الماء إلى المبنى،ـمعا عن طريق طواحن مائية توص

اط ـرف تلك مكان التقـإذ تمثل قنوات الص در لخزان أو خزانات،ـاستغلت األمطار كمص

لحدث يؤكد لنا أيضا أهمية الصناعة الحربية بالموقع وإن هذا ا. خازنـالمياه الموجهة لهذه الم

  . باعتبار كل الصناعات المذكورة سابقا تحتاج إلى المياه

  

  

  

  
 

 
 
 

                                                 
 .8- 2. ص. ، ص3.،ع المرجع السابق،)بويحياوي(  عز الدين -  345
 eme2,A. Picard,I.T,Manuel d’Archéologie Romaine,.)V(et Chapot .) R(Cagnat : أنظر.8.ص،  نفسه - 346

édition,Paris,1917.P.14. 
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 التيار بالحيوانات أو اإلنسان، استعملت في عدة أغراض كطحن الحبوب و رفع المياه من اآلبار، النوع الثاني كان يدار بواسطة

الهوائي وكان مستعمال بكثرة في سجستان وكرما ، أما النوع الثالث فكانت المطحنة فيه تدار بالماء بدل الحيوانات، حيث توضع 

 ،)عبد الرحيم( غالب :أنظر .المطحنة في مكان منحدر يأتيها الماء من المنبع أو الواد الذي عادة ما يكون في مكان مرتفع

  .260- 259ص،.ص.1988، 1، مطبعة جروس برس، بيروت،طريةـسكارة العـوعة العمـموس

 



  :دامهاـاالت استخـناء ومجـمواد الب -2
  

شكيل مادة ـال في تـادر أثر فعـاشها األمير عبد القـظروف الحربية التي عـكان لل

ليا في معالم منشآتها ـيط مبانيها، ويبدو هذا جطـازا، انعكس على تخـالبناء بحصن ت

ح ـ وقد اتض.رة التي ال تزال إلى يومنا هذا تصارع الزمن وتقلبات طبيعتهـالمعمارية المندث

فمن .  فيما يخص مواد البناء المستعملةاًتاريخية أن هناك تناقضـلنا من خالل المصادر ال

 - قلعةالرغم عدم تقديم هذا األخير لوصف  -)Valée(و فالي )Massot ()348(ناحية يذكر ماصو

اية رديئة ـقلعة تازا بن"  والموجهة لوزارة الحرب بما يلي 1840 .11. 12في رسالة بتاريخ 

دة ـنية بطريقة جيـأنها مب) Azan(رى يقول أزان ـ،ومن ناحية أخ)349(وسهلة التحطيم

  )350(.ومتماسكة

الل ما اكتشف لحد اآلن،إذ ـمن خنقيب الحقا ـال التـ وهذا التناقض وضحته لنا أعم

تظم المستعمل مع المالط الجيري لتكوين الهياكل،كما عرف الموقع ـأن هناك الدبش غير المن

) المربعة(وإعادة استعمال الحجارة الضخمة المهيأة أو المصقولة  ،)عدد قليل(استعمال اآلجر 

  )351 (.التي تعود إلى الفترة القديمة

نه قد تنوعت مواد البناء في المنشآت التي أة ـذه الدراسع القول من خالل هـنستطي

ك ـرى، وذلـا من مادة إلى أخـخداماتهـلفت استـازا، واختـبت األمير عبد القادرأقامها 

رة ـثـتعملة بكـناك المواد الصلبة كالحجارة المسـفه. فتهاـتها ووظيـحسب طبيعتها وأهمي

ش، ومنها ـيرة إلى جانب الدبـ لعبته هذه األخري الذيـفي بناء القلعة، وهذا للدور العسك

المواد   و.خارـتحولة كالجص واآلجر والفـمواد معدنية كالحديد، والمواد الطينية اللدنة الم

  .بيةـالخش

، كالحجر والدبش، ةمارـالعفي واد ـهذه الم من بعضالخدام ـصر استـوقد اقت       

  . شبـص والخـنية، كالجـئية والفشاـفتين اإلنـوالبعض اآلجر منها يخدم الوظي

  
  

  

 

 

                                                 
348 - Fourrier( P.), op-cit, P.147. 
349 - Yver (G.), Correspondance du Maréchal Valée,…. op-cit, T. III, P.115. 
350 - Azan (P.), L’emir Aek…. op-cit, P.171. 
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 أ- الحجـر:

اء ـير عبد القادر في بنـد عليها األمـية التي اعتمـادة الرئيسـر المـعد الحجي

لعة والمصانع و السجن و الدور والبيوت واإلسطبل و ـ، حيث بنيت به الق حصن تازامنشآت

 ارة الكلسية الرمليةـة هي الحجعملـارة المستـوالجدير بالذكر أن نوع الحج. بعض المخازن

منطقة ، وكبرهان على هذا يمكن الرجوع إلى ما ذكره ال األولية باويعود هذا لتوفر مادته .)352(

دمت ـولقد استخ ،م1900نةـالذي درس التركيبة الجيولوجية للمنطقة س) Ficheur(الباحث فيشر 

 أما الحجارة المهيأة فقليلة .ها المهيأة وغير المهيأةـارة بنوعيـنشآت الحجـفي تلك الم

أما الحجارة غير المهيأة أو  ).69رقمأنظر الصورة ( االستعمال بالقلعة، تعود للفترة القديمة

إلى ما تتطلبه الحجارة هذا األخير يرجع ). 66رقمأنظر الصورة (  الدبش فهي األكثر استعماال

 . في تلك الظروفالمهيأة من وقت وجهد كبيرين

  :رــ اآلج - ب

 ذلك حسب رشآت المعمارية، واقتصـ بنسبة قليلة في بناء بعض المن*استعمل اآلجر

 ومن الممكن .)27رقمأنظر الصورة .( طـفق لعةـدران القـجأجزاء من المعطيات الحالية في 

  .واسـوافذ واألقـاقي األبواب والنـخل وباجدا انه استغل في إنشاء أطر المد

ر ذو اللون ـازا في فترة األمير عبد القادر اآلجـموقع تعمل بـو الجدير بالذكر انه است

ن ـاتج عـالن**تمي إلى نوع اآلجر المحروقـ، مما يدلنا انه ين)353( ري فقطوجآلاألحمر ا

                                                 
. صخرة رسوبية مكونة خاصة من كربونات الكالسيوم وهي مستعملة كثيرا في البناءهو :  الحجر الكلسي الرملي-  352

    P,Paris,V II,LarousseDictionnaire.1424.:أنظر
  .10- 9. ص.ص .م2002، 1.،عالمرجع السابق ،)بو يحياوي(عز الدين   -    353

لذا ال يمكن إعطاء نسب ثابتة . ة في صناعة اآلجر من مكان آلخر، وكذلك في مراحل تكوينها تختلف أنواع الطينة المستعمل- *

 األلمين المائية الممزوجة بالكلس والرمل الناعم، إضافة إلى تهذه المركبات هي، سيليكاف وبصفة عامةلمركباتها الكيميائية، 

والطينة المالئمة . ن األحمر المصفر بعد عملية التفخير والتسويةاألكاسيد المعدنية، منها أكسيد الحديد الذي يعطي لآلجر اللو

وتحتوي "  وهو تراب أصفر اللون تكثر فيه نسبة العناصر الطينية الصلصالية "-الجمعر–لصناعة اآلجر هي التي تكثر فيها  نسبة 

  .78-77.ص.ص .1956 روت،ـ، بي1  مج، دائرة المعارف،"رـاآلج" ، )نقوال(نقاش : أنظر .%20عل الكلس بنسبة 

 وشاع استعماله عند الرومان في معالمهم، خاصة في العهد ل ظهرت صناعة اآلجر المحروق في بداية القرن األو-  **

 و تتم عملية الحرق بوضع قطع اآلجر في أفران مشابهة لتلك التي يستعملها الفخاري، باختالف حجمها تبعا لمقدار .اإلمبراطوري

ذلك بوضع اآلجر متباعدا وهذا يسمح لكل قطعة بالحصول على نفس كمية الحرارة، بحيث تتحول هذه القطع المادة المستعملة، و

 La Construction Romaine Matériaux et , .)P.J(Adam: أنظر. مهما كان نوعها إلى قطع صلبة ومتماسكة األجزاء
.62.P.1984, Paris, édition Hachette, eTechniqu  

 
 
 



الي فهي ـو بالت ازا،ـالي الذي أنشأه األمير بتـعملية حرق الطينة المستخدمة في الفرن الع

م و ـ س10رضه ـ سم وع5, 22طيل طولهـستر هو ذو شكل مـهذا اآلج و. اعة محليةـصن

  ) 50أنظر الصورة رقم(. سم3سمكه

ونتج عن الصناعة اآلجورية، صناعة القرميد على شكل مستطيل نصف دائري أو 

 سم 13(إحداها أصغر من األخرى مستدير مقعر ومحدب في نهايته، أي في عرضي المستطيل،

  أعاله، المذكورةه وبلون عجينة اآلجر ، وهو غير ملون بل على حال) سم 1 سم وسمكه 10و

 .مثلة في التسقيفـفية بالدرجة األولى المتـمادة وظيـرميد قد استخدم كـومن الواضح أن الق

 يمنع قطرات المطر من االنسياب في الجدران التي تغطي األروقة، حيث يعمل على جمع ذإ

تغطية الممرات التي كانت  وربما استـعمل في )354(.ياه وإنزالها مباشرة إلى السطحـالم

  .موجـودة داخـل القلعة

 ج- المــالط:

المالط عبارة عن خليط متصلب، متكون من مواد صخرية سهلة التفتت، يضاف إليه    

ا في ربط وتماسك مواد البناء مثل دور المالط أساسـ ويت،اعلـ والتصلب يأتي نتيجة التف.الماء

إذ يتميز بسرعة التصلب ومقاومته الشديدة للضغط .  غالبا ما يكون سمكه منتظماافيما بينه

   )355 (.إذ أنه يحمي البناء من الرطوبة والتأثيرات المناخية باإلضافة إلى كونه غير مسامي،

والجدير بالمالحظة أن األمير عبد القادر قد استعمل المالط الجيري في تكوين الهياكل 

 )356 (*.من مادة الجير و الطين و الماءيط مكون ـمارية، وهذا النوع من المالط بسـالمع

) 357(يرـاء األمير عبد القادر لطاحونة للجـعن إنش) Massot (ماصونادا إلى ما ذكره ـواست

األمير عبد بعد أن اكتشف  .اية معالجتها محليـانت تتم عملـير قد كـاج مادة الجـفإن إنت

 غطية هذا األخير كمادة الحمة في تتعملـوقد اس. تاج المالطـ هذه المادة الضرورية إلنالقادر

  جدران 

                                                 
354 - Cagnat (R.) et Chapot (V.), op-cit, P.14. 
355 - Dictionnaire Le Petit Larousse, Paris, 1980, P.603. 
356 - Adam (J.P.), op-cit, P. P.82. 
357 - Fourrier (P.), op-cit, P.147. 

نباتية لتلحيم يحتوي على الطين،الجبس و الجير وتضاف إليه بعض العناصر ال: المالط البسيط:للمالط عدة أنواع منها  -  *

هو مالط بسيط  فللمالط الترابيوبالنسبة .يتكون من الحجارة، الرمل، الحصى، وكلها ذات مقاس صغير فالمالط المركب أما.الخليط

مكوناته عبارة عن كسر القرميد  ومالط كسر القرميد .مكون من تراب طيني وماء، ويصبح المالط هنا مركبا إذا أضفنا رمال إليه

  P. P, Ibid, .)P.J(Adam.77-82.: أنظر.حجام مختلفة، يمزج الكل بالماء ويتصلب بواسطة تفاعل كيميائيأو اآلجر بأ

  

    



وقد  )358(.قاـساب) Vayesette(القلعة وباقي المنشآت العسكرية والمدنية كما أكده فايست

شذبة ـساحات غير المنتظمة الناجمة عن الحجارة غير المـأوال لتسوية الم تخدم لغرضين،ـاس

  )47 و46أنظر الصورة رقم(.ةأو الدبش، وثانيا إلكساب الجدران المنظر الجميل والنعوم

 د-  الجــص:

دام مادة الجص في المساكن والبيوت الخاصة بعامة الناس، حيث تذكر ـاقتصر استخ

 -  مسكنا50النوع الثاني الذي قدر بحوالي  -ساكن حصن تازاـتاريخية بأن بعض مـالمصادر ال

 المباني سيةتكح أن الجص قد استعمل بنطاق واسع في ـومن الواض)  359 (.كانت مجصصة

 بدليل ،انت محليةـاعته كـطقة و صنـادة متوفرة بالمنـ كونه م،المدنية والعسكرية أيضا

ف إلى ذلك فإن استعماله ـأض )Massot(. )360 (ماصووجود مطحنة خاصة به حسب ما ذكره 

يته الطبيعية، فهو يقوم بتلطيف الجو عند ارتفاع درجة ـ مناخ منطقة تازا نظرا لخاصئميال

اء، ويعتبر ـوبة، كما يعمل على االحتفاظ بالدفء أيام الشتـارة من خالل حفظه للرطالحر

  .ا حراريعازالً

  :يرــالج - هـ

حصل عليه ـالط، يتـير صالبة أكثر لمكونات جدران المبنى بما فيها المـيضمن الج   

عالي ونات الكالسيوم، حيث كان يحمى في الفرن الـمن المحاجر الكلسية المكونة من كرب

خلص بذلك من مائها ومن ثاني ـ، وتت)°900 -°800(ادل ـالمذكور سابقا وذلك بدرجة حرارة تع

ن هذا الحرق أكسيد الكالسيوم، من خالل تفاعل ـوينتج ع. حقـأكسيد الكربون، ثم تدق وتس

 وفي آخر التفاعل .وم الذي يعطينا كربون الكالسيومـغاز ثاني أكسيد الكربون مع أكسيد الكالسي

اهزة لالستعمال، ـادة الحمة جـير الناري، يضاف له الماء لنحصل على مـنحصل على الج

 عندما %20بة ـافة الماء إليه ينقص حجمه بنسـالء، علما بأنه عند إضـكما نجده على شكل ط

  )361( .كل عجينةـيصبح على ش
ملية طالء واستعمل الجير كمالط للجدران، ومزج أحيانا مع مادة الجص ليستعمال في ع   

 بتازا في طالء األمير عبد القادرمله ـوالجدير بالذكر أن الجير الذي استع .الجدران كذلك

-  %10(ليط من الكلس يحتوي على ـالهياكل العمرانية هو الجير المائي، وهو عبارة عن خ

، وهو على عكس )°1100-°900(رن بدرجة تبلغ ـلمواد الطينية، يحرق في الفامن  ) 20%

                                                 
  358 - Vayssette, op-cit, P.P.22-23. 
  359 - Ibid.P.23. 
  360 - Fourrier (P.), op-cit, P.147.   
 361 - Adam (J.P.), op-cit, P. P.85. 



. ما ال يتأثر بالرطوبة كلياًـواء وال في الماء كـ، حيث ال يتصلب في اله*غير الدسمالجير 
 ).37أنظر الصورة رقم ( و تبين هذا بداية من الموسم األول من النقيب في السبر الثاني)362(

)363(  

  :ارــالفخ – و
 

مادته ود هذا لتوفر ـ تازا، ويعبحصن من المواد الطينية األكثر استعماالًيعد الفخار 

) Ficheur(كن الرجوع إلى ما ذكره الباحث فيشر ـمنطقة ، وكبرهان على هذا يمالاألولية ب

إلى اكتشاف آثار توحي بوجود عدد أيضا ، وم1900الذي درس التركيبة الجيولوجية للمنطقة سنة

الث إذ أبرزها وأكثرها داللة ذاك الفرن المكتشف بالسبر الث من األفران الخاصة بعملية الفخر،

 من تقسيم الحيز األول سنة 01، وكذا الفرن المكتشف بمستوى المساحة رقم )364 (2001سنة 

  )09أنظر الشكل رقم ()365( .2004
 
 

نات الطينة المستعملة ـيزيائي مخبري لعيـيأتي هذا الحكم في غياب تحليل كيميائي وف

 على أن كل القطع في تشكيل المنتجات الفخارية والخزفية على حد سواء، فال يمكن الحكم

ة فخارية وخزفية ـازا كان له ورشـمصنوعة محليا، غير أننا نؤكد من جهة أخرى بأن موقع ت

إذ وجدنا بهذا الموقع صناعات فخارية تنتسب للفترة ، خاصة بإنتاج ما يرتبط بهذه الصناعة

آلخر ربما و البعض ا. رةـمالها في عصور الحقة لهذه الفتـالرومانية والتي ربما أعيد استع

  .استورد من مناطق مجاورة
  

 التي كشفت عنها * تازا هي قنوات المياهحصنار بـوأهم الشواهد الصناعية لمادة الفخ

فقد  ،)10  رقمالشكلانظر  ( )366(، بالحـيز األول من المساحة الثالثة2003 لموسم أعمال التنقيب

)  سم14(سمح فوهتها الكبيرة حيث ت  سم مشكل من فوهتين،28تم العثور على جزء منها طوله 

كوين قناة ـوتستمر على هذا المنوال الواحدة في األخرى لت)  سم07(بدخول الفوهة الصغيرة 

وتزويد  وقد استخدمت لتوصيل المياه الصالحة للشرب،  .متصلة تحت األرض أو داخل الجدران
                                                 
362 - Adam (J.P.), op-cit, P.69. 

  6.ص.م2001، 1.، علمرجع السابقا،)بو يحياوي( عز الدين -363
  6.ص.م2001، 1.، ع نفسه -364
  .2 ،،ص4.، عنفسه -365

وهو األكثر شيوعا واستعماال في .  الذي يتصلب مباشرة بعد زيادة الماء إليهوللجير عدة أنواع، منها الجير الهوائي وه  -*

الجير الدسم ودرجة صفائه عالية، حيث يحتوي على : و بدوره ينقسم إلى قسمينتحضير المالط مباشرة بعد زيادة الماء إليه، وه

  من هذا األخير، أما الجير غير الدسم فدرجة تصلبه أقل من الجير الدسم يحتوي على %10نسبة عالية من الطين والتي تقدر بـ

   P. P, Ibid, .)P.J(Adam.70-71.: أنظر.  من المواد الطينية%16  إلى 10%
  .7- 5.ص.ص ،4.، عالمرجع السابق ،)بو يحياوي( عز الدين  -366



جدها قد مدت فيها قنوات وإذا ما نظرنا إلى أرض الموقع ن.  بالمياهالمطاحن والمصانع والمعامل

  .توصل في النهاية إلى خزان المياه الموجود كذلك بالقرب من الموقع تتخذ إتجاهات مختلفة،
  

أما باقي الصناعات المرتبطة بالفخار، فهي بسيطة تؤدي الغرض الوظيفي فقط، وهذا 

 الفني ليس غريبا إذ أن الموقع عسكري بالدرجة األولى ال يستوجب توفر الجانب الزخرفي

بل هي أواني تقوم بتلبية االحتياجات اليومية للمطبخ، وتخزين الغذاء . بشكل ملفت لالنتباه

لإلضاءة وإيقاد  ، وأنواع أخرى)49 و42 و39أنظر الصورة رقم( والمؤونة والمحافظة عليهما

  )41أنظر الصورة رقم( .النار

 ن-  الطــوب:

 الخاصة بعامة الناس، حيث تذكر اقتصر استخدام مادة الطوب في المساكن والبيوت

الذي قدر  -المنازل الخشبية -النوع األول -المصادر التاريخية بأن بعض مساكن حصن تازا

 -ية أكواخ أوـ والتي أطلق عليها ماصو تسم)367(، كانت مبنية بالطوب ،-بحوالي ثالثين مسكنا

 -قرابى
وربـما اتخـذت  .نة وتبن وماءـزيج من طيـارة عن مـادة الطوب عبـ، وم)368(

  )369 (.أيضا في بناء اإلسـطبل

 هـ- الخـشب:
ولقربه صن تازا لسهولة الحصول عليه ـ مادة الخشب بحير عبد القادرـاألماستعمل    

جار العرعار ـبرة ومتنوعة خاصة أشـ ثروة غابية معتمن الموقع الذي يتـوفر على

ي التشغيل، فضال عن سهولة ية، وسهولة فـوالصنوبر، ولما يمتاز به الخشب من خواص فن

ة بتنوع ـتخدم في النماذج العمرانية المدروسـوهذه الصفات جعلته يس. صقله وتجهيزه

يب ـ واستنادا إلى ما ورد في النصوص وأعمال التنق.اكن تواجده في المبانيـفته وأمـوظي

وضع ل عمودي في السقف ثم تـكل أوتاد مشدودة توضع بشكـفهو يتوزع بين األسقف على ش

كما استعمل في  صناعة األبواب  .واح أخرى بشكل أفقي تمنع تسرب المالط إليهاـعليها أل
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 من حيث العجن ناية بهاـطينة الخزفية، مع العـينة لزجة وصافية نوعا ما، وهي شبيهة بالـ تصنع القناة أو تشكل بط-  *

فوهتها الكبرى تسمح . خزفي بشكل أسطواني، ويالحظ عليها آثار الدوالبـوالتقنية، وتشكل القنوات بواسطة الدوالب اليدوي ال

 .في أو التركيب بمالط الحم يمنع تشبع وتسرب المياهـحيث تلتحمان معا عند االستخدام الوظي باحتواء جزء من فوهتها الصغرى،

نوات خطوط ـتها بطريقة تسمح بتداخل الوحدات في بعضها البعض، حتى تكون قناة كاملة، كما يالحظ داخل القوقد شكلت فوها

  P, cit-op, .)P.J(  Adam.63.:أنظر .تدارة بدن القناة وهي من آثار أصابع الخزاف أو الدوالبـوحزوز أفقية مع اس

  

 



دسية، ـفي المجال الفني و بعض الزخارف الهنالخشب فقد استخدم إلى جانب هذا كله  )370(

ويتضح لنا هذا من خالل اللوحة التأسيسية لحصن تازا التي أراد  األمير عبد القادر من خاللها 

  )34أنظر الصورة رقم(.د  اسمهتخلي

  :دـديـالح -

 و )371 (زين ـالدرابصنع بعض اآلالت، نذكر منها المطاحـن ، استعمل الحديد في 

مع العلم أنه دخـل في تركيب العديد من منتجات المصانع ربما القضبان لتسييج النوافذ، 

ود مصنع الحربية ونستطيع أن نبرهن على هذا من خالل ما ذكـرته النصوص عن وج

  )55 و 30أنظر الصورة رقم()372(. لألسلحة والبنادق بتازا
 

  

 :ناءـالبوتقنيـات رق ـط – 3
  

 تازا أنواعا شتى من العناصر لوظيفة معمارية بعيدة حصنلقد استخدم المعماري في 

، واستخدم في تشكيلها مواد تحقق له المشار إليها سالفاظروف العن الغرض الفني بسب 

وهذا ما جعل موقع تازا يحتوي على تقنيات مختلفة عن .  أخرىإلى مواد بسيطةإضافة .الغرض

التسقيف و بناء  الطرق والتقنيات المستعملة في  وسنحاول التطرق إلى أهم.بعضها البعض

  .العناصر المعمارية إلى جانب األرضيات واألساسات
  

  :قيفـرق التسـط – 1- 3    
  

على ما ذكر فقـط د اعتمدنا ـن تازا، فقـني حصنظرا لغياب الطابق العلوي لكل مبا

سقيف، والجدير بالذكر أنها اقتصرت على العمارة ـأن طرق التـفي النصوص التاريخية بش

وف انقسمت إلى نوعين وهما، التسقيف ـح لنا من خاللها أن السقـواتض .المدنية فقط

ميات معتبرة من القرميد وبعثور فرقة التنقيب على ك. ب و التسقيف بالقصب والديسـبالخش

 .قيف بالقرميدـتطيع أن نبرهن على وجود نوع ثالث من التسقيف وهو التسـالمذكور آنفا نس

   :وهي على النحو التالي. دون المجازفة بتقديم الشكل أو المخطط الخاص بها

                                                 
 ث مما الشك فيه أن الماء من المكونات األساسية لكل مادة حية، بحي تختلف المركبات الكيميائية للخشب من نوع آلخر، و-370  

  : ع فيها ويظهر اختالف هذه النسب فيما يليـترة التي قطـب طول أو قصر الفـتختلف نسبه في الخشب وهذا حس

اف فيحتوي على  ، أما الخشب الج%50وبعد القطع تنزل هذه النسبة إلى . من الماء%80 إلى %70 عند القطع يحتوي الخشب -

 لاللتواء، ومن صفاته أيضا انه ةوهذه النسب تختلف حسب مناخ المنطقة، وللخشب مقاومة جيدة للضغط، وضعيف.%22 إلى 18%

   .9.، ص1970تأليف، القاهرة، ـ، ترجمة عاكف عبد المنعم، دار األهرام للامةـارة العـأشغال النج، )هيرت(وانر : أنظر .عازل
 .6. ص.3.ع، المرجع السابق ،)ياويبو يح(عز الدين  -371

372 - Azan (P.), op-cit, P.171 
 



  

  :التسقيف بالقرميد  -  أ
  

ارة إلى ـاإلشد كثيرا بحصن تازا، وقد سبقت ـ القرمياألمير عبد القادردم ـاستخ

 هي ىلتين، األولـته وتشكيله إلى وسيـاته، وتحتاج عملية قولبـنوعيته و شكله و مقاس

فين طوليا بعد أن تجف ثم ـالدوالب بحيث تخرط الطينة األسطوانية المنتفخة ثم تقطع إلى نص

انية تتم بواسطة قالب خشبي وذلك بتشكيل الطينة على شكل ـوالث. توضع في الفرن لتحرق

عين منحرف ثم توضع فوق القالب الذي يكون شبه مخروطي، وبعد هذه العملية تجف القراميد م

  .قيف القلعةـتمل جدا أنه استعمل في تسـومن المح)373 (.ثم تحرق في الفرن

 

  :شبـقيف بالخـالتس  - ب
  

قيف بعض المنازل الخاصة بعامة الناس، ومن ـالخشب في تسمادة استعمل األمير 

 بالسقوف، النوع األول خاص يف الخشبيسقتن من الـن التعرف على نوعيخالل هذا يمك

المسطحة التي تتخذ كأرضية لطابق علوي، وفيها يتم وضع مجموعة من الروافد الخشبية 

لها حوامل توضع طوليا بحيث تكون ـدار و في أسفـبعرض الغرفة تثبت أطرافها داخل الج

تين، و فوق الروافد توضع ألواح متراصة إلى واحدة في الوسط في طرفي الروافد من الجه

 ويتحدث .بعضها البعض، وفوق السقف الخشبي توضع طبقة من الجص تثبت فوقها بالطات

و من صنائع البناء عمل السقف بأن يمد الخشب المحكمة " ابن خلدون في هذا الشأن قائال 

وصولة بالدساتير و يصب النجارة أو الساذجة على حائطي البيت ومن فوقها األلواح كذلك م

 ى عليها الكلس كما يعالىط بالمراكز حتى تتداخل أجزاؤها وتلتحم و يعالـعليه التراب و يبس

  )374(".على الحائط

 المائلة أو االنسيابية، وفيها يتم وضع مجموعة السقوفة الثانية فتتمثل في ـأما الطريق  

ن بعضها البعض بمسافات اقل من واح تكون متباعدة عـمن الروافد فوقها مجموعة من األل

  .ريقة عادة في األسطح النهائية للمبانيـافات الفاصلة بين الروافد، وتكون هذه الطـالمس

  

  
  

                                                 
، 1974، نشر أتوليه إيطاليا،  1، ترجمة سامي جرجس، مجف التقليدية اإلسالمية في العمارةحرالمغرب وال، )أندري( باكار - 373

  .507، 506، 504، 502.ص.ص
  .669.ص، 1989، نلبنا - القلم، بيروت، ر، داالمقدمة، )ابن خلدون(  عبد الرحمان-  374



  :سـصب والديـالتسقيف بالق -ج
  

 خاصا بالمباني المدنية، وحسب المصادر التاريخية فإن من التسقيفهذا النوع كان 

بأن خمسين ) Azan(قصب والديس حيث يذكر أزان معظم تلك المباني استخدم في تغطيتها ال

وتتم عملية التسقيف في هذا النوع بفرش كميات  كبيرة )375 (.مسكنا بحصن تازا غطيت بالقصب

يكون جمالوني ثم تشد مع  من الديس أو القصب في أسفل السطح من الخارج الذي عادة ما

ديس أو القصب صف ب ويوضع فوق الصف األول من الـالسقف بواسطة صفوف من القص

 اثان وهكذا إلى أن تصل الصفوف إلى قمة السطح، و تتطلب هذه الطريقة أن يكون السطح ذ

  .طلب تجديد الديس مرة في كل سنةـانحدار كبير كما تت

  

  : الجدران وتغـطيتهااءـ بناتيـتقن -2 -3
  

ية من  المرحلة الثانتقنيات بناء الجدران بحصن تازا خاللواهد ـأولى ش فتـاكتش

و تمثلت في  ) 376 (.م2002 من موسم وأيضـا بالحيز األولكشاف ـعمليات اإلستطالع واإلست

و الجدير بالمالحظة أنها استعملت بشكل واسع بناء على ما اكتشف . تقنية البناء بالدبش المنتطم

) 68أنظر الصورة رقم(استعمل الدبش حسب وضعية المادة األصلية في المحجرو. لحد اآلن

تم يو.  خام ذو مقاييس مختلفة أو منحوت الواجهةويستخدم . حصول على أكبر مقاومة لهلل

استعملت ويبدو أنه قد . )سم3-1(راوح مابينالمتمنتظم السمك ال يالربط بينه وبين المالط ذ

 البطن السفلي أين يكون.  هذه التقنيةاي استعملت فيهان التالعوارض وحجر الربط في الجدر

ستعمل الدبش المحدب اا أو مقعرا نوعا ما حتى يلتصق به المالط جيدا لذا طحـللدبش مس

لل بين الحجارة ـوتضغط لتتخناء توضع حجارة الدبـش بعد المالط  وعند الب،واألملس

وبعدها تمأل الفراغات ثانية بالمالط  واألخرى حتى تستقر في مكانها بواسطة الطرق عليه،

  )11أنظر الشكل رقم ( )377(*.والشظايا الصغيرة من الدبش

 ز، وبالحي)378 (2001إلى جانب هذا فقد كشفت فرقة التنقيب بالسبر األول من موسم 

،عن تقنية ثانية للبناء وتمثلت في البناء بالدبش غير المنتظم الملتحم )379(م2002الثاني من موسم 
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.P, cit-op, .)P.J(Adam  -377149.  
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 هذه التقنية في بناء  فقد استعملت* كانت قليلة وإن)380(.لطينة العاديةوأحيانا با. المالطبواسطة 

تتكون من دبش ذي أشكال غير  و) 38 و37أنظر الصورة رقم( .بعض الجدران و األسـاسات

 أو م0.6وطولها ال يتعدى . 3م006 ال يتجاوز حجمه - منتظمة وغير معالجة بمختلف أحجامه

ة مال الحجارـإعادة استعكما شـهد الموقع  .تتوضع في طبـقة سميكة من المالط - 3م0,7

أنظر ()381( .مةـرة القديـالتي تعود إلى الفت)  والمستطيلةالمربعة(الضخمة المهيأة أو المصقولة 

  )67الصورة  رقم

أما بالنسبة لتغطية أو تكـسية الجدران فقد كشفـت لنا فـرقة التنقيب بالحيز الثاني 

 ظهر هذا و )382( أن األمير عبد القادر قد استعمل المالط الجيري لهذا الغـرض،2004لموسم 

وبعض الجدران كسـيت بطبقة من المالط يغـلب على نسبتها . مرـمالرواق أو جليا في ال

  )49 و46أنظر الصورة  رقم( )383(.2002السبـر الثالث لموسم الجبس اتضحت في

  :ياتـ األرضتغطـيةرق ـط - 3-3
  

 زا،بتابحصن ات المباني التي أنشأها ـغطية أرضيـادر بتـير عبد القـاهتم األم  

ية المبنى، وقد كشفت لنا فرقة التنقيب عن وجود ـفوضع بذلك  تقنيات تختلف باختالف أهم

ليط بالحجارة المصقولة غير ـ أما األولى فهي التب.ياتـاألرض نوعين من طرق تبليط

وقد الحظنا أرضية ارتكازها في ).  سم10حوالي ( السمك   ورقيـقة)384(، المنتظمة الشكل

ي انتزعت منها البالطات،أنها تتكون من طبقة من الرمل متوضعة على بعض األمـاكن الت

 في ت هذه الطريقة استعملو .طبقة من الحصى المختلف األحـجام ممزوج بتربة صلصالية

  )63أنظر الصورة رقم (.سـلمالعتـبات تبليط 
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 سمك 3/5حيث يكون الذيل يفوق . من المستحسن وضع عارضتين أو حجر ربط في كل متر وية الربط في الحائطـلتق -*

وعند البناء توضع  .ش حتى يعطي للجدار مقاومة أكثرـايا صغيرة من الدبـ الفراغات تغمر في المالط شضولملء. الحائط

وبعدها تمأل  تقر في مكانها بواسطة الطرق عليه،ـ واألخرى حتى تسغط لتتخلل بين الحجارةـوتض ، جارة الدبش بعد المالطـح

تظمة وذات ـنية فيمكن أن تكون غير منـراغات ثانية بالمالط والشضايا الصغيرة من الدبش،أما الفواصل في هذه التقـالف

    P,  Ibdi,.)P.J(Adam.149.:أنظر.دارـوليس لها اتجاه واحد أو معين في الج ابتة،ـير ثـواصل غـف
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هي  و.)385(مثمنة الشكلفخـارية دم فيها بالطات ـلثانية فقد استخللتقـنية اوبالنسبة 

.            شكل من أشكال الزخـرفة، تتمثل أساساً في مكعـبات صغيرة أنجـزت من الفخار األجوري

  ) 59رقمصورة الأنظر (
  

  

  :سـاء األسـرق بنـط- 3-4

تازا على هضبة من جهة ، وبنائها على أسس حصـن ا لوجود أغلب منشآت نظر

از األسس، مع العلم أنه كلما زاد ـق إنج طرتفـتلاخالي ـ، فبالت من جهة أخـرىعمران قديم

، التضاريسيةبيعة ـطالتختلف مقاومة األرضيات باختالف  إذ .اس زادت المقاومةـعمق األس

يات غير الجيدة ـفاألرض .ويرجع هذا إلى نوعيتها وإلى تسرب الماء أو عدم التسرب فيها

أما  ).2سم/ كغ3(توسطة يتراوح مابين ـ، والم)2سم/كغ 1(قل الدائم فيها على األقل من ـيكون الث

   )386 ().2سم/كغ 5 ( إلى غايةالجيدة فيصل

لب مواد معينة ومنظمة خاصة إذا كانت األرضية ـس القلعة لم يتطـويبدو أن بناء أس

كما يبدو أيضا أن حفرة ". بمعنى إذا بنيت بعض المنشآت فوق األسس القديمة مثال" .صلبة

، فكان اًيطـازا تعد مبنى بسـ خاصة إذا علمنا أن قلعة تاألساس كانت غير عميقة جدا،

 لتكوين قاعدة بناء متينة وغالبا الًاس محفورا وقابـالمعماري يكتفي بمستوى معين يكون األس

  )387 (. سم في العمق70ما تبلغ 

ع كمية من الدبش المسطح بطريقة تسمح بتسرب ـ بوض القلعةسـوقد تم إنجاز أس

س خاص بالمباني ـاسك قطع الدبش كمية من المالط، وهذا النوع من األسالماء ، واستعمل لتم

ظام الكبير فكانت تنجز عادة ـير والمزدوج، أما بالنسبة ألسس النـالمبنية بالنظام الصغ

 يكون عرض األساس اكبر من عرض الجدار لتجنب انغراس المبنى حيثبالحجارة الكبيرة، 

 و وية األرضيةـرة فتكون على شكل درجات لتسأما أسس األراضي المنحد.داخل األرض

  )12 الشكل رقمأنظر ()388 (.م01 إلى 0,70يتراوح سمكها ما بين 
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386 - Planat ( P.) , Encyclopédie de l’Architecture et de la Construction, T.VI, Fasc 2, P.392. 
387 - Ibid, P.392. 
388 - Ibid, P.393. 
 



  

    :رفيةـالزخوالعنـاصر يع ـالمواض -4

 4-1-  المواضـيع الزخـرفية:

:من المواضيع الزخرفية التي وجدت بحصن تازا، وإن كانت قليلة يمكن ذكر مايلي  

  :يدـة الـراح - أ

كرمز مكافأة وجزاءا لقادته،حيث كانت تعلق على   *األمير عبد القادر راحة اليداتخذ 

 ولها دالالت أخرى أيضا في فترة ابن محي الدين ، فربما تكون هذه اليد. )389(شواشيهم

، كما تدعى باللغة العامية والتي حرفت عن معناها األصلي الذي )الخامسة(المبسوطة أصل 

 وتمثل كذلك رمز راية الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر يعني البيعة على الجهاد،

اسي عن الدولة ـتقالل سيـ، حيث عبر  عبد القادر من خاللها عن اس)33صورة رقمالأنظر (

داللة واضحة عن ميالد الدولة الجزائرية غير هذه العثمانية بعد أفول حكمها في الجزائر، و

عن انتهاء الحكم التركي وأن التعبير خاللها األمير  أراد من ية للدولة العثمانياًـتابعة سياس

  )05أنظر الشكل رقم ()390(.مانية لم يعد أمرا وارداـارتباط البالد الجزائرية بالدولة العث

  
 

  

                                                 
 

وتعرف لدى األجانب بيد فاطمة   شكلت اليد محور دراسات العديد من الباحثين،نظرا لوجودها في مختلف الحضارات،-*

   P.1907,Alger,.A.G.S.in B"ala main de fatm",.)E(Lefébure.411.:أنظر. وبفلسطين بكف مريم

المجوهرات والحلي في ،)ف(بن ونيش : أنظر.وهي بمثابة طلسم تحمي صاحبها من الحسد ومن أعين السوء وتمدد من حياته

  .11.، ص1976الجزائر، وزارة اإلعالم والثقافة، سلسلة الفن والثقافة، ،الجزائر

 Chevalier (J.), Dictionnaire des:أنظر. أو السلطة والسيطرة والعدالةويرى فريق من الباحثين بأنها ترمز إلى اإلخالص

Symboles, Paris, 1969, P.481. .  بينما يعتقد فريق آخر بأنها ترمز إلى أهل البيت الخمسة، أو إلى أركان الدين اإلسالمي

  P, 1958, elNeuchât, Braconnière, Arts et Symboles, Au Sahara", .)j(Gabus.39.: الخمسة أنظر

بل أن ظهوره يعود إلى فترات سبقت الحضارة اإلسالمية  والحقيقة أن هذا العنصر الزخرفي لم يكن وليد المجتمعات اإلسالمية،

 وكذلك الفينيقيين و القرطاجيين حيث استعمل فلقد وجدت أشكال اليد على منشآت ومقابر البابليين والمصريين القدماء، .بعدة قرون

 Ibid, .)E(Lefébure ,:أنظر.وكان يعتبر بالنسبة لهم بمثابة صالة  لآللهة ي شواهد قبورهم مرفقا بهالل ووردة،بكثرة ف

P.P.415-416. . وجد بعض المسيحيين ) 1453( عند فتحه القسطنطينية)1481 -1415(وبعض األساطير تذكر أن محمد الفاتح

  :أنظر. الحائط بكفه ومنه أصبحت كشارة لهمالالجئين لكنيسة أيا صوفيا فأهلك هؤالء وقام بضرب
.251.P, 1902, Alger, Adolf Jordan, L’Orfèvrerie Algérienne et Tunisienne, .)P(Eudel   
.251. P,Ibid.)P( Eudel -389 

، )م19.م16(من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الهجري) السفح الجبلي(قصور منطقة جبال عمور ،)حمالوي(علي:أنظر

  .ص.ص.ت.د.دراسة تاريخية أثرية، رسالة دكتوراه دولة ،جامعة الجزائر، قسم اآلثار
، معهد التاريخ، مجلة الدراسات التاريخية،  "م1945-  1518أصول العلم الوطني الجزائري المعاصر " ، )شاوش( حباشي -  390

 .107-  103.ص.م، ص1995. 9جامعة الجزائر، ع



 :  اتـرافـالش - ب
  

ادر األجنبية أجمعت ـر أي شيء يذكر رغم أن المصـبق من مثل هذه العناصـلم ي  

ن لها شكل مسنن، والجدير بالمالحظة أن الشرافات إضافة إلى كونها  حيث كاعلى وجودها،

   .وسيلة من وسائل الحماية،إال أنها تعد أيضا عنصرا زخرفيا يضفي على المبنى جماال
  

  :ةـر الزخرفيـالعناص  -2 -4

من العـناصر الزخرفية التي وجـدت بحصن تـازا هي ثالثة أنواع تمثلت في 

  :لنباتية والكتابية، وإن كانت قلـيلة هي أيضا نذكرها فيما يليالزخارف الهندسـية وا

  :زيةـرفة الرمـالزخ - أ
  

 أهم عنصر فني استخدم في دوارة الرياح  فقط حيث يعد الهاللاقتصرت على عنصر

الهالل يعتبر و . وكذلك في السوار بشكل مفتوح  على شكل مغلقالتي صنعت من مادة الحديد،

والجدير بالذكر أنه ابتداء من . لتي تأثر بها الفنان المسلم عبر العصورمن العناصر الفلكية ا

، اتخذ الهالل كعنصر زخرفي على التحف المعدنية، والحلي وتجليد م11/القرن الخامس الهجري

للداللة ) الهالل( فعبر بالجزء /أما عن مدلوله فيمثل رمز اإلسالم، ألنه أصل التقويم .)391 (الكتب

 وال يزال المسلمون يستعملونه في الحساب القمري ويستدلون به على .)392 ()الماإلس(على الكل 

 وال نعرف إن كانت دوارة الرياح .*بعض التواريخ كالحج وبداية ونهاية شهر رمضـان

، أم تعود إلى القرن الثامن م19/ الهجريث عشرسابق ذكرها قد صنعت في القرن الثالال

بعد العثور عليها ، واحتفظ بها بقلعة األمير عبد القادر ) اهللا جعفر بن عبدحكمأي ل(م14/ الهجري

  ).06الشكل رقم(و) 35صورة رقمالأنظر . (صن تازاـأثناء تهيئة الموقع لبناء ح

  

  

  
 

  

  

  

                                                 
 .574.، ص1970، القاهرة تاريخها فنونها وآثارها، مطابع األهرام التجارية، مصر، "لحليا"، )حسين(عبد الرحيم عليوة   -  391
، ترجمة وتعليق، أبو القاسم سعد اهللا، المؤسسة الوطنية للكتاب، "1830 – 1500" الجزائر وأوربا، )وولف(جون بول   -  392

  .179.م، ص1986الجزائر،

 يعود إلى مرحلة مبكرة، حيث وجد على وجه وظهر القطع النقدية الساسانية،أما  ظهور الهالل كشعار في الفن اإلسالمي-*

وقد اتخذته الدولة العثمانية شعارا رسميا لها حيث كان بمثابة .مرافقته بنجمة في بعض المقابر المغربية فهو رمز أو صورة للجنة

    P,cit- op.)j(Gabus.39.:أنظر. رمز للقوة والسلطة



  :باتيةـ النةرفـالزخ – ب
  

وهي من أكثر العناصر الزخرفية شـيوعا مقارنة باألنـواع األخرى، حيث وجدت  

لالنتباه، بالمـوازاة مع هذا يقل استخدامها في راحة اليد ودوارة في السوار بشكل ملفت 

  .وقد تنوعت أشكالها واختلفت أنواعها وأحجامها. الرياح
  

 فبالنسبة للسوار فقد استعمل فيه الفنان زهرة القرنفل التي نجهل موطنها األصلي، ومن 

، فأحبوها إلى درجة  " karanfil" المحتمل أن يكون أصلها صينيا أو إيرانيا، ويسميها األتراك 

كما التجأ الفنان في هذه التحفة للزخرفة . جعلتهم يمثلونها على الكثير من منتجاتهم الفنية

.  التي ال تقل أهمية عن التجائه لعنصر األزهار*بالمراوح النخيلية وأنصاف المراوح النخيلية

 هذا وذاك فقد استعمل ورقة إلى جانب. وكانت هذه األوراق أحد العناصر الزخرفية الهامة

  )03رقمانظر الشكل ( )393( .األقنتة وبعض البتالت
  

 فريدة من نوعها  وفيما يخص دوارة الرياح فتعد الزخرفة النباتية الموجودة في وسطها

، فهي زخرفة محورة عن  وجديتهاالموضوع المتناول فيه أو شكلال حيث استعمال سواء من

ينقسم إلى جزأين، األول منها يمثل مقطعاً طولياً لزهرة الزنبق، و الطبيعة تمثل مقطعاً طولياً 

 وقد جاء الكل بطريقة فنية أضفت على التحفة جاذبية ورونقا )394(.الثاني يمثل ورقة كأسيه

 ).06رقمانظر الشكل ( ".اهللا"شكلت اسم الجاللة 
 
 
 
 
 
  
 

                                                 
 .57.، ص1972، الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمركزية، القاهرة، مصر، الخزف التركي، )ماهر ( سعاد - 393
 c(Arseven( ,Les arts décoratifs : أنظر. 590.ص.،صالمرجع السابق، )حسين(عبد الرحيم عليوة  -394

turcs,Istanbul,s.d.,P .250.  
فن الساساني مثلما كانت عليه في الفن الشرقي، ونالحظ البعض منها  كانت هذه األوراق أحد العناصر الزخرفية الهامة في ال- *

، والتي ترجع إلى القرن الخامس والسادس، وتحتوي على أشكال عديدة من نعلى اللوحات الجصية المحفوظة بمتحف المترو بوليتا

 ،) مثل منبر جامع القيروان(المية األولى األصول المباشرة التي عرفت اآلثار اإلس.المراوح النخيلية ومشتقاتها في الفن الساساني

وجدت في بعض الحاالت أن أخذ الفنانون . وهكذا تطور الفن اإلسالمي من حيث هذا الجانب انطالقا من األصل الساساني

ميزت المسلمون المراوح النخيلية بحذافيرها دون تغيير أي جزء منها، كما ابتكروا في حاالت أخرى أشكاال لم تعرف من قبل، ت

 P.P,Ibid,)c(Arseven.270-: أنظر. بالتجريد، وكان هذا التطور في األشكال سببا في ظهور أسلوب زخرفي إسالمي أصيل
277.  



 
  :يةـ الهندسةرف الزخـ- ج

  

الهندسية من دوائر و أنصاف دوائر وأشرطة خطية ما تجدر اإلشارة إليه، أن العناصر 

وغيرها ال تكون في معظم األحيان موضوعا زخرفيا مستقال بذاته، بل تشكل اإلطار العام 

للزخارف الرئيسية وهو ما يتبين من خالل راحة اليد التي ملئت بتلك األشكال الهندسية التي 

كما نجدها في التحف الفخارية والخزفية  .وأيضا في اللوحة التأسيسية للحصن تتوسط الكتابة

وتتكون من الخطوط المستقيمة ). 07أنظر الشكل رقم(العائدة لفترات مختلفة من الزمن 

والمائلة، ومن المستطيل والدائرة وكذلك األشكال المثمنة، وتشترك أيضا مع زخارف أخرى 

  )03الشكل رقم (و) 22أنظر الصورة رقم( .خاصة الكتابية منها
  

  :ابيةـ الكتةرفـالزخ - د
  

شعار، رمز، " تعتبر بمثابة بطاقة تعريف للتحفة، نظراً لما تحمله من نصوص مختلفة 

"  راحة اليد " الخط النسخي البسيط وقد تنوعت هذه الكتابات بين  .أسماء وألقاب وتواريخ

 من  خط وهذا األخير هو خط متطور" السوار " اللوحة التأسيسسية و الثلثي " واألندلسي 

  )34 و33 و 22أنظر الصورة رقم ()395( * .النسخ
  

 ال يعني بالضرورة سذاجة منشآته بقدر ما أو قلتها من الزخارف إن افتقار حصن تازا 

يترجم الظروف الحربية و العسكرية وقتذاك، فهذا يدل في الوقت نفسه على ارتباطها الوثيق 

  .اقبلهابالنتاج الحضاري الذي أفرزته تلك الفترة أو م
  

  

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

                                                 
  .123.، ص1983، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، الخط العربي، )زكي(صالح  - 395

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  .ريــطر الجزائــع تيسمسيلت من القـــموق       )01: ( رقمخريطةال
  )عن المعهد الوطني للخرائط(

تيسمسيلت

ئرالجزا  

 تيارت

 الشلف

 غليزان

المدية

 الجلفة

 البخاريقصر



 
 
 
 
 
  
  

  
  
1 /50.000 

  . حدود والية تيسمسيلت وتقسيمها اإلداري) 02: ( رقمخريطة ال
  

  .موقع تازا برج األمير عبد القــادر من الوالية
 )عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية لوالية تيسمسيلت( 
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  . الموقع الطبيعي لمنطقة تازا وحدودها اإلدارية) 03: ( رقمخريطة ال
  
  )والية تيسمسيلت –ية عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمران(           

.هـ2.995مساحة غابية   
.        مصــــــدر مائـــــــــي  

.ـــــــــطة مائـــــــية       محـ  
.       خــــــــــزان مائــــــــي  

 
.       جبــــــــــــــــــــــــــــــال  

60:الطريق الوطني رقم   
.      شبــــــــــكة طــــــــــرق  
.      أوديـــــــــــــــــــــــــــــة  

 بلدية طارق بن زياد (والية عين الدفلى) 

ثنية األحــد
 )

ت
والية تيسمسيل

(
 

اليـــــوسفية
)

ت
والية تيسمسيل

(
 

)والية المدية( بلدية البواعيش   

بلدية دراق 
)

والية المدية
(
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 الزمن الجيولوجي الرابع
 الميوســـــان األبتـــــيني

 المــــــــــيوســـــــــــــان 
 األيوســـــــين األعلـــــى
 األيوســــــين األســـــفل

 

 ميـــــــــــالن الطبقـــات 
 

 السيـــــنونيـــــــــــــــان
 السيــــــــــــنومـــــانيان
 األلبــــــــــــــيــــــــــان
 األبــــــــــــــتــــــــــيان

 
)قاعدة آلسية(النيـوسـوميـان  

 طبقـــــات جيــريـــــــة
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  )عن الطالب(                           .ازاــــــ األثرية لمنطقة تخريطة ال)06 :( رقمخريطةال

العصر الحجري الحديث     
.  عين العنصر-1     

      فجر التاريخ
. رأس تازا-1     
. عين آشير-2     

.     الفترة الرومانية  
. المالعب-1     
.المدينة المحصنة  -2     
. عين آشير-3     
. رأس تازا-4     
. تحمامت-5     
. سينالفين-6     
. عين الرباط-7     
. عين تازا-8     
. آغبال-9     

     الفترة اإلسالمية
  القرن الرابع هـ-1  
  تازا القرن الثامن هـ-2  
 م 17 – 16 تازا القرن -3  

األمير عبد القادر    فترة   
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 . طبوغرافية موقع تازا)10:( رقم ريطةخال
  . موقع تازا األثري-

                          الفترة الرومانية
  .              الفترة اإلسالمية

                                                        فترة األمير عبد القادر 
  )بتصرف. المعهد الوطني للخرائطعن  (



  
 
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  

  
  

  .   حدود الدولة الرستمية     موقع تازا من)09:(الخريطة رقم  
) بتصرفعن عبد الرحمان الجياللي(    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
  
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )بتصرف. المعهد الوطني للخرائطعن (. خريطة طبوغرافية لمنطقة تازا):05(الخريطة رقم 

".المواقع األثرية لمنطقة تازا برج األمير عبد القادر"   

 
.الفتــرة اإلسـالمية.                  العصر الحجري الحديث               

.ن العنصر  عي-1              
.فجـــر التـــــــــــــــاريخ             
.      رأس تازا-1              
. عين آشير-2              
.                    الفــترة المعـاصرة.انيةــرة الرومــالفت            
      ) م19/ هـ13ق (.تازا حصن -1                           )م4ق (.  العبــــــــــــ الم-1           
   )م4ق ( .المدينة المحصنة  -2           
   )م4ق ( .رـــــن آشيـــــي ع-3           
   )م4ق ( .ازاـــــــــــ رأس ت-4           
)  م4ق ( .تـــمامــــــــــ تح-5             
)  م4ق ( .ينـــــــنالفــــــ سي-6            
   )م4ق ( .اطـــــــــين الرب ع-7          
)  م4ق ( .ازاـــــــــــــ عين ت-8            
)  م4ق ( .بالــــــــــــــــــ آغ-9            



  

  

  

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
             

     %20 إلى %15من                                                   %25 إلى %20من                  

  %08 إلى %05من                                                    %15 إلى %08من                 
  %05 إلى %03من                 

  .مير عبد القادراالنحدارات بمنطقة تازا برج األ): 01(               المخطط رقم 

 )عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية(



 
 

 
 

  .لتطور العمراني لمنطقة تازا إبان العهد الفرنسيتوضيحي لمخطط ): 07(المخطط رقم 

" Trolard Taza"   

 )بتصرف.مير عبد القادرألعن أرشيف بلدية برج ا.( من المخططحصن تازاموقع     



  
  2000/2001واضع األسبار بموقع تازا برج األمير عبد القادرتحديد م): 08(المخطط رقم

 )بويحياويعن (

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 )بويحياويعن ( .2002تقسيم الموقع لموسم ): 09(المخطط رقم

01:الحيز  

02:الحيز  

اغرةمساحة ش  

مساحة شاغرة            
            الحيز األول
            الحيز الثاني

            هياآل منازل حديثة



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

 )بويحياويعن ( 2002.تحديد موضع الهياكل المعمارية وتوزيع اللقى األثرية): 10(المخطط رقم

 

 

01:الحيز02:الحيز

*

* 

اآلجر بقايا
  بقايا الكبريت

  )مؤآسدة(بقايا عملة

  خزف

  بقايا جرة آبيرة

  بقايا هياآل معمارية

 مساحة شاغرة



 
  .2003  / 2002تحديد موضع الهياكل المعمارية واللقى األثرية   ): 11(المخطط رقم

 )عن بويحياوي(
 



 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AR
3 

AR
4 

 
 
AR 1 
    +  
AR2 

02:الحيز  01:الحيز    

شاغرة مساحة
المعمارية الهياآل

الكبيرة الجّرات موضع

رقم األثرية 01المساحة
رقمالم األثرية 02ساحة

رقم األثرية 03المساحة

رقم األثرية 04المساحة

*

األثري* الرفع محطة

*

عظمية هياآل بقايا

AR
1 

AR2 

والثانية األولى المساحة دمج

 مساحة شاغرة



)بويحياويعن (.م2004/ 2003تحديد موضع الهياكل المعمارية واللقى األثرية):12(لمخطط رقم  
 

 

 
 

 .2004مخطط خاص بمكتشفات الحيز األول ):13(مخطط رقمال
 )بويحياويعن (



 
 
 
 

 
 
 

 )بويحياويعن (.2004حيز األول مخطط خاص بمكتشفات ال):14(مخطط رقمال

 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

 2004مخطط عام للمكتشفات المعمارية لموسم ): 13(مخطط رقمال
 )بويحياويعن (

 



 
 

 
  

 )عن الطالب(مخطط افتراضي لقلعة تازا في عهد األمير عبد القادر) :14(المخطط رقم

ال
شم
 ال



  
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

                     تازا في عهد األمير عبد القادرحصنمخطط افتراضي للنسيج العمراني ل ):15(المخطط رقم
 )عن الطالب(

 
 

القلــــــــــــعة

ون
ـــا
شـ
 ال
بل
 ج

ل 
جب

س
رو
 ال
أم

 

ومعامل مصانع

سجن

مطاحن

مساآن

إسطبل

مياه مصدر مخازن

الطريق نحو بوغار

الطريق نحو
 

المدية 
 

الطريق نحو تاقدمت

الطريق نحو
 مليانة

 

ال
شم
 ال



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
  

 )بتصرف .عن خالصي( "تازا موقع"سوار ): 03(الشكل رقم
 

  
 

      
      

       
 
 

  )متحف تازا بتصرفعن ( ".موقع تازا" )محمدية ونصفية (قطع نقدية ):04(لشكل رقما



 
 

 
 

 
 

  )عن متحف تازا الطالب( ".تازا موقع "راحة يد ): 05(الشكل رقم

 

 
  

  )بتصرف) فرنسا(متحف كونديعن ( "حصن تازا  " دوارة رياح): 06(شكل رقمال



 

 
 
  

 . 2001 في الحيز الثالث ة الرسم التقني للجرات الثالثة المكتشف):07(الشكل رقم
 

 )عن بويحياوي(

  
 

 
 )ب)                                               (أ                    (

 
  

 . 2001الرسم التقني للمصباح المكتشف في الحيز الثالث ): 08(الشكل رقم
 )عن بويحياوي(

  

  

  



  

  

  

  

  
 

 
 
  

عن .( )2004 (. من المساحة األولىلالفرن المكتشف في الحيز األو): 09(الشكل رقم

  ) بويحياوي

  

  

  .ةـتربة عادي                      

  .راءمـتربة ح                      

  .ادــــرم                      

  

  
  

  

  

  

 



  
 

 
  

  

  .ب المياه بموقع تازاقنوات الفخار المستعملة في جل): 10(الشكل رقم
 

  . مقطع لقناة الفخار-1

  .  طريقة تركيب أجزاء القناة-2

  . نموذج لقطع  الزوايا واالنعطافات-3

  )عن أوليفيي(

  

1

2 

3 



 

 
 

 )عن الطالب( .موقع تازا غيرالمنتظم في طريقة البناء بالدبش): 11(الشكل رقم

  
  
 

 
 

  

                          

  

  . بموقع تازاقة إنشاء األسسطري):  12(شكل رقمال
  .سطحة  طريقة إنشاء أسس في أرضية م- )أ (

  )عن آدم(            .  طريقة إنشاء أسس في أرضية منحدرة- )ب(                 

أ

 ب



     

  

  
 
 
 

 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 
 

1/50.000:سلم  ." تازا"صورة جوية لسلسلة جبال مطماطة :   )01(الصورة رقم   
)متاور.عن م(  



 

 
 

1/50.000: سلم.صورة جوية لموقع تازا األثري) :  02(الصورة رقم   
)بتصرف. متاور.عن م(  

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  . القبر المكتشف بموقع رأس تازا:)03(الصورة رقم

)عن خالصي(  
 

 
 

."موقع عين أشير" ذات فوهة  جثوة :)04( الصورة رقم  

)بويحياويعن (   



 
 )أ(

 
)ب(  

." موقع تيحمامت" نماذج من العمالت الرومانية :)05(الصورة رقم   

 
 
 

 
)أ(  

 

 
)ب(  

 

)متحف تازاعن (" موقع عين آشير"نماذج من العمالت الرومانية ): 06(الصورة رقم   

 

                   الظهرالوجه                                                    

 الوجه                                                                      الظهر



 

 

 

 

 

 

 

 
 

" منظر عام لمنطقة تازا ): 12(الصورة رقم Trolard Taza   .يإبان العهد الفرنس " 

 

. ماريـــز استعـمرك             

)بتصرف. أرشيف بلدية تازاعن (                          .ازاـحدود موقع حصن ت              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ال
صورة رقم

)
19

 :(
 منظر عام للموقع سنة

1891
 (م

صي
عن خال

(
 



 
 
 

)صيعن خال (".موقع رأس تازا"   القبر بعد تنظيفه:)13( الصورة رقم  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

)عن خالصي (. الصحن الموجود بين رجلي الهيكل العظمي:)14 (          الصورة رقم  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

)عن خالصي ( ."موقع رأس تازا" جزء من عمود حجري :)15(الصورة رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)عن خالصي (."موقع رأس تازا"لمسافات ل عالمة قياس :)16(الصورة رقم   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
)عن خالصي (."موقع رأس تازا" جزء من طاحونة :)17(الصورة رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

)ب)                                   (أ                          (  

)عن خالصي (.هراسان المكتشفان  بموقع رأس تازام ال:)18(الصورة رقم   

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

.تازا قلعة سمبني على أسحديث  منزل :)20(لصورة رقم ا  
)عن خالصي (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

.تازاقلعة  من جدارآثار  :)21 (الصورة رقم  
)عن خالصي(   

 
 



 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

)عن خالصي(. "موقع تازا" الواجهة األمامية للسوار )22: (الصورة رقم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)                     ب              ()                      أ (  

 

   . الواجهة الخلفية للسوار)أ( -

      .منظر داخلي للسوار) ب (-                            



                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1999.لسكاناالمنطقة األثرية من مدينة تازا  قبل ترحيل موقع )  23: (صورة رقمال
)الطالبعن (                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 
جزء من سور القلعة الذي دخل في تركيبة منزل (الجدار األول ) 24: (الصورة رقم

  "- بالدبش غير المنتظمتقنية البناء -)".حديث
)الطالبعن (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
".موقع تازا"أحد أسس قلعة األمير عبد القادر ) 25: (قمالصورة ر  

)الطالبعن (



 

 

 

 

 

 

 

 

)أ(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)ب(  

 
.الجدار الثاني المكتشف من قلعة األمير عبد القادر) 26: (الصورة رقم  

)الطالبعن (



 

 

 

 

 

 

 

 

 
.الجدار الثالث المكتشف من قلعة األمير عبد القادر ) 27: (الصورة رقم  

)الطالبعن (  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.الجدار الرابع المكتشف من قلعة األمير عبد القادر ) 28: (الصورة رقم  

)الطالبعن (



             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)الطالبعن (             . مصدر مياه موقع تازا:)29(الصورة رقم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )عن الطالب(       ".ع تازاموق" بقايا هيكل الطاحونة  :)30(الصورة رقم 
 

 
 

لوجه                ا                       الظهر            

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.تازا القطعتان المحمديتان المعثور عليهما بموقع :)31(الصورة رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .تازاالنصفية المعثور عليها بموقع القطعة  :)32(الصورة رقم          
)متحف تازاعن (  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                      الظهر              الوجه                



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

)عن متحف تازا(              ".موقع تازا"د  ـ راحة ي:)33(ة رقم الصور  
 
 

 
 

. اللوحة التأسيسية لحصن تازا في عهد األمير عبد القادر:)34 (الصورة رقم  
) عن متحف الجيش بفرنسا                 (  

 
 
 

 



 
 

".حصن تازا. " دوارة رياح) 35: (الصورة رقم  
 
 
 
 
 

 
 

.موقع دوارة الرياح من متحف كوندي بفرنسا) 36: (الصورة رقم  
)عن متحف  كوندي بفرنسا(   

 
  

 

  

  



  

  

  )عن بويحياوي() 2001.(الجدار المكتشف في السبر األول: )37(صورة رقم ال
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  )2001( .الجدار المكتشف في السبر الثاني :)38( صورة رقمال
  )عن بويحياوي(                              "نتظم تقنية البناء بالدبش الم" 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  

  )عن بويحياوي( )2001( . الجرات المكتشفة في السبر الثالث):39(صورة رقمال

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  )عن بويحياوي() 2001( .الجفن المكتشف في السبر الثالث):40(صورة رقمال

  

  



     
  

  )عن بويحياوي() 2001( .سبر االثالثالمصباح المكتشف في ال): 41(صورة رقمال

  

  

  
  

  )عن بويحياوي() 2001( .الجرات المكتشفة في السبر الرابع): 42(صورة رقم ال

  

  

  
  

  )بويحياوي عن() 2001( .جدار مكتشف في السبر الرابعأساس ): 43(صورة رقمال

  



  
  

  )2001(سنة  ةالمكتشفنماذج من القطع الفخارية والخزفية ): 44(صورة رقمال
  )بويحياوي عن(

  

  

  

  

  

 
  

  )2001(سنة  ةالمكتشفنماذج من القطع الفخارية ): 45(صورة رقمال
  )بويحياوي عن(

  



  
  

  )2002 (الحيز األول. الرواق المنتهي بسلم): 46(الصورة رقم
  )عن بويحياوي(

  

  

  

  
  

 )2002 (.الفضاء المعماري المكتشف في الحيز األول): 47(الصورة رقم 
)عن بويحياوي(  

  



  
  

  )عن بويحياوي( )2002 (.الحوضان المكتشفان في الحيز األول): 48(الصورة رقم

  

  

  

  

  

          
  )ب)                                     (أ(

  )2002(.ولالحيز األالمكتشفة في " الدوليوم"الكبيرة الجرة ) أ (- ): 49(الصورة رقم
  .القنينة التي عثر عليها داخل الجرة الكبيرة) ب (-        

)عن بويحياوي(  

 
 



  

      
  )ب)                                  (أ(

  )عن بويحياوي() 2002( .الجدار المكتشف في الحيز األول)  أ (- ):   50(صورة رقمال

  . الحيز األولمنجد الكبريت توامكان ) ب (-       

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  )عن بويحياوي( )2002 (. القطع النقدية المؤكسدة المكتشفة في الحيز األول:)51 (صورة رقمال

 

  

  



  
  

  )عن بويحياوي( )2002 (.الكبريت المكتشف في الحيز األول): 52(الصورة رقم

  

  

  

  

  

  

  
  

  )عن بويحياوي( )2002 (.الجدار المكتشف في الحيز الثاني): 53(الصورة رقم

  

  

  



  
  

  )2002( .الحيز األول ة في المكتشفنماذج من القطع الفخارية والخزفية): 54(صورة رقمال

)عن بويحياوي(  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )2002( .الحيز الثاني ة في المكتشفنماذج من القطع المعدنية): 55(صورة رقمال

  )عن بويحياوي(
  



  
  

)       2003( . المساحة الثالثةالحيز األول من  فيالجدار المكتشف): 56(صورة رقمال
)عن بويحياوي(                                                                                                        

  

  

  

  

  

      
  )ب)                                (أ(

  )عن بويحياوي( )2003(الهيكل العظمي المكتشف في السبر الثالث ): 57(الصورة رقم

  .الجمجمة)  أ (-

  .باقي الجزء العلوي من الهيكل) ب (-

  

  

  

  



  

  
  

  )عن بويحياوي( )2003 (.الحيز الثاني  في المكتشفالمعيار): 58(صورة رقمال

  

  

  

  

  
  
  

        )2003 (. المساحة الثالثةاألول من البالطات األرضية المكتشفة في الحيز :)59 (صورة رقمال
  )ويعن بويحيا(

  

  

  

  



  

  

  
  

  )2003( .نماذج من القطع الفخارية والخزفية المكتشفة في الحيز الثاني): 60(الصورة رقم

  )عن بويحياوي(
  

  

  

  

  
  )2003 (.نماذج من القطع الفخارية والخزفية المكتشفة في الحيز الثاني): 61(الصورة رقم

  )عن بويحياوي(
  

 
 



 

 
 
 

      )2004( .لحيز األوللجدار الفضاء المعماري  الفتحة الموجودة خلف ):62(صورة رقم ال
)عن بويحياوي(                            

  

  
 
 

 
 

)2004( .الحيز األول. األرضية المبلطة بالحجارة): 63(صورة رقم ال  

)عن بويحياوي(  
 
 

  

  

  

  



  

 
 

)2004 (.جزء من طاحونة حجرية مكتشفة في الحيز الثاني): 64(الصورة رقم  
)اويعن بويحي(  

 
 
 
 
 

  
  

  )2004(الحيز الثاني . زر من النحاس لمئزر محارب): 65(الصورة رقم
  )عن بويحياوي(

  

  

  

  

  

  



  
 

 
 
 

 
 
 

.تقنية البناء بالدبش غير المنتظم بقلعة تازا): 66(الصورة رقم   
)عن بويحياوي(  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

.ي بناء قلعة تازاالحجارة المصقولة المعاد استعمالها ف) 67: (الصورة رقم  
)الطالبعن (  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 ) بويحياويبإذن من(      .)2004 (األثري سنة تازا لموقع  منظر عام): 68(الصورة رقم 
 
 
 

  

 

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 1 – المصادر العربية:
 

.ريمـرآن الكـ الق-  

):الحاج مصطفى(ابن التهامي -  

تحقيق،الدكتور، محمد  ". 1849" ية كتبها في السجن سنة ، سيرة ذاتمذكرات األمير عبد القادر

الصغير بناني،محفوظ سماتي، محمد الصالح ألجون، شركة األمة للطباعة والترجمة والنشر 

  .1994والتوزيع،

):عبد الرحمان( إبن خلدون -    

 مقدمة ابن خلدون ،دار القلم، بيــروت- لبنان،1989.    

):قدور( ابن رويلة -  

 تقديم وتحقيق لكتائب وزينة الجيش المحمدي الغالب، ويليه ديوان العسكر المحمدي الملياني،وشاح ا 

  .1968محمد عبد الكريم ،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،الجزائر، 

):األمير عبد القادر( الجزائري  -    

  .1965زائر، ، تحقـيق ممدوح حقي ديوان المطبوعات الجامعية، الجديوان األمير عبد القادر 

:)محمد بن عبد القادر( الجزائري -  

تحفة الزائر في تاريخ الجزائر و األمير عبد القادر، شرح وتعليق الدكتور ممدوح حقي، دار اليـقظة 

.1964 الثانية، ةالعربية للتأليف و الترجمة و النشـر، بيروت، الطبع  

):الكولونيل(اسكوت  -  

 مذكرات الكولونيل اسكوت عن إقامته في زمالة األمير عبد القادر عام 1841.، ترجمه وقدم له وعلق 

.1981عليه اسماعيل العربي، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر  

):شارل هنري(شرشل   -    

 حياة األمير عبد القادر، ترجمه وقدم له وعلق عليه أبو القاسم سعد اهللا ديوان المطبوعات الجامعية، 

. 2004.الجزائر  

  

  



   : العربيةالمراجع -2

  :)صالح(  بن قربة-
المؤسسة الوطنية للكتاب، .المسكوكات المغربية  من الفتح اإلسالمي إلى سقوط دولة بني حماد

 1986.الجزائر

  :)ريدةف(بن ونيش  -

  1976، ر اإلعالم والثقافة، الجزائة الفن والثقافة، وزارة، سلسلالمجوهرات والحلي في الجزائر
  

):محمد شنيتي (البشير -  

،ومقاومة "الليمس الروماني"بحث في منظومة التحكم العسكري"الجزائر في ظل اإلحتالل الروماني 

  .1999ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،المور، 

  ):يحي(بوعزيز -

 .1964، دار الكتاب الجزائري ،الجزائر،األمير عبد القادر رائد الكفاح الجزائري
:)الحسينيبديعة (الجزائري  -  

، دار الفكر للطباعة و التوزيع و النشر، الطبعة األولى، دمشق فكر األمـير عبد القادر حقائق ووثائق

  .2000 سورية 

:)محمد عبد الرحمان(الجياللي  -  

 .1995، الجزء الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائرتاريخ الجزائر العام   

  .1966، وزارة التربية، الجزائر، ئريحول سكة األمير عبد القادر الجزا

):أديب(حرب -  

 الوطنية للنشر ة، الشرك1847-1808التاريخ العسكري واإلداري لألمير عبد القادر الجزائري 

  .1883، روالتوزيع، الجزائ

):عبد الرحيم عليوة( حسين -    

 "الحلي"، القاهرة تاريخها فنونها وآثارها، مطابع األهرام التجارية، 1970.

:)بوزياني( الدراجي -  

.2003 دار الكتاب العربي،الطبعة الثانية،الجزائر،أعيانها،-مواطنها-القبائل األمازيغية،أدوارها  

):صالح(  زكي -  

  الخط العربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، 1983. 

:)ماهر(سعاد  -  

  الخزف التركي، الجهاز المركزي للكتب الجامعية والمركزية، القاهرة، مصر، 1972.

:)محمد(الصادق -  

 .1964، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الرابعة الجزائر مليانة ووليها سيدي أحمد بن يوسف 



:)إسماعيل( العربي  -  

 المقاومة الجزائرية تحت لواء األمير عبد القادر،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر ،1974.
  . 1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،القادر ماسية في عهد األمير عبدالعالقات الديبلو   

):بسام( العسيلي  -  

 الماريشال بيجو،المؤسسة العربية للدراسات والنشر،الجزائر،الطبعة الثانية،1982.

  ):أبو القاسم(سعد اهللا  -

  .1970، الجزائر، تاريخ الجزائر الحديث
 

):نناصر الدي( سعيدوني  -  

،مؤسسة جائزة عبد العزيز البابطين لإلبدا ع الشعري،الكويت، عصر األمير عبد القادر الجزائري

2000.  

):محفوظ(قداش  -  

األمير عبد القادر" سلسلة الفن والثقافة "،وزارة اإلعالم والثقافة،طبع التاميرا روتوبريس، 

.1974مدريد،إسبانيا،  

  ):هيرت(وانر 

  .1970 ترجمة عاكف عبد المنعم، دار األهرام للتأليف، القاهرة، ،أشغال النجارة العامة -
 

):جون بول(وولف  -  

، ترجمة وتعليق أبو القاسم سعد اهللا، المؤسسة الوطنية للكتاب،  "1830 – 1500" الجزائر وأوربا 

  .1986الجزائر،

 3- الرسائل الجامعية:
 

)على(حمالوي  -   

من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر ) السفح الجبلي(قصور منطقة جبال عمور

 .ت.د.قسم اآلثار ،جامعة الجزائر دكتوراه دولة ،رسالة،دراسة تاريخية أثرية،)م19.م16(الهجري

 

 

 

 

 



 4- المقاالت:  

  ):فوزي(أوصديق  -

 تاقدمت عاصمة الجزائر في عهد األمير عبد: الملتقى الثقافي الوطني، "دستور دولة األمير عبد القادر" 

  .93 -60.،ص ص1996والية تيارت،: القادر

  :)صالح( بن قربة-

، دار البحوث للدراسات مستخرج من األحمديةشخصية عبد المؤمن بن علي من خالل نقوده،  -

  .2001، التاسعدبي، اإلمارات، العدد اإلسالمية وإحياء التراث،

  ):رشيد ( بورويبة  -

، وزارة الثقافة مجلة الثقافة، "تي أنشأها األمير عبد القادرالقالع و الحصون و المؤسسات العسكرية ال" 

 ص ص.1983، 75والسياحة، العدد 

  .1984، السنة 82، وزارة الثقافة والسياحة، العدد مجلة الثقافة، "تاقدمت عاصمة األمير عبد القادر" 

  :)شاوش(حباشي  -

، معهد لدراسات التاريخيةمجلة ا، "م 1945- 1518أصول العلم الوطني الجزائري المعاصر " 

  .107- 103.، ص ص1995التاريخ، جامعة الجزائر، العدد التاسع، 

  :)أبو العيد (  دودو  -

، جامعة الجزائر،معهد التاريخ،العدد مجلة الدراسات التاريخية، " جيش األمير في نظر راسولف" 

  .178-167ص ص.ع، دار الحكمة للطباعة والتوزي2000المزدوج الحادي عشر والثاني عشر،

  ):الجياللي ( صاري  -

، وزارة الثقافة والسياحة،العدد مجلة الثقافة" ،دور البيئة الطبيعية في استراتيجية األمير عبد القادر" 

  .110 -103. ص ص1983،السنة 75

  :)نور الدين(ساحي  - 

ص   والية باتنة،،خيةالملتقى األول للبحث األثري والدراسات التاري" أبعاد تاريخية وأبعاد فنية " 

          .71-68ص

  :)ناصر الدين (سعيدوني  -

، 75 ، وزارة الثقافة والسياحة، العدد مجلة الثقافة" النظام الـضرائبي لدولة األمير عبد القادر،" 

  . 132- 122. ، ص ص1983السنة

  ):محفوظ (قداش -

، 75 درة الثقافة والسياحة، العد، وزا الثقافةة مجل"جيش األمير عبد القادر تنظيمه وأهميته،" 

 .74 -51.ص ص.1983السنة

  
 



 5- التقارير:
 

  ):عز الدين( بويحياوي  -

 2000 جامعة الجزائر، قسم اآلثار، - والية تيسمسيلت- مشروع حفرية تازا برج األمير عبد القادر- 

-2001.  

 جامعة الجزائر، قسم -سيلتوالية تيسم- عبد القادر  التقرير األولي عن حفرية تازا برج األمير-

 . 2001اآلثار،

جامعة الجزائر، قسم -والية تيسمسيلت-  التقرير التكميلي لحفرية تازا برج األمير عبد القادر-

 . 2000اآلثار،

 . 2003 جامعة الجزائر، قسم اآلثار، -والية تيسمسيلت-  تقرير حفرية تازا برج األمير عبد القادر-

جامعة الجزائر، معهد اآلثار، -والية تيسمسيلت-  تازا برج األمير عبد القادر تفرير تكميلي عن حفرية-

2004 . 

  :)علي(خالصي  -

  مهمة إلى والية تيارت دائرة ثنية األ حد برج األمير عبد القادر، وزارة الثقافة، الوكالة الوطنية -

  .1981لآلثار وحماية المعالم والنصب التاريخـية،

  .نية للتهيئة العمرانية بوالية تيسمسيلت تقرير الوكالة الوط-

  :المعاجم والموسوعات العربية -6
  

  

):جمال الدين ( ابن منظور -  

- التراث العربي، بيروتء، نسقه وعلق عليه ووضع فهارسه علي شيراي، دار إحيالسان العرب

 .)ت.د.(لبنان

  ):محب الدين(  الزبيدي - 

 الفكر للطباعة ر وتحقيق علي سيري، داةثامن، دراس، المجلد التاج العروس من جواهر القاموس

  .1994، ن، لبناتوالنشر والتوزيع، بيرو

  ):عبد الرحيم(غالب  -

  .1988، 1، مطبعة جروس برس، بيروت،طموسوعة العمارة العسكرية 
  

  . 1977، الجزء األول، بيروت، الموسوعة العسكرية -

  ):نقوال(نقاش  -

  .1956لمجلد األول، بيروت، ، دائرة المعارف، ا"رــاآلج" 

  

  
 



 7- المحفوظات األجنبية:
 

 
Archives du Ministère de la Guerre " France"  
 
- Musée de L’Armée, Paris. N° 18304 P/ 15. 
 
Archives du Ministère de la Guerre " France"  
 
- " Rapport du Capitaine Daumas au Ministère de la Guerre (9.7.1841). " 

«Vincennes », Carton N° H 35-L3 .L 9. 
  
Musée du Condé " France"  
 
-  Abd El- Kader au XIX siècle, dans les Collections du Musée du Condé a Chantilly.  
 

 8- المصادر األجنبية:
 

  Bellemare (A.)  
-  Abd el Kader Sa vie Politique et Militaire, Paris, 1854. 
 
   Bugeaud (M.)  
- Lettres Inédites duc d’Isly " 1808-1849 "Colligées et annotées par Tatta (Capitaine), 

Emile -Paul frères éditeurs, Paris, 1922. 
 
  Christian (P.) 
-   l'Afrique Française L'Empire de Maroc et les déserts de Sahara, Paris, 1846. 
 
 Churchill (C.H.)  
 
- La Vie d’Abd el Kader, Entreprise National du Livre, Alger, quatrième                       
édition, 1991. 
  Clemend (L.)  
-  Souvenirs d'Algérie 1841-1842, traduit de l'Allemand par Alain Carre éditions  
   Bouchene,  2000 . 
 
 Lacroix (A. de)  
-   Histoire Privée et Politique d’Abdelkader, Paris.1859. 
 
 Ministère de la Guerre  
-   Tableau de la Situation des établissements Français dans l’Algérie (en 1839), 

Imprimerie Royale, Paris, 1840. 
 
 Patorni (F.)  
-  l’Emir El Hadj Abd el Kader, règlements militaires, Imprimerie Fontana, Alger, 
1889. 



Roches (L.)  
-  Dix- Ans à travers l’Islam (1834 –1844), librairie de Académique Didier, Paris, 
1904. 
-  Trente - Deux Ans à travers l’Islam (1832 –1864), librairie de Firmin Didot, Paris, 
1884. 
Rousset (C.)  
-  La Conquête de l’Algérie 1841-1857, Paris, 1889. 
-  L’Algérie de1830 à1840, deuxième édition, librairie Plan, Paris, 1900. 

 
 Westée (avec autres maréchaux et généraux) : 
- Compagne d’Afrique (1835 –1848), « Lettres adresses au maréchal de Castellane », 
librairie Plan, Paris, 1898.  
 
 Yever (G.)  
-  Correspondances du Capitaine Daumas (consul à mascara 1837- 1839), Paris, 1912 
-  Correspondances du Maréchal Valée, édition la rose, Paris, 1954.  
 

 9 - المراجع األجنبية:
  
Adam (J.P.) 

.     1984, Paris, édition Hachette, eRomaine Matériaux et TechniquLa Construction   -
        
Azan (P.)  
 -  l’Emir Abd el Kader (1808- 1883) du Fanatisme musulman au patriotisme français, 
Paris, 1925.   
 - Bugeaud et l’Algérie, édition le Petit Parisien, Paris, 1930. 
 - Les grands soldats de l’Algérie, Cahiers du Centenaire de    l’Algérie, Publication 
du Comite National Métropolitain du Centenaire de l’Algérie, Orléans, Paris, 1931. 
 
Arseven (c.) 
 - Les arts décoratifs turcs, Istanbul, s.d.  
 
Bouchenaki (M.)  
-  La Monnaie de l’Emir Abd el Kader, S.n.e.d., Alger ,1976. 
 
Cagnat (R.) et Chapot (V.) 
-   Manuel d’Archéologie Romaine, T I, Picard A,2eme édition,Paris,1917.P.14. 
 
Camps (G.)  
- Aux origines de la Berberie, Monuments et rites funéraires proto- historiques de 
l'Afrique du Nord et de Sahara, édition Doin, Paris, 1961. 
 
Colin (G.)  
- Corpus des Inscriptions Arabes et Turques de l’Algérie, Département d’Algérie, 
Ernest Leroux éditeur, Paris, 1901. 



 
Courtois (Ch.)  
- Les vandales et l'Afrique, édition, Arts Métiers Graphiques, Paris, 1955. 
 

 
Décret (F.), Fanfare (M.)  
- L’Afrique du Nord dans l’Antiquité, des Origines au Vème siècle, édition, Payot, Paris, 
1981 
Emerit (M.)  
-  l’Algérie à L’époque d’Abd el Kader, édition la rose, Paris .1951. 
 
Estre (H.) : 
- Les conquérants de l’Algérie 1830-1857, Paris, 1857. 
 
Gabus (J.)  
 - Au Sahara, Arts et Symboles, Suisse ,1978. 
 
Grierson (Ph.) 

.1976, Paris, Introduction a la Numismatique, et Monnayage Monnaies  - 
 
Julien (C.A.)  
 - Histoire de l’Algérie contemporaine (conquête et colonisation -1827-1871), Paris, 
Puf, 1964. 
 

 

Kadache (M.)  
-  " l’Emir Abd.El .Kader"., Collection Art et Culture, ministère de l’Information, et de 
Culture, Imprimerie a Madrid, 1974. 
 
La Voix (H.)     

Tournis , II. T,ue NationalCatalogue de la Monnaies Musulmanes de la Bibliothèq  -
Arnado Editor, S.P.A., 1977. 
  
Lizot (J.)  
-   Metidja un Village Algérien de l’Ouarsenis,S.n.e.d, Alger, 1973. 
 
Louis (P.) : 
-  Histoire et Descriptifs de l’Algérie, Paris, libraire de Hachette, Paris, 1862. 
 
Nourge (G.)  
-   Etude sur les réguliers d’Abd el kader, Imprimerie Destouches, 1884, Paris. 
 

 

Rastoul (A.)  
- Le Général Lamoricière, imprimeur, lefort Lille, Paris,1931. 
 
Rond (de M.) 
-  Histoire de la Conquête de l’Algérie de 1830-1847, T II, Paris, 1901.  
  
Salama (P.)  
-  Les Vois Romaines de l'Afrique du Nord, éd, Imprimerie Officielle, Alger,  1951 .   



 10-المقاالت األجنبية:
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Berbrugger (A.)  

.433-421PP: ,1864Année , 08n°, Revue Africaine ,"Miliana "  - 
 

  Bourouiba (R.) 
 Majalet ,"Places forts et Etablissements Militaires Fondé par l’Emir Abd el kader "  - 

. 48-33PP :,1983, Alger,  semestreer1, Tarikh-Et 
 
Bouyahiaoui (A.) (et autres)  

,  Université d’Alger, Revue Recherches,"Prospection Archéologique à Tissemsilt "  -
n°05, Alger, 1998, : PP 13-41. 

 
Cadenat (P.)  

- " Recherches à Tihert - Tagdempt,- 1958-1959-", Bulletin d’Archéologie Algérien, 

Tom VII, Année 1977- 1979, Fasc.II, Alger, 1985, : PP 393-462. 

Federmann (H.)  
,  Revue Africaine ,"Notices sur l’Histoire et l’administration du Beylik de Titerie "   -

n°11, Année 1883, : PP 421-433. 
 
Ficheur (E.)  
- " Le crétacé inférieur dans le massif de Matmata", Bulletin de la Société Géologique 
de France, tom XXVIII, Paris, 1900, : PP 559- 598. 

 
 Fourrier (P.) 
- " l’Etat d’Abdelkader et sa puissance en juin 1841" d’ après le militaire Massot 1841, 
Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, Tom XIV- avril-juin-1967,: PP 123-157. 
 
Lefébure (E.)  
-  "La main de fatma", Bulletin de la Société Géographie d’Alger et de l’Afrique du 
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Tom , Revue Africaine, " Tagdempt -Tihert:  Recherches d’Archéologie musulmane"
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Carte Géologique l’Algérie, n°. 17, Alger, 1958, : PP 460 et ss. 
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  : فهرس األعالم، القبائل والدول-1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–األلف -  
.77: احمد بن علي بن ابي طالبإ  
.78: عبد القادر بي معزةبن أإ  
  .47، 42:مصطفى بن اسماعيلإ
.71،72،74،74،78:مصطفى التهاميبن إ  
.74:مختار بن المكيإ  

.89:بن بحر قدورإ  

.138، 137: بن درانإ  
.74:احمد بن ركوشإ  
.74:الحاج عبد القادر بن ركوش األكبرإ  
.162، 117: قدوررويلةبن إ  

،72:فرحات بن سعيد بن عزوزإ  
محمد   الرحمن بن احمد بن الحاجبن عبدإ

.72:الصغير  
.77:بن عراش محمد الحاج بن ميلودإ  
.89: عبد القادر بن عز الدينإ  
.72:بن عالل محي الدين القليعيإ  
.77:سعيد بن فاخةإ  
بن فريحة الحاج بن أبي عبد اهللا الحاج إ

.77:الجياللي  
.89 :بن كسكسة إ  
.42:محمد بن نونةإ  

.197 ،32:جعفر بن عبد اهللاأبو   

.78:بن أبي دغس اأبو مدين  
.78 ،57:أبي يوسف بن عبد اهللا  

 .38،198، 37: تراك األ

.49:)باي قسنطينة(حمد بايأ  

.122:ياسأ  

.147، 114،123،125،128: سكوتيا  

.144، 140، 122،131:يفرا  

.177، 92،104،118: مريتيا  
-الباء -  

.182، 163، 135، 116 ،115 :باتورني  

.78:البدرالي بن شافعية

.162، 149، 147، 146، 144: براغوي ديلييه  

.49:برو صار  

.63:ةعز مبو  

.179، 165، 157:بو يحياوي عز الدين  

.69:بوتفليقة عبد العزيز  
71،72:وحميدي محمد الولهاسيالب  

.47:بن عودة بوشناق  

، 60،61،62، 48،49،50 :)الماريشال(بيجو

64،65 ،118 ،142 ،143 ،145 ،177 ،178  

.65: )جنرال(بيدو  

.126: بيسكي  
-التاء -  

149: )حاكم(تروالر  

.45،47:)جنرال(تريزيل  

.151: تمام  

.37:التيجاني  

.144:)حاكم(تيير  
-الجيم -  

.127،131:جوليان  

.108،110:الجياللي عبد الرحمن  

.39:الجيالني عبد القادر  
-الحاء -  

33:الحاجي الشاوي  

.37،38:) وهرانيبا(حسن ال  

.163، 162:حقي ممدوح  
-الخاء -  

.74 :مكي الخرنوبي  
.77، 72:الخروبي محمد القليعي  

.155، 154، 153: خالصي علي  
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-الدال -  

.48:)جنرال( ار لنجد  

.63:)مقدم( داكو  

.63:)نقيب(داكونيور  
.72: أحمدبن سالما الدبيسي  

.115:الدرقاوي موسى  
.67:)أسقف( دوبيش  

.144:ور ليانددوق ال  

.146:دوق دانيمورال  

.60،65،66،67،147:دوق دومالال  
.68،196 :الدولة العثمانية  

، 110،111،112،115،122: )قنصل(دوماس

125،126،128،132،134،136،137 ،139 ،

140،141 ،148،179  
.82:دون خوسي  

، 87،98، 45، 44، 87،43، 98:)جنرال(ديمشال

142،.160.  
-الراء -  

 ،48:)جنرال(راباتيل

111،112،114،115،122،128 ،134،149.  

.78،138:حاج البخاري الالرحاوي  

.136،140:روسي كاميل  

.141، 140، 139، 138، 136، 92:روش  

.32، 31، 25:الرومان  
-الزاي -  

 
.90:الزروالي ابي عبد اهللا  

.90، 89: سالم الزنجي  
.36:زهراء بنت عبد القادر بن محي الدينال  

-السين -  

.155:ساحي نور الدين  
.77:سعيد بن فاخة   

.127:  ناصر الدينسعيدوني  

.139: ابن عبد اهللا السقاط  

.68ص: سلطان عبد المجيدال  
.89:محمد السنوسي  
.26:يونالسيفير  

-العين -  
.77: بن محمدا العربي  
.69:بن محي الدينا العربي  

.77: العلوي بن الهادية محمد الجيرني  
.36،37:علي بن أبي طالب  

.78: بن مصطفىا العوني  
.72: العيساوي محمد بن عمر  

-الغين -  

، 111،114 ،92،108،110، 32 :غارسان

118،121،123،125،134،136 ،139 ،141 ،

180.  
.89احمد  يويالغد  

.42:الغماري  

، 148، 140، 137، 122،126،128،131:غيهنيك

179.  
-الفاء -  

.36) : ص(فاطمة الزهراء بنت الرسول   

.184، 143، 139، 137، 136، 127:فالي  

، 178، 176، 111،120،129،130،133: فايست

180،187.  

.69:)ملك ايطاليا(فكتور عيمانوئيل  

.69:) بريطانياملكة(فكتوريا   

.43:)حاكم(فوارول   

185،188:فيشر  
-القاف -  
.74: القاضي ابراهيم بن  

.74: براهيم  بن إالقاضي  
.45، 43، 42:قبائل الدوائر والزمالة  

.42:قبائل المخزن  
.103، 41:قبائل غريس  
.42،47:قبيلة األنجاد  
.101:قبيلة السدامة  
.43، 42، 41:قبيلة الغرابة
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، فرنسا، الفرنسيون، تازا، لم نرتبها ضمن الفهرس )القطر(  عبد القادر، األمير ابن محي الدين، الجزئر: األعالم و األماكن* 

  .لكثرة ورودها في الرسالة

 
 

.101، 41: قبيلة المجاهر  
.110، 108:باللقبيلة   

.42، 41:قبيلة بني عامر  
.109، 110، 20، 18:قبيلة مطماطة  

.101:قبيلة هاشم الشراقة  

.162،163:قداش محفوظ  
.72: قدور بن عبد الباقي  

.89: قوشارمه محمد  
.68: قيصر روسيا  

-الكاف -  

.66:)جنرال(كافيناك  

.121،123:الكايي دوكاس  

.50، 49، 48، 47، 46:كروزيل  

.119: كريستيان  

.68:الكسندر الثاني  

.119،125:كليمند  
-الالم -  

.49:ال تون  

.182، 147، 135، 125ص : الكروا  

.37:)زوجة األمير(الال خيرة  

.66،67، 61ص: المورسيار  
.42:لعريبي  

.62:اللورد بردين  

.67:دريناللورد لند   

.65،67:)ملك فرنسا( لوي فيليب  

.67،68:لوي نابليون  

-الميم -  

، 134، 119،121،125،129،131،133: ماصو

177 ،182 ،184 ،186 ،187 ،189.  

.74:المحفوظي الطاهر  
.74:محمد المحفوظي  

.46:محي الدين الصغير  

.60، 41، 38، 37، 36:محي الدين  
.79 ،74:بن احمد الهاشميا المراجي  
.78: بن عبد الرحمن محمد المرسلي  
  .42:المزاري

.74، 37:المشرفي احمد الطاهر بن الشيخ  
.79:بن عب بن مصطفى المشرفي  

.74:المشرفي عبد اهللا سقاط  
.72: ابن عبد السالم المقراني  

.72:المهاجي ابي فريحة محمد بن  
سلطان (موالي عبد الرحمن 

.139، 47،42،61،65:)المغرب  

63:)عقيد (مونتانياك   
-النون -  

68،175: نابليون الثالث  

.128):ضابط(  نورج  
-الهاء -  

.77: ابن الحاج مصطفىالهاشمي   

69:هواري بومدين  
-الواو -  

.180، 177، 117،131:   واستي  
.74: الورغي ابن المختار محمد  
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  :فهرس األماكن -2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 7،83،84،98:تاقدمت
،99،110،112،123،125،126،138 ،145 ،

147 ،148 ،159 ،180. 

 .39: تدمر

، 47،48،49،50، 46، 42: تلمسان

71،72،82،83،104،112،130 ،145. 

 .46: تليالت

 .39، 38: تونس

 .26، 16:تيارت

 .34، 29، 25:تيحمامت

 .18، 16، 7:تيسمسيلت

  .144، 72، 50: تيطري

  - الثاء-

  .32،114، 29، 26، 18، 16:ثنية الحد

  - الجيم-

 .61:جبال السرسو

 . 24،83 ،23، 21، 18: جبال الونشريس

 .64:جبال جرجرة

 .60: جبال طاقين

 .19:جبل اللوح

 .19:جبل المروج

 .18:بل أم الروسج

 .19:جبل بومدين

  .19،110:جبل تاشتة

  .19 ،18:جبل سراآكر

 .63: جبل كركور

 .68: جبل لبنان

 .18:جبل مقرة

  .31:جبل نفوسة

  - األلف-

 .72، 50 ،47 ،44،45، 43، 37: ارزيو

  .68:اسطنبول

 .69، 67، 66 : اإلسكندرية

 .29:أغبال

 .72: غواطاأل

 .68، 67:أمبواز

 .69: أمريكا

  .29 ،26):قرية(أوالد هالل

  - الباء-

، 148، 69 ،48،61،65،67،68 ،46 :باريس

161. 

  .40:برج رأس العيون

 . 61: بروسيا

 .62، 61: بريطانيا

 .72: بسكرة

 .39: بغداد

 .67:  بلوا

 134، 112، 50: البليدة

 .16:البواعيش

  .83: بوخرشة

 . 50: بوداوو

، 26،83،110،111،114،123،130. 26:بوغار

144 ،146 ،148. 

 72 :.البويرة

   .69: بيت المقدس

  - التاء-

 .83:تافروة
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 . 69: جدة

  .16:الجلفة

  - الحاء-

 .81: حجوط 

 .45: الي اسماعيلحرش مو

 .50: الحضنة

  - الدال-

 .26، 18، 17، 16:دراق

 .41: الدردارة

  .68، 39، 36: دمشق

  - الراء-
 

 .34، 29، 24:رأس تازا

  .72، 47 ،46 :رشقون

  - الزاي-

  .72 ،50: الزيبان

  - السين-

 .68: سان كلود

 .148، 83،112، 83، 62: سبدو

 .72: سطيف

 .148، 112، 83، 62: سعيدة

 .49:اكسكال

 .34، 29:سنالفين

 .46 :سهل الهبرة

 .39،69 :السويس

 .64:سيدي ابراهيم

  .123: سيدي بوزيد

 .48:سيدي يعقوب

  .45: سيق

  - الشين-

 .164: شانتيلي

 .111، 20، 19، 17:الشاون

 .144، 116 ،72 :شرشال

  .146، 42،50، 38:شلف

  - الصاد-

  .69: الصالحية

  - الطاء-

 .16):بلدية(طارق بن زياد

 .39، 31:طرابلس

 .62:طنجة

  .67:  طولون

  - العين-

 .67، 65: عكة

 .42: عنابة

 .16:عين الدفلى

 .34 ،29:عين الرباط

 .34، 24:عين العنصر

 .29:عين تازا

  .108، 37:عين ماضي

  - الغين-

 .66، 64: الغزوات

  .16:غليزان

  - الفاء-

 .139، 62:فاس

  .26:فرندة

  - القاف-

 .72:القبائل الكبرى
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  .61، 42:  المغرب األقصى

 .140، 139، 102 :المغرب

 .63، 62: مغنية

  .50 ،46،47، 45: المقطع

 .39:  مكة

 .29:المالعب

، 47، 46،45: مليانة

72،82،83،101،110،112،116،121 ،

123،127،134 ،143 ،144 ،145 ،146 ،148 ،

179 ،180. 

  - النون-

 .48: ندرومة

 49،50،102 ،47،48، 46:  نهر التافنة

،104،108،136 ،139 ،141 ،143 ،160. 
 . 38: نهر جديوة

  .64: نهر ملوية

  - الواو-

 .62:  وادي اسيلي

 .46، 36: وادي الحمام

 .19:وادي الدردور

 .116: وادي الفضة

 .50: وادي المالح

 .64:  وادي المرسى

 .23، 19:وادي فم الحمام

 .50:وادي قدارة

 .50: وادي مزفران

 .63، 61، 60: وجدة

، 45، 44، 43، 42، 40، 38، 37، 36: وهران

46 ،47،48،49،50 ،81 ،137 ،143.  

  - الياء-

 .64، 49: يسر

 .69: اليونان

  - الحاء-

 .81: حجوط 

 .45: حرش موالي اسماعيل

 .50: الحضنة

  - الدال-

 .26، 18، 17، 16:دراق

 .41: الدردارة

  .68، 39، 36: دمشق

  - الراء-
 

 .34، 29، 24:رأس تازا

  .72، 47 ،46 :رشقون

  - الزاي-

  .72 ،50: الزيبان

  -ين الس-

 .68: سان كلود

 .148، 83،112، 83، 62: سبدو

 .72: سطيف

 .148، 112، 83، 62: سعيدة

 .49:سكاكال

 .34، 29:سنالفين

 .46 :سهل الهبرة

 .39،69 :السويس

 .64:سيدي ابراهيم

 .123: سيدي بوزيد

 .82 ،49 ،38 :قسنطينة

 .16:قصر البخاري

 .5:القليعة

 .63: القيروان

  .39، 38، 37، 36: القيطنة

  - الكاف-

 .19:كدية تابتسيف

  .164، 161: كوندي

  - الالم-

 .67: الغالم

 .68  :لبنان

 .39: القاهرة

  .69: لندن

  - الميم-

 .139، 64، 46:متيجة

 .72: مجانة

، 82 ،64،72، 48، ،47، 18،45، 16:المدية

83،101،110،112،115 ،136 ،138 ،141 ،

142 ،143،144، 145 ،146 ،147 ،148. 

 .69: المدينة المنورة

 .63: مراكش

 .141، 68: مرسيليا

 .50: مزغران

 .143، 44،50، 43، 42:انممستغ

 .44: مسرغين

 .69، 49 ،48:المشور

 .38: مصر

 ، 71،72 ،50، 47، 39، 38، 37، 36: معسكر

74 ،77 ،78،79، 82، 82،83،87، ،90،92،95 
،101،102،103،104،111،112،122،136،137 ،

145  ،148،159،180. 
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 3- فهرس الخرائط:
 

207..................)عن المعهد الوطني للخرائط بتصرف( موقع تيسمسيلت من القطر الجزائري): 01(خ  

208 )...عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية بتيسمسيلت( .حدود والية تيسمسيلت وتقسيمها اإلداري): 02(خ  

209)عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية بتيسمسيلت.(طبيعي لمنطقة تازا وحدودها اإلداريةالموقع ال): 03(خ  

210 ..................................................)عن فيشر.(التكوين البنيوي لمنطقة تازا): 04(خ  

211 .....................)عن المعهد الوطني للخرائط بتصرف(الخريطة الطبوغرافية لمنطقة تازا): 05(خ  

212 ..........................................).من عمل الطالب.(الخريطة األثرية لمنطقة تازا): 06(خ  

30 .........................................)عن سالما وكورتوا بتصرف.(موقع تازا من الليمس): 07(خ  

28 ................)عن شنيتي بتصرف.(اني في الفترة الرومانيةموقع تازا من الخط الدفاعي الث): 08(خ  

213...................).عن عبد الرحمان الجياللي بتصرف.(موقع تازا من حدود الدولة الرستمية): 09(خ  

214 ...............................)عن المعهد الوطني للخرائط بتصرف( .طبوغرافية موقع تازا): 10(خ  

58 ..........................)عن حرب.(1841خطوط سير القوات الفرنسية والجزائرية سنة ): 11(خ  

73 ..........)عن حرب.(تنظيم المقاطعات اإلدارية للدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر): 12(خ  

85 ...............)حربعن .(المواقع اإلستراتيجية للدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر): 13(خ  

 4- فهرس المخططات:
216)عن الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية بتيسمسيلت(اإلنحدارات بمنطقة تازا برج األمير عبد القادر: )01(م  

217 .............)من عمل الطالب.(المراكز العسكرية المتقدمة لمنطقة تازا إبان الفترة الرومانية): 02(م  

  86 .......................................................)عن حرب.( الزمالة وتنظيمهاتأليف): 03(م

80 .....................)عن حرب.(توزيع سلطات الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر): 04(م  

91 ........................)عن حرب.(تنظيم جيش الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر): 05(م  

218 .)عن ابن خلدون وعبد الوهاب بن منصور.(نسب قبيلة مطماطة من األنساب األمازيغية البترية): 06(م  

219 عن أرشيف بلدية تازا بتصرف.مخطط توضيحي للتطورالعمراني لمنطقة تازا إبان العهد الفرنسي): 7(م  

  220 ...)عن بويحياوي.(2000/2001 عبد القادر تحديد مواضع األسبار بموقع تازا برج األمير): 08(م

           221.............................................. )عن بويحياوي.( 2002تقسيم الموقع لموسم ): 09(م

 222 ..............)عن بويحياوي.(2002 تحديد موضع الهياكل المعمارية وتوزيع اللقى األثرية): 10(م

223 ............)عن بويحياوي.(2003 / 2002.وضع الهياكل المعمارية واللقى األثريةتحديد م): 11(م  

  224 .............)عن بويحياوي.(م2004/ 2003تحديد موضع الهياكل المعمارية واللقى األثرية): 12(م

  225 ...........................)عن بويحياوي.(2004مخطط عام للمكتشفات المعمارية لموسم ): 13(م

226 ............................)من عمل الطالب.( المخطط االفتراضي لقلعة األمير عبد القادر): 14(م  
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227 )من عمل الطالب.( األميرعبد القادرالمخطط االفتراضي للنسيج العمراني لموقع تازا في عهد):15(م  

 

 5- فهرس األشكال:
 

20 .....................................)عن فيشر(ماطة  التكوين البنيوي لسلسلة جبال مط:)01(ش  

20 ..............................................)عن فيشر( التكوين البنيوي لجبل الشاون :)02(ش  

   229 ..............................................)عن خالصي بتصرف(" موقع تازا"  سوار:)03(ش

   229 ...............................)عن متحف تازا بتصرف(" محمدية ونصفية"ية  قطع نقد:)04(ش

   230..........................................)عن متحف تازا بتصرف(" موقع تازا" راحة يد :)05(ش

   230 ............................)عن متحف كوندي بفرنسا بتصرف" (حصن تازا" دوارة رياح :)06(ش

  231 ...............)عن بويحياوي.(2001 الرسم التقني للمصباح المكتشف في الحيز الثالث :)07(ش

  231.........)عن بويحياوي.(2001 الرسم التقني للجرات الثالثة المكتشف في الحيز الثالث :)08( ش

  232 ..........)بويحياويعن ( .2004الفرن المكتشف في الحيز األول من المساحة األولى : )09( ش

  233 ....................)عن أوليفيي( .قنوات الفخار المستعملة في جلب المياه بموقع تازا:  )10( ش

  234 ....................................)من عمل الطالب.(  طريقة البناء بالدبش بموقع تازا:)11( ش

 234 ..............................................)ن آدمع( بموقع تازا  طريقة بناء األسس:)12( ش
   

  :فهرس الصور -6
 
    236 .................................)عن متاور"( تازا"  صورة جوية لسلسلة جبال مطماطة ):01(ص

     237 ....................................................)متاور عن"( صورة جوية لموقع تازا:)02(ص

     238 .........................................)عن خالصي(بموقع رأس تازا  القبر المكتشف :)03(ص

  238.........................................)عن بويحياوي(بموقع عين أشير ة المكتشفالجثوة :)04(ص

     239 ........................ ) متحف تازاعن"(موقع تيحمامت"نماذج من العمالت الرومانية   :)05(ص

   .تعود لحكم اإلمبراطور ليكينيوس)  أ (-         

 . األولتعود لحكم اإلمبراطور قسطنطينيوس) ب (-        

  239.........................).عن متحف تازا"(موقع عين أشير"نماذج من العمالت الرومانية  :)06(ص

  .الثاني ود لحكم اإلمبراطور قسطنطينيوستع)  أ (-         

  .الثاني تعود لحكم اإلمبراطور قسطنطينيوس) ب (-         

     76 ..............................)عن حرب(راية الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر: )07(ص

     76 ............................. )عن حرب(الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر خاتم: )08(ص

     96 .............................................................)عن حرب(الشيعة المحمدية : )09(ص

     96 ......................)عن حرب(الدولة الجزائرية في عهد األمير عبد القادر شعار جيش: )10(ص
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     100 ...........)الجياللي.ر.عن ع(األمير عبد القادرزائرية في عهد نماذج من سكة الدولة الج: )11(ص

  

     241 ........................)عن أرشيف بلدية تازا(منظر عام لمنطقة تازا إبان العهد الفرنسي: )12(ص

     240 .........................................................)عن خالصي(القبر بعد تنظيفه : )13(ص

     241 ..............................)عن خالصي(الصحن الموجود بين رجلي الهيكل العظمي : )14(ص

     242 ................................)عن خالصي(" وقع رأس تازام" جزء من عمود حجرى :)15(ص

  242..................................)عن خالصي(" وقع رأس تازام" عالمة قياس المسافات :)16(ص

  243 ................... ..................)عن خالصي(" وقع رأس تازام" جزء من طاحونة :)17(ص

  243...................................)عن خالصي(  المهراسان المكتشفان  بموقع رأس تازا:)18(ص

 244 ......................................)عن خالصي(1981.منظرعام لموقع تازا األثري :)19(ص

  245 ....................................)عن خالصي(منزل حديث بني على أسس قلعة تازا :)20(ص

 245........................................................)عن خالصي(جدار من قلعة تازا :)21(ص

  246 ......................................)عن خالصي(" موقع تازا"سوارلل الواجهة األمامية :)22(ص

  .الواجهة الخلفية للسوار)  أ  (-         

 .منظر داخلي للسوار) ب (-         

  247 ............)عن الطالب(1999. السكان موقع المنطقة األثرية من مدينة تازا  قبل ترحيل:)23(ص

  248 ...............)عن الطالب(القلعة  دخل في تركيبة منزل حديث من  سور( الجدار األول:)24(ص

  248..................................................)عن الطالب(تازا أحد أسس مبنى قلعة :)25( ص

  249 ......................................)عن الطالب(تازا  الجدار الثاني المكتشف من قلعة :)26(ص

  250 .....................................).عن الطالب(تازا  الجدار الثالث المكتشف من قلعة :)27(ص

  250......................................).عن الطالب(تازا  الجدار الرابع المكتشف من قلعة :)28(ص

  251 ....................................................)عن الطالب(  مصدر مياه موقع تازا:)29(ص

  251.........................................)عن الطالب( "  موقع تازا"بقايا هيكل الطاحونة  :)30(ص

 252 ....................)عن متحف تازا(تازا  القطعتان المحمديتان المعثور عليها بموقع قلعة :)31(ص

  252.................................)عن متحف تازا(تازا وقع قلعة  النصفية المعثور عليها بم:)32(ص

 253 ..................................................)عن متحف تازا(" موقع تازا"راحة يد  :)33(ص

  253........)..عن متحف الجيش بفرنسا( األمير عبد القادرحصن تازا في عهد اللوحة التأسيسية ل:)34(ص

  254 .........................................)عن متحف كوندي بفرنسا("قلعة تازا" دوارة رياح:)35(ص

  254.......................................... موقع دوارة الرياح من متحف كوندي بفرنسا:)36(ص

 255 ................................)عن بويحياوي( 2001. الجدار المكتشف في السبر األول:)37(ص

  255 ................................)عن بويحياوي( 2001. الجدار المكتشف في السبر الثاني:)38(ص
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  256 ..............................)عن بويحياوي( 2001. جرات المكتشفة في السبر الثالث ال:)39(ص

  

  256................................)بويحياويعن ( 2001.  الجفن المكتشف في السبر الثالث:)40(ص

  257 ..............................)عن بويحياوي(2001. المصباح المكتشف في السبر االثالث:)41(ص

  257.................................)عن بويحياوي(2001. الجرات المكتشفة في السبر الرابع:)42(ص

  257 ...........................)عن بويحياوي( 2001.السبر الرابعجدار مكتشف في أساس  :)43(ص

  258 .................)عن بويحياوي(2001 نماذج من القطع الفخارية والخزفية المكتشفة سنة :)44(ص

  258 .................)عن بويحياوي( 2001 نماذج من القطع الفخارية والخزفية المكتشفة سنة:)45(ص

  259 ...................)عن بويحياوي(2002. المكتشف في الحيز األولبسلمرواق المنتهي  ال:)46(ص

  259.......................)عن بويحياوي(2002. المكتشف في الحيز األولفضاء المعماري ال:)47(ص

  260 .............................)عن بويحياوي(2002.ن في الحيز األولان المكتشفا الحوض:)48(ص

  ):49(ص

.                                   )عن بويحياوي(2002.المكتشفة في الحيز األول" الدوليوم"الجرة الكبيرة )  أ  (- 

  260 .............................................القنينة التي عثر عليها داخل الجرة الكبيرة)  ب (- 

  ):50(ص

  ).عن بويحياوي( 2002.الجدار المكتشف في الحيز األول)   أ (-   

  261 ...................................)عن بويحياوي(مكان وجود الكبريت من الحيز األول ) ب (-  

  261 .................)عن بويحياوي( 2002. في الحيز األولة القطع النقدية المؤكسدة المكتشف:)51(ص

  262 ............................. )عن بويحياوي( 2002. الكبريت المكتشف في الحيز األول:)52(ص

  262 .................................)عن بويحياوي(2002. الجدار المكتشف في الحيز الثاني:)53(ص

  263 ........)عن بويحياوي( 2003.األول المكتشفة الحيز ة والخزفيةالفخاريالقطع  نماذج من :)54(ص

  263 ..............)عن بويحياوي(.2002.نماذج من القطع المعدنية المكتشفة في الحيز الثاني: )55(ص

  264 ..................)عن بويحياوي(2003.- المساحة الثالثة- الجدار المكتشف الحيز األول:)56(ص

  264 .........................)عن بويحياوي(2003.بر الثالثالسالعظمي المكتشف في  الهيكل:)57(ص

  265 ....................................)عن بويحياوي(2003. المعيار المكتشف الحيز الثاني:)58(ص

    265........)عن بويحياوي(2003.-المساحة الثالثة- البالطات األرضية المكتشف الحيز األول:)59(ص

     266 .........)عن بويحياوي(2003. المكتشفة الحيز الثانية والخزفيةالفخاريالقطع  من  نماذج:)60(ص

     266 .......)عن بويحياوي( 2003.  المكتشفة الحيز الثانية والخزفيةالفخاريالقطع  نماذج من :)61(ص

              267 ...... .2004.الفتحة الموجودة خلف جدار الفضاء المعماري المكتشف في الحيز األول:)62(ص

              267 ...........)عن بويحياوي(2004. األرضية المبلطة بالحجارة المكتشفة  في الحيز األول :)63(ص

             268 ..............)عن بويحياوي(2004. جزء من طاحونة حجرية المكتشفة في الحيز الثاني :)64(ص
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              268 .........)عن بويحياوي(2004.لمئزر محارب المكتشف في الحيز الثاني زر من النحاس :)65(ص

  

             269 ....................................)عن بويحياوي(2004 .تقنية البناء بالدبش بقلعة تازا :)66(ص

              269 .....................)ن الطالبع(تازا  الحجارة المصقولة المعاد استعمالها في بناء قلعة :)67(ص

             270 ...............................)عن بويحياوي(2004 منظر عام لموقع  تازا األثري سنة :)68(ص
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 قـائمة المصطلحـات
 
 
 

Moulin طاحونة Carreau بالطة

Enduit طالء Pavage تبليط

Argile طين Prospections تحريات

Néolithique العصر الحجري الحديث Gypse جبس

Protohistoire فجر التاريخ Quadri age تربيع

Cratère فوهة Restauration ترميم

Les Bazinas القبور المخروطية Tumulus الجثوة

Le Crétacé inférieur الكريتاسي األسفل Stuc جص

Calcaire كلس Chaux جير

Liante مادة الحمة Chaux 
hydraulique جير مائي

Assises مداميك Pierre de taille حجر مصقول

Castellum المدينة المحصنة Mœllon دبش

Mortier مالط Balustrade درابزين

Moulures نتوءات Eboulis ركام

Croissant هالل Portique رواق

Façade واجهة Le Secondaire الزمن الجيولوجي الثاني
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