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  رب أوزعين أن أشكر نعمتك اليت أنعمت علي:  " قال تعاىل
  " وعلى و الدي وأن أعمل صاحلا ترضاه 

  .]14األحقاف اآلية [                                                     

  
  ستاذ املشرف  الدكتور عز الدين بوحيياوي أتقدم لأل

  جبزيل الشكر وفائق اإلمتنان والتقديرعلى التوجيهات 
  واإلرشادات القيمة اليت أمدين ا

  . طيلة فترة هذا البحث
  

  كما أشكر كل أساتذة وعمال معهد اآلثار، وكل من ساعدين 
  . على إخراج هذه الرسالة إىل النور
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  العمل املتواضع إىل والدي الكرميني أهدي هذا 
  وإىل أخي وإخويت

  وإىل األخ جعفر وعائلته
  .وإىل كل الزمالء واألصدقاء 

  
  
  
  
  

  بوعبد اهللا
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  :مقدمة
  

تعتبر مدينة مستغانم من المدن الجزائرية التي مازالت تحتفظ في بعض أجزائها 

ي والمعماري المميز، لما تحويه من آثار إسالمية قائمة ترجع إلى بطابعها العمران

فترات تاريخية مختلفة، وإذا كانت بعض المدن لفتت األنظار من خالل معالمها فاتجهت 

إليها يد العناية وتناولها العديدون بالبحث والدراسة، فإن مدينة مستغانم تنفرد بميزة لم 

اد، وهي توفر عدد كبير من المعالم والمواقع األثرية، يتم اإللتفات إليها من قبل بشكل ج

ولعل أبرزها تلك التي ترجع إلى الفترة العثمانية، والتي مازالت واقفة على استحياء 

  .وسط المتغيرات المستمرة والتطور السريع لعمران المدينة
  

اها إذا نظرنا إلى مخلفات هذه المدينة وآثارها المعمارية في هذه الفترة وجدنو  

 بين منشآت دينية كاألضرحة ومدنية كالمنازل  ماشاملة لكل أنواع العمارة، فهي

  . وعسكرية كالحصون والبروج واألسوار،والقصور والحمامات
  

ورغم الجهود التي بذلت في السنوات األخيرة من أجل إحياء وترميم البعض من   

ذلك أن ميدانها ال يزال بكرا، هذه المعالم، إال أنها جهود لم ترق إلى الهدف المنشود، و

وما تزال فيه جوانب متعددة تنتظر من ينفض عليها الغبار، ذلك هو الهدف الذي قادنا 

  .إلى المساهمة ولو بجزء بسيط في إثراء السجل الحضاري لبالدنا
  

المتمثل في تسليط الضوء على  ومن أجل ذلك ارتأينا أن ننجز هذا البحث، و

 تتميز بالموقع اإلستراتيجي المطل على البحر المتوسط، لتيامعالم مدينة مستغانم 

وتتمتع بإرث حضاري هام تحدثت عنه بعض النصوص ودلت عليه بعض الوثائق 

  .والشواهد المادية
  

وقد كان استقراؤنا لهذه النصوص والوثائق التي تمكنا من جمعها، وبعض   

 وفتحت لنا ،لى أهمية المدينةاألبحاث التي أنجزت قبل عملنا هذا سمحت لنا بالتعرف ع

المجال من خالل عمليات االستطالع التي قمنا بها في الموقع من التأكد من غني هذه 
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األخيرة من جهة وغياب الدراسات المتخصصة إن لم نقل انعدامها خاصة في الفترة 

  .اإلسالمية من جهة أخرى
  

عميق وتوسيع ولعل هذا ما يدعم ويزيد من أهمية الموضوع، ويعزز فكرة ت  

  .البحث عن اإلرث الحضاري لهذه المدينة
  

وكأي عمل ميداني احتوى بحثنا على نقائص ناتجة أساسا من الصعوبات التي   

 وفي غياب النصوص التاريخية التي تشير صراحة ،واجهتنا مثال في الجانب النظري

جيح وتعميم مال والترحتإلى تأريخ المدينة وتاريخ تأسيسها، كان اعتمادنا على اال

 أدرجنا في الكثير من المواطن اسم مستغانم ضمن حيثاألحداث العامة على الجزئية، 

أعمال بالد مغراوة، وذلك ألن مغراوة كانت غالبا أرضها تمتد من تنس إلى حدود 

تلمسان مرورا بمستغانم، إال عند الصراعات والحروب التي كانت تفقد خاللها هذه 

  . تسترجعهاالمناطق، ولكن سرعان ما
  

 وأما في الجانب التطبيقي فكان النقص واضحا حول تاريخ المنشآت المعمارية 

التي أنشأها العثمانيون بالمدينة كالحمامات ومقر الحكم والمسجد الجامع، وهذا فضال 

عن عمومية النصوص وقلة المعلومات وعدم دقتها، وهو ما جعلنا نعتمد أكثر على 

عدة تغيرات تداخلت مع  هي األخرى والتي طرأت عليها، استقراء المعالم األثرية

  .أجزائها األصلية
  

وهذا ما جعلنا نركز بحثنا على استخالص النتائج من المعاينة الميدانية ومحاولة 

اإلجابة على عدة إشكاليات منها على وجه الخصوص إبراز الطابع العمراني 

ب إشكالية تأريخ المدينة وتاريخ والمعماري للمدينة في الفترة العثمانية، إلى جان

تأسيسها، والمراحل التاريخية التي مرت بها، والتي من شأنها أن تساعدنا في معرفة 

  .مراحل تطور المدينة وشكلها العمراني
  

وأما بالنسبة لمنهجية العمل فقد اعتمدنا على المصادر والمراجع التاريخية 

ا لها من دور في تتبع التطور العمراني ، لموهذا رغم قلتهاالعربية منها واألجنبية 

  .للمدينة، واعتمدنا على المنهج الوصفي والتحليلي للمعالم من خالل المعانية الميدانية
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  : وبناءا على هذا قسمنا الموضوع إلى أربعة فصول

  :الفصل األول
  

 بدأناه بدراسة موقع المدينة وطبوغرافيتها، ثم تناولنا التسلسل التاريخي للمدينة

م، مع دراسة مستفيضة للفترتين اإلسبانية والعثمانية، وبعدها تعرضنا 1833إلى غاية 

  .إلى المظاهر الحضارية التي شهدتها المدينة خالل مراحل تاريخها المختلفة
  

  :الفصل الثاني

خصصناه لدراسة العمارة الدينية، مسبوقا بتمهيد عن تخطيط المدينة وتقسيماتها   

 أي جامع يعود إلى الفترة العثمانية، اخترنا ثالثة نماذج من الداخلية، وفي غياب

األضرحة، وهي ضريح سيدي عبد اهللا، وضريح الباي بوشالغم وزوجته اللة 

  .عيشوش، وضريح مصطفى لحمر
  

  :الفصل الثالث

:  هي على التوالي وحمامتناولنا فيه دراسة العمارة المدنية ممثلة في ثالثة منازل  

  .، وحمام المور، منزل القايد، ومنزل المفتيمنزل حميد العبد

  :الفصل الرابع
  

تعرضنا فيه إلى دراسة العمارة العسكرية، والتي تتمثل في حصن الترك، وبرج   

  .باب الجراد، واألسوار واألبواب
  

حتوت على ما توصلنا إليه من نتائج مع بعض اوأنهينا هذه الفصول بخاتمة   

  .االقتراحات

 للبطاقات التقنية المستعملة في عملية االستكشاف ا هذا بملحقكما أرفقنا بحثن  

 .لمخططات وآخر للصور، والفهارساألثري وملحق للخرائط، وا
 

وأما فيما يخص المصادر والمراجع المعتمدة في هذا البحث سواء العربية منها 

ق منها أو األجنبية فهي قليلة، ويغلب عليها التشابه الكبير فيما بينها خاصة ما تعل

 .بتاريخ المدينة
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  :نقد المصادر والمراجع   

إن المصادر العربية التي تحدثت عن المدينة قبل الفترة العثمانية، نذكر منها 

، والذي ذكر لنا في كتابه )م11/هـ 5(الجغرافي البكري الذي عاش في القرن 

نا معلومات ، مدينة مستغانم ألول مرة وقدم ل"المغرب في ذكر بالد إفريقيا والمغرب"

 .جغرافية وحضارية سطحية عن المدينة
  

وثاني هذه المصادر الجغرافي العربي الشريف اإلدريسي الذي عاش في القرن     

في " نزهة المشتاق في إختراق اآلفاق"، هو اآلخر ذكر لنا في كتابه )م12/هـ 6(

 .إلخ...الجزء الخاص بالمغرب وصفا لمكونات المدينة من أسواق وحمامات وجنان
  

، في كتابه )م13/ هـ7(كما أفادنا بن سعيد المغربي الذي عاش في القرن   

بمعلومات تاريخية مفادها أن مدينة مستغانم كانت على عهده تابعة لقبيلة " الجغرافيا"

 .مغراوة الزناتية
  

، )هـ807(وإعتمدنا كذلك على المؤرخ عبد الرحمان بن خلدون الذي توفي سنة  

 .اث التاريخية التي شهدتها المدينة في عهدهفي سرد أهم األحد
  

وما تجدر اإلشارة إليه حول هذه المصادر أنها لم تتطرق إلى أصل المدينة وال   

تاريخ تأسيسها، وإنما تحدثت كلها إما بتقديم معلومات جغرافية وحضارية مقتضبة عن 

عهد كل مؤرخ أو المدينة، وإما ذكر أهم األحداث التاريخية التي عرفتها المدينة في 

 .جغرافي
  

وأما عن المصادر التاريخية التي تحدثت عن المدينة في الفترة العثمانية فهي   

األخرى قليلة وتشابهت هي األخرى فيما بينها في أكثر من موضع، نذكر منها على 

/ هـ10(وجه الخصوص الحسن الوزان الذي عاش في بداية العهد العثماني القرن 

إلى مدينة مستغانم وقدم لنا معلومات " وصف إفريقيا"ي كتابه ، أين تطرق ف)م16

تاريخية تخص الفترة التي عاصرها، وذكر لنا وصفا لمكونات المدينة التي كانت تضم 

 .إلخ...في عهده عدة بيوت إضافة إلى البساتين واألرحاء 
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قدم م، هو اآلخر 17/هـ11وثاني هذه المصادر مارمول كربخال الذي عاش في القرن 

، معلومات تاريخية عن أهمية المدينة في الفترة التي "وصف إفريقيا"لنا في كتابه 

عاصرها، وكذا الصراع الذي كان قائما بين األتراك واإلسبان عليها، كما قدم لنا وصفا 

 .للمدينة ساعدنا على التحليل
  

 ومن بين المصادر األجنبية التي أمدتنا بمعلومات حول عمران المدينة من  

 .م18الناحية العسكرية نذكر القائد اإلسباني أرمبورو في القرن 
  

- Aramburu, “ Oran et l ouest a lgerien  au 18 em siècle ”. 
  .م19والقائد الفرنسي بوتن في بداية القرن 

- Boutin, “Reconnaissance des villes forts et batteries d Alger”. 
 

ناك بعض الدراسات التي أقيمت حول المدينة أثناء هذا عن المصادر وأما المراجع فه

اإلحتالل الفرنسي، والتي ساعدتنا في الكشف عن الحالة التي كانت عليها بعض المعالم 

 :وتاريخ بنائها، ومن هذه الدراسات نذكر
  

- Marcel Bodin, “Traditions indigènes sur Mostaganem”. 
- Louis Priou, “Mostaganem et son arrondissement ”. 
 

وإلى جانب هذه المراجع إعتمدت على بعض المقاالت التي نشرت أثناء اإلحتالل 

وحصن  والتي أمدتنا بمعلومات حول حصن أمحال"  Revue municipale: "الفرنسي

  .باب الجراد
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  :الفصل األول
 االطار الجغرافي
 والتاريخي
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    قبل أن نتحدث عن تاريخ مدينة مستغانم و ما مر بها من أحداث، كان لها أعمق 

 تكوين سكانها، كان البد لنا أن نلم بمعرفة موقعها الجغرافـي والطبوغرافـي األثر في

  .نظرا ألهميته في سير األحداث التاريخية للمنطقة
   

  :الموقع الجغرافي و الفلكي

كلم، و تبعد عن الجزائر       150     تقع مدينة مستغانم على الساحل المتوسطي على امتداد 

 م، يحدها من 104، و ترتفع عن مستوى سطح البحر بحوالي  كم320العاصمة بحوالي

الشمال البحر المتوسط، و من الغرب واليتي وهران و معسكر، و من الشرق والية 

  ).01:  رقميطةأنظر الخر(  و من الجنوب والية غليزان ،شلف
  

 وخط ،شتغرب خط غرين،°1,55الفلكي فهي تقع على خط طول ها      أما موقع

  ).02:  رقمأنظر الخريطة(  شمال خط االستواء ° 36,5عرض 
  

  :الوصف الطبوغرافي

     تنتمي مدينة مستغانم إلى منطقة التل الغربي، وترتفع على سهل تمتد مساحته 

عمق وادي شلف من ، وهو محدود بشساعة وم105عه ، وال يفوق ارتفا2 كلم 1400

الشمال، وبمنخفض وادي المقطع من الجنوب، ووادي مينا من الشرق، وأخيرا البحر 

)من الغرب )1.  
  

عن مستوى سطح البحر، وتبعد ، م85     أما المدينة فهي مبنية على هضبة ترتفع ب 

 كلم، 15غرب بحوالي  كلم عنه، وتبعد عن مصب وادي شلف من ال1بمسافة تقارب 

)ويقطعها من الداخل وادي عين الصفراء  )2.  
 

 

    
 
 

                                                 
1- Belhamissi (M.) ; Histoire de Mostaganem, (des origines à l’occupation française), 

S.N.E.D.,Alger,1976, P 18.                     
2 - Priou (N) ; Oran et l’Algérie en 1887,notice historique , Scientifique et  economique , T. 2 

,Oran ,1888, P. 201. 
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  تتميز المدينة بوجود سلسلة جبلية متوسطة اإلرتفاع تحيط بها من الشرق إلى 

الغرب، حيث يعد جبل الديس وقمتي مصب وادي شلف النقاط األكثر ارتفاعا على 

)ساحلها  )1. 
  

ي نجد به أراضي خصبة جمعت بين الزراعة     أما الغطاء النباتي فهو غطاء غن

وكان لالجئين األندلسيين ، بمختلف أنواعها خاصة الكروم التي تشتهر بها مدينة مستغانم

 دور كبير في استصالح الكثير من األراضي الزراعية وإثرائها ،م17مع مطلع القرن 

لك بشهادة وذ بأنواع مختلفة من الزراعات التي لم تكن تزرع بالمدينة قبل ذلك،

)م 1830الفرنسيين األوائل سنة  )2. 
  

  :المنــاخ 

     يعتبر المناخ من بين الشروط األساسية ألجل بناء أي مدينة وتطورها إلى جانب 

وحتى في نوعية مواد  ،عيد في اتجاهات شوارعها وبيوتهاهذا فهو يتحكم إلى حد ب

)بنائها ناخية التي تتميز بها المدينة من ، وبذلك فإن التطرق إلى ذكر أهم العوامل الم3(

 .شأنه أن يساعدنا في تحليل بعض مكونات المدينة وشكلها العمراني
   

إن موقع مدينة مستغانم على ساحل البحر المتوسط يجعلها تتأثر إلى حد بعيد 

بمناخه الذي يعتبر مناخ معتدل الحرارة، رطب صيفا، متوسط المعدل السنوي لدرجة 

نسبة  في الداخل، دافىء ممطر شتاًء° 24بالقرب من الساحل و ،°18الحرارة هو 

)ملم سنويا400ملم و250تساقط األمطـار غير منتظمـة والتي تصل ما بين  )4.  

  
  

                                                 
1-Gasser (J) ;et d’autre, Livre d’Or de l’Oranie, Ed. de l’Afrique du nord, Illutrée, Alger, 1925, 

P.462 .                                                                
2 - Monsonégo (J) ; L’Activité Economique de Mostaganem de 1830  à nos Jours , Ed. La 

Rose , Paris , 1950, P. 11-12.  
مقدمة كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  عبد الرحمن بن خلدون، -: لمزيد من التفاصيل أنظر 3- 

   371-370      ص  ،1992لبنان،-يروت،دار الكتب العلمية، ب1،طوالبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر
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4 - Tidjani (I.S.) ; Contribution a L’Etude du dépérissement des Peuplements dans la Foret,  
des dunes de la Stidia Mémoire de fin d’Etude pour L’Obtention du déplume d’Ingénieur 
d’Etat en Agronomie Mostaganem, 2003-2004, P. 5.   



   

  

 ،كلم30غير أن القوس البحري الذي ترسمه الواجهة الغربية على حوالي  

ية من األمطار، معرض للرياح اآلتية بشدة من الغرب، والتي غالبا ما تكون عنيفة وخال

وهذا الموقع أثر سلبا على ميناء المدينة حيث تتجه السفن الراسية إلى ميناء أرزيو 

)المؤمن من الجهة الغربية عند هبوب هذه الرياح  )1 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 

                                                 
1 - Carthy (.M) ; Géographie de l’Algérie librairie algérienne du beau frères, Alger , 1859 ,     

P. 386. Voir : 
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  - Belhamissi (M.) ; Op.cit, P.17.   



   

 

 :أصل التسمية
 

سيسها،      لقد كان اإلختالف في أصل تسمية مستغانم أكثر من اإلختالف في تاريخ تأ

حيث لم يرد أي تفسير محدد ألصل الكلمة في المصادر العربية القديمة، لكن أشير إليها 

واآلراء لبعض الباحثين والرحالة ، فقط، في حين وردت بعض الروايات المحلية

األوروبيين حول أصل التسمية، إال أنها ال تستند إلى حقائق تاريخية، وسوف نقتصر 

 تعدادها كلها ال يأتي بفائدة أكبر وأشمل مما سنتعرض له ألن على ذكر البعض منها،

  : ذكريبالبحث و الدراسة، و من بين هذه اآلراء 
  

 أو تنسب )Murustaga(ستاقا يأنها لفظة اشتقت من اسم الميناء الروماني القديم مور

)إليه وتعني محطة ) Meuchteh(مشته : أنها مركبة من كلمتينب ، ورأي آخر يقول1(

)وتعني أحد األغنياء والمالكين لألراضي )R’Anem(ورانمشتوية  أنها ، ويرى آخر، 2(

)وأحسن حصن ضد األعداء مشتقة من مرسى رانم، وتعني ميناء الغنيمة )3.  
 

   بأن اسم مستغانم مشتق من مسك الغنائم)  Cherbonneau( يقول شوربونوفي حين

)والتي تعني وفرة المرعى الجيد للغنم كر آخر أن مسك هي عبارة عن في حين يذ ،4(

)قربة كبيرة أين كان العرب يستعملونها لنقل المياه لقبائلهم )5.  
 

مستغانم مركبة "... عن تسمية مستغانم فيقول ) René Basset( يذكر ريني باسي و

بربرية غنم ومعناها : األولى عربية وهي مشته وتعني كوخ والثانية: من كلمتين

) " ...القصب )6. 
  

                                                 
1 - Thireau (L) ; Mostaganem et ses environs, Historique, administration, description, 

renseignements, généraux, imprimerie, eugéneprim, Mostaganem, 1912, P.09.Voir :             
-Déchaud .(E.d.) ; « Les ports de l’Oranie », B.S.G.A.O , T.28,1908,P.383.                                                           

2 - Priou (N.) et Bloch ; L’Arrondissement de Mostaganem, Oran et l’Algérie en 1887, notice 
Historique, scientifique et économique, T. 2, Oran, 1888, P. 204.    

3 - Tinthoin (R.) ; Mostaganem la ville le port et la région, Encyclopédie mensuel d’Autre 
maire avril, 1955, P.153. 

4 - Belhamissi (M.) ; Op.cit, P.14. 
5 - Esterhazy (W.) ; De la domination turque dans l’Ancienne régence d’Alger, Paris, 1840, 

P.107. 
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6 - Basset (R.) ; Mélange africain et Orient eaux, Paris, 1945, P.104.                     



   

  

وتعني المكان الذي اختير لتوضع فيه ) Meuster’anem(انم رغمستآخر أنها ويرى 

غنائم العدو وتحفظ في داخله، مما يفسر وجود العديد من المطامير التي أعطت فيما 

)بعد اسم الحي الذي يعلو المدينة )1.  
  

 يشن ،*تذكر بعض الروايات أنه لما كان السلطان المريني ابو عبد اهللا عليو

على المغرب األوسط و صل إلى المكان الذي تقوم عليه المدينة، والتي كانت غزواته 

عبارة عن ضيعة، التقى هذا السلطان بطفلين صغيرين يمسك أحدهما بقطعة من قصب 

السكر ويناولها لآلخر ويقول ماسك كرانم، وهي التسمية التي أطلقها السلطان المريني 

)فيما بعد على المدينة ر الزمن إلى مستغانم، بينما يرجع مارسال ، وتحولت بمرو2(

)هذه الرواية إلى حميد العبد قائد قبيلة سويد ) Marcel Bodin( بودان  )3.  
 

من ) م11(لكن ما يفند هاتين الروايتين ذكر اسم مستغانم في القرن الخامس الهجري 

بد طرف البكري مما يدل على أنها كانت موجودة قبل مجيء السلطان المريني أبو ع

  .، و كذا حميد العبد علياهللا
  

   وما تجدر اإلشارة له في األخير أنه وسط كل هذه التسميات لم يتمكن أحد من تحديد 

اللفظ الحقيقي الذي اشتق منه اسم المدينة أو الشخص الذي أطلق عليها هذا اإلسم، 

)وتبقى بالتالي مجرد تخمينات وافتراضات للروايات والتقاليد المحلية  )4.  

  
 
 
  

                                                 
1-Priou(L.) ; Mostaganem et son arrandisment, imprimerie de l’Indépendant, Mostaganem , 

1892, P.12.  
2-Esterhazy (W.) ; Op.cit, P.107.Voir: Belhamissi (M.) ; Op.cit,P.15.                                              
4- Bodin (M.) ; Tradition indigènes sur Mostaganem itinéraire Historique et légendaire de 

Mostaganem et de sa région, Oran,(S.D.), P. 39. 
4 - Belhamissi  (M.) ; Op.cit,P.14.  

 يقصد به أبو الحسن المريني الذي ورد اسمه بعبد اهللا علي على مدخل مسجد أبي مدين بتلمسان أنظر نص الكتابة -*

  :التأسيسيةعند
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- Bouyahiaoui (A.); Évolution de la grande mosquée dans la région de Tlemcen,         
Doctorat 3 em  cycle, Paris, 1997.P.171.            



   

  

 :التسلسل الزمني لتاريخ مدينة مستغانم 
  

       ليس باإلمكان تحديد تاريخ لمدينة بحجم مستغانم في صفحات، وذلك بالرغم من قلة 

المصادر والمراجع التي تحدثت عنها، ولذلك سنحاول من خالل هذه األسطر أن نقدم نبذة 

  .بداية اإلحتالل الفرنسيتاريخية عن المدينة بدًءا من فترة ما قبل التاريخ إلى 
  

  :فترة ما قبل التاريخ 

لقد عرفت منطقة مستغانم ما قبل التاريخ اإلستقرار البشري كالعديد من المدن  

اإلفريقية، فبصمات اإلنسان البدائي على اللقى األثرية ما تزال ظاهرة للعيان والتي 

     .ة، أبو قير، فرناكةنلمس تجمعاتها في نقاط عديدة حول المدينة وضواحيها مثل خروب

) 21: أنظر قزال ورقة   ).03: أنظر الخريطة رقم   (1(
  

  :الفترة القديمة

مستغانم مدينة موغلة في : " ... بأن) Marmol Carbajal(     يذكر مارمول كاربخال 

) ..." على سفح جبل مطل على ساحل البحربناها سكان البالد األصليونالقدم  ، في 2(

الروايات أن الفينيقيين قد وصلوا إلى السواحل الغربية لبالد المغرب حين تذكر بعض 

)واستقروا بمستغانم  ، و يؤكد ذلك وجود مواقع أثرية عثر فيها على صخور كتب 3(

وأخرى بسيدي امحمد بن  ،"كيزا "عليها بالخط الفينيقي في دوار الحرارثة بالقرب من 

)األضرحةعلي معروضتان بمتحف وهران، إضافة إلى بعض  )4.  
  

       أما في العهد الروماني فالمصادر الرسمية المتعلقة بأصل مستغانم نادرة جدا 

 كمعظم مدن موريطانيا القيصريـة، وتذكر بعض المراجع أن المدينـة يرجع أصلها 
 
 

                                                 
1- Gseel (S.) ; Atlas archéologique de l’Algérie, T.1, ,2em ed, Alger, 1997,P.02-03.                                        

-  ،دار النشر المعرفة، الرباط2.ن الفرنسية محمد حجي وآخرون، ج، ترجمه عوصف إفريقيامارمول كاربخال، - 2

 .350 .، ص1988المغرب،
3 - Gasser (J.)  et d’autres ; Op.cit, P.467 .                                                                   
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،المطبعة العلوية 1.، طتاريخيا وثقافيا وفنيامستغانم و أحوازها عبر العصورعبد القادر بن عيسى المستغانمي، -  4

 .17.ص.1996،مستغانم، 



   

 

الذي حدد موقعه على بعد ) Murustaga" (ستاقايمور" الروماني القديم  إلى المينـاء

) دينة إال أنه ال يوجد أي أثر لهذا الميناء على الموقع الخاص بالمدينةأميال من الم )1. 
  

وترجع بعض النصوص ذلك إلى زلزال عنيف ضرب مدن عديدة من الساحل   

اإلفريقي، وقضى على ميناء موريستاقا وجرفه إلى البحر، و يذكر أن ذلك كان متزامنا 

)في القرن الثالث ميالدي)   Gallien(حكم اإلمبراطور الروماني قالين  مع )2. 
  

       ولكن هذا ال ينفي وجود العديد من المناطق المحيطة بالمدينة تشهد على التواجد 

) 21:  أنظر قزال الورقة رقمالروماني، مثل كيزا  ).03:أنظر الخريطة رقم  ( 3(
  

   :الفترة اإلسالمية

 عموما في الفترة إن المعلومات حول مدينة مستغانم والمغرب األوسط       

، وكل ما أوردته المصادر من ون األولى منها تكاد تكون منعدمةاإلسالمية، خاصة القر

)أحداث خالل هذه الفترة يتسم بالعموميات ، حيث ال نعرف عن تاريخ هذه المدينة إال 4(

ما رواه بعض المؤرخين، الذين أشاروا إليها على أساس تبعيتها لقبيلة مغراوة التي 

أقره الخليفة عثمان بن عفان على حكم ، و زعيمها صوالت بن وازمار اإلسالماعتنق

قومه وإمارته بالمغرب األوسط، و التي كانت تمتد من شلف إلى تلمسان إلى جبل 

)مديونة وما إليها  )5 . 
      

    
 

     

  

                                                 
 1  - Priou (N.)  et Bloch ; Op.cit.P.202-203.                                                      
2 - Piesse (L.); Itinéraire de l’Algérie de la Tunisie et de Tanger,  Paris, 1885, P. 270.Voir :  

   - Lallemand (CH.) ; L’Ouest algérien, Challamel éditeur, Paris, 1891,P. 153-154. 
3 - Gseel (S.); Op.Cit , P. 02.                                                                                     

، الجزائر في التاريخ العهد " ى تأسيس الدولة الرستمية الجزائر من الفتح اإلسالمي إل" عبد الحميد حاجيات،  - 4

 .45. ، ص1984 ، م، و، ك، الجزائر ، اإلسالمي من الفتح إلى بداية العهد العثماني
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           .30-29، ص7 . عبد الرحمن بن خلدون ، المصدر السابق ، ج- 5



   

  

والية مازونة وتنس ومستغانم إلبراهيم بن محمد بن " وفي عهد األدارسة كانت 

ن، ثم إلبنه محمد من بعده، ثم ليحي بن محمد، ثم لعلي بن يحي، إلى أن تغلب سليما

) مدعوما من طرف الفاطميين"م 953/هـ 342عليه زيري بن مناد الصنهاجي سنة  )1.  
  

والمالحظ أن عبد الرحمان الجياللي لم يذكر المصدر الذي استقى منه هذه 

التي كانت تابعة )  إمارات بني سليمانإحدى(المعلومات، وربما يكون ألحقها بوالية تنس

في عهد األدارسة إلبراهيم بن محمد أحد أحفاد سليمان بن عبد اهللا بن الحسن بن 

)الحسن أخو إدريس األكبر ، وتجدر اإلشارة إلى أن مدينة مستغانم كانت على العهد  2(

)الفاطمي تابعة لوالية تيهرت التي كان يحكمها أحد والة الدولة الفاطمية )3.  
  

، غزت القبائل الهاللية  )م10(      وفي النصف الثاني من القرن الرابع الهجري 

المغرب األوسط، واستقر عدد منها بمدينة مستغانم، نذكر منها قبيلة مجاهر إحدى 

)بطون قبيلة سويد  ، التي كانت إحدى إمارتيها كلميطو المعروفة حاليا بمدينة 4(

)السور   .كم24غانم بحوالي والتي تبعد عن مست، 5(
 

بسط المرابطون نفوذهم ) م 11(وفي النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 

على المغرب األوسط، وأصبحت حدود مملكتهم محاذية لدولة بني حماد، وذلك تحت 

)قيادة يوسف بن تاشفين  وهران وتنس  مدينةم1080/هـ474، الذي افتتح في حدود سنة 6(

)س وأعمال شلف بأجمعها إلى الجزائرومستغانم وجبال وانشري )7. 
  

                                                 
 .183.، ص1983لثقافة، بيروت،لبنان،، دار ا1، ج6.،ط، تاريخ الجزائر العام عبد الرحمان الجياللي -1
 .30.، ص7 عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج-2
 .129.، ص2000 الجزائر، -، دار الهدى، عين مليلة3.، طوثقافته المغرب العربي تاريخه رابح بونار، -3
  :وإلى هذا أشار بن خلدون أنظر. 261.، ص1  عبد الرحمان الجياللي، المرجع السابق، ج-4

 .55- 53.، ص6 عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج- 
 .38 .، ص97، مجلة الثقافة، العدد الشاعر الشعبي ابن السويكت السويدي المهدي البوعبدلي، -5
 .296 .،المرجع السابق، ص"تاريخ المغرب األوسط السياسي في عهد المرابطين" عبد الحميد حاجيات،  -6
 المنصور للطباعة ر، داالمطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاساألنيس  ابن أبي زرع، -7

  : أنظر . 143. ، ص1972المغرب،-والوراقة ،الرباط
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 .55. ، ص7. ، وج220.، ص6. عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج-



   

 

وتذهب جل الكتابات سواًء العربية منها أو األجنبية إلى أن تأسيس مدينة مستغانم 

كان على يد هذا القائد المرابطي في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري، حيث 

)بنى بها مركزا حربيا يدعى حصن محال  للدفاع  ، استقرت حوله حامية مرابطية 1(

، وكذا إحباط الثورات الداخلية للقبائل  من البحرعن المدينة ضد الهجومات القادمة

)المجاورة  ) عمران المدينةنما *محالوحول هذا الحصن المشهور ببرج ، 2( )3. 
   

 المنطقة هـ380       ولعل ما يدعم هذا الطرح وصف ابن حوقل المتوفي سنة 

إلى مدينة وهران مراٍس ال ] يقصد تنس [ و منها ... :"الواقعة بين تنس و وهران بقوله

) ..."مدن بها شهيرة  ، و ربما يدل هذا على أن مدينة مستغانم لم تكن سوى قرية 4(

 . للمغرب األوسطغزوهصغيرة أسسها بعد ذلك يوسف بن تاشفين عند 
  

ألول يذكر اسم مستغانم  )م11(       وفي النصف الثاني من القرن الخامس الهجري 

مرة من طرف البكري الذي يصفها ضمن المدن الواقعة على الشاطىء و تحيط بها 

وبين قلعة دلول هذه ومدينة مستغانم مسيرة يومين وهي على :"... حيث يقولاألسوار،

مقربة من البحر وهي مدينة مسورة ذات عيون وبساتين وطواحين ماء، ويبذر في 

) ..."شلف في البحرأرضها القطن فيجود وهي بقرب مصب نهر  )5.  

  
  

  

                                                 
1- Jacob (M.) ;L’Algerie pittoresque ou histoire de la régence  d’Alger, Toulouse, 1845,P. 
114. 

 .237.،ص)ت.د(،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر،2.، طكتاب الجزائر أحمد توفيق المدني، - :   و انظـر 
2-Marcais (G.) ;’’ Mustaghanim’’ In encyclopédie de l’islam, T.7, Paris, 1990, P. 722.  

  :أنظر. 237 .أحمد توفيق المدني، المرجع السابق، ص - 3

 .314.، ص1 عبد الرحمان الجياللي، المرجع السابق، ج-    
 .         77. ص، 1967، القسم األول، مطبعة بريل، ليدن، 2.، طكتاب صورة األرض  ابن حوقل، -4
ربية  العرأدريان فان ليوفن وأندري فيري، الدا:، تحقيق وتقديم2.، جكتاب المسالك و الممالك أبوعبيد اهللا البكري، -5

  .737. ، ص1992للكتاب، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت الحكمة،
  -Marcais (G.) ; Op.Cit, P.722                         :       نسبة إلى بعض القبائل التي سكنت المنطقة، أنظر- *
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 والغريب أنه لم يتطرق إلى ذكر مؤسسها يوسف بن تاشفيـن، خاصة و أنـه

كان يعاصره، فهو عندما يصفها ال يتحدث عنها كمدينة حديثة بقدر ما يتحدث عنها 

كمدينة ذات أهمية من الناحية اإلقتصادية والعمرانية، حيث يذكر موقعها وما تتميز به 

ساتين وطواحين ماء، وأهم ما يذكره السور الذي يحيط بها، وهو من من عيون و ب

) الشروط األساسية التي تساعد على اإلستقرار واألمن )1. 
  

في العهد الموحدي فلم يظهر اسم مستغانم في تاريخ المغرب اإلسالمي طول  أما   

) فترة حكمهم لى مستغانم يمنع من القول أن الموحدين بسطوا نفوذهم ع ولكن هذا ال ،2(

وذلك لما كانت عليه الدولة الموحدية من قوة حيث بلغت حدود مملكتهم إلى غاية إقليم 

  .طرابلس
  

ويبدوا أن انشغالهم بالجهاد في األندلس جعلهم اليهتمون كثيرا بقضايا المغرب 

 مما كان له األثر البالغ في انتشار الثورات والفتن وعمت الفوضى بين القبائل، األوسط،

)رزت بوادر اإلستقاللوب )3.  
  

مغراوة من إعادة السيطرة على  ولقد سمح ضعف الموحدين بعد ذلك لقبائل

)م1267/هـ665المناطق التي كانت تحكمها في حوالي سنة   وهذا ما يؤكده ابن سعيد ،4(

) وهي (مدينـة تنس :"... المغربي الذي عاش في القرن السابع الهجري بقولـه

وفي غربيـها ... وهي اآلن قاعدة مغراوة من زناتة... مشهورة بكثرة القمح 

    مستغانـم وهي فرض مغراوة وبينهما ستـون ميال ويصب في شرقيـها نهر 

) ..."شلف    .ويدل هذا على أن تنس كانت قاعدة مغراوة وكانت مستغانم تابعة لها ،5(
      

                                                 
  .135 .، ص1999 القاهرة، ،دار األفاق العربية ،1.ط ،المدينة اإلسالمية عبد الستار عثمان، -1
 

2- Dhina (A.) ; Les états de l’Occident musulman, XIII, XIV,   et XV. Siecles, intitution           
gouvernemental et administratives, O.P.U, Eval, Alger 1984, P. 277. 

 .309-308. ، المرجع السابق، ص "تاريخ الجزائر السياسي في عهد الموحدين"   عبد الحميد حاجيات، -3

-4Marcais (G.) ; Op.cit, P.723. 
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، تحقيق خوان قرنيط خينيس، مطبعة كريماديس، كتاب بسط األرض في الطول والعرضعلي ابن سعيد المغربي، -5

 .76. ، ص1958تيطوان، المغرب، 



   

  

من  زيان بن، قام السلطان الزياني يغمراسن م1280/هـ680في حدود سنة و

تلمسان وأخضع بالد مغراوة وضمها لمملكته واستعمل على ثغر مستغانم الزعيم بن 

يحي بن مكّن وهو أحد أقربائه، لكن هذا األخير انقلب عليه ودعا إلى الخالف وأعلن 

الثورة على يغمراسن، فقام هذا األخير بإخماد ثورته، واسترجع مستغانم بعدما طرد 

)دلس  إلى األنبن مكن يحيى )1.  
  

وفي الوقت الذي ضمت فيه الدولة الزيانية بالد مغراوة إليها بما فيها مدينة 

مستغانم، كان الحكام المرينيون يفكرون في استرجاع تلمسان من بني عبد الواد وجميع 

)ممتلكاتها، و ذلك إلحياء الدولة الموحدية  )2.  
  

فرض الحصار عليها  و بالفعل استطاع السلطان المريني يوسف بن يعقوب من 

 وشن عدة حمالت على األراضي التابعة لها، م1299/هـ698في شعبان من سنة 

)واستولى على مدينة وهران، ومزغران، ومستغانم، وجميع بالد مغراوة وبنو توجين )3 ،

) رفع الحصار على تلمسان م1307/هـ706وبمقتله سنة  )4. 
  

 الحسن الكرة على تلمسان وب أعاد السلطان المريني أم1334/ هـ736وفي سنة 

 ، و قبل ذلك وجه عساكره لبالد مغراوةم1335/هـ737فحاصرها واستولى عليها سنة 

توجين فآتوه طاعتهم، ثم استولى على وهران وهنين ثم على مليانة وتنس  وبنو

) م1334/هـ736والجزائر كل ذلك كان سنه      وينسب إلى هذا السلطان بناء الجامـع5(

  
  

  
                                                 

 .105-104.، ص7. عبد الرحمن بن خلدون، المصدر السابق، ج-1

Belhamissi(M.) ; Op.cit,P.37. -2

  : وانظر. 386 .السابق، ص ابن أبي زرع، المصدر -3

مكتبة الثقافة الدينية للنشر  ،1.ط  هاني سالمة،:، تقديم وتحقيق وتعليقتاريخ الدولة الزيانية بتلمسان ابن األحمر، -  

 .27.، ص2001والتوزيع، بور سعيد، الجزائر، 
 .89 .نفسـه، ص -4

 22

  .304.ص ،7.خلدون، المصدر السابق، ج عبد الرحمن بن -5



   

  

أن بناء هذا الجامع هو الدليل الوحيد )  Alfred Bel(بمستغانم، ويقول ألفرد بال الكبير 

)على مرور حكام فاس بمستغانم  )1. 
بالمغرب تحت وطأة النزاعات والحروب التي ) م11(إنقضى القرن الثامن الهجري 

)يين  والحفصأثارتها الفتن والعصبية القبلية بين بني مرين ومجاوريهم من بني عبد الواد )2 ،

، فتدحرجت بين أخذ ورد بين هذه ك األخطارولم تكن مستغانم بالطبع بمعزل عن تل

)الدويالت مدة من الزمن لتعود بعد ذلك لسلطة الزيانيين  )3.  

، وإثر اإلنقالبات والفوضى التي شهدها حكم )م15(         وفي القرن التاسع الهجري 

 األمير الزياني محمد بن محمد بن أبي ثابت  إنتهز*"أحمد العاقل " السلطان الزياني 

أحمد  السلطان  عمههذه الفرصة وأعلن عصيانه، ورفض طاعة" المتوكل "ـالملقب ب

) العاقل ولما كانت :"... فيقول**وهنا يصف لنا التنسي الثورة التي قام بها المتوكل ،4(

يانة متوجها ، نهض موالنا المتوكل من مل ]م1462/هـ866أي سنة [سنة ستة وستون 

ثم افتتح مستغانم  إلى المغرب والنصر أمامه فاستولى على وطن بني راشدثم هوارة،

) ..."ومزغران ثم عهد إلى وهران فافتتحها ثم توجه إلى تلمسان  ).  5

  
                                                 
1 - Bel(A.) ; Inscriptions arabes de Fès, extrait du journal asiatique (1917-1919), Paris, 1917,  
P. 398 . 

مكتبة النهضة  ،2.، تقديم وتصحيح محمد الميلي،جالجزائر في القديم والحديث تاريخ مبارك بن محمد الميلي، -2

 .423- 422.،ص2004الجزائرية،
3 - Marçais(G.) ; Op.cit,P.723 

                  4 .433.، المرجع السابق، ص" الثاني التاريخ السياسي لدولة بني زيان الدور"  عبد الحميد حاجيات، -    
، انتاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر و العقيان في بيان شرف بني زي محمد بن عبد اهللا التنسي، -5

 .254. ،ص1985تحقيق و تقديم محمود بوعياد، إصدارات المكتبة الوطنية، الجزائر،

 سنة، ثم خلعه إبن 32م، ودامت دولته 1429/هـ834 هو أبو العباس أحمد العاقل ابن السلطان أبي حمو، بويع سنة -*

  : أنظر. س، وسجن هناك حتى توفي، وبعثه إلى األندل"بالمتوكل"أخيه المولى أبوعبد اهللا محمد بن قلموس، الملقب 

  .254، 248- 247.ص، المصدر السابق محمد بن عبد اهللا التنسي، -

، والده المولى محمد بن أبي ثابت بن أبي تاشفين بن أبي حمو بن أبي يعقوب "بالمتوكل" يعرف بإبن قلموس،  ويلقب - **

: م، أنظر1467/هـ873م إلى سنة 1460/هـ866 بن أبي زيد بن أبي زكريا بن أبي يحي يغمراسن بن زيان، تولى سنة

 .266- 255. التنسي، المصدر السابق، ص
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حتى أخد سلطان بني زيان في ) م15( وما كاد ينتهي القرن التاسع الهجري 

راد الطبقة الحاكمة، وعمت الفوضى والفتن بين اإلنهيار وبدأ الخالف يدب وسط أف

وكان لها في القديم حضارة كبيرة :" ...  وإلى هذا أشار الحسن الوزان بقوله1)(القبائل

منذ أن بدأت سلطة ملوك ] هكذا[وسكان كثيرون، لكن األعراب يكثرون من مضيقتها

  .2)(..."تلمسان تضعف حتى أنها فقدت ثلثي أهلها في الوقت الحاضر
  

في ظل هذه الظروف برزت إلى الوجود قبيلة عربية قوية منحدرة من قبائل بني 

)هالل أعلنت انفصالها عن السلطة المركزية بتلمسان ، واستولت على ممتلكات 3(

مغراوة، فكانت كل من مدينة مزغران ومستغانم تنس من المدن الهامة التي دخلت 

 القائد حميد *عروفة بقبيلة عرب سويدتحت سلطتهم، و كان على رأس هذه القبيلة الم

)أحاطها باألسوار ولى على مدينة مستغانم والعبد الذي است )4.  
  

       ولقد بقيت هذه القبيلة محتفظة بنفوذها وصولتها إلى مجيء األتراك الذين قاموا 

بحصارها وطرد قائدها رفقة جيشه إلى المناطق الداخلية، وذلك بحجة منعهم من 

  واستولوا على قاعدة إمارتهم تنس بقيادة ،سبان ورفضهم للحكم التركيمحاربة اإل

                                                 
 ،د،م،ج، الجزائر،باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني زيان الحاج محمد بن رمضان شاوش،- 1

  .114.،ص 1995

  .32.،ص1983ومحمد األخضر، ، ترجمة محمد حجي 2.، ج2.، طوصف إفريقيا الحسن بن محمد الوزان، - 2

Dhina (A.); Op.Cit, P. 277.                                                                    -3

4-Esterhazy(W.); Op.Cit , P.107 - 108 .                                               
بيلة بني هالل، و كان لقبيلة سويد بطون كثيرة منها فليته وشبانة   قبيلة عربية ينتهي نسبها إلى زغبه أحد بطون ق-*

  : ومجاهر، كان تحالفهم تارة مع بني عبد الواد و تارة أخرى مع بني مرين أنظر

، 2001، دار الفكر العربي، القاهرة،3.، بحوث ميدانية وتاريخية، مجموسوعة القبائل العربية محمد سلمان الطيب، -

  .492-491- 490.ص

بعد أن استرجع بنو زيان رقعة مملكتهم والتي كانت تشمل قبيلة سويد التي أمكنها المحافظة على إمارتيها داخل و

رقعتها األولى والتي قاعدتها مدينة تنس والثانية قاعدتها كلميطو المعروفة اليوم بمدينة السور إحدى بلديات مستغانم،  

 :    أنظر

  . 36. ق ، ص المهدي البوعبدلي، المرجع الساب-
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 عروج، ثم توجهوا إلى تلمسان، وفي طريقهم استولوا على مستغانم وكان ذلك سنة

) م1517 /هـ923 )1.  
 

 وقد صاحب هذه الفترة بداية توافد العائالت األندلسية المضطهدة على طول      

إيزابيال زوجه   ود ملوك قشتالة المسيحيين فارديناسواحل المغرب هاربة من قمع

)واستقر عدد منهم بمستغانم ، وامتهنوا الزراعة والصناعة، وعرفت المنطقة في 2(

)عهدهم رخاًء اقتصاديا كبيرا  )3.  
  

 ن اإلسبان أن دوافع عدوانهم على المغرب دينية فحسبي         ذكر بعض المؤرخ

دينية بالفعل، ولكن سرعان ما طغت عليها المصالح والحقيقة أنه كانت هناك دوافع 

)المادية التي لعبت الدور األول في شن الهجمات اإلسبانية على السواحل الجزائرية  )4.  
  

ان في تنفيذ مخططهم اإلحتاللي ب باشر اإلس،م1500 /هـ906سنة        وابتداًء من 

 ثم توجهت ،م1509/ هـ916عاموهران  و،م1505/ هـ912عام من المرسى الكبير ابدء

أنظارهم نحو مدينة مستغانم بسبب موقعها اإلستراتيجي من وهران، وقاموا بحصارها 

مستغلين بذلك األوضاع التي كانت تمر بها وإجبار شيوخها وأعيانها على توقيع معاهدة 

) م1511 /هـ917ماي 26اإلستسالم مع حاكم وهران في  )5 . 
     

                                                 
1-Haido (F.D.) ; Histoire des rois d’Alger , Traduite et annoteé par. De Grammont(M.), Alger, 

1881, P.26-28. 
 131.،ص1998، إفريقيا الشرق،الرباط، 3.ط ،)م17-16(وهجرتهم إلى المغرب خالل القرنين األندلسيونمحمد رزق،  -2
  .267-266. نفسـه،ص-3
تاريخ إفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، المغرب األقصى من الفتح اإلسالمي إلى سنة  اندري جوليان،  شارل-4

       :وانظر. 324-322.، ص1985، تعريب محمد مزالي والبشير بن سالمة، الدار التونسية للنشر،2.،ج1830

حتالل الفرنسي للجزائر، من القرن تاريخ المغرب وحضارته،من قبيل الفتح العربي إلى بداية اإلحسين مؤنس، - 

،  1992لبنان، -، العصر الحديث للنشر والتوزيع، بيروت2. ، مج1.، طالسادس إلى القرن التاسع عشر ميالدي

    .156. ص

 ،1984، م، و، ك، الجزائر، 3.، ط)م1792-م1492(الثالثمائة سنة بين الجزائر وإسبانيا  حربأحمد توفيق المدني،5-  

  : نظروا. 151.ص
- Primaudaie De la  (Elie) ; Documents inédits sur l’Histoire de l’occupation espagnole en 

Afrique ( 1506-1574),Rev.AF,T.19,1875,P.73 .  
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تراك بقيادة األخوين عروج وخير الدين كقوة في ظل هذه الظروف ظهر األ

ة، حيث التوسعيوكانت سببا في فشل خططهم  ، في شمال إفريقياتنافس اإلسبان جديدة

)السواحل الشرقية كبجاية وجيجل هذين األخوين بجيش كبير حرر   بعدهاواتجهوا ،1(

  .)2( م1517 /هـ923سنةنحو الجهة الغربية، واسترجعوا مستغانم بقيادة عروج 
  

ولكن رغم النصر الذي حققه األتراك إال أن هذا لم يمنع اإلسبانيين من معاودة 

 ويفسر هذا باألهمية الكبيرة التي كانت تحتلها مستغانم، وهذا ما الكرة على مستغانم

استولى األتراك على مدينة الجزائر ثم : "... أشار إليه مارمول كربخال حيث ذكر

مفتاح هذه البالد، وقد تفطن لهذه الحقيقة كونت دي استولوا على مستغانم، وهي 

، حيث 3)((2)..."ألكاوديت فحاول فتحها ثالث مرات إلى أن لقي حتفه في المرة األخيرة

حاكم وهران ثالث حمالت على ) Conte D’Alcaudéte( شن الكونت دي ألكوديت 

  : مستغانم
  

هت بانسحاب اإلسبان، م، وانت1543/هـ950مارس 21الحملة األولى كانت في يوم 

)مع الجيش التركي وتوقيع معاهدة سالم )4.  
  

م، غير أن النجدات التي وصلت من تلمسان 1547والحملة الثانية كانت صائفة

)أجبرت الكونت دي ألكوديت على رفع الحصار، ومني بالفشل الذريع )5.  
  

        

 الكونت دي م أين تحرك1558 /هـ966عامفي شهر أوت  وكانت الحملة الثالثة

ألكوديت على رأس جيش ضخم بمساعدة بعض المرتزقة العرب، فاحتل مدينة مزغران 

   أوت من نفس السنة، ومنها تقدم إلى مستغانم، وحاصر أسوارها في انتظار 23  يــف
 

                                                 
  .45-44.،  ص2005، الجزائر،.ت. ن. ط. هـ. ، دم)1830-1514(الجزائر خالل الحكم التركي صالح عباد، -1
ت، .ن.و.، ش1.، ترجمة أبو العيد دودو،جثالث سنوات في شمال غربي إفريقيا تسان، هاينريش فون مال-2

 .252.،ص1979الجزائر،

 .350. مارمول كربخال، المصدر السابق،ص-3
4 - Ruff (P.) ; La domination Espagnole à Oran sous le gouvernement du conte d’Alcaudéte 
(1534-1558),Paris ,1900,P.103. 
5- Ibid. P.120. 
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وصول اإلمدادات، التي احتجزت من طرف السفن الجزائرية المرابطة في البحر، 

ج أجبره على اإلنسحاب إلى مزغران، وهناك وقعت فوجد الكونت نفسه في وضع حر

حسن بن " ، التي شارك فيها الجيش التركي القادم من الجزائر بقيادة*الفاصلة المعركة

وانتهت المعركة بالقضاء على الجيش اإلسباني وقائده، وانسحاب البقية إلى " خير الدين 

)وهران  )1.  
  

  أليالة الغربية في حالة متأرجحة بين السلمو بقيت مستغانم بعد ذلك تحت حكم ا        

م على عهد الداي 1708/ هـ1120والحرب إلى أن فتح الباي بوشالغم مدينة وهران سنة

، و التي تعتبر أول فترة 2)(محمد بكداش فعرفت المدينة نوعا من اإلستقرار طيلة فترة حكمه

منذ مطلع القرن السادس عشر تاريخية يعرف فيها بايلك الغرب تحرره التام لجميع أراضيه 

)تاريخ إحتالل وهران من طرف اإلسبان )3.  
  

م، أعاد اإلسبان إحتالل المدينة، ولم يستطع الباي 1732/ هـ1145        إال أنه في سنة

)بوشالغم الدفاع عنها، فخرج منها ونقل مقر حكمه إلى مستغانم    ، ويرجع مارسال بودان 4(

 )Marcel Bodin ( ا الباي لمدينة مستغانم بدال من معسكر التي كانت عاصمة إختيار هذ

 كما كان البايلك من قبل إلى حاجته للتزود بالعتاد والسالح عبر الميناء من طرف اإلنجليز،

)يفعل ذلك في ميناء وهران   .، وهو ما يفسر نيته في إعادة إسترجاع المدينة ثانية5(
                                                 
1- Léon Fey (H.) ; Histoire d’Oran avant, pendant , et après la domination 

espagnole , Oran, 1858 , P. 99-100. 
محمد بن  :تقديم وتحقيق ،2ط ،في بالد الجزائر المحمية التحفة المرضية في الدولة البكداشيةمحمد بن ميمون الجزائري،-2

 .30.،ص1981الجزائر، .ت.ن.و.عبد الكريم،ش
3- Camile (K.) ; Oran et l’Oranie avant l’Occupation Française, B.S.G.O, T. 63, Oran, 

fouque, 1942, P. 37. 
، تحقيق وتقديم رابح بونار، تاريخ بايات وهران المتأخر، أو خاتمة أنيس الغريب والمسافر مسلم بن عبد القادر، -4

  .19.ص، 1974ت، الجزائر، .ن.و.ش
5 - Bodin (M.) ; Op.cit , P.46. 

التي خلَدها الشاعر لخضر بن خلوف في تسع وتسعون بيتا، وتعتبر المصدر "معركة مزغران" تعرف هذه المعركة- *

  :العربي الوحيد الذي سجل لنا هذه المعركة،أنظر

 ديسمبر، –فمبر ، نو04مجلة آمال، العددتقديم موالي بلحميسي، ، "قصة مزغران" لخضر بن خلوف،-

 .16.،ص1969الجزائر،
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فترة حكمه، لكنها باءت كلها بالفشل، وبالفعل قام هذا الباي بعدة محاوالت طيلة 

مقر  م، فخلفه في منصبه ابنه يوسف، الذي نقـل1734 /هـ1147سنةوتوفي بمستغانم 

البايلك من مستغانم إلى معسكر وتوفي هذا األخير بعد سنة من حكمه، ثم تولى بعده 

) وتوفي بمستغانم مسموما ،م1735 /هـ1148سنةمصطفى األحمر المسراتي  )1.  
  

تعرف المدينة اإلستقرار بعد ذلك إال بعد الطرد النهائي لإلسبان من وهران ولم 

)م1792 /هـ1207سنةمن طرف الباي محمد الكبير  ، وبعد موت هذا األخير خلفه 2(

 /هـ1215سنةبايـات ضعفاء كثرت في عهدهم الثورات والفتـن، مثـل ثورة درقاوة 

 واستمرت إلى غاية اإلحتـالل م 1826 /هـ1242سنةم، والثورة التيجانيـة 1800

)الفرنسي  )3.   
  

م، وانتشار الفوضى اشتعلت نار 1830 /هـ1246سنة       وباحتالل مدينة الجزائر 

الفتنة بين أهل المدينة وأحوازها فتدخلت قوات اإلحتالل واستأجرت حاميتها التركية 

)عربية المجاورة التي كانت تحت حكم القائد التركي إبراهيم لدفع هجمات القبائل ال )4.  
  

       في ظل هذه الظروف تولى الشيخ سيدي محي الدين قيادة المقاومة، واتخذ من 

مدينة مزغران مركزا لتنفيذ عدة هجمات على الحامية التركية بمستغانم، وكادت تسقط 

م لوال المساعدات الفرنسية وغياب الخطة 1832 /هـ1248سنةفي منتصف أوت 

الحصار ومخالفة بعض القبائل لتعليمات الشيخ محي الدين، القاضية الواضحة في إحكام 

)بفرض سياسة المقاطعة  )5.   
  

        

                                                 
 .20-19. مسلم بن عبد القادر، المرجع السابق، ص- 1
، تحقيق و تقديم رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي الجزائريأحمد بن هطال التلمساني،  - 2

 .25.، ص1969، عالم الكتب القاهرة، 1.محمد بن عبد الكريم، ط
 .31-27 .بن عبد القادر، المرجع السابق، ص مسلم -3
ك، الجزائر، .و.، م2.، جدراسات و أبحاث في تاريخ الجزائر، الفترة الحديثة والمعاصرة ناصر الدين سعيدوني، -4

 .235.، ص1988
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، ، ماي5، مجلة إنسانيات،  عدد1833-1830مدينة في أزمة، مستغانم في مواجهة اإلحتالل الفرنسي  محمد غانم، -5

  .82.، ص2، مج 1998أوت، 



   

  

 وفي نوفمبر من نفس السنة بايعت قبائل بني مجاهر وبني عامر والغرابة 

الذي قام بتشديد الحصار على مدينـة مستغانـم في ، 1)(وغيرهم األمير عبد القادر

وكادت تسقط لوال تدخل الجنرال ديسميشال  ،م1833/هـ1249سنةأوت من 

)Desmichels ( حاكم وهران الذي استولى عليها بقواته في أوت من نفس السنة( )2.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
ت، .ن.و.، ش2.أبو القاسم سعد اهللا، ط:، ترجمه وقدم له وعلق عليه حياة األمير عبد القادر  شارل هنري تشرشل،-1

   .60- 59.،ص1982الجزائر،
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ئر، ، دار الرائد للكتاب،الجزا1.، ج2.، طم)1847-1808(التاريخ العسكري واإلداري لألمير عبد القادر أديب حرب، -  2

 .108-107.، ص2004



   

  

  :المظاهر الحضارية لمدينة مستغانم من خالل أقوال المؤرخين و الرحالة
  

د ساعدنا اإلطالع على بعض مؤلفات المؤرخين والرحالة الذين تعرضوا          لق

لمدينة مستغانم بالوصف أن نستشف بعض المظاهر اإلجتماعية واالقتصادية والعمرانية 

التي كانت تميز منطقة مستغانم خالل تلك الفترات المتعاقبة، وحاولنا من خاللها تقريب 

  .  أهميتهاالصورة التي كانت عليها المدينة ومدى
  

    :فيقول) م11(         فالبكري أول من يذكر مستغانم في القرن الخامس الهجري 

ومن قلعة دلول هذه و مدينة مستغانم مسيرة يومين، و هي على مقربة من البحر "... 

وهي مدينة مسورة ذات عيون وبساتين وطواحين ماء، ويبذر أهلها القطن فيجود، وهي 

).." .بقرب مصب نهر شلف )1.  
  

         ويمكننا أن نستنتج من وصف البكري للمدينة أنها كانت تستوفي كل الشروط 

 وماء جاري لقربها من نهر شلف ،التي تساعد على اإلستقرار والبناء، من سور حصين

رة، وأراضي خصبة، ومناخ طيب معتدل لقربها من البحر، كما يشير إلى يكث و عيون

)ي كانـت مزدهرة انتشار زراعة القطن الت  والتي كانـت تعرف بها المدينة قبل ،2(

)الفتح المرابطي  )3.   
  

ولكن الغريب في وصف البكري للمدينة أنه لم يذكر أي مسجد أو جامع بها 

 خاصة وأن ،ومدينة بهذه المواصفات التي ذكرها ال يعقل أن ال يكون بها مسجد

  أي مدينة إسالمية، وربما ما يدعم المسجد كان يعتبر من العناصر الهامة في تخطيط 

  

                                                 
  .737. البكري، المصدر السابق، ص- 1
  :  أنظر شروط اختيار المدن عند- 2

، منشورات عويدات، بيروت، 1.، دراسة و تحقيق ناجي التكريتي، طسلوك المالك في تدبير المسالك ابن أبي الربيع، -  

 .152.، ص1978باريس، 

 .370.ر السابق، ص عبد الرحمان بن خلدون، المقدمة، المصد-  
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، دار الشروق، 1.،طالنشاط اإلقتصادي في المغرب اإلسالمي خالل القرن السادس الهجري عز الدين أحمد موسى، - 3

  .195.، ص1983لبنان، - بيروت



   

  

قولنا هذا وصف البكري في نفس الفترة لمدينة مزغران التي ال تبعد عن مدينة مستغانم 

على نحو ثالثة أميال ] أي مستغانم [ وبغربي هذه المدينة :"... سوى بثالثة أميال بقوله

)..."منها مدينة مزغران وهي مدينة مسورة بها مسجد جامع  )1 .  
  

تجدر اإلشارة إلى أن البكري لم يصف مدينة مزغران كما وصف مدينة و

مستغانم، حيث اكتفى بذكرسورها ومسجدها الجامع فقط، في حين أطنب في وصف 

مدينة مستغانم مما يوحي بأنها كانت أكبر حجما وأكثر أهمية، وبالتالي فإن المسجد كان 

  .؟حتما موجودا، وال ندري لما لم يذكره البكري
  

       تطورت المدينة بعد قرن من الزمن تطورا ملحوظا، وذلك من خالل وصف  

وهي مدينة صغيرة "... ، حيث يقول )م12(اإلدريسي لها في القرن السادس الهجري 

)..."بها أسواق وحمامات وجنات ومياه كثيرة وسور على جبل مطل إلى ناحية الغرب )2   
  

فإن اإلدريسي ) م11(ن الخامس الهجري ومقارنة بما ذكره البكري عنها في القر

يضيف إلى ذلك األسواق والحمامات، مما يدل على أن المدينة قد عرفت إنتعاش 

بنوع من  إقتصادي وحركة تجارية، وكثرة البساتين والجنات والمياه الكثيرة توحي،

 سور على جبل مطل"... الرفاهية والعيش الرغيد لسكانها في هذه الفترة، وأما ذكره 

 ، فلعله يقصد السور الذي يوجد على الهضبة التي تعلو المدينة،..."إلى ناحية الغرب 

ر، والسور الذي أشار إليه توجد أجزاء منه على ووالتي يتربع عليها حاليا حي المطم

هذه الهضبة، ولكن ال ندري إن كان هو نفس السور الذي بني على أنقاضه السور 

  .عثمانية أم أنه بالقرب منهالحالي، والذي يعود للفترة ال
  

        وتجدر اإلشارة إلى أن اإلدريسي لم يذكر أي مسجد أو جامع بالمدينة، لكن 

 التطور الذي حصل بالمدينة من أسواق وحمامات ال يوحي بعدم وجود جامع أو حتى 

  
                                                 

 .737. البكري، المصدر السابق، ص- 1
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، مشتاق في اختراق اآلفاقوصف إفريقيا الشمالية و الصحراوية، مأخوذ من كتاب نزهة ال الشريف اإلدريسي، - 2

  .72-71.، ص1957تصحيح و نشر هينري بيراس، الجزائر، 



   

  

 لوجود مسجد، ويبقى السؤال مطروحا حول سر عدم ذكر كال من البكري واإلدريسي

  . د أو جامع بالمدينةأي مسج
  

     :بن سعيد المغربي فيقول  علي يصفها) م13(       وفي القرن السابع الهجري 

مستغانم، وهي فرض مغراوة وبينهما ستون ميال ] أي تنس [ و في شرقيها "... 

وينصب في شرقيها نهر شلف، وتقابلها على ساحل األندلس َداِنَية المسافة بينهما ثالث 

)..." ، وفي شرقيها مدينة الجزائرمجار ونصف )1.  
  

بأن مستغانم التي ذكرها البكري " ويعلق إسماعيل العربي على هذا القول

ووصفها ضمن المدن الواقعة على الشاطىء، ولكنه لم يدرجها ضمن قائمة المراسي 

التي أوردها مما يمكن تفسيره أنها لم تكن تستخدم للحط واإلقالع في عهده، على أن 

)"سعيد المغربي يقول هي فرض مغراوة التي تقابلها على ساحل األندلس دانية ابن  )2.  

ويمكن أن نستنتج أيضا من عدم ذكر مرسى مستغانم من طرف البكري 

  واإلدريسي في القرنين الخامس والسادس الهجريين، لربمـا إلى القوس البحري الذي،  

، والمعرض للرياح القوية اآلتية )3ة المشار إليها في الصفحـ( ترسمه الواجهة الغربية

ولقد أثرت هذه الظاهرة بصورة سلبية على نشاط الميناء في تلك الفترة، ، من الغرب

عكس ميناء آرزيو الذي كانت تلجأ إليه السفن التجارية ألنه كان محمي من الجهة 

       ل سنةالغربية، وما يؤكد ذلك أنه لم يكن يوجد بمستغانم ميناء بالمعنى الحقيقي قب

)، وذلك لنفس السبب م1860 /هـ1277 )3.  
  

  
 

                                                 
، تحقيق و تعليق إسماعيل العربي، المكتب التجاري للطباعة والنشر 1.، طكتاب الجغرافيا علي بن سعيد المغربي، - 1

 .142.، ص1970والتوزيع، بيروت، 
  .257 .، ص1980ت، الجزائر، .ن.و. شو بجاية،دولة بني حماد ملوك القلعة  إسماعيل العربي، - 2

Baudicour (L.) ; Histoire de la colonisation de l’Algérie -3

 Paris , 1860, P. 189. Voir :  
-Anoyal (J.) ;’’ Création d’un port : Projets et réalisation’’, Revue municipale de 

Mostaganem, 1er Année , N 2 , 1955-1956, P. 11. 
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بن سعيد المغربي في القرن السابع الهجري، فربما علي وأما ذكره من طرف 

يكون تطور في هذه الفترة إلى مرسى صغير ترسو به سفن صغيرة، كانت لها عالقات 

ها قبل تجارية محدودة مع بعض مدن األندلس، خاصة وأن إنشاء الموانىء وتوسيع

)القرن السادس الهجري كان يتطلب جهدا و إمكانيات مادية كبيرة  ، ومستغانم لم تكن 1(

مدينة ذات أهمية كبيرة في تلك الفترة، بدليل أن اسمها ذكر ألول مرة من طرف 

البكري في القرن الخامس الهجري، ووصفها اإلدريسي في القرن السادس الهجري 

بما بطئ نموها إلى إحاطتها بمدن أكثر أهمية مثل تنس بالمدينة الصغيرة، كما يفسر ر

  .ووهران وتلمسان
  

تصف لنا لوحة من الرخام منقوشة بخط ) م14(وفي القرن الثامن الهجري 

أندلسي وصفا دقيقا ومهما لما قام به السلطان المريني أبي الحسن بعد فتحه لمدينة 

، كما يشير إليه م1341/هـ742نة مستغانم، وهي اللوحة التأسيسية للمسجد الذي بناه س

  ) . 01:أنظر الصورة رقم( نص اللوحة 
  

أن بناء هذا الجامع يرجع إلى أبي  ) Réné Basset( في حين يرى ريني باسي 

)عنان فارس ابن و خليفة أبي الحسن، وهو بخالف ما جاء في نص النقيشة  )2.  
 

ة العمرانية    ويمكننا أن نستشف من هذا النص بعض المظاهر المختلف

واالقتصادية واالجتماعية، فالعمرانية منها تتمثل في المسجد الجامع الذي بناه السلطان 

أبي الحسن ووقف عليه حانوتيـن بالسوق الكبير وبعض األفران، مما يدل على أن 

  المدينة توسعت ونشطت بها التجارة، وال شك أنه كانت هناك مبادالت تجارية مع المدن 

ما أن ميناءها كان يستخدم لنفس الغرض مع الضفة األخرى من البحر المجاورة، ك

  .حتى قبل مجيء المرينيين
  

        
 

                                                 
  .318-317.ص  عزالدين أحمد موسى، المرجع السابق،- 1
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2 - Basset(R.); Op.Cit, P. 105.                                                                                  



   

 

 بلغت قيمة المبادالت ،م1330 /هـ731سنةحيث  تذكر بعض المراجع أنه في 

 دينار ذهبي من 3000ومستغانم حوالي ) إسبانيا ( التجارية بين السلطات الكتالونية 

ار ذهبي من الصادرات، حيث كانت مستغانم تصدر جلود  دين580والواردات 

)الحيوانات والشمع النباتي، وتستورد الصناعات الحديدية واألقمشة  )1.  
  

أما الظاهرة الثانية التي يمكن أن نستشفها فهي ظاهرة الوقف وطريقة تسييره 

رف وكيفية تعيين المشرفين عليه، حيث يذكر نص اللوحة أن غالت األوقاف كانت تص

ة القرآن الكريم والمؤذن، وإصالح المسجد، وكان أفي دفع أجرة اإلمام الخطيب وقر

  .يتولى تسيير هذه األوقاف القاضي واإلمام الخطيب
   

أورد الحميري نصا مشابها ) م15(وفي النصف األول من القرن التاسع الهجري 

القـرن،السادس لما جاء به كل من البكري في القرن الخامس الهجري واإلدريسي في 

)الهجري، والواضح أنه منقول عنهما، بحيث لم يضف شيأ على ما ذكراه ، والمعروف 2(

)عنه أنه كان يعتمد في وصفه لبعض المدن على من سبقه من الجغرافيين والرحالة )3.  
  

شهدت المدينـة تحت سلطة ) م15(وفي نهايـة القرن التاسع الهجري 
) أسوارها إعادة بناء" حميد العبد"القائـد ، كما عرفت إنتعاشا إقتصاديا وتجاريا كبيرا 4(

وتنسب إلى هذا القائد مدينة المطمور الحالية التي تقع شرق وادي عين الصفراء، وذلك نسبة 

)للمطاميـر التي أمر بحفرها في أعالي المدينة لتخزين زكاة الحبوب  أيضا ، كما ينسب إليه5(

)"حميد العبد"مدينة القديمة، ويعرف بمنزل المنزل الجميل الذي يوجد في وسط ال )6.  
  

  

  
                                                 
1 -Belhamissi (M.) ; Op.cit,P. 51-52   

-، تحقيق إحسان عباس، دار ا لقلم للطباعة، بيروت في خبر األقطارالروض المعطار محمد بن عبدالمنعم الحميري، - 2

  .558.، ص1975لبنان، 
 .4. نفسـه، مقدمة الروض، ص- 3
  .252. ، ص1. هاينريش فون مالتسان، المرجع السابق، ج- 4

Esterhazy(W.);Op.Cit , P.109. -5  
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يصف لنا الرحالة حسن الوزان مدينة ) م16(وفي القرن العاشر الهجري 

مستغانم، وبعد أن أشار إلى تاريخها القديم وحضارتها الكبيرة، نوه إلى مضايقات 

ي األعراب لها منذ بدأت سلطة ملوك تلمسان تضعف، وبعد ذلك يصف لنا المدينة ف

الفترة التي عاصرها، فيذكر أنها فقدت ثلثي أهلها في وقته، ومع ذلك فإنها ما تزال 

وأشار إلى مسجدها الجميل ] منزل 1500أي [ تضم قرابـة ألف وخمسمائـة كانون 

ودورها، ومياهها الكثيرة،وإلى الواد الذي يخترقها ويقصد بذلك وادي عين الصفراء 

ما يدل على وجود أحياء على ضفتي هذا الوادي، كما الحالي الذي يحرك الطاحونات، م

أشار إلى األراضي الخصبة التي تحيط بها وإلى البساتين الجميلة المهجورة التي توجد 

خارجها، ويذكر أيضا أنه كان بها صناع كثيرون ينسجون األقمشة، وفي األخير يشير 

ارة، لكنها لم تكن تحقق إلى مينائها الصغير الذي كانت تقصده السفن األوروبية للتج

)أرباحا كثيرة بسبب فقـر السكان وصغر حجم الميناء )1 .  
  

رها الجميلة و في كالم الوزان، فهو من جهة يذكر داوربما نالحظ هنا تناقض

وخصبة أراضيها ووفرة مياهها وكثرة صناعها، ومن جهة أخرى يذكر ركود التجارة 

  . سور يحيط بهالشدة فقر سكانها كما أنه لم يشر إلى وجود
  

ولقد أعطى مجيء الالجئين األندلسيين مع مطلع القرن السادس عشر ميالدي 

واستقرارهم بمدينة مستغانم وضواحيها إنتعاشا كبيرا لنشاطها اإلقتصادي ونموها 

)، بحيث عرفت زراعة القطن إنتشارا كبيرا في عهدهم2)(السكاني )3. 
  

 والمرسى الكبير قاعدة هامة لمحاربة وجعل منها إحتالل اإلسبان لمدينة وهران

)هذا الوجود   م1517/هـ923سنة، وهو ما دفع بالقائد التركي عروج إلى اإلستالء عليها 4(
 
 

                                                 
 .32. بن محمد الوزان، المصدر السابق، ص  الحسن- 1
 ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،1.ط ،، دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني  ناصر الدين سعيدوني- 2

  558ص ،2000

Barbier (J.) ; Itinéraire historique et descriptif de l’Algérie, Paris,1855, P.234.   -3  
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)وبعد وفاتـه عرفت المدينة تحت حكم أخيه خيـر الدين مضاعفة تحصيناتها )1. 
   

   يصف لنا المؤرخ مارمول كربخال) م17/هـ11( وبعد قرن من الزمن تقريبا 

 )Marmol Carbajal(   مدينة مستغانم، بحيث ال يضيف كثيرا إلى ماذكره الحسن

 باستثناء ذكره للحصن الذي يعلو المدينة ويشرف ،)م 16/هـ10( الوزان في القرن 

، ثم يعرج إلى وصف المنازل التي ال )يقصد حصن الترك( عليها من جهة الجنوب

يتحدث عن مسجدها األنيق الذي يوجد في تخلو من اآلبار فيذكر جودة بنائها، كما 

، وإلى الطواحين )يقصد جامع أبي الحسن المريني( الطرف الجنوبي من المدينة 

والحدائق التي تتوزع على ضفتي نهر شلف، وفي األخير يشير إلى صنعة سكانها وهي 

)النسيج، في حين غض الطرف عن ذكر مينائها والسور المحيط بها )2. 
  

 إلى أنه يوجد مخطوط يعود للقرن السابع عشر ميالدي معاصر وتجدر اإلشارة

كعبة الطائفين وبهجة العاكفين في الكالم على قصيدة : " تقريبا لمارمول كربخال عنوانه

و حسب أبو القاسم سعد اهللا فإن هذا المخطوط يضم طائفة من األخبار " حزب العارفين 

لمخطوط كل مدينة بما لديه من عن بعض المدن الجزائرية، حيث يصف مؤلف هذا ا

)معلومات جغرافية وحضارية ومن هذه المدن مستغانم  ولكن وبعد البحث عن هذا  ،3(

 .الوطنية لم نعثر عليه المخطوط في المكتبة
    

 عرفت مدينة مستغانم تحت سلطة باي ،)م18(وفي القرن الثاني عشر هجري 

لنشاطها اإلقتصادي والتجاري وكذلك  إنتعاشا كبيرا ،األيالة الغربية مصطفى بوشالغم

  العمراني، حيث قام هذا الباي ببناء عدة منشآت عبر كامل األيالة، منها بناءه لضريح 

  

  
 
  

                                                 
1- Belhamissi ( M.) ; Op.cit,P. 69.  

 .350.  مارمول كربخال، المصدر السابق، ص- 2
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 وحبسه للدفن له ولعائلته وكتب عليه اسمه وتاريخ بنائه، وينسب ،يعرف باسمه اليوم

)إليه أيضا حصن الترك   .ستغانم وكالهما يوجدان بحي المطمور في أعالي م.1(
  

، نقل الباي م1732/ هـ1144سنةوبعد إعادة احتالل وهران من طرف اإلسبان 

بوشالغم عاصمته إلى مستغانم، وقام بمضاعفة تحصيناتها الدفاعية، وشن عدة هجمات 

)السترجاع وهران لكنها باءت كلها بالفشل  وبقي بالمدينة إلى أن توفي بها سنة ، 2(

) م1734/هـ1146 )3.  
  

 ) Aramburu(  ورد تقرير للقائد اإلسباني أرامبورو م1741 /هـ1154سنةوفي 

 جانفي من نفس السنة، تناول فيه مستغانم بالوصف، فذكر خصوبة 25مؤرخ بيوم 

فحوصها، وكثرة بساتينها، وأشار إلى أن المدينة لم يكن يحيط بها سور، ولكن قلعة 

 يتخللها قوس يستعمل للدخول  وال يحيط بها خندق،صغيرة مستطيلة غير مدعمة بأبراج

) حصن باب الجرادللمدينة، ولعله كان يقصد  )4.  
  

وبعد مقارنة هذا التقرير بما ورد في معظم النصوص التي تتحدث عن مستغانم 

هذه الفترة اتضح لنا أن هذا القائد اإلسباني ربما أخطأ بخصوص نفيه ألي سور  في

ما طرد من وهران من طرف اإلسبان حول المدينة، ألن الباي مصطفى بوشالغم عند

 نقل عاصمته إلى مستغانم وكان طبيعيا أن يزيد من تحصيناتها تحسبا ألي م1732سنة 

  .هجوم من طرف اإلسبان
  

والمعلوم أن المدينة في عهد هذا الباي أو البايات الذين جاؤوا من بعده لم   

أنه أن يهدم األسوار،  إلى أي هجوم من شم1741 /هـ1154غايةتتعرض على األقل إلى 

  حيث تذكر بعض المراجع أن المدينة لم  وبالتالي فإن هذا التقرير يجب التحفظ منه

                                                 
طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا في أواخر القرن التاسع المزاري،  اآلغا بن عودة - 1

  .276-275. ص1990لبنان، –، بيروت 1.، دار الغرب اإلسالمي، ج1.يحي بوعزيز، ط: ، تحقيق ودراسةعشر
2-Gazenave (J.) ; Histoire d’Oran par le marquis de Tabalosos , B.S.G.O. Oran , 1931, P.135 .                          

  .193. محمد بن يوسف الزياني، المرجع السابق، ص- 3

 Donjodeph (A.) ;  Oran et l’ouest algérien au 18e siècle, Oran 25 -4  
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  أسوار المدينة إلى أي حملة من طرف اإلسبانأمامتتعرض منذ انهزام دي ألكوديت 

  .1)(إلى غاية االحتالل الفرنسي
  

نفس الفترة تقريبا الذي وصف مستغانم في ) Shaw(كما أن الرحالة الدكتور شو 

يقول أن جمال المدينة يكمن في قوة األسوار التي تحيط بها، كما يشير إلى حصن 

محال الذي يقول أنه مكون من أسوار قوية مبنية بحجارة مشذبة، تحرس منه الجهة 

الشمالية الغربية المطلة على البحر، ويشير إلى حصن الترك الذي يعلو المدينة ويراقب 

  .2)(رة المدن المجاو
  

خالل القرن الثامن عشر ميالدي كانت مستغانم أهم مركز لبايلك الغرب بعد 

 م16يعود ذلك إلى دور األندلسيين الذين قدموا إليها خالل القرن  وتلمسان

 نسمة وذلك حسب تقرير الضابط 15000 فارتفع عدد سكانها إلى .3)(م17والقرن

م 18 نسمة خالل القرن 15000عدد سكانها كان :" الذي قال ) Pellion(  الفرنسي بيلون

م، ثم زاد في 1792 /هـ1207سنةثم انخفض هذا العدد بعد تحرير مدينة وهران 

)م1834/هـ1250و 1833/هـ1249بين نسمة 2000 اإلنخفاض إلى أن وصل إلى حوالي )4. 
  

بأنها مدينة صغيرة محصنة  ) Boutin( لقائد بوتن ا م يصفها 1808وفي سنة 

) بها حركة تجارية وال يوجد ، تقاوم المدينة الهجمات الخارجية بواسطة الحصن الذي 5(

 20 إلى 15، وهو محاط ب )يقصد به حصن الترك ( يقع على مرتفع من المدينة 

)مدفع )6. 
 

  
 

                                                 
1 - Priou et Bloch ;Op.cit,P.207. 
2 -Shaw(T.) ;Voyage dans la régence d’Alger, Traduit de l’anglais : Maccarthy, Paris, 1850, 

P.237.    
3- Bodin (M.) ; Op.cit,P.09.                                                                  

                 .66.محمد غانم،المرجع السابق،ص-  4
5 - Boutin ; Reconnaissance des villes fort et batteries d’Alger, publiés par Gabriel esquer, 

Paris , 1927, P. 124     
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أنه كان بالمدينة نواتين يفصل بينهما وادي عين  ) Thireau( ويذكر تيرو 

 يقصـد) العائلة الحاكمة ( يم الطبقة الغنية الصفراء على الضفة اليسرىمنه كانت تق

، بينما الضفة اليمنى كانت مقر للجند األوجاق وعامة الناس، ويقصد حي الطبانةحي 

)المطمـور وتجديت  م جسر من 1835 /هـ1251سنة، وكان يربط بينهما في 1(

)الخشب )2.  
  

لشمالية  ويذكر أيضا أنه كان بالمدينة خمسة أبواب، باب البحرية بالجهة ا

الغربية، باب مجاهر بالجهة الشمالية الشرقية، باب العرصة في الشرق، و باب معسكر 

)وأرزيو في الجهة الجنوبية  )3. 
 

ويمكن أن نستنتج في خاتمة هذا العرض التاريخي لمختلف مظاهر المدينة عبر 

وصف لم الفترات التي تعاقبت عليها أن المؤرخين والرحالة الذين تعرضوا للمدينة بال

يعطوا وصفا دقيقا للمدينة، بحيث اكتفوا بذكر موقعها وبساتينها ومزارعها دون 

عرض لتاريخ عمارتها وتأسيسها، ولكن هذا ال يمنع من القول أن المدينة قد شهدت تال

 وذلك مابينته لنا اللوحة نموا واتساعا في عمرانها وتقدما في إنتاجها عبر الزمن،

  .ني، التي قدمت لنا وصفا هاما للمدينة في هذه الفترةالتأسيسية للجامع المري
  

وبمجيئ العثمانيين عرفت المدينة حركة عمرانية كانت في البداية مقتصرة على 

تمتين القوة الدفاعية بحكم النزاع الذي كان قائما بينهم وبين اإلسبان، وبعد استرجاع 

وهو ما هتمام بالبناء والتشييد، المدينة من هؤالء اإلسبان عمد البايات والحكام الى اإل

سنحاول إبرازه في الفصول القادمة من هذا البحث، من خالل ما تبقى من معالم تشهد 

 .على تلك الحقبة الزمنية

  

                                                 
1 - Thireau ; Op.cit , P.12-13.                                                                                
2 -Tinthoin(R.) ; L’Oranie sa geographie, son histoire, ses centres vitaux, edition Fauque, 

Oran , 1952, P 41. 
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  :فصل الثانيال
 العمارة الدينية

 40



   

  :تمهيد
  

قبل أن نتطرق إلى دراسة أهم المعالم األثرية العثمانية بمدينة مستغانم، إرتأينا   

ط المدينة وتقسيماتها الداخلية وذلك لما لها أن نقدم تمهيدا يتضمن نبذة عن تخطي

من أهمية في إبراز نوعية المعالم المتبقية، وكذا توزيعها في الفضاء العمراني 

  .الحالي
  

  :تخطيط المدينة وتقسيماتها الداخلية
  

لقد حرص المسلمون األوائل على اختيار مواقع المدن اإلسالمية، وعلى توافر       

الضرورية لبقائها، وقد أثر في هذا االختيار عوامل مختلفة، الشروط والمواصفات 

اختلفت طبيعتها من مدينة إلى أخرى، والسيما تلك العوامل المرتبطة بالنواحي 

  .1) (الحربية أو السياسية
  

ومدينة مسغانم من المدن التي أشارت جل المراجع العربية واألجنبية أن تكوينها 

 للمغرب األوسط، غزوه يوسف بن تاشفين أيام كان مبدؤه حصن محال الذي بناه

، وهو ما نستشف )02:أنظر الصورة رقم( 2)(وحول هذا الحصن نما عمران المدينة 

من خالله أن المدينة كانت عبارة عن مركز عسكري في البداية ثم تطورت إلى مدينة 

     ا نقاطغلب عليها الطابع المديني، حالها كحال الكثير من المدن التي أنشئت عليه

  .3)(أو مراكز دفاعية تحولت فيما بعد إلى مدن كالرباط والمنستير ومادريد 
  

 هذا ونشير إلى أن المصادر العربية التي ذكرت مستغانم ممثلة في البكري

  واإلدريسي كانت أشارت إلى مستغانم بصفة المدينة المسورة، إال أنها لم تذكر وجود 

  

  
  

                                                 
   .96 . عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-1

   .237 . ، المرجع السابق، ص...كتاب الجزائر أحمدتوفيق المدني، -2

   .95 . ص، عبد الستار عثمان، المرجع السابق-3
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ا األخير من أهم االعتبارات التي يجب مراعاتها في مسجد جامع بها، خاصة وأن هذ

  .1)(تخطيط المدينة اإلسالمية، فهو أول ما يدل على طابعها اإلسالمي 
 

والنص الوحيد الذي يعطي معلومات هامة من شأنها أن توضح لنا الطابع 

 المشار إليها –اإلسالمي للمدينة وتخطيطها العام هو ما نستشفه من نص النقيشة 

 التي توضح لنا أن أبا الحسن المريني بنى بالمدينة مسجدا جامعا ال يزال قائما -اسابق

، وحبس عليه حانوتين بالسوق الكبير، مما يدل )03:أنظر الصورة رقم( لحد  اآلن 

  على أن مستغانم كانت في ذلك  العهد تخضع لنظام مديني يقوم على نواة مركزية 
  

بير، ويرتبط بطبيعة الحال بهذين العنصرين مقر أساسها المسجد الجامع والسوق الك

  .الحكم
  

وباستثناء هذا النص لم تذكر المصادر أي وصف لمكونات المدينة إلى غاية القرن 

من طرف حسن الوزان، ومارمول كاربخال في القرن الحادي  ) م16( العاشر الهجري 

   . )م17( عشر هجري 
  

 بأن المدينة كانت قائمة على تخطيط وعموما فإن هذه اإلشارات التاريخية توحي

المحور األول عام يرتكز أساسا على ثالثة محاور كثيرا ما تتكرر في المدن اإلسالمية، 

يضم النواة المركزية ممثلة في المسجد الجامع، والسوق المركزي، ومقر الحكم، وأما 

رع ودروب فيضم األحياء السكنية بمالحقها من منازل وحمامات وشواالمحور الثاني 

والذي يشمل أسوار المدينة وحصونها وأبراجها المحور الثالث وأضرحة ويبقى 

  .ومداخلها
  

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه المحاور الثالثة موزعة على حيين سكنيين يفصلهما 

  الذي يضم كل بقايا 2*عن بعضهما وادي عين الصفراء يعرف أحدهما بحي الطبانة
  

                                                 
   . 61.ص،1989، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت،دراسات في مدن العالم اإلسالمي سيد خالد المطيري، -4
  .)Top Hane(، طوب حانة  تركيةمعناها دار المدفعية، واصل الكلمة:  طبانة- *
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، ويقع في الجهة الغربية للوادي، وإن ذلك له ما ) المركزية النواة( المدينة القديمة 

يبرره إذ أن المدينة محاطة من الشرق بوادي عين الصفراء، ومن الشمال والغرب 

 طبيعيا حددت طبيعة موقعها اتجاه التوسع العمراني بها محصنةهي بذلك ، وبالبحر

  ).04:  رقمأنظر الخريطة( الذي هو اتجاه طولي من الشمال إلى الجنوب
  

ويضم هذا الحي إلى جانبه من الناحية الغربية الحي اليهودي المعروف بدرب 

  .حاليا حي البالد) حي الطبانة ودرب اليهود ( اليهود، ويطلق على الحيين معا 

وأما الحي الثاني الذي يعرف بحي المطمور فيقع في الجهة الشرقية لوادي عين 

   .طبانةالصفراء على هضبة تشرف على حي ال
  

يشمل حي الطبانة على النواة المركزية للمدينة والتي تضم المسجد الجامع الذي 

، هذا ولم تذكر المصادر والمراجع أي م1340/هـ742بناه أبو الحسن المريني سنة 

جامع بناه األتراك بالمدينة، وهذا ما قادنا إلى افتراض احتمالين إما أن األتراك بنو 

 ثم هدمه بعد ذلك الفرنسيون وهذا ما لم تشر إليه المراجع، وإما مسجدا جامعا بالمدينة

  .أن األتراك استغلوا الجامع المريني ووسعوه
  

أن األتراك قد وسعوا الكثير من المساجد السابقة لعهدهم، وال وتجدر اإلشارة إلى 

أدل على ذلك من توسيع الباي محمد الكبير لجامع السوق بمعسكر الذي زاد فيه صفين 

من األمام، كما أعاد بناء الجامع العتيق الذي يرجع تاريخ بنائه إلى عهد بني مرين، 

  .1)(حيث وسعه وغير منبره وأجرى له الماء
  

 إبراز ومعرفة اإلضافات  المرينيولقد حاولنا من خالل المعاينة الميدانية للجامع

و معها وكأنه معلم العثمانية إال أننا فوجئنا بالترميمات التي طرأت عليه والذي يبد

  .جديد، باستثناء مئذنته التي ما تزال قائمة تشهد على تاريخه العريق
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، تحقيق و تقديم المهدي البوعبدلي، مطبعة البعث الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني ابن سحنون الراشدي، -1

  .127 .، ص1973قسنطينة، 



   
  

وأما سوق المدينة الذي كان محاذيا لوادي عين الصفراء من الجهة الغربية فلم يكن 

لإلشارة فإن موقع هذا السوق ، و1)(بعيدا عن المسجد الجامع وكان يعرف بسوق القرية

     أنظـر المخطط ( عض الحوانيت لبعض النشاطات المختلفة ما تزال تشغلـه ب

من خالل النصوص التاريخية أن حرفة النسيج كانت غالبة على بقية  ، ويظهر)01:رقم

   .الحرف حيث أشار إلى كثرة صناعها كل من الحسن الوزان ومارمول كاربخال
  

، فقد 2)(معوأما مقر الحكم الذي جرت العادة أن يكون مجاورا للمسجد الجا

أشارت بعض النصوص التاريخية أنه كان يقع في حي الطبانة الذي تسكنه الطبقة 

  ، هذا مع اإلشارة إلى أن مستغانم كانت في الفترة 3)( الذي كان مقره دار القايدالحاكمة
  

 عاصمة لبايلك الغرب على م1734/هـ1147إلى م1732/هـ1145بينالممتدة ما 

، وكان من الطبيعي أن يكون مقر الحكم بالقرب من 4)(عهد الباي مصطفى بوشالغم

الجامع الكبير، وال أدل على ذلك من أن القصر الذي بناه محمد الكبير يقع بجوار هذا 

 ولإلشارة فإن هذا القصر لم يبق منه اليوم إال بعض أسواره الخارجية التي ،األخير

 القصر عند تحويله إلى تداخلت مع اإلضافات التي قام بها االحتالل الفرنسي على

ثكنة عسكرية، وبسبب الحالة المزرية التي يوجد عليها اليوم من تهديم وتراكم 

أنظر (  عنه واإلشارة إليه فقط ةلألوساخ تعذر علينا القيام بدراسته واكتفينا بأخذ صور

  ).04:الصورة رقم
  

حقها من  فيضم األحياء السكنية بمالالمحور الثاني أما  المحور األولهذا عن

 حي الطبانة ، فأما األحياء السكنية فهما حيين،حمامات وأضرحة وشوارع ودروب

الذي يضم إلى جانب المسجد الجامع ومقر الحكم بعض المنازل العثمانية التي ما تزال 

   إلى جانب محافظة على طابعها األصيل مثل دار القايد ودار حميد العبد ودار المفتي
  

                                                 
1 -  Quétin ; Guide du voyageur en Algérie, Paris, 1848.P.262.  

  .62. سيد خالد المطيري، المرجع السابق، ص- 2
3 - Bodin (M.) ; Op.cit. P.17.  

   .19. مسلم بن عبد القادر، المرجع السابق، ص- 4
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ع المدينة ودروبها فقد جاءت تبعا لتقسيمات المدينة وتوزع ، أما شوارحمام المور

المنشآت المعمارية عليها، وأما بالنسبة للحي الثاني والمسمى حي المطمور فيضم بعض 

األضرحة منها ضريح الباي بوشالغم واللة عيشوش، وضريح الباي مصطفى لحمر 

  .وضريح سيدي عبد اهللا
  

مل أسوار المدينة ومداخلها وحصونها  الذي يشللمحور الثالثأما بالنسبة 

وأبراجها، فإن أول ما يلفت النظر في المدينة انغالقها على نفسها داخل أسوارها 

جديت ومزغران ة تحتضنه األحياء المجاورة مثل تيوحالما يعبر الخارج أبوابها الخمس

والعرصة، وبالنسبة للحصون الموجودة بها نجد حصن الترك الذي يشرف على 

ينة من أعالي المطمور ويؤمن حمايتها من الجهة الشرقية، وحصن محال الذي المد

يتوسط حي الطبانة ويؤمن جهتها الغربية، ويبقى حصن باب الجراد الذي لم يبق منه 

  .إال برج واحد مالصق للسور الغربي للمدينة
  

اب العرصة في الشرق، وباب معسكر وباب ب وأما األبواب فهي باب مجاهر و

أنظر المخطط ( د الذي يتقدمه وباب وهران في الجنوب، وباب البحر في الغربالجرا

 .)02:رقم
  

وتجدر اإلشارة في األخير إلى أن التطعيمات التي قامت بها السلطات 

االستعمارية على المدينة وإن مست جزء منها إال أنها ما تزال محافظة على الهيكل 

ة، يتجلى لنا ذلك من خالل بعض المعالم التي العمراني والشكل المهم للمدينة العثماني

سنتطرق إلى دراستها، والتي تنوعت ما بين معالم دينية ومدنية وعسكرية، وعمال 

 و التي نبدؤها عادة من النواة المركزية التي تضم ،بالمنهجية المتبعة في دراسة المدن

إننا قمنا بتقديم دراسة المسجد الجامع، وبما أن هذا األخير يعود إلى الفترة المرينية ف

  .األضرحة على باقي المعالم ألنها تصنف ضمن المعالم الدينية
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  :األضرحة

، في وسط القبر واللحد في جانبه )بتشديد الشين وكسرها(البعد والشًق  :الضريح

، أما في المصطلح األثري فإن الضريح هو 1)(أو بال لحد، وجمعه ضرائح وأضرحة

تربة تعلوها قبة، ويطلق على الضريح أيضا اسم مشهد قبر أو الحجرة المشتملة على 

  .2)(ومقام ومزار ويحمل بعضها على بعض
  

وكانت هذه األضرحة تقام على رفات سلطان أو أمير أو رجل صالح أو أي 

 وقد تنوعت هذه األضرحة فكان منها البسيط ،إنسان له مكانة تدعو إلى تخليد ذكراه

فة واحدة مربعة مقبية تضم التربة وحدها، ومنها الملحقة المنفرد الذي يتكون من غر

 وفي الوقت الذي بالغ سالطين الهند في ،مدرسة أو خانقاه  أو،أو المالصقة لمسجد

 لم يعرف الشرق العربي ضريحا أمويا واحدا، ،3)(اإلنفاق على األضرحة وتزيينها

ال يبقوا على أي أثر ويفسر المؤرخون ذلك إلى اتجاه العباسيين نحو تخريبها لكي 

لذكراهم وخوفا من أن تلقى قبورهم المصير نفسه عمدوا إلى تضليل الناس عن 

مواضعها، يدل على ذلك أنه لم يعثر من العصر العباسي األول في العراق إال على 

، والتي أقيمت فوق مدفن 4)(قرب سامراء" قبة الصليبية"ضريح واحد يعرف باسم 

  .5)(م862/ هـ245سنة الخليفة المنتصر باهللا 
  

نماذج أخرى لألضرحة اإلسالمية ذات القباب خالل العصر  كما وجدت بعد ذلك

  ، وأعقبه في العصر م943/هـ334اإلخشيدي مثل ضريح آل طباطبا الذي يؤرخ ب 
 
  

                                                 
لكلمة ا، قدم له العالمة الشيخ عبد اهللا العاليلي، وأعاد بناءه على الحرف من 3.، مجلسان العرب المحيطابن منظور،   - 1

  :وأنظر. 524.ص ،1988 خياط، دار الجليل، دار لسان العرب، بيروت، يوسف

، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقوسي، 6.، طالقاموس المحيط الفيروز آبادي، -

  .231.ص.ت.د.لبنان-مؤسسة الرسالة، بيروت

  .533.ص، 1998 لبنان، –بنان ناشرون، بيروت ، مكتبة ل3.ط ،محيط المحيط المعلم بطرس البستاني، -
    .177-174 . عاصم محمد  رزق، المرجع السابق، ص-2
   .256 .، ص1988، جروس بيرس، بيروت، 1.، طموسوعة العمارة اإلسالمية عبدالرحيم غالب، -3
    .256 .، ص1970ر، لتأليف والنشلالهيئة المصرية العامة العمارة اإلسالمية في مصر العربية،  فريد شافعي، -4

  .175 . عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص- 5
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، م1010/هـ400الفاطمي بناء األضرحة المعروفة باسم السبع بنات والتي تؤرخ بـ 

حجرة مربعة تغطيها قبة، واستمر بناء األضرحة خالل كانت كل منها عبارة عن و

العصر األيوبي ممثلة في ضريح اإلمام الشافعي الذي أقيم في عهد الملك الكامل سنة 

  .1)(م1211/هـ607
  

عرفت بعد ذلك األضرحة انتشارا كبيرا في عهد المماليك وكانت في أغلب و 

يؤكد ذلك اشتمال معظم  نية بالقاهرة،األحيان نواة أساسية إلنشاء كثير من المنشآت الدي

 مثل مدرسة السلطان بارسباي األشرفية بشارع ئعمائرهم الدينية على ضريح للمنش

  .2)(المعز لدين اهللا الذي جعل بها ضريحا للدفن له ولعقبه
  

، وعرفت الجزائر بناء الكثير منها،  واستمر بناء األضرحة في العهد العثماني

ض البايات الذين خلدوا أسماءهم عليها، ومنها ماكان منها ما كان مخصص لبع

 ضريح سيدي عبد مخصص لألولياء الصالحين، ونذكر على سبيل المثال ال الحصر،

، والتي سنتطرق ضريح الباي مصطفى بوشالغم، وضريح الباي مصطفى لحمر واهللا 

  .إليها في هذا الفصل

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
                                                 

  .175 . عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص- 1
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  :سيدي عبد اهللا بوقبرين ضريح
  

 الضريح إلى الولي الصالح سيدي عبد اهللا بو قبرين الذي عاش في ينسب هذا

لوجود ضريحين له ) بوقبرين(، أطلق عليه لقب )م17(القرن الحادي عشر هجري 

، ويذكر أن له ذرية 1)(إحدى بلديات مستغانم أحدهما بحي المطمور والثاني بينارو

نوسية في بوقيرات من كثيرة بمستغانم، ويعتبر الشيخ بن تكوك شيخ الزاوية الس

  .2)(ساللته
  

كان في العهد االستعماري من بين المزارات األكثر استقطابا للسكان 

، وهو إلى اليوم يستقبل عدد كبير من الزوار 3)(والمناطق المجاورة المستغانميين،

  .للتبرك بضريحه

  :الدراسة الوصفية التحليلية

  :المظهر الخارجي 

مطمور وسط بعض المساكن الشعبية، تطل واجهته األمامية      يقع هذا المعلم بحي ال

على شارع بن ذهيبة عبد القادر، الذي نصل من خالله إلى ضريح الباي بوشالغم 

  .والذي ال يبعد عنه إال بحوالي مائة متر تقريبا
  

 2م79لهذا الضريح يأخذ شكال شبه منحرف تقدر مساحته بحوالي إن الشكل العام 

مدخل ، تقع واجهته الرئيسية في الجهة الشرقية فتح بها )03:مأنظر المخطط رق( 

  ).05:أنظر الصورة رقم(  بسيط عبارة عن فتحة باب ذات مصراع خشبي حديث
  

، وعلى مسكن حديث خاص بالمقيم على الضريحنجد على يمين المدخل الرئيسي 

  توسطه يساره يوجد فناء صغير مكشوف مالصق لكتلة الضريح من الجهة الغربية، ي
  

                                                 
  .124.،ص1988،المطبعة العلوية،بمستغانم،1.ط،نيل المغانم من تاريخ و تقاليد مستغانمي بن تونس، رشيد محمد الهاد- 1

2-Bodin(M) ; « Tradition indigène sur Mostaganem et Tidjdit », B.S.G.A.O, T.XLX,1929. 
P.37.                              
3 -Priou (L.) ;’’ Mostaganem en 1882’’, Revue municipal de Mostaganem, 1em année, N°.2 

novembre , decembre1955 , janvier , 1956 , P.09 . 
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باب حديدي صغير، ويبدو أن هذا الجزء أضيف مؤخرا تدل على ذلك مواد بنائه 

ما الضريح ككل فتعلوه قبة مثمنة تتناوب على أضالعها فتحات صغيرة ، وأالحديثة

  .للتهوية واإلضاءة
  

  : المظهر الداخلي

يفضي المدخل الرئيسي للضريح إلى بهو شكله مثلث تقريبا، غطيت أرضيته 

ات خزفية، وغطي سقفه بعوارض خشبية حديثة تغطيها طبقة من اإلسمنت، تفتح ببالط

في أحد أركان هذا البهو قبر ألحد  وفي أعلى جداره الغربي نافذة مربعة مستحدثة،

أنظر الصورة (، م1.30أفراد عائلة سيدي عبد اهللا، وعلى يمينه باب خشبي عرضه 

 فرشت أرضيتها ببالطات خزفية  يفتح على حجرة ضريحية مربعة تقريبا)06:رقم

  .حديثة
  

تقوم في األركان العلوية لهذه الحجرة أربعة مناطق انتقال داخلية على هيئة 

 وهي بذلك تشبه تلك الموجودة ،)07:أنظر الصورة رقم(مبنية باآلجر أو محارة صدفة 

 ترتكز على حدود مناطق االنتقال رقبة ،بحجرة القبة الصغيرة للباي مصطفى لحمر

مثمنة تكسوها مربعات خزفية، تعلوها قبة مثمنة تتخللها الفتحات الصغيرة المشار إليها 

سابقا وفي كل ضلع من أضالع هذه الحجرة نجد فتحة غائرة في عمق الجدار على 

شكل عقد حدوي ال ندري ما وظيفتها الحقيقية، ولكن يبدو أنها تزيينية أكثر منها 

  .إنشائية
  

 والثاني ، للولي الصالح سيدي عبد اهللاان أحدهماحيتوسط هذه الحجرة ضري

لزوجته وأما مؤخرته فتنتهي بفتحة معقودة بعقد حدوي تفضي إلى حجرة صغيرة 

، يوجد في أحد أركانها ضريح آخر يعود ألحد أفراد )04: رقممخططأنظر ال(مستطيلة 

سقفها عائلة سيدي عبد اهللا، فرشت أرضيتها أيضا بمربعات خزفية حديثة، وغطي 

 بها نافذة صغيرة مسيجة بقضبان تبطبقة من اإلسمنت تتخللها عوارض حديدية، وفتح

  .لغربيةحديدية في جهتها ا
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  :مواد البناء و الزخرفة
  

اعتمدنا في إبراز مواد البناء نظرا ألعمال الترميم التي أجريت عليه مؤخرا، 

 سم 80بلغ سمكها تقريبا  التي يه لسمك جدرانالتي بني بها الضريح على مالحظاتنا

ورجحنا أن تكون قد بنيت بحجارة غير منتظمة، واستعمل اآلجر غير المثقب في 

في بناء القبة، وهذا باإلضافة إلى مواد البناء الحديثة من وتشكيل العقود الداخلية، 

  .إسمنت وآجر مثقب التي طغت على الشكل العام للمعلم
  

على هذا الضريح أي تفاصيل معمارية أو فنية أما من الناحية الزخرفية فال يبدو 

ما عدا بعض الزخارف الجصية المطموسة والتي تكسو األجزاء العلوية للحجرة 

الضريحية وتحيط بأضالعها األربعة، قوام هذه الزخارف عناصر كتابية وهندسية 

   أنظر الصورة"( العزة هللا " ونباتية، الكتابية منها على شكل شريط يحمل عبارة 

وهي نفس العبارة التي وجدناها على الشريط الكتابي لضريح الباي ) 08: رقم

 والندري ماسر استعمال هذه العبارة في كال الضريحين، وإن كنا نرجح أن ،بوشالغم

  .شالغم تكون قد اقتبست من ضريح سيدي عبد اهللا ألنه أقدم من ضريح الباي بو
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  :وش ضريح الباي بوشالغم واللة عيش
  

، الذي كان حاكما على منطقة ∗ينسب بناء هذا المعلم إلى الباي مصطفى بوشالغم

 تاريخ م1732/هـ1145غاية إلى م1708/هـ1120سنةوهران، مقر البايلك منذ فتحها 

، وظل بوشالغم الذي انسحب الى مستغانم بايا على 2)(استرجاعها من طرف اإلسبان

  .3)(، وبنيت على ضريحه قبةم1734طمور سنة بايلك الغرب إلى أن توفي ودفن بالم
  

أن هذا الضريح بني من طرف الباي ، 4)(ويذكر اآلغا بن عودة المزاري

بوشالغم الذي حبسه على عقبه وعقب عقبه، وكتب عليه اسمه وتاريخ بناءه بما 

حبس هذه القبة المباركة و الروضة المرونقة أمير المؤمنين العاشق المحب في :"نصه

مرسلين الباي مصطفى بن يوسف محي الدين رزقه اهللا كمال اليقين، وأفاض سيد ال

عليه من كرامة الصالحين آمين يارب العالمين على عقبه وعقب عقبه بأن اليدفن فيها 

غيرهم، ومن بدل أو غير فاهللا حسبه ويتولى اإلنتقام منه وأتممت وكملت هذه القبة 

ري بتاريخ أواخر شهر اهللا شعبان عام ستة على يد المعلم أسطى أحمد أعراب الجزائ

  :وألف ثم هاتين البيتين من الرجز ةئوعشرين وما
  

  داخل القبة اهللا يرعاك    أبشر بما ترجه من خير مو الك يا              

  "تب لهده األسطـار    أسطى أحمد صفه بالنجــار   ـ                 وك

  
  

                                                 
  .193 . محمد بن يوسف الزياني، المرجع السابق، ص-1

  .19 . مسلم بن عبد القادر، المرجع السابق، ص- 2
   .275 .  المزاري، المرجع السابق، ص- 3
بن يوسف بن محمد بن إسحاق المسراتي، تولى بايا على مازونة وتلمسان سنة  هو الباي مصطفى بوشالغم - ∗

ل كرسي مملكته من مازونة وتلمسان معا إلى قلعة بني راشد، ثم إلى معسكر واختارها قاعدة قم، ن1696/هـ1098

عسكر إلى م نقل كرسي مملكته من م1708/هـ1119أليالته لتوسطها بين مازونة و تلمسان، ولما فتح وهران سنة 

. م1734/هـ1146وهران، وأقام بها مدة إلى أن هاجمه اإلسبان، فخرج منها إلى مستغانم و بقي بها إلى أن توفي سنة 

  : أنظر
 .193-192. محمد بن يوسف الزياني، المرجع السابق، ص-
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 نفس النص ولكن بالمقارنة بينه وبين ،1)(ولقد أورد محمد بن يوسف الزياني

النص الذي ذكره اآلغا بن عودة المزاري وجدنا أن فيه اختالف، تمثل في زيادة 

وحشره مع [ الصالحين، وأفاض عليه من كرامة: "...العبارة الموضوعة بين عارضتين

، ..."ن العالمي يا رب] الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 

  :كما أن البيت الشعري فيه اختالف أيضا حيث ذكر
  

  داخل القبة اهللا يرعاك     أبشر بما ترتجي من خير ما أوالك يا              
  

وكتب : "وكتب البيت الثاني على شكل جملة و ليس على صفة بيت شعري، حيث ذكر

  ".هذه األسطر أسطى أحمد النجار 
  

 ،2)(ي أن هذا الضريح بني بوهران وليس بمستغانمويذكر محمد بن يوسف الزيان

و لكن ما يفند هذا القول وجود الضريح بحي المطمور بمستغانم، وتتفق معظم 

  .3)(النصوص على أن هذا الضريح يعود للباي مصطفى بو شالغم
  

  بهذه األبيات التي ،4)(وما يدعم هذا، رثاء العالمة السيد يوسف بن بغداد الزياني

  : د ضريحه بمستغانمتؤكد وجو
  

  ـرـان ال السعيـر               ياكافل األرامـل يا بشيـهنيئا لك الجنـ       

  زت بالشهـادة يا أميـرـ وف لقد عشت سعيدا في رغد عيش                    

  دة مستغانـم كان المثـوى               فنعم السكنى سكناك يا نحريرـببل       

   وبالمطمر ضريحـك مستنير  رت بالضريح خير إمـام            و جاو        
  

  

  

  

  

  

  

   
  

                                                 
  .193 .محمد بن يوسف الزياني، المرجع السابق، ص  -1
  .193 . نفسـه، ص-2

3 - Bodin (M.) ; Tradition indigène  …, Op.cit ,  P. 57. 
  .276 . المزاري، المرجع السابق، ص- 4
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    استعمل هذا الضريح قبل اإلحتالل الفرنسي كقاعة للصالة، وبعد االحتالل تحول 

 .2)(، ثم استعمل كمخزن للسالح 1)(إلى قاعة للعالج، وذلك قبل بناء المستشفى
  

 أين قررت م1997نت فيه إلى غاية وبعد اإلستقالل استحوذت عليه عائلتين وسك

 .السلطات المحلية إخالءه، وبعد ذلك ترميمه
  

   :الدراسة الوصفية التحليلية للضريح
  

يقع هذا الضريح على هضبة في أعالي حي المطمور، وللوصول إليه نأخذ عدة 

 العرصة  حيطرق أقربها بالنسبة للشخص الموجود بوسط المدينة الطريق المتجه نحو

  .بالجسر الكبير، وعند المنعرج األول يظهر لنا الضريح محاط بسور خارجيمرورا 
  

  :المظهر الخارجي 
  

، شكله العام عبارة عن 2م142يتربع هذا الضريح على مساحة تقدر بحوالي 

) 05:أنظر المخطط رقم(، م20م وعرضه 27 يحيط به سور خارجي طولهمستطيل،

ل معمارية أو فنية، يال تظهر عليها أي تفاصيتكون هذا المعلم إلى جانب ثالث واجهات 

     من واجهة رئيسية واحدة في الناحية الجنوبية تطل على شارع بن ذهيبة عبد القادر

  ).09:أنظر الصورة رقم( 
  

بعد الدخول من الباب الرئيسي للسور المحيط بالمعلم يقابلنا مباشرة مدخل 

ا عقد نصف دائري يقوم على كال وهو عبارة عن فتحة جدار غائرة يغطيـه الضريح،

 متماثلين بينهما فتحة باب ذات مصراع خشبي واحد يعلوها  دائريينعمودين جانبيـه

على واجهة كتلة المدخل ككل نجد زخارف جصية، تتوسطها و ،عقد نصف دائري

اللوحة التأسيسية التي يفترض أن تكون حاملة للنص التأسيسي، لكنها فارغة وضعت 

  ، وهذا ما )10:أنظر الصورة رقم(م للداللة على المكان األصلي للوحةأثناء الترمي

  
  

                                                 
1 - Esterhazy (W.); Op.Cit , P. 174.  
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توضحه صورة قديمة للباب الرئيسي تعود للفترة اإلستعمارية تبين نص اللوحة، لكن 

  ).11:أنظر الصورة رقم( لشدة  طمسها لم نستطع قراءتها 
  

 متفاوتتان في        هذا عن الواجهة الخارجية، أما عن المبنى ككل فتعلوه قبتان

الحجم، الكبيرة منهما تخص الحجرة الضريحية للباي بوشالغم، أما الصغيرة فتخص 

 .حجرة  زوجته اللة عيشوش
  

  :المظهر الداخلي

 جاء  سقفهم2.5 وعرضه م5.3إلى بهو مستطيل طوله يفضي المدخل الرئيسي

ة، يوجد قبو متقاطع، على يساره نجد مصطبة مكسوة بمربعات خزفية حديثعلى شكل 

به ثالث فتحات لثالثة أبواب، يفضي أحدهما إلى سلم ذو درجات حجرية يؤدي إلى 

 ال ندري م1.2 وعرضها م1.5 والباب الثاني إلى حجرة صغيرة طولها،سطح الضريح

  تستعمل لتخزين بعض األغراض الخاصة بالضريح ولكن يبدوا أنها كانت ما وظيفتها

وهي ،  الباب الثالث فتفضي إلى حجرة الضريح، أما فتحة)12:أنظر الصورة رقم( 

 م فرشت أرضيتها باإلسمنت المسلح، وغشيت 10 طول ضلعها  الشكل تقريبامربعة

 .إلى منتصفها بمربعات خزفية حديثةجدرانها 
  

يالحظ في جدارها الجنوبي نافذتين صغيرتين معقودتين في أعالهما بعقد نصف 

أما في جدارها الشمالي فنجد نافذتين ، بعة الشكلدائري تتوسطهما في أسفلهما نافذة مر

صغيرتين بنفس الحجم، كما نالحظ في ركن كل من الجهة الجنوبية الشرقية وركن 

 .الجهة الشمالية الشرقية نافذتين متماثلتين ومتقابلتين
  

ة الغربية فنجد فتحة باب تؤدي إلى حجرة مستطيلة لجنوبيأما في ركن الجهة ا

، تفضي بدورها عبر باب صغير إلى  قبو سقفها عبارة عنم1.5 و عرض م3بطول 

 ).06:أنظر المخطط رقم( ساحة الضريح 
  

      نالحظ في كل ركن من األركان العلوية األربعة لحجرة الضريح حنية عبارة عن 

   المصنوعـة من  األصليةعقد نصف دائري يرتكز طرفاه على زوج من األعمـدة
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، سقفت هذه األركان بمثلثات كروية من )13:لصورة رقمأنظر ا(  الحجر الرملـي

اآلجر غير المثقب، تقوم على هذه العقود رقبة مثمنة ترتكز عليها القبة المثمنة الكبرى 

  الخاصة 
  

، في مؤخرة هذه الحجرة فتحة على شكل عقد )14:أنظر الصورة رقم( بحجرة الباي 

 ترتفع م2 وعرضها ،م2.5نصف دائري تفضي إلى حجرة صغيرة مستطيلة طولها 

  .بدرجة واحدة على الحجرة الكبيرة
  

 بلطت أسافل الجدران الداخلية لهذه الحجرة بمربعات خزفية حديثة تعلوها في 

 ةشمالي تتوسط ال)15:أنظر الصورة رقم (عمق هذه الجدران عقود نصف دائرية صماء

، وتعلو الحجرة رقبة مثمنة نافذتين بنفس المقاس تقريباوالجنوبية الشرقية  منها الغربية

  . صغيرة صماء أربع فتحاتتقوم عليها القبة المثمنة والتي تتخللها
  

 قامت بها بعثة  إنقاذيةوتجدر اإلشارة إلى أن هذا الضريح قد أجريت فيه حفرية

الوكالة الوطنية لآلثار، حيث قامت بحفر أرضية الحجرة الكبيرة والصغيرة على عمق 

 من نتائج هذا الحفر وجود عدة قبور في وضعيات مختلفة دلت انتك م، و1,5حوالي 

على أن الضريح تعرض لعمليات تخريب ونبش للقبور، ولم تعثر البعثة على أية 

 منها شواهد للقبور التي من شأنها أن تكشف عن الشخصيات المدفونة بهذا الضريح

  .1)(شوشعلى وجه الخصوص شاهد قبر الباي مصطفى بوشالغم وزوجته اللة عي
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 : مواد البناء و الزخرفة
  

 المستخدمة في بناء هذا الضريح، وذلك  األصليةلقد تعذر علينا معرفة مواد البناء

 الصور التي نظرا للترميمات التي أجريت عليه مؤخرا، وبالتالي كان اعتمادنا على

 هي تخدمةألتقطت للضريح قبل ترميمه، حيث يبدوا من خاللها أن مواد البناء المس

مزيج من اآلجر غير المثقب، والحجارة غير المنتظمة، حيث استعملت هذه األخيرة في 

كسيت  بناء الجدران الخارجية للضريح واستعمل في ربطها المالط األحمر

، أما اآلجر غير المثقب فاستعمل في تشكيل العقود )16:أنظر الصورة رقم(بالجص

أنظر  (تخدم في تشكيل القبو المتقاطع الذي يعلو البهوالداخلية، وفي بناء القبتين، كما اس

  .)17:الصورة رقم
  

أما أرضية هذا الضريح فبلطت باإلسمنت، في حين وجدنا في أحد أركان ساحة 

الضريح كمية معتبرة من بالطات سداسية من نفس مادة اآلجر رجحنا أن تكون هي 

ية الحفر التي قامت بها األصلية التي بلطت بها أرضية الضريح نزعت أثناء عمل

البعثة، ولعدم معرفتنا بوضعيتها األصلية، قمنا باقتراح أربع وضعيات لعل إحداها هي 

   .)18:أنظر الصورة رقم( األصليـة 
  

هذا من ناحية مواد البناء، أما من الناحية الزخرفية فال شيء يسترعي اإلنتباه 

، وهي بهواء العلوية وسقف السوى الزخارف الجصية الحديثة التي كسيت بها األجز

فسها المكسوة بها األجزاء العلوية لحجرة ضريح الباي، بما فيها واجهات العقود أيضا، ن

كما نجد هذه الزخارف الجصية تكسوا األجزاء العلوية لكتلة المدخل، ونشير إلى أن 

 عن هذه الزخارف الجصية سواء في الداخل أو الخارج تتشابه فيما بينها، وهي عبارة

       مكررة " العزة هللا " مل عبارة حزخارف هندسية ونباتية، وشريط كتابي ي

 للضريح ألتقطت قبل ترميمه مع مالحظة أنه توجد صور) 19:أنظر الصورة رقم( 

تبين أهم الزخارف التي كانت بداخله، وال ندري إن كانت هذه الزخارف أصلية أم 

  . )20:أنظر الصورة رقم(، استحدثت أثناء االحتالل الفرنسي
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كما نجد داخل هذا المعلم الكثير من المربعات الخزفية المتنوعة التي تكسوا 

، ويوجد على شكل م1,5أسافل الجدران الداخلية للضريح ككل على ارتفاع حوالي 

  .)14:أنظر الصورة رقم (شريط يكسو رقبة القبة
  

من المربعات الخزفية في ساحة وتجدر اإلشارة أيضا أننا وجدنا كمية معتبرة 

 ويبدو أنها أصلية ،نعتقد أنها نزعت أثناء الترميم أو جلبت من معالم أخرىوالضريح، 

بينما الحديثة  ،ز بحوافها المائلة وسمكها الغليظالتي تتمي وذلك بمالحظة طريقة صنعها

   1)(تتميز أركانها األربعة بزوايا قائمة ومستقيمة فضال عن سمكها الرقيق
         

معرفة نوع المربعات األصلية لم نستطع ونظرا لتنوع هذه المربعات الخزفية 

حسب بالتي كانت تكسو الجدران الداخلية للضريح، ولذلك قمنا بجرد مختلف المربعات 

  ).21:أنظر الصورة رقم( زخرفتها 
  

وتجدر اإلشارة في األخير إلى أن هذا الضريح وبالرغم من بقائه محافظا على 

فضائه المعماري، إال أن الترميمات التي أجريت عليه مؤخرا أفقدته جماله الفني 

واألثري، وذلك بسبب استخدام مواد البناء الحديثة التي ما لبثت أن أحدثت عدة تشققات 

  .بالمبنى
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  : ضريح الباي مصطفى لحمر
  

ي مصطفى ينسب بناء هذا الضريح إلى الباي مصطفى لحمر األخ األصغر للبا

، وأهم عمل قام 1)( م1735/هـ1147الذي تولى بايا على بايلك الغرب سنة وبوشالغم، 

به بناؤه ألسوار مدينة معسكر، توفي بمستغانم مسموما، ودفن بالمطمور وبنيت على 

  .، تعرف باسمه إلى اليوم2)(ضريحه قبة
  

وبعد ، 3)(تحول هذا الضريح في العهد اإلستعماري إلى مخزن للذخيرة الحربية

االستقالل تحول إلى مأوى لبعض العائالت التي ما تزال به إلى اليوم، وهو اآلن في 

  .حالة يرثى لها
  

  :الدراسة الوصفية التحليلية

   :المظهر الخارجي
  

على هضبة في أعالي حي المطمور وسط ضريح الباي مصطفى لحمر يقع 

، )22:أنظر الصورة رقم( ريةبعض المساكن القديمة التي ترجع إلى الفترة االستعما

يقابله من الجهة الشمالية ضريح الباي بوشالغم يفصل بينهما الطريق المؤدي من وسط 

  .دينة إلى حي العرصةالم
  

  :إن الشكل العام لهذا المعلم عبارة عن قسمين منفصلين برواق مستحدث

أما القسم الثاني  ،القسم األول يحمل القبة الضريحية الكبرى وشكله يميل إلى اإلستطالة

، تقدر مساحته فيحمل القبة الضريحية الصغرى، وشكله يميل إلى التربيع تقريبا

  ).07:أنظر المخطط رقم (2م148اإلجمالية بحوالي 

  

  
 
 

                                                 
  .194.  محمد بن يوسف الزياني، المرجع السابق، ص- 1

2-  Bodin (M.) ; Tradition indigène  …, Op.cit , P. 53.  

 58

3 - Bodin (M.) ; Tradition indigène ... , B.S.G.A.O, Op.Cit ,  P.39.   



   

 الو،  بين قسميهستحدثأباب حديدي صغير عبر هذا الضريح إلى ل والدخيتم 

إن هذا الضريح قد طرأت عليه  إلىإلشارة مع ايبدو أنه المدخل الحقيقي لهذا المعلم، 

عدة تغييرات من الخارج، نلمسها في استحداث عدة نوافذ وفتحات بالجهة الشرقية 

والجنوبية، هذا فضال عن التشققات ونمو النباتات على القبتين والتي أثرت بشكل كبير 

  ).23:رقم أنظر الصورة(على هيكله المعماري
  

  :المظهر الداخلي
  

الفضاء الفاصل بين  إلى – المشار إليه سابقا –اب الصغير يؤدي الدخول من الب

، ويبدو ذلك من خالل مالحظاتنا للجدارين اللذين يحصرانه، الحجرتين الضريحيتين 

حيث وبعد إزالتنا لبعض الحجارة في جدار حجرة القبة الصغيرة، وجدنا أثر لفتحة 

 دخلنا إلى هذه الحجرة ، وللتأكد)24:أنظر الصورة رقم) (مسدودة حاليا ( معقودة 

فوجدنا على جدارها الداخلي نفس األثر للفتحة المشار إليها، وبعد ذلك قمنا بمعاينة 

) مسدودة حاليا ( الجدار الثاني الذي يحصر الرواق فوجدنا فتحة معقودة بنفس الحجم 

 وبنفس العملية )24:أنظر الصورة رقم( الحجرة الضريحية الصغرى جدارمقابلة لفتحة

، مما جعلنا نتأكد من نا بمعاينة الحجرة الضريحية الكبرى من الداخل فتأكد لنا األمرقم

  .مفتوحتين على بعضيهما ببابين متقابلينأن حجرتي القبتين كانتا 
  

ث من يصغير نجد على يساره باب حد) حوش(إلى فناء المستحدث  الباب يفضي

  وهي،م5يبا طول ضلعها الخشب يفضي إلى حجرة القبة الصغيرة، وهي مربعة تقر

أكبر حجما إذا ما قورنت بحجرة اللة عيشوش، فرشت أرضيتها بطبقة إسمنتية، 

وفتحت في جداريها الجنوبي والشرقي نافذتين حديثتين مسيجتين بقضبان حديدية، 

وتقوم في أركانها العلوية أربع مناطق إنتقال على هيئة صدفة أو محارة مبنية باآلجر 

  . تشبه تلك التي وجدناها بضريح سدي عبد اهللا وهيغير المثقب
  

كما نشير أيضا إلى وجود فتحة مربعة داخل عمق الجدار الداخلي لهذه الحجرة، 

لم نعرف في البداية وظيفتها، لكن بعد مالحظاتنا الدقيقة وتفقدنا لسطح الحجرة اكتشفنا 

  ياه األمطار التي أن هذه الفتحة كانت عبارة عن قناة وسط الجدار تستعمل في صرف م
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تتساقط على السقف وتمر عبر قناة فخارية تستخدم ربما في سد حاجيات الضريح من 

  ).08:أنظر المخطط رقم( الماء أو لتفادي تشقق الجدران بفعل مياه األمطار 
  

وبعد الخروج من هذه الحجرة نجد على يمينها كتلة لمدخل بسيط يرتفع بدرجتين 

 أرضية الفناء، وهو عبارة عن فتحة باب ذات مصراعين من أو أكثر قليال عن مستوى

  .)25:أنظر الصورة رقم( نصف دائريالخشب يعلوهما عقد 
  

، أرضيته مبلطة باإلسمنت وسقفه ـا يفضي هذا الباب إلى بهو شكله مثلث تقريب

 اليوم كمطبخ للعائلة البهوذوقبو أسطواني مبني باآلجر غير المثقب يستعمل هذا 

  .بهذا الضريحالساكنة 
  

وعند تفقدنا للجدران الداخلية الحظنا في الجدار الفاصل بينه وبين حجرة القبة 

، )26:أنظر الصورة رقم) ( مسدودة حاليا ( الكبيرة فتحة معقودة بعقد نصف دائري 

وللتأكد دخلنا إلى هذه الحجرة عبر فتحة مستحدثة في جدارها الشمالي فوجدنا نفس 

ودة أيضا، وهو ما جعلنا نستنتج أن الدخول إلى هذه الحجرة كان الفتحة، ولكنها مسد

أنظر ( عبر الفتحة المسدودة، مع مالحظة أنه اليوجد أي باب للدخول إلى هذه األخيرة 

  ).09:المخطط رقم
  

 المشار إليه سابقا ربما بهووفي األخير رجحنا أن المدخل الذي يؤدي إلى ال

كل، آخذين بعين اإلعتبار مقارنته بضريح الباي يكون هو المدخل الرئيسي للضريح ك

  .بو شالغم الذي يشبهه إلى حد كبير في مخططه العام
 

 م6.80القبة الكبيرة فشكلها مستطيل طوله للحجرة التي تقوم عليها   بالنسبةأماو

 تقوم في أركانها العلوية أربعة مناطق إنتقال داخلية على هيئة مثلثات ،م6وعرضه 

، وهي تشبه تقريبا تلك التي وجدناها في )27:أنظر الصورة رقم( ةكروية متقاطع

ضريح الباي بوشالغم غير أنها أكثر جماال منها، كما نالحظ أيضا في كل ركن من 

  أركان هذه الحجرة حنية على شكل عقد نصف دائري يرتكز طرفاه على زوج من 
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 تقوم على هذه العقود ،)28:أنظر الصورة رقم(  عمدة دائرية مبنية بالحجر الرملـي

  .رقبة ترتكز عليها قبة مثمنة تتخللها ثماني فتحات، أربعة منها مفتوحة
  

ونشير أيضا إلى وجود عدة نوافذ مسدودة في أركان هذه الحجرة عكس حجرة 

وربما يعود ذلك إلى  ،الباي بوشالغم التي نجد في كل ركن من أركانها نافذة أو نافذتين

عليها أثناء الفترة اإلستعمارية باعتبارها كانت مخزنا للذخيرة، التغييرات التي طرأت 

كما نجد بعضها أغلق من طرف السكان القاطنين بجانبه، وذلك ما توضحه مواد البناء 

   .)23:أنظر الصورة رقم(  الحديثة
   

وأما بالنسبة ألرضية هذه الحجرة فقد تعذر علينا معرفة تفاصيلها وطبيعة 

بقايا ألساس سور ة األوساخ المرمية بداخلها، ومع ذلك وجدنا تغطيتها وذلك لكثر

ولم نعرف على وجه التحديد وظيفته األصلية، ولكن يبدو أنه قريب من منتصفها، 

  ).08:رقمأنظر المخطط (أضيف من طرف الجيش الفرنسي 
  

ند استجوابنا ألحد أفراد العائلة من المسنين والساكن بالقرب من الضريح، عو

 بعوارض ة أنه في سنوات السبعينيات، كانت أرضيـة هذا الضريح مغطاذكر لنا

سلحة تعود للفترة االستعمارية، وبعد أ منها وجد بقايا ا، وعندما نزع جزء*خشبية

 ما تبقى اتصاله بالسلطات المحلية تدخلت فرقة من عناصر الجيش الوطني وأخرجت

  .منها
  

الذي ذكر  ) Marcel Bodin( ن ولعل ما يدعم أقوال هذا الشخص مارسال بودا

عند وصفه لضريح الباي مصطفى لحمر أن أرضيته بلطت بعوارض خشبية إلخفاء 

  .1)(لوحة الرخام التي كانت تحمل كتابة شاهد قبر الباي مصطفى لحمر
  

ويمكن القول في األخير أن التخطيط المعماري لضريح الباي مصطفى لحمر  

اختلفا في الحجم، وفي وضعية المداخل وضريح الباي مصطفى بوشالغم، وإن 

                                                 
  نجد هذه الظاهرة في قاعة الديوان بقصر الباي محمد الكبير بوهران، خيث ال تزال العوارض الخشبية تغطي أرضيته -*

   ). 29:أنظر الصورة رقم( 
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الرئيسية، إال أنهما متشابهان تقريبا في التركيب المعماري الداخلي من حيث توزع 

العقود واألعمدة داخل الحجرة الضريحية لكل من المعلمين، وكذلك نجد هذا التشابه في 

ضريح الباي ، إال أنهما منفصلتين وهذا ماال نجده في  القبتينةالخارج من حيث وضعي

   بوشالغم
   

  :مواد البناء و الزخرفة
   

لقد تنوعت مواد البناء التي استخدمت في تشييد هذا المعلم ما بين الحجارة غير 

المنتظمة، واآلجر غير المثقب، واستعمل المالط األحمر في الربط بينها، وهي نفس 

  .المواد المستعملة تقريبا في بناء ضريح الباي بوشالغم
  

حجارة غير المنتظمة فاستخدمت في بناء الجدران الخارجية والداخلية للضريح، فأما ال

ضا اآلجر غير ويتضح ذلك من خالل التشوهات التي لحقت بالمبنى، واستعمل معها أي

كما استعمل هذا األخير في تشكيل العقود الداخلية، وفي بناء القبتين، المثقب للتسوية، 

      )مسدودة حاليا ( ألبواب الفاصلة بين الحجرات وكذلك في أطر النوافذ وفتحات ا

إضافة إلى هذا استخدمت مواد بناء حديثة كاإلسمنت ) 25/30:أنظر الصور رقم( 

  .واآلجر المثقب والتي أثرت بشكل كبير على الهيكل المعماري للضريح
  

ر أما من الناحية الزخرفية، وباستثناء العقود واألعمدة المزدوجة التي لعبت دو

عناصر معمارية تزيينية إلى جانب دورها اإلنشائي، فال شيء آخر يسترعي االنتباه، 

وربما يعود ذلك إلى تعرضه للحرق مرتين، كما يذكر أحد المسنين القاطن بالقرب من 

الضريح، وأتى على زخرفته الداخلية بالكامل، ويذكر نفس الشخص أنه كان مكسوا 

  . آدمية إضافة إلى رمز الصليبمن الداخل بزخارف جصية، ورسومات

يذكر مارسال بودان في هذا الصدد عند وصفه لضريح الباي مصطفى لحمر أنه 

  .1)(كان يحتوي بالداخل على زخارف أصلية منقوشة على طبقة جصية
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ويبدو أن السلطات الفرنسية بمرور الوقت أعادت زخرفة هذا الضريح من 

ما كان يستعمل كمركز للذخيرة الحربية، الداخل، واستعملته في أغراض أخرى بعد

ومن التغييرات التي الحظناها أيضا وجود أثر لبالطات خزفية على المالط األصلي 

 ).31:أنظر الصورة رقم( والتي نزعت وعوضت بطبقة من الجص 
  

ونشير في األخير أنه لو تدخلت السلطات المحلية وقامت بتنظيف هذا الضريح 

اء مهمة منها اللوحة الرخامية التي أشار إليها مارسال بودان أشيعن لربما تكشف لنا 

بوجودها تحت العوارض الخشبية التي وضعها اإلستعمار الفرنسي والتي من شأنها أن 

  .تؤرخ لنا هذا المعلم
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  :الفصل الثالث
 العمارة المدنية



  

  :المسكن اإلسالمي

خذت قضية بناء المساكن وتطويرها الكثير من اهتمام الفرد المسلم منذ ظهور أ

لى اليوم، وكانت الغاية من وراء ذلك الرغبة في الحصول على المنزل الذي اإلسالم إ

يوفر له الراحة واإلستقرار واألمن، وكان تحقيق هذه األغراض يختلف باختالف 

  .الزمان والمكان
  

ولقد تعددت اآلراء واختلفت وجهات نظر الباحثين حول النموذج التخطيطي 

صميمه أقرب إلى المنزل اإلغريقي، ورأي آخر للمسكن اإلسالمي، فمنهم من يرى أن ت

يرى أنه مقتبس من الدار الرومانية، غير أن الدراسات التي أجريت في بالد الرافدين 

والشام ومصر، دلت على أن التخطيط العام للبيت العربي الذي يقوم على فناء أوسط 

كن اإلغريقي مكشوف تحيط به غرف كان مشابها إلى حد بعيد بالنظام المعماري للمس

  .)1(والروماني، وربما كان ظهوره في فترة أقدم من ذلك
  

وبظهور اإلسالم كان طبيعيا أن يتأثر البيت العربي بالدين الجديد، سواء في 

المشرق أو في المغرب، كما تأثرت العمارة والفنون وأساليب الحياة، فقد جاء تصميمه 

ئم مبادىء اإلسالم واتجاهاته اإلجتماعية في بداية اإلسالم بسيط المظهر موافقا لما يال

بناؤه، وظهرتأساليب  ، ثم تطوربالحشمة والحرمةوالدينية، وخاصة ما يتعلق منها 

  .153)2(جديدة في العمارة والبناء في الفترات اإلسالمية الالحقة
  

، وبالرغم من هذا التطور عبر 154)3( ووصل في العهد العثماني إلى قمة تطوره

ونفس الطراز في المشرق ، ية فإنه بقي محافظا على خصائصه العامةالعصور اإلسالم

 ظروف ال وهي وإن اختلفت بدرجات متفاوتة من منطقة إلى أخرى بسبب ،والمغرب
 
 

                                                 
 ، منشورات وزارة2.، جقمم عالمية في تراث الحضارة العربية اإلسالمية المعماري و الفني عبد القادر الريحاوي، - 1

  .610.، ص2000سوريا، -الثقافة، دمشق
 دار المسيرة للنشر والتوزيع ،1.،طتهاالعمارة العربية اإلسالمية، خصوصيتها إبتكاراتها جمالي محمد حسين جودي، -2

  .60-59.، ص1998والطباعة، عمان، 
   .622 . المرجع السابق، ص، عبد القادر الريحاوي- 3
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لكنها تظل بصفة  سبب األحوال المادية ألهلها، بأو طبيعية كالمناخ أو طبيعة الموقع،ال

 .155)( المتوارثةعامة متشابهة لخضوعها لنفس التأثيرات الدينية
  

وفي العهد العثماني أضيفت بعض التفاصيل اإلنشائية وكذا الزخرفية والتي لم 

، القائم على صحن مكشوف تحيط به 156)(تمس بالتكوين األساسي للمسكن اإلسالمي

أروقة تنفتح عليها عدة غرف، وهي السيمة البارزة التي نلحظها على المسكن 

لتي من نماذجها المنازل التي سنتطرق إلى دراستها وا الجزائري في العهد العثماني،

  . ومنزل القايد وهي منزل حميد العبد، ومنزل المفتي،

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
  
  

                                                 
مجموعة أبحاث المؤتمر العاشر للآلثر في البالد  ، في المشرق العربي اإلسالميت البي عبد القادر الريحاوي،- 155

  .15.ص ،1982تلمسان،  وزارة الثقافة، العربية،
– ، تعريب قاسم طوير، دار المجد دمشقالعواصم العربية عمارتها وعمرانها في الفترة العثمانية أندري ريموند، - 156

  .85.، ص1986سورية، 
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  :مواقع المنازل وتخطيطها العام
  

تقع هذه المنازل في حي الطبانة أسفل المدينة القديمة في أزقة ضيقة، تفصل 

ض اآلخر تعذر علينا معرفة تفاصيله  منها ما هو مستحدث والبع،بينها بعض المنازل

 .الداخلية، وإن كانت تبدو عليها مالمح الفترة العثمانية
  

 مساحته العامة ، شبه منحرفأول هذه المنازل منزل حميد العبد جاء شكله

منه تقريبا نجد منزل القايد الذي يميل شكله إلى  م50 وعلى بعد ،2م262حوالي 

 مساحته ر تقد محمد المحاذي للسور القديم،اإلستطالة يشرف على شارع بن حمو

م منه نجد منزل المفتي في زقاق ضيق شكله العام 200 وعلى بعد ، 2م186بحوالي 

 .2م266يشبه منزل حميد العبد وأما مساحته فتقدر بحوالي 
  

  

 على ةحافظمإن السمة البارزة التي نالحظها على هذه المنازل أنها ما تزال 

        ألفنيةاثل في وجود المداخل الرئيسية المنكسرة واألروقة والنمط القديم، المتم

  ).الصحون( 
  

  

 أن ال تؤدي مباشرة إلى – طبقا للتقاليد الدينية –فأما المداخل فروعي فيها 

صحن المنزل، وإنما وضعت منكسرة لحجب من بالداخل عن أعين المارة بالخارج، 

، وقد اختلفت 157)(حور توزيع عناصره الداخليةوبالنسبة لألفنية فتمثل رئة المنزل وم

عن اماختالف مساحات هذه المنازل، فجاءت بين مربعة ومستطيلة، وإلأشكالها تبعا 

أهميتها فهي إلى جانب إمدادها ألقسام المنزل بالهواء وأشعة الشمس تلطف من برودة 

رحبا اللتقاء أفراد  وحرارته صيفا، كما تعتبر من الناحية اإلجتماعية مكانا االجو شتاًء

األسرة، وأما األروقة فاستخدمت في توفير مساحات مظللة تحيط بالصحن، وفي نفس 

  .الوقت تخفف من حرارة الشـمس، وتسهل السير والتنقل بين مختلف وحدات المنزل

  
  

  

                                                 
  .239 .، ص السابقرجع، الم عاصم محمد رزق- 157
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  : الدراسة الوصفية للمنازل
  

 طرأت على هذه لم يكن من السهل القيام بهذه الدراسة أمام التغيرات الكبيرة التي

المنازل من تهديم وإعادة تهيئة، سواء في الفترة اإلستعمارية أو الحديثة، وهو ما جعل 

من الصعب إعادة تصور التركيب األصلي للغرف ووظائفها لكثرة التحويرات 

 كبيرا من اوالزيادات التي حدثت فيها، وعلى العموم فإن هذه المنازل فقدت جزًء

  . تتداركها يد الترميم ألصبحت أثرا بعد عينصورتها األصلية وإن لم
  

  :  منزل حميد العبد-1
  

 شيخ قبيلة سويد في القرن *ينسب بناء هذا المعلم إلى القائد العربي حميد العبد

، هذا ولم تشر الكتابات والنصوص إلى السنة التي ولد فيها وكذا السنة التي 159)1(م 16

 يم، فاألرجح أنه بن1545 /هـ925 ائد توفي سنةعلما أن هذا القوبنى فيها هذا المعلم، 

 استولى األتراك على ممتلكاته التي كانت تمتد من تنس تهفي أوائل هذا القرن، وبعد وفا

، وأصبح بذلك المنزل تحت سيطرة األتراك إلى غاية اإلحتالل 160)2(إلى مستغانم 

ر فيضانات الفرنسي الذي جعل منه مقر إداري، ورممت واجهته األمامية على إث

  .161)3(م1927
  

وبعد اإلستقالل سكنته بعض العائالت واحدثت فيه عدة تغييرات، وال تزال إلى 

  .حد اآلن بداخله
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
158 - Bodin(M.); tradition indigene …, Op.Cit, P35. 
159 -Ibid, P 40.   
160 - Bodin(M. )  ; Itinéraire historique et légendaire de Mostaganem, B.S.G.A.O, 1933, P.206-
207. 

، كانت له سلطة واسعة على القبائل العربية وكانت تشمل حدود )بقبيلة محال(  قائد قبيلة سويد العربية، وتعرف أيضا- *

  Haido.(F.D.); Op-Cit, P. 25 - :بملك تنس أنظر ) Haido(كل من شلف، تنس، مازونة ومستغانم ويصفه مملكته
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  :الوصف العـام 
  

  :المظهر الخارجي
  

 رئيسية واحدة في الجهة الغربية تطـل وواجهة يتكون هذا المنزل من ثالثة طوابق

  .)32:نظر الصورة  رقمأ( م  1.70على زقاق ضيـق بعرض 
  

  

 وهو ،م1.5 عرضه ا بسيطا رئيسي بركن الطابق األرضي لهذا المنزل مدخالنجد

شرطة من المربعات الخزفية، ا تحيط به حدويعبارة عن فتحة باب معقودة بعقد 

  ).33: الصورة رقمرانظ (ويغلق عليها بباب ذو مصراعين خشبيين حديثين،
  

ية صغيرة ترتكز على إحدى عشرة رافدة يعلو هذا المدخل ككـل ظلة حجر

كذلك من الحجر وضعت لتفادي سقوط األمطار مباشرة إلى الداخل، وعلى يمين هذا 

  .المدخل نجد فتحة خاصة بمرحاض صغير
  

يلي هذا الطابق الطابق الثاني، الذي يشمل على ثالثة نوافذ بدفتين خشبيتين 

وهي متماثلة ومسيجة بقضبان  ،مستطيلة ومقوسة في أعالها بعقود نصف دائرية

حديدية متصالبة، تعلو اثنان منها المدخل الرئيسي، أما الطابق الثالث فيشمل كذلك على 

ثالثة نوافذ متماثلة، وتماثل نوافذ الطابق األول، لكنها غير مسيجة، وتنتهي واجهة 

صليب تحيط بالواجهة رمزالمبنى ككل من أعلى بشرفة مبنية من الحجر على شكل 

 .لرئيسية فقطا
  

  : المظهرالداخلي
  

يؤدي المدخل الرئيسي إلى سقيفة اتخذت شكال منكسرا إلى اليسار ذلك لكي ال 

محافظة بذلك ) 09:  والمخطط رقم34:أنظر الصورة رقم( تنفتح على الصحن مباشرة 

  المشار إليه -على حرمة المنزل، نجد على يسارها فتحة باب تفضي إلى المرحاض 
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وفتحة باب ثانية ترتفع بدرجتين على مستوى أرضية السقيفة تفضي إلى -سابقا

نجد فتحة باب ثالثة ذات ) أي السقيفة ( وعلى يمينها  حوش صغير تابع لكتلة المنزل،

   عقـد

 وذلك نظرا للشكل ،نصف دائري تفضي إلى رواق عرضه يختلف من جهة إلى أخرى

سم والجهـة الجنوبيـة 90الية بعرض غير المنتظم للمبنى حيث نجده في الجهة الشم

  .م2.10 بعرض الشرقيةم، وبالجهـة 1.60بعرض
  

يحيط هذا الرواق بالصحن من جهاته األربع، ويرتفع عن أرضيته بمقدار درجة 

 بمربعات خزفية متنوعة تعود م1.5، كسيت أسافل جدرانه على ارتفاع أو أكثر قليال

  .إلى الفترة اإلستعمارية
  

اء شكله منحرفا قليال، زين بثمانية عقود نصف دائرية محمولة  أما الصحن فج

 والمالحظ في ،على ثماني أعمدة دائرية، بلطت أرضيته ببالطات خزفية متنوعة حديثة

هذا الصحن أنه خال من أي نافورة، ويرجح أنه كانت تشغله واحدة كعادة هذا النوع 

  ).35:رقمأنظر الصورة (من البيوت ولكنها نزعت في وقت سابـق 
  

تتوزع حول هذا الصحن في الطابق األرضي الغرف في ثالث جهات فقط، 

 عبارة عن قاعة كبيرة مستطيلة على امتداد الرواق الغربيةنجدها في الجهة الشمالية و

 عبارة عن غرفتين متساويتي الشرقيةتنفتح بباب ونافذتين عليه، بينما نجدها في الجهة 

 على الرواق ةستعمل اليوم كمطبخ، تنفتح كليهما بباب ونافذالمقاس تقريبا واحدة منها ت

  ).09:أنظر المخطط رقم( 
  

لقد امتازت هذه الغرف بالبساطة وعدم وجود أي عنصر زخرفي معماري، 

 الجدار الخلفي لهذه الغرف تتوزع على كال  عمقباستثناء وجود عقد نصف دائري في

  .)36 :أنظر الصورة رقم( جانبيه خزانة جدارية
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لألبواب فقد جاءت متماثلة في جميع غرف المنزل، وهي ذات  وأما بالنسبة

م 2,40مصراعين من الخشب يعلوهما عقد نصف دائري، يتراوح ارتفاعها ما بين 

 م تتوزع على جانبيها نوافذ مستطيلة الشكل بدفتين خشبيتين من الحجم 1,64وعرضها 

معتبرة من الضوء المشع من وسط الكبير، وهذا من أجل تزويد الغرف بكميات 

  ).37:أنظر الصورة رقم( الصحن 
 

 الغربية، الجنوبيةأما الطابق األول فنصعد إليه عبر سلم موجود في ركن الجهة 

، ينتهي )38:أنظر الصورة رقم(درجاته من الرخام، محفوف بدرابزين من الحديد 

ن فتحة باب ذات ببسطة على يمينها مرحاض صغير، وعلى يسارها مدخل عبارة ع

  .عقد نصف دائري تفضي إلى رواق الطابق األول
  

ويحتفظ هذا األخير تقريبا بنفس التخطيط المعماري الموجود في الطابق 

األرضي مع زيادة الشرفة المطلة على الصحن من الجهات األربعة، والتي حفت 

وباب تعلو  إضافة إلى غرفة بنافذة ،)39:انظر الصورة رقم( بدرابزين من الحديد،

  ).10: رقم أنظر المخطط( السقيفة 
  

عن طريق نفس السلم، نجد على جانبيه ) السطح(بانتقالنا إلى الطابق الثاني

غرفتين بحجم كبير، تنفتح إحداهما بباب ونافذتين على السطح، بينما تنفتح الثانية بباب 

رجح في أن  ون،)11:انظر المخطط رقم( على الواجهة الرئيسية،نوافذوثالث  واحد

تكون هاتين الغرفتين قد أضيفتا إلى المبنى خالل الترميمات التي تعرض لها بعد 

  . كبيرا من واجهته الرئيسيةام التي شوهت جزء1927فيضانات 
  

وتجدر اإلشارة إلى أن هذا السطح قد سوِِِّر بأربعة جدران تطوقان مساحته، 

  .إضافة إلى درابزين من حديد يحيط بفضاء الصحن
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  :منزل القـايـد -2  
  

يعود تاريخ هذا المعلم إلى الفترة العثمانية، وإن كنا ال نعرف على وجه التحديد 

منزل " الباي الذي بناه، ولكن نرجح أن يكون اإلسم الذي أطلق على هذا المنزل وهو 

م، وبعد نسبة إلى اسم أحد األشخاص الذين كانت لهم سلطة أو نفوذ في مستغان" القايد 

  وجدنا اسم الباي مصطفى قايدبايلك الغربتفقدنا ألسماء البايات الذين تعاقبوا على 

، و رجحنا أن يكون هذا الباي هو الذي بناه، واتخذه ربما كمكان *الذهب المسراتي

لقضاء عطلته مثلما فعل الباي محمد الكبير عندما بنى قصرا له بالقرب من المسجد 

  .ي عين الصفراءالجامع على حافة واد
  

في العهد الفرنسي استعمل هذا المعلم كمسكن إلحدى العائالت الفرنسية وهو ما 

  ).40:أنظر الصورة رقم( الفرنسيتبينه صورة قديمة التقطت أثناء اإلحتالل 
  

وبعد االستقالل سكنته بعض العائالت وأحدثت فيه عدة تغييرات، ونظرا لألهمية 

 إخراج العائالت م1997معلم فقد قررت السلطات المحلية سنة التاريخية واألثرية لهذا ال

  .منه، وإعادة ترميمه وفتحه للزوار بعد أن حولته إلى متحف للفنون والتقاليد الشعبية
  

  : الوصـف العـام

  :المظهر الخارجي

الشمالية   رئيسية واحدة في الجهة واجهة  وطابقينيتكون هذا المنزل من 

         األرضي منها مدخل رئيسي بسيط عبارة عن فتحة يتوسط الطابق.الشرقية

        صورةايضا توضحه   ماحدوي وهوم معقودة بعقد 1.5باب عرضها 

  بي ذوـيه باب خشـلـق عـ يغل ماري،ـهد اإلستعـي العـقطت فـتـ ال مةـديـق

  
  

  

                                                 
بقي في الملك ستة أعوام ثم قام  وم1743/هـ1155 سنة تولى بايا أطلق عليه هذا اللقب لكثرة جوده وإعطائه الذهب، - *

  : والتي بقي فيها إلى أن مات وبها ضريحه، ونجهل تاريخ وفاته، أنظر،عليه صهره، ففر إلى وهران ثم إلى تونس

  .281-280.، ص1.ر السابق، ج المزاري، المصد-
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خرا، وهو أ، هو اآلخر استبدل أثناء ترميمه م)41/42: رقمةأنظر الصور( مصراعين 

  .ما تبينه نفس الصورة
  

في كال جانبي هذا المدخل نجد فتحتين ضيقتين مسيجتين ومتماثلتين، تتوسط  

اليمنى منها فتحتين مستحدثتين، الوظيفة األساسية لكل هذه الفتحات تنوير السقيفة 

وتهويتها، وهي ميزة تميزت بها المباني الجزائرية في العهد العثماني خاصة في 

  .162)(ق اٍألرضية الطواب
  

  

طابق األول فتتوسطه كتلة بارزة تعلو المدخل الرئيسي محمولة  بالنسبة للأماو

على ثالثة روافد حجرية، تتوسطها هي األخرى نافذة بدفتين خشبيتين مقوسة في 

أعالها بعقد حدوي يحتوي بطنه على شمسية، وعلى كال جانبي هذه الكتلة البارزة نجد 

  ).41:رقمة أنظر الصور( تجاوز منكسريعلوهما عقد منافذتين متماثلتين 
  

جدران واجهته الرئيسية محمولة على الذي جاءت ، )السطح ( يلي هذا الطابق 

 تحيط بأعلى نصف دائريةروافد حجرية صغيرة، نجد في أسفلها شريط من عقود 

  .واجهة الطابق األول
  

  :المظهر الداخلـي
  

 )قاعة اإلستقبال في الوقت الحاضر(  مستطيلةسقيفة  يفضي المدخل الرئيسي إلى   

زفية، وسقف من عوارض  ذات أرضية من بالطات خم2.5م وعرضها 11طولها 

 نجد على يمينها فتحة باب معقودة بعقد نصف )43:انظر الصورة رقم(خشبية حديثة 

دائري تفضي إلى سلم صاعد إلى الطابق األول، درجاته من الحجر محفوف بدرابزين 

  .)44:أنظر الصورة رقم( حديد من ال
  

 فتحة باب ثانية يعلوها عقد نصف دائري مقابلة –السقيفة أي  –وفي وسطهـا 

  حيط بالصحن من جهاته األربع، كسيت أسافل يللمدخل الرئيسي، ومفتوحة على رواق 
  

                                                 
   .55 . محمدالطيب عقاب، المرجع السابق، ص- 162
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جدرانه وإطارات نوافذ وأبواب القاعات الموزعة على جهاته، بمربعات خزفية 

  ).45:أنظر الصورة رقم( لية متنوعـة غير أص
  

     يرتكز سقف هذا الرواق على اثنتا عشرة عقدا نصف دائري محموال على اثنتا 

عشرة عمودا دائريا من الرخام، واجهة هذه العقود المطلة على الصحن في الطابقين 

األرضي واألول تظهر لنا في صورة قديمة تعود للفترة اإلستعمارية، مزينة بزخارف 

أنظر ( غير واضحة، ولكن يبدو أنها مزيج من الزخارف الهندسية والنباتيةجصية 

، في حين ال وجود لهذه الزخارف في المبنى الحالي مما يدل على أن )40:الصورة رقم

  .هذا المعلم كان يحتوي على عناصر زخرفية هامة، إال أنها طمست بمرور الزمن
  

م، تتوسطه نافورة 3.8ضه م وعر4.5يحيط هذا الرواق بصحن مستطيل طوله 

ذلك استحدثت أثناء ترميمه، وهي مختلفة كليا عن النافورة التي كانت موجودة سابقا و

  . كما توضحه نفس الصورة القديمة
  

تتوزع على الجوانب الثالثة لهذا الصحن عدة غرف فتحت على بعضها عند 

امتداد كل  مشكلة قاعات مستطيلة على )12/13:انظر المخطط رقم (،163)(ترميمه

وتجدر اإلشارة إلى أنه يوجد للطابقين األرضي واألول  واجهة من الواجهات الداخلية

مخططين للطابق األرضي واألول لمنزل القايد قبل ترميمه، يبرزان وجود جدران 

، ولكن يبدوا أنها أضيفت إلى المعلم )14/15:أنظر المخطط رقم( فاصلة بين الغرف 

نسي أو من طرف السكان الذين كانوا يقطنون بداخله، ولذلك إما أثناء اإلحتالل الفر

  .ربما نزعت أثناء الترميم لنفس السبب
  

وبما أن هذا المبنى حول إلى متحف للفنون والتقاليد الشعبية بعد ترميمه، فقد 

  أطلق على كل قاعة من هذه القاعات اسم ألحد الشخصيات المعروفة في الوسط 

  
  

  

                                                 
163 -Inconnu; Restauration de dar el. Caïd, rapport de mission, A.N.A.P.S.M.H., Mostaganem, 
(s.d.) P. 03.  
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عر لخضر بن خلوف مسجل حوادث معركة مزغران المشهورة، المستغانمي، مثل الشا

  . الخ...والفنان الشعبي كاكي
  

وبالصعود إلى الطابق األول عبر السلم المشار إليه سابقا، نجد أن التخطيط 

المعماري لهذا الطابق مشابه للطابق األرضي من حيث توزيع األروقة والقاعات، مع 

أنظر المخطط ( وكذلك الشرفة المطلة على الصحنزيادة القاعة التي تعلو السقيفة، 

 بعدما كان )46: الصورة رقمرانظ ( من الخشب الحديث،نوالمحاطة بدرابزي) 14:رقم

  .40:رقممصنوعا من الحديد في الفترة اإلستعمارية وهو ما توضحه الصورة 
  

وبانتقالنا إلى سطح المينى عبر نفس السلم نجد ظلة زجاجية تغطي فضاء 

م عن 3 تحيط بها أربعة جدران تطوقان مساحة السطح، وترتفع بحوالي الصحن،

  .)16: المخطط رقمرانظ (مستوى أرضيته
  

وتجدر اإلشارة في األخير إلى أن عمليةالترميم التي أجريت على هذا المعلم، 

وبالرغم من أنها أنقذته من اإلندثار، إال أنها طمست الكثير من عناصره األصلية بسبب 

  . مواد بناء حديثة غطت الصبغة القديمة التي كانت تميزهاستخدام
  

  :منزل المفتـي-3
  

 ولم يرد أي ذكر له في المراجع ،يحيط الغموض بتاريخ بناء هذا المنزل ومنشئه

 غيابها استعنا بروايات العائالت التي ما تزال تقطن بداخله ي وف،العربية واألجنبية

ي أجمعت على أن المنزل كان يسكنه مفتي المدينة إضافة إلى إمام المسجد الجامع، والت

  .في العهد العثماني
  

ولعل ما جعلنا نشاطرهم الرأي أن المنزل من حيث التخطيط الداخلي يدل على 

األمر الثاني وجوده ضمن المجمع المركزي للمدينة أين وأنه كان لشخصية مرموقة، 

  عن قربه من الجامع الكبير كانت تتركز الطبقة الحاكمة والشخصيات المهمة فضال 
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الشمالية الذي ال يفصله عنه إال شارع ودار صغيرة مالصقة للمنزل من الناحية 

  .المدينة، وهذه ربما كلها مؤشرات تدل على أن المنزل كان يسكنه مفتي الغربية
  

  :الوصـف العـام 

  :المظهر الخارجي
  

  الغربيةناحية الجنوبية رئيسية في الوواجهةيتكون هذا المنزل من طابق واحد 

، وفي ركنها األيمن )47:أنظر الصورة رقم ( م2.50تطل على زقاق ضيـق بعرض 

 ذات مصراعين – إطارها مستطيل – م2مدخل بسيط عبارة عن فتحة باب عرضها 

من الخشب ينفتحان إلى الداخل، نصل إلى هذا الباب عبر سلم من سبع درجات حجرية 

دمه يغطي الباب ككل سقف من الخشب نتج عن تداخل تنتهي ببسطة مستطيلة تتق

  ).48:أنظر الصورة رقم( المنزل مع منزل مجاور له 
  

وعموما فإن الواجهة الخارجية لهذا المنزل بسيطة جدا حيث فتحت بها نافذتين 

  .بدو أنها فتحت في الجدار من طرف القاطنيـن بالمنـزليمسيجتين بقضبان حديدية 
  

  :المظهر الداخلي 
  

يفضي المدخل الرئيسي إلى سقيفة اتخذت شكال منكسرا إلى اليسار، وهي بذلك 

   تشبه منزل حميد العبد من حيث وجود الباب في الركن األيمن من الطابق األرضي 

  .)17:أنظر المخطـط رقم( أو من حيث انكسار السقيفـة 
  

  دائرينصفتفضي هذه األخيرة إلى رواق الصحن عبر فتحة باب معقودة بعقد 

 ، يحيط  هذا الرواق الذي يتراوح عرضه من جهة  م1 وسمك جدارها م1.30عرضها 

 بالصحن من جهاته األربعة ويرتفع عنه بمقدار م2.20 و م1.70 إلى أخرى ما بين

  .سم20
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يرتكز سقف هذا الرواق على اثنتا عشرة عقدا حدويا محموال على اثنتا عشرة 

، وأما الصحن فجاء شكله )49:أنظر الصورة رقم( الرملي عمودا دائريا مبنيا بالحجر 

منحرفا تبعا النحراف الرواق، بلطت أرضيته باإلسمنت وكذلك الرواق، والمالحظ في 

  ؟ وال ندري إن كانت تشغله واحدة أم ال ،هذا الصحن أنه خال من أي نافورة
  

ستطيل يحيط بهذا الصحن من الجهات األربعة غرف تراوح شكلها ما بين الم

والمربع تنفتح على رواق الصحن بأبواب منها ما يتكون من مصرا ع خشبي واحد 

 مع مالحظة أن كل هذه األبواب حديثة، وأما ،ومنها ما يتكون من مصراعين خشبيين

النوافذ فنجدها مستطيلة ومربعة، غير أهل المنزل أماكنها األصلية وذلك الحتياجاتهم 

 وكذلك لمنعنا من الدخول إلى ،التي طرأت على المنزلالداخلية، ولكثرة التغيرات 

الغرف لمعاينتها لم نستطع معرفة التفاصيل الداخلية وتمييز القديم منها من الحديث، كما 

   .نشير إلى أننا استعنا بالصور والمالحظة العينية التقريبية لرسم مخطط المنزل
  

د إليه عبر سلم دائري بدرجات       هذا عن الطابق األرضي أما الطابق األول فنصع

أنظر  ( الجنوبيةحجرية، تتقدمه حنية نصف دائرية وهو موجود في ركن الجهة 

، ينتهي هذا السلم ببسطة مستطيلة تتقدم فتحة باب معقودة بعقد نصف )50:الصورة رقم

دائري يفضي إلى رواق يشرف على الصحن بدرابزين من حديد تتوزع عليه الغرف 

  .)49:أنظر الصورة رقم(ربعة من الجهات اٍأل
  

يحتفظ هذا الطابق تقريبا بنفس التخطيط المعماري للطابق األرضي مع اختالف 

 فإن عدد العائالت ، ولإلشارةفي تقسيمات الغرف ومواضع أبوابها ونوافذها المستحدثة

  .التي تسكن هذا المنزل تقارب الثمانية
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  : الدراسة التحليلية للمنازل
  

عي اإلنتباه حول هذه المنازل من الناحية الخارجية أنها مكونة دما يستإن أول 

من واجهات رئيسية واحدة، وذلك بسبب اتصال الواجهات األخرى بالبيوت المجاورة، 

  .164)(وهذه الظاهرة تعتبر سمة من سمات المنزل العربي
  

 ما وقد جاءت هذه الواجهات بسيطة في عناصرها المعمارية وحتى الزخرفية إذا

اإلشارة إلى أن هذه الخاصية   وتجدر،قورنت بما في الداخل من تصميم معماري جميل

تميزت بها منازل قصبة الجزائر على العهد العثماني، والتي تبدوهي األخرى من 

الخارج بسيطة تعكس حرص صاحب المنزل على اإلعتناء بمنزله من الداخل أكثر منه 

  .165)(من الخارج
  

ظنا ظاهرة هامة في التخطيط العام لهذه المنازل، وكل منازل إضافة إلى هذا الح

 ةحي الطبانة تلفت اإلنتباه وتتعلق بعدم إنتظام الحدود الخارجية وكذلك عدم استقام

جدران الغرف، بحيث أصبحت ال تؤلف فيما بينها زوايا قائمة باستثناء األقسام الرئيسية 

د هذا اإلنحراف في منزلي حميد العبد كالصحن واألروقة في منزل القائد، في حين نج

  .والمفتي قد مس جميع أقسامه الداخلية
  

، وفي 166)(ونشير إلى أن هذه الظاهرة موجودة كذلك في منازل قصبة الجزائر

 ولعل السبب في ذلك يعود إلى تداخل حدود المنازل، أوتوسيع ،منازل الفسطاط بمصر

  .167)( األزقـة وعدم انتظـام الدروب رقعتها مع الزمن و يدل على ذلـك أيضا إلتواء

  

  
  

                                                 
   .626 .، ص1. عبد القادر الريحاوي، المرجع السابق، ج- 164

، المطبعة العربية لدار الفكر اإلسالمي، 1.، ط1830الجزائر نشأتها وتطورها قبل مدينة  عبد القادر حليمي، - 165

  .225-224.، ص1972الجزائر، 
  .225. نفسه، ص - 166
    .615 .، ص1.، المرجع السابق ، ج... عبد القادر الريحاوي، قمم عالمية- 167
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كما نالحظ ظاهرة أخرى تمثلت في ازدحام منازل المدينة واحتواء أكثرها على 

طابق واحد، يفسر ذلك ضيق مساحة األرض ورغبة الناس في السكن داخل أسوار 

نها سطح واحد، وقد أ، كما أن المالحظ لسطوح المدينة من بعيد يبدو له وك168)(المدينة 

تفادت منها العائالت في التنقل عبرها إلى مختلف المنازل المجاورة عوض استعمال اس

  . 169)(الدروب واألزقة لما في ذلك من خطر على النساء
     

وأما بالنسة للتغييرات التي أدخلت على هذه المنازل سواء في الطابق األرضي 

 إعادة تصور أو الطابق األول خاصة في الفترة اإلستعمارية، جعلت من الصعب

التركيب األصلي للغرف و وظائفها الحقيقية و ذلك بسبب ما تعرضت له من تحوير 

وتشويـه فقدت معه مظهرها الجميل، بحيث لم يبق منها إلى بعض األجزاء األصلية 

تابعة لحدود المبنى العام، وهو ما الحظناه في منزل حميد العبد ومنزل المفتي، حافظت 

أما الباقي فطغت عليها ) يتضح ذلك من خالل سمك الجدار( صلية فيه على مواد بناء أ

  .مواد بناء تعود للفترة االستعمارية
  

  

وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن التحويرات والزيادات التي قام بها الفرنسيون على 

، بحيث 170)(هذه المنازل جاءت مع ما يناسب عاداتهم و طبائعهم وميولهم الشخصية

عضها البعض، واستبدلت مواضع وأشكال المداخل وسدت بعض فتحت الغرف على ب

منذ السيطرة " النوافذ األصلية و فتحت أخرى، وفي هذا الصدد يقول الجنرال تريشلر

  ". الفرنسية قمنا بعدة تغييرات على المباني لتنسجم مع خصائص الحياة األوروبية 
  
 
 
 
 
 

                                                 
  .619 .، ص1.، المرجع السابق، ج...عبد القادر الريحاوي، قمم عالمية - 168

169-Missoum(S.); Alger a l’époque ottomane la médina et  la  maison traditionnelle 
INAS,Alger, P.232.       

، 1982ت، الجزائر، .ن.و.، ش2.، تقديم وتعريب وتحقيق محمد العربي الزبيري، طالمرآة حمدان بن عثمان خوجة، -170

    .103 .ص
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قسام هذه المنازل في العهد وزيادة على التغييرات التي مست أجزاء كثيرة من أ

 البعض منها ما تزال –اإلستعماري، فإن العائالت التي سكنت فيما بعد اإلستقالل 

 . قد أحدثت فيها هي األخرى عدة إضافات زادت من تدهورها وخرابها–تسكنه 
  

والوحيد الذي قامت السلطات المحلية مؤخرا بإخراج العائالت منه وترميمه 

ى متحف للفنون والتقاليد الشعبية هو منزل القايد، ولكن هذا ال يمنع لتحوله فيما بعد إل

من القول بأن الترميمات التي أجريت على هذا المعلم بقدر ما ساهمت في إنقاذه من 

الدمار، بقدر ما طمست الكثير من عناصره المعمارية األصلية وذلك بسبب استعمال 

د لمسنا ذلك من خالل التصدعات مواد بنائية حديثة أثرت على المبنى ككل، وق

  .والتشققات التي لحقت بعض أقسامه
  

وأما بالنسبة لباقي المنازل فما تزال تنتظر من ينفض عنها الغبار في وقت تشهد 

  .فيه هذه المعالم تدهورا مستمرا
  

ومهما يكن من أمر فإن بقاء هذه المنازل محافظة على فضائها المعماري العام 

تغيرات التي طرأت عليها لهو دليل على أنها سكنت من طرف بالرغم من جميع ال

بعض العائالت الفرنسية المهمة، وبالتالي سلمت من التخريب والهدم كحال الكثير من 

المعالم األثرية التي هدمت إلقامة مباني جديدة تتالئم ومتطلبات التهيئة الجديدة التي 

  .دينةقامت بها السلطات الفرنسية عند دخولها إلى الم
  

ولوال أن القصور سكنها أعيان :" وفي هذا الصدد يشهد شاهد من أهلها فيقول 

األوروبيين ومنظماتهم، واستخدمت لمصالحهم لكان أمرها كالقصبات والمساجد 

إن سكن األوروبيين للقصور :" ، والغريب أن أحد الكتاب الفرنسيين يقول"واألضرحة 

  .171)( " واألحواش هو الذي أنقذها من التخريب
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .402 . ص،1998 لبنان،- دار الغرب اإلسالمي، بيروت،8. ج،1.طئر الثقافيتاريخ الجزا أبو القاسم سعد اهللا، - 171
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  :مواد البناء و الزخرفة
  

ة في هذه المنازل واختلف يالزخرفكما تنوعت العناصرتنوعت مواد البناء 

استخدامها من مادة إلى أخرى، وذلك حسب طبيعتها ووظيفتها، فاستعملت الحجارة 

، دران الخارجية لمنزل حميد العبـدالكلسية غير المنتظمة مع مالط أحمر في بناء الج

وأما الجدران الداخلية، ونظرا لمواد البناء الحديثة التي أضافها السكان في جزء كبير 

ما يبدو من خالل العقود التي بنيت   االمنها تعذر علينا معرفة مواد بنائها األصلية،

حديدية تتخللها  ، وأما السقف فبني بعوارض)51:انظر الصورة رقم(بآجر غير مثقب 

 قد استخدمت ه نرجح في أن، ومع ذلك)52:ظر الصورة رقمان(طبقة من اإلسمنت 

  .الحجارة المشذبة مع زيادة مداميك من اآلجر للتسوية
  

 على الذي طغت عليه هو اآلخر مواد بناء حديثةوأما بالنسبة لمنزل المفتي 

 بنفس جدرانه الداخلية والخارجية، باستثناء العقود التي تظهر مبنية بآجر غير مثقب

يظهر مكونا فسقف الطابق األول أما ، والتي بنيت بها عقود منزل حميد العبدالطريقة 

من خليط من التربة الحمراء والحصى الصغيرة تتخلله عوارض حديدية ترجع إلى 

 كما أننا استنتجنا بالنظر إلى سمك الجدار ،)53:انظر الصورة رقم (الفترة اإلستعمارية

رة الكلسية غير المنتظة هي نفسها المستعملة الخارجي أنه من الممكن أن تكون الحجا

  .في بناء منزل حميد العبد
  

يبقى لنا منزل القايد الذي رمم مؤخرا، من طرف السلطات المحلية واستخدم في 

 ترميمه مواد حديثة صعبت لنا من معرفة المواد التي بني بها وهو ما أدى بنا إلى

، حول هذا المعلم قبـل ترميمـه ه الوطنية قدمته بعثة الوكالـيبالتقرير الذ االستعانة

في حيث ذكرهذا التقرير بعض مواد البناء التي بني بها والمتمثلة في الحجارة المشذبة 

  .172)(هاواستعمل المالط في تلبيسبناء الجدران الداخلية والخارجية، 
  

 
 
 

                                                 
172 - Restauration de dar el. Caïd ; Op.Cit.P.03. 
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، وأما الحجارة الرملية فشكلت بها األعمدة بكل من منزلي حميد العبد والمفتي

واستخدم اآلجر لسهولة تنظيم صفوفه في تشكيل العقود وأطر األبواب والنوافذ بهذه 

 واستعمل الرخام على شكل أعمدة تحيط بالصحن في الطابقين األول والثاني ،المنازل

من منزل القايد، كما بلطت به أرضية أروقته وفنائه، ونجده أيضا يكسو درجات الساللم 

نزل حميد العبد، وأما الخشب فاستخدم في تركيب األبواب في كل من منزل المفتي وم

  .والنوافذ، وفي تشكيل سقف منزل القايد ودرابزين شرفته في الطابق األول
  

واقتصر استعمال الحديد في تشكيل درابزين الساللم وشرفة الطابق األول في كل 

  .زلمن منزلي المفتي و حميد العبد، كما سيجت بعض النوافذ في هذه المنا

هذا من جانب مواد البناء، أما من الناحية الزخرفية، فإن هذه المنازل اتسمت 

بالبساطة، وعدم وجود أي عناصر زخرفية تسترعي اإلنتباه باستثناء المربعات الخزفية 

المتنوعة التي نجدها تكسو أسافل جدران األروقة في كل من منزل القايد ومنزل حميد 

أشرطة زخرفية في الجهة العلوية من كل طابق، وفوق العبد، كما نجدها على شكل 

  .عقود الصحن، وعلى شكل سوالف
  

 لإلشارة فإن زخرفة الجدران بالمربعات الخزفية كانت سيمة هامة من سيمات 

، وفي قصور 173)(العثمانيين في زخرفة منازلهم ومن امثلة ذلك العمائر العثمانية بمصر

مها في سهولة صيانتها وتنظيفها، فضال عن مدينة الجزائر، وتكمن أهمية استخدا

، كما أنها تؤدي دور العازل والطرد 174)(الصبغة الجمالية التي تضفيها على المباني

  .175)(الحراريين من حيث توفير الجو المالئم سواء في أوقات الحر أو البرد
  

وأما بالنسبة لمنزل المفتي فإنه يخلو من أية عناصر زخرفية، واألرجح أنها 

  .عت أو طمست وذلك بالنظر إلى تصميمه الجميل من الداخلنز
  

                                                 
، مكتبة زهراء 2.، ط)م1805/هـ1220 –م 1517/هـ923(  ربيع حامد خليفة، فنون القاهرة في العهد العثماني - 173

  .31.، ص2001الشرق، القاهرة، 
، 1.زيز محمود األعرج، الزليج في العمارة اإلسالمية بالجزائر في العصر التركي دراسة أثرية فنية،طعبد الع  - 174

  . 18.،ص1990ك، الجزائر،.و.م
  .159, محمد الطيب عقاب، المرجع السابق، ص  - 175
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وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن هناك زخارف جصية كانت تغلف العقود التي 

ترتكزعليها األعمدة في منزل القايد، وذلك من خالل صورة قديمة التقطت في العهد 

الزخارف التي الفرنسي عندما كانت تسكنه إحدى العائالت، ويبدو من الصورة أن قوام 

  ).47:أنظر الصورة رقم( كانت تكسو هذه العقود عبارة عن زخارف هندسية ونباتية
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  :الحمامات
  

المغتسل المعروف، ويقال له الُديماس ايضا مذكر وقد يؤنث، مشتق من الحميم : الحُمام

  .176) (وهو الماء الحار، جمعه حمامات
  

 لعامة لغرض اإلستحمام انتشارا كبيرا قديما وحديثا،لقد عرف بناء الحمامات ا

وكان يعتبر من أهم المرافق العمومية ذات الخدمات اإلجتماعية المشتركة لكونها 

مؤسسات ضرورية تؤدي وظيفة صحية كما كانت تؤدي في نفس الوقت وظيفة دينية 

  .وأخرى ترفيهية
  

ر الحضارة والترف من فكان الحمام في العهد الروماني يمثل مظهرا من مظاه

        خالل وحداته المختلفة التي اختصت كل واحدة منها بنشاط معين سواء رياضي

    وكان من أهم وحداته قاعاته الثالث المعروفة بـ ، 177)( أو ثقافي أوسياسي أو علمي

  .Caldarium()(178الساخنة،(و، )Tepeidariumالدافئة،(و ،)Frigidariumالباردة ( 
  

 وكثر انشائها في المدن ،لوقت اخذت الحمامات مظهرا اسالمياوبمرور ا

قدرة عامة الناس  اإلسالمية لحاجة مرتبطة بدعوة اإلسالم الى النظافة والتطهر، ولعدم

   .179)(داخل منازلهم، كما أستخدمت أيضا بقصد تحقيق الربح ى بناء حماملع
     

 تكوينه مستوحى من وأما فيما يخص أصل الحمام اإلسالمي فمنهم من يرى أن

 ،خر أنه مشتق من الحمامات الرومانية أو البيزنطيةيرى آالحمام اليوناني القديم، بينما 

ومهما يكن من أمر فإن الحمامات اإلسالميةحتى وإن كانت إستوحت تقسيماتها وشكلها 

  المعماري من الحمامات السابقة، إال أن هذا ال يمنع من القول أن التركيب المعماري 
  

                                                 
  :وأنظر. 726.  ابن منظور، مصدر سابق، ص- 176

  .1097. الفيروز آبادي، مصدر سابق،ص-    

  .197.بطرس البستاني، مرجع سابق،ص المعلم -    
  .84.عاصم محمد رزق، المرجع السابق، ص -.177

    :عن تعاريف الغرف الثالث أنظر  -3                                          
. 144-143. P,3.T, die de  l’islamncyclopéen  i) Hammam (;autrese’dt e,D,van e,E.C,Bos Worth- 
  .246.ار عثمان، المرجع السابق، ص  عبد الست-179
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للحمام اإلسالمي جاء وفق ما تقتضيه الشريعة ويقره الدين خاصة مايتعلق 

  .180)(منهابطهارة الماء، وتحقيق المنفعة العامة للناس
  

أصبح الحمام العثماني النموذج المحتذى ) م15(وابتداء من القرن التاسع الهجري 

 الباردة(وهي حامالمعه ذلك النموذج البيزنطي القائم علىالقاعات المذكورة سابقا 

نحن بصدد التطرق  ى الحمام الذيل، وهذا ما نالحظه ع181)() الساخنة والدافئةو

الوحيد الذي بقي محافظا على هيكله المعماري  لدراسته ولإلشارة فإن هذا الحمام هو

  .رغم التغييرات التي لحقت به أثناء اإلحتالل الفرنسي
        

م الجزائري ينحصر في قاعة واحدة فقد أصبح الحما ما في الفترة الحديثةأو

لإلستحمام تضم عدة عيون وأحواض صغيرة، وان كانت باقي القاعات موجودة، لكن 

  .182)(دورها يقتصر على اإلستراحة بعد الخروج من الحمام
   

  :حمام المور
  

إال اننا النعرف على وجه التحديد الشخص ،*يطلق على هذا الحمام اسم حمام المور

تاريخ بنائه، ورجحنا أنه يعود إلى الفترة العثمانية استنادا إلى وصف هاينرش الذي بناه وال 

ومن الصعب :"...فون مالتسان لمستغانم أثناء زيارته لها أيام اإلحتالل الفرنسي للمدينة بقوله

أيام إقامتي بمستغانم الدخول إلى الحمام العربي الجميل الذي تزينه البواكي وتحيط به 

ود التركوس كانو يشغلونه باستمرار تقريبا ويفعلون به ما يطيب لهم األقواس ألن جن

"...)(183.  

أنظرالمخطط (وبمقارنة هذا الوصف للحمام بمخططه العام في الوقت الحالي 

  كما أن تقسيمات  وجدنا أن غرفه تتقدمها أقواس أضفت عليه منظرا جميال،) 18:رقم

                                                 
  .  248 .ص السابق،  عبد الستار عثمان، المرجع-180

  .141 .عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص  - 181
، دراسة أثرية معمارية، رسالة الحمامات الجزائرية من العصر اإلسالمي إلى نهاية العهد العثمانيموساوي عربية،   - 182

 .215.، ص1991-1990ماجستير في علم اآلثار، 
  .251.،ص1. هاينرش فون مالتسان،المرجع السابق،ج- 4 

 اطلق هذا االسم على الحمامات في العهد العثماني من طرف االجانب لتميزها معماريا وفنيا فصارت تعرف بحمامات -*

  112موساوي عربية، المرجع السابق،ص :المور أو الحمامات التركية انظر
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يعود للفترة العثمانية، كل هذا جعلنا نستنتج غرفه وسعة قبته وطريقة بنائه تدل على أنه 

  .  النصيهأنه ربما يكون فعال الحمام الذي أشار إل
  

  :المظهر الخارجي
  

 يتربع على مساحة تقدر يقع هذا الحمام بحي الطبانة بالقرب من الجامع الكبير،

منحرف، وهو بذلك ال يختلف عن المنازل المجاورة وال يأخذ شكل شبه  ،2م264بـ 

رئيسية في بواجهة  ينميز عنها سوى بقبته المتميزة، وهذا الحمام مكون من طابقيت

  .عبد الالوي عابدالغربية تطل على شارع  الجنوبية الجهة
  

 من الطابق األرضي وهو شرقية الالجنوبية يحتل مدخلها الرئيسي ركن الجهة 

وأما  ماثلة، تتوزع على يمينه أربعة نوافذ مت يعلوه عقد حذوي حديث،خشبيباب 

 الطابق األول فتتوزع عليه أربعة نوافذ متشابهة ومماثلة لنوافذ الطابق األرضي

  ).55:أنظرالصورة رقم( والحمام ككل تعلوه قبة مثمنة، )54:أنظرالصورة رقم(
  

  :المظهر الداخلي
                          

خالل إلى فضاء واسع، ومن ومنه  ممر منكسر  إلىيفضي المدخل الرئيسي

 أو القاعة الباردةالقسم األول تمثله : مخططه العام تبين لنا أنه مقسم إلى ثالثة أقسام

  .والقسم الثاني القاعة الدافئة، أما القسم الثالث فتمثله القاعة الساخنةقاعة خلع المالبس، 
  

مراكش في ي هف قد اختلفت تسميتها من منطقة إلى أخرى،بالنسبة للقاعة الباردة ف

  .184 )("ح المشلّوالمشلح أ"وفي المشرق تعرف " المسلخ " تعرف بـومصر 
  

تضم هذه القاعة عدة حجرات متداخلة فيما بينها البعض منها تستعمل لخلع 

، وهي مزودة بمقاعد حجرية وخزائن جدارية، )18:رقممخطط ال أنظر(المالبس

  ن رجحنا أن ولك ندري ما وظيفتها لكثرة الخراب الذي لحق بها، والبعض األخر ال

                                                 
  .140.لمرجع السابق،صعبد الرحيم غالب،ا- 184



   

 87

  
  

 كما تضم هذه القاعة أيضا مرحاض ،تكون هي األخرى تستعمل لنفس الغرض

  . يقع أسفل السلم الركنيم1 وعرضهم2,5طوله 
  

 لهذه القاعة أربعة نوافذ بمقاسات وأشكال الجنوبي الغربيفتحت في الجدار 

مشاذب  وتقع أسفل منها ،متماثلة تطل على الشارع غرضها إضاءة القاعة وتنويرها

 وأما عن أرضيتها فبلطت ببالط إسمنتي حديث يعلوها ،لتعليق المالبس وهي حديثة

أنظر  (للفترة االستعماريةوهو يرجع  ،سقف من عوارض حديدية تتخللها طبقة إسمنتية

 وهذه المالحظة نسجلها أيضا في سقف قاعة الطابق األول التي تعلو ،)56:الصورة رقم

  .ها سابقامباشرة القاعة المشار إلي
  

عقود نصف  م مزدان بأربعة1.30م وعرضه 8عبر طوله  تفضي هذه القاعة

إلى فتحة باب  -)57:أنظر الصورة رقم (  -دائرية محمولةعلى أربعة دعامات مربعة

 قاعة اإلستراحة  أوالقاعة الدافئة م بدوره يفضي إلى1مصراع خشبي واحد عرضه ب

للها أنصاف جدران مستحدثة، بلطت أرضيتها تتخ ،م1.5 وعرضها م4والتي يبلغ طولها 

 بمربعات خزفية م1 وكسيت أسافل جدرانها على ارتفاع ،بمربعات من الزليج حديث

  .)58:أنظر الصورة رقم( حديثة 
  

 وأما تسقيفها فنجده يختلف عن تسقيف القاعة الساخنة و كذلك الباردة، إذ يمتد 

  الشماليولة ترصيصه، فتح في الجدار مبني باآلجر غير المثقب لسهسقف مقبىعليها 

 أعالها بعقد يميل إلى اإلستقامة تفضي إلى  فيباب معقودةفتحة لهذه القاعة الشرقي 

 وتختلف تسميتها هي األخرى من منطقة إلى ، وتعتبر أهم قاعة بالحمام،القاعة الساخنة

وأما في دمشق  ،"بالحرارة" وتدعى في القاهرة "يخلبالًد"أخرى فنجدها في فاس تعرف 

  .185)("الجواني"فيطلق عليها 
  

                                                 
   .141 . عبد الرحيم غالب، المرجع السابق، ص- 185
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 قبة مثمنة تتناوب على تعلوهام 6ربع طول ضلعه م شكل هذه القاعة عبارة عن 

  أضالعها أربع فتحات لإلضاءة، شأنها في ذلك شأن كثير من الحمامات التي ترجع إلى 
  

  اللطيفالفترة العثمانية أو إلى فترات سابقة مثل حمام سيدي بومدين، وحمام عبد

  .186)(وحمام الجيش
  

بالمحارة تعرف ترتكز هذه القبة على قاعدة ثمانية يتوزع ثقلها على حنايا ركنية 

 بروزات القاعةأو الصدفة تكون مع التجويفات النصف دائرية التي تزدان بها جدران 

أنظر ( متناسقة أضفت عليها منظرا جميال يغني عن الزخارف التي تنعدم بداخلها 

  ).59:رقمالصورة 
  

 بنيت بعناية كبيرة، حيث فاق سمكها القاعةوتجدر اإلشارة إلى أن جدران هذه 

سمك القاعات األخرى، وذلك لكي ال تتصدع بفعل الحرارة المرتفعة، هذا ونشير إلى 

ل يشكتأن مادة بنائها اعتمد فيها على المزج بين اآلجر عير المثقب الذي استخدم في 

  أجزاء الجدران وذلك لسهولة تراصه وكذلك مقاومته للماء وفي بعض،عقود والقبةال

 من جهة، لحجر الجيري لصالبته وسهولة تسويته، كما استعمل إلى جانبه االساخن

  .187)(ودوره في حفظ درجة الحرارة داخل الحمام من جهة أخرى
  

 وكسيت أسافل ، فبلطت بمربعات حديثة من الزليجالقاعةوأما بالنسبة ألرضية 

، )60:رقم الصورة أنظر( م بمربعات خزفية هي األخرى حديثة1اعلى ارتفاع جدرانه

 فتحة باب تفضي إلى حجرة صغيرة لهذه القاعةكما نجد على يمين المدخل الرئيسي 

 تعتبر بمثابة مقصورة أو خلوة استحدثها المعمار المسلم م1.5 وعرضها م2.5طولها 

رة عند المرأة والرجل، وصارت هذه إلتمام الطهارة لبقية الجسد وتجنب كشف العو

  .188)(وال زالت تعرف بها إلى اليوم" بيت العروس" الخلوات تعرف فيما بعد بـ
  

                                                 
  .147، 140.ص، المرجع السابق موساوي عربية سليمة، ا- 186
    . 439- 438.، المرجع السابق، ص... عبد الستار عثمان، نظرية الوظيفية - 187
   .214. موساوي عربية سليمة، المرجع السابق، ص- 188
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 مثل بداخلها بعض العناصر الضرورية الواجب توفرها القاعة الساخنةضمت 

 والمخصصة لجمع ومزج الماء البارد مع ، ككلهااألحواض الصغيرة التي تحيط ب

  ). 61:أنظر الصورة رقم( نها تعود للفترة اإلستعمارية الساخن، والراجح أ
  

هذا ونشير إلى أن هذه األحواض قد اختلفت وظيفتها وأشكالها من مجتمع إلى 

نا ظاحة، وأما عند اليهود فاستعملت لغرض ديني بآخر فنجدها عند الرومان تستعمل للس

تسال يطهر نفوسهم منهم أن غطس المستحم نفسه داخل الحوض بعد اإلنتهاء من اإلغ

  .189)(من المعاصي والذنوب
  

 م1 وعرضها م2 كتلة مستطيلة طولها قاعةتتوسط هذه األحواض المحيطة بال

 مكسوة بمربعات خزفية حديثة، تستعمل لجلوس المستحم عليها ليتعرق م1وارتفاعها 

  ).61:أنظر الصورة رقم( وليتعود على درجة الحرارة المنتشرة داخل الحجرة 
  

فيما يخص توزيع المياه فيتم عبر قنوات حديثة مما يدل على أن الحمام قد وأما 

طرأت عليه تغييرات كبيرة أثناء الحقبة الفرنسية، نلمسها في افتقار الحمام إلى أهم 

 كما نلمسها في الطابق ،مرافقه الضرورية مثل الفرناق ومخزن الحطب وخزانات المياه

كالهما يقع على يسار المدخل الرئيسي أحدهما في  درجيناألول الذي نصعد إليه عبر 

 حجري دائري محفوف بدرابزين درج وهو عبارة عن الشمالية الغربيةركن الجهة 

 تتوزع على كال جانبيها م3 وعرضها م12.5حديث يفضي إلى قاعة مستطيلة طولها 

غيرة ، والصالسطح تطل على م1.40 وارتفاعها م1 الكبيرة منها عرضها ،أربعة نوافذ

هذه القاعة باب بمماثلة لنوافذ الطابق األرضي وتطل كذلك على الشارع، كما يوجد 

      أنظر الصورة ( لحمام ساحة محيطة بقبة ا ركن مؤخرتها يفضي إلى  فيآخر

  ).19:و المخطط رقم62:رقم
  

بلطت أرضية هذه القاعة بمربعات من الزليج الحديث، أما سقفها فبعوارض 

  . طبقة اسمنتيةحديدية تتخللها
  

                                                 
1 – Hatim ; Histoire pittoresque d’Algérie, Paris , 1840, P. 215   
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، تحوطانه جدران ةرالحجبا بني الثاني فشكله أيضا دائري للدرجوأما بالنسبة 

سم 80عرضها ة مبنية من اآلجر غير المثقب بطريقة منتظمة فتحت في إحداها نافذ

  ، الغرض منها إضاءة الغرفة التي توجد في )63:أنظر الصورة رقم ( م1وارتفاعها 
  

 . إلى غرفة فتحت بها نافذة تشرف على السطحالدرجا يؤدي هذ، الطابق األرضي

  )19:أنظر المخطط رقم(
  

فترة أي خالل ال  "وتجدر اإلشارة إلى أن هذا الطابق مستحدث بالكامل

أنه كان مخصص ربما كمسكن و ،، وما يدل على ذلك طريقة ومواد بنائه"االستعمارية 

  .لصاحب الحمام أو المشرف عليه
  

لى أنه رغم التطعيمات والتغيرات التي تعرض لها الحمام ونشير في األخير إ

 ورغم الحالة المزرية التي يوجد عليها اليوم إال أنه ما يزال ،أثناء اإلحتالل الفرنسي

محافظا على طابعه األصلي على غرار الحمامات الجزائرية في العهد العثماني، ونلمس 

  . التي تعلو القاعة الساخنة وفي القبةقاعاتهذلك في سمك الجدران التي تطوق 
  

  : بتوزع معالمها عليهاشوارع المدينة ودروبهاعالقة 
  

لقد اتسمت مدينة مستغانم مثل معظم المدن اإلسالمية بوجود محاور اتصال تربط 

 وتؤدي إلى وسط المدينة، داخل المدينة بخارجها عبر أبواب خمسة تتخلل أسوارها،

تعمار الفرنسي لغرض توسيع المدينة فقدت هذه ونظرا للتهييآت التي قام بها اإلس

أنظر المخطط ( ولم يبق منها إال مداخلها التي تدل عليها المحاور مسارها الحقيقي،

  ).02:رقم
  

وأما عن شوارع المدينة ودروبها فقد ارتبطت ارتباطا وثيقا بطبوغرافية المدينة 

ولعل رغبة السكان في  خلها،وكذا بنظام أسوارها ومدا وتوزع معالمها المختلفة عليها،

وهو ما نالحظه في  السكن داخل أسوار المدينة أدى إلى استغالل مساحتها تقريبا كليا،

حي الطبانة الذي أدى ازدحام منازله ببعضها البعض إلى تداخل سطوحه بشكل تبدو 

وهو ما أدى إلى  ،)64:أنظر الصورة رقم(معها هذه السطوح وكأنـها سطح واحد 
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    أنظر الصورة(ة أزقـة ملتوية تحتها أصطلـح على تسميتها بالساباط تشكيل عد

  ).65:رقم
  

  
  

وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الخاصية تميزت بهاأيضا قصبة الجزائر في العهد 

دون  ولعل السبب في ذلك يعود ربما إلى الحرية التي منحها األتراك للباني، العثماني،

  .190)( الشوارع والدروبأي  ضبط الرتفاع المنازل واتساع
              

 أو الفرعية غير منتظمة العرض حيث ،فجاءت بذلك الشوارع الرئيسية منها

يتفاوت عرضها بين ثالثة إلى أربعة أمتار في بعض المواضع مثل شارع حي اليهود 

 وبين أكثر من خمسة أمتار في مواضع أخرى مثل الشارع ،)66:أنظر الصورة رقم(

  ).67:أنظر الصورة رقم( الطبانة بـباب معسكر الذي يربط حي
  

وأما الدروب واألزقة فجاءت ضيقة تتفرع من بعضها البعض على غير انتظام 

، وبعضها )68:أنظر الصورة رقم(معين فكان بعضها ينتهي أحيانا بانسداد في آخره 

 في ،)69:أنظر الصورة رقم ( اآلخر يقطع الحي بصورة متعرجة من أوله إلى آخره

  .حين كثرت األزقة الضيقة التي يصل عرض الواحد منها أحيانا إلى واحد متر
  

ومهما يكن من أمر فإن هذه الشوارع والدروب وإن جاءت ضيقة متعرجة إال 

أنها كانت عامال مهما في حفظ حرمة البيت من جهة، وتوفيرالظالل التي تساعد على 

  .  تلطيف الجو من جهة أخرى

                                                 
  .  225.،ص المرجع السابقعبد القادر حليمي- 190
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  :الفصل الرابع
 العمارة العسكرية
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 :ةالعمارة العسكري
  

 وأسوار وما يتخللها من ،حصينات العسكرية من خنادقتكانت حاجة المدن إلى ال

من   وكل ما من شأنه أن يزيد من قدرة المدينة على الدفاع والهجوم،أبراج ومداخل

الوسائل األساسية التي تساعد على حفظ النفس والمال والعرض، وهي من المقاصد 

  .191)(األساسية لإلسالم 
  

المدن من حيث درجة اإلحكام والتحصين، وكذا طبيعة موقعها وقد اختلفت 

والذي اشترط المفكرون المسلمون فيه أن يكون محصنا  ،192)(وموضعها 

هضبة متوعرة من الجبل أو باستدارة بحر أو نهر "كأن يكون على ، 193)(بطبيعته

و حتى ال يوصل إليها إال بعد العبور على جسر أو قنطرة فيصعب منالها على العد

  .194)("ويتضاعف تحصينها 
  

 حيث تقع ،ومدينة مستغانم من المدن التي تتوفر فيها بعض من هذه المواصفات

على هضبة مرتفعة يحيطها البحر من الجهة الشمالية والغربية، كما يخترقها وادي 

عين الصفراء الذي استفيد منه كخندق طبيعي، وعلى الرغم من هذه المواصفات فإن 

جع العربية واألجنبية التي تناولت تاريخ المدينة لم تورد سوى المصادر والمرا

إشارات قليلة غير مباشرة عن تحصيناتها، ومع ذلك يمكن استقراء وجود تلك 

 وكانت سببا في ،التحصنات من خالل األحداث التاريخية التي مرت بها المدينة

  .إنشائها ومن ثم تحصينها
  

أول من أشار إلى مستغانم وذكر ) م11( فالبكري في القرن الخامس الهجري 

، وإذا ربطنا هذا الوصف بأهم األحداث التي شهدتها 195)(وجود سور يحيط بها 

  المدينة 
                                                 

  .135.  عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص- 191
دار الرشيد للنشر، بغداد، العوامل التاريخة لنشأة وتطور المدن العربية اإلسالمية،  مصطفى عباس الموساوي، - 192

  .233.، ص1982
  .136. بد الستار عثمان، المرجع السابق، ص ع- 193

  .370. عبد الرحمن بن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-4 
   .737.  البكري، المصدر السابق، ص- 195
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 وذلك ،والمنطقة ككل في هذه الفترة لوجدنا أن المرابطين كانوا يسيطرون على المدينة

تاشفين أيام استنادا لما ذكرته جل المراجع من أن مستغانم أسست من طرف يوسف ابن 

، وكان 196)( وأقام فيه حامية عسكرية ، للمغرب األوسط أين بنى بها حصن محالغزوه

طبيعيا أن يقوم بتحصينها ألن الدولة المرابطية كانت في بداية مهدها وتتطلب قواعد 

  .عسكرية تحفظ ممتلكاتها وحدودها
  

 عسكرية، ثم وهذا ما يدعونا إلى القول أن المدينة بنيت في أول األمر ألسباب

تطورت ونمت تبعا لزيادة السكان والعمران بها إلى مدينة شهدت بعد قرن من الزمن 

و ذكر ) م12( أشار إليه اإلدريسي في القرن السادس الهجري ،تقريبا تطورا ملحوظا

، 197)(كثرة أسواقها وحماماتها ثم ذكر وجود سور على جبل يطل إلى ناحية الغرب 

  .لغربي للمدينةوربما كان يقصد السور ا
  

 وباستثناء هذين المؤرخين لم تشر المصادر إلى أي سور يحيط بالمدينة إلى 

أين تذكر بعض المراجع أن المديـنة  ) م15( غاية نهاية القرن التاسع الهجري 

  .198)(د العبد قائد قبيلة سويد إعادة بناء أسوارها يشهدت تحت حكم حم
  

نة كانت محاطة بسور يحفظ أمنها في ظل ولكن هذا ال يمنع من القول أن المدي

النزاعات والصراعات التي كانت قائمة بين بني مرين وبني عبد الواد والحفصيين 

في المغرب األوسط، وبطبيعة الحال لم تكن مستغانم بمعزل عن تلك الصراعات، 

  .ولذلك كان من الطبيعي أن تحاط المدينة بأسوار
  

ل الجزائرية تدخل األتراك بقيادة عروج وخير ومع بداية إحتالل اإلسبان للسواح

ستالء اإلسبان على مدينة وهران من األسباب القوية التي إالدين لتحريرها، وكان 

دفعت بخير الدين إلى تحصين مدينة مستغانم ضد الغارات اإلسبانية التي مافتئت 

   تهاجمها من حين آلخر أشهرها حمالت دي ألكوديت الثالثة على مستغانم في

                                                 
196 - Marçais(G .) ;Op.cit, P.722 .                                                                                          

  .72-71. اإلدريسي، المصدر السابق، ص- 197
198 -  Esterhazy (w. ) ; Op.cit .P.108. 
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، ولذلك كثرت بها األبراج في العهد  )16-15أنظر الصفحات  ( م16القرن

 وتمتين قوتها الدفاعية إلى أن أصبحت مدينة ، أسوارهامضاعفةالتركي وزيد من 

ومن خالل موقعها الجغرافي كانت مستغانم دائما كقاعدة هجوم  قوية واستراتيجية

  .199)(ضد اإلسبان بوهران 
  

 وانتقال عاصمة البايلك إلى م1732إلسبان لمدينة وهران سنة  اإعادة إحتاللوبعد 

 200)(مستغانم في عهد الباي مصطفى بوشالغم عرفت المدينة إعادة بناء أسوارها 

مستفيدة من وادي عين الصفراء كخندق يؤمن جهتها الشرقية والشمالية وبالتالي لم 

لترك الذي يقع في تكن هناك حاجة إلى األبراج من هذه الجهات باستثناء حصن ا

  .الضفة الثانية من الوادي
  

) إتخاذ األنهار والوديان كخنادق طبيعية (  وتجدر اإلشارة إلى أن هذه الخاصية 

تميزت بها عدة مدن كمدن األندلس التي شيد أغلبها إما على نهر رئيسي أو رافد مثل 

نسبة لبغداد التي كان نهر دجلة ، وكذلك بال201)( وتطيلة وإشبيلية وبطليوس،ألتميرة

وأما السور الغربي فنجد حصن محال وبرج  ،202)(والفرات بمثابة خندق طبيعي لها 

  .باب الجراد يؤمنان الجهة الغربية
  

وإضافة إلى هذه األسوار والحصون فقد لعبت األبواب إلى جانب دورها 

  .ى المدينةاإلجتماعي واإلقتصادي دورا هاما في صد الهجومات الخارجية عل

  

  

  

  

                                                 
1 - Bodin(M .) ; Tradition …, Op.cit , P.10 .                                                                                     
200- Gazenave (J.) ; Op.Cit.P.135. 

 حوليات إسالمية،  المعهد العلمي الفرنسي لآلثار ،)األندلس( العمارة الدفاعية في مدينة لبلة م،  أسامة طلعت عبدالنعي-201

    . 10 .، ص2003، 37الشرقية  بالقاهرة، العدد 

   .108 . عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-4
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  :الدراسة الوصفية و التحليلية لتحصينات المدينة

 :األسوار -1

لقد أثبتت المصادر التاريخية بوضوح ما كان لألسوار من دور في حماية أمن 

المدن وإثبات وجودها، وانطالقا من هذا اعتبر السور من المعايير الحضـارية التي 

 .203)(تميز المدن
  

دن التي كانت تحيط بها األسوار منذ القرن الخامس ومدينة مستغانم من الم

إال أنه لم يبرز دورها إال في العهد العثماني من خالل الصراعات ) م11(الهجري 

التي كانت قائمة بين األتراك واإلسبان حول المدينة، هذا ونشير إلى أن هذه األسوار 

ورة، وفي بعض لم يبق منها في الوقت الحالي إال بعض األجزاء في مواضع محص

األماكن أسوار حديثة تعود للفترة اإلستعمارية بنيت على أنقاض السور القديم، لذلك 

  .ال تظهر للعيان إال بعد الحفر و البحث الدقيق
  

إن أول ما يلفت النظر في أسوار مدينة مستغانم الوادي الذي يخترقها في وسطها 

دينة من جميع الجهات وإن كانت تقريبا، وأما األسوار فتحيط بالعمران الحالي للم

  . متقطعة في بعض األماكن و منعدمة في أخرى
  

  

يتخذ السور بصفة عامة شكال غير منتظم ناتج ربما عن موقع المدينة بالنسبة 

 وبذلك امتدت ،للنهر، إضافة إلى تضاريس المدينة التي تتميز باالنحدار نحو البحر

       أنظرالصورة ( لجهات تقريبااألسوار مع حدود هذا اإلنحدار في جميع ا

  ).70/71:رقم
  

بعد  من الصعب الجزم حاليا بالمسار الحقيقي ألسوار المدينة العثمانية وذلك

عوامل التخريب الطبيعية والمقصودة معا، خاصة وأن اإلستعمار الفرنسي قام  تظافر

 ينة، وبالرغم منيئة الجديدة للمدبإعادة بناء األسوار وتهديم أخرى بما يناسب الته

  ذلك قمنا بتتبع مسار بعض األجزاء التي ما تزال باقية تحتضر بين ثنايا المنازل 

                                                 
    .135 عبد الستار عثمان، المرجع السابق ، ص -203
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 للسور الشرقي كنقطة مرجعية، بحيث إذا تاخموالشوارع متخذين حصن الترك الم

اتجهنا من حصن الترك نحو الجهة الشمالية الغربية فإن السور ينحدر إلى جهة وادي 

 الترك  أسفل حصن أجزائه بباب مجاهر، ولقد عثرنا على بعض عين الصفراء مرورا

، وهو ما توضحه أكثر صورة التقطت أثناء الفترة )72:أنظر الصورة رقم( 

 أسفل باب  منه وجزء آخر،)73:أنظر الصورة رقم( االستعمارية للسور قبل اندثاره 

 لم يبق منه إال أجزاء ه ولإلشارة فإن،مجاهر، وهذا يدل على أن السور كان بهذا اإلتجاه

، وهو ما توضحه )74:أنظر الصورة رقم ( م1.50 وم1 على ارتفاع يتراوح ما بين

  ).75:أنظر الصورة رقم(أكثر صورة التقطت في العهد  اإلستعماري للسور الشرقي 
  

ثم يواصل مساره قاطعا وادي عين الصفراء بمحاذاة حي الطبانة محتميا حماية 

 الذي بنى الفرنسيون على أنقاذه السور قوم عليه أساس السورطبيعية بمنحدر صعب ي

    أنظر الصورة( العهد اإلستعماري من ، وهذا ما توضحه أيضا صورة الحالي

  .)64:رقم
  

 للجامع الكبير يقوم أيضا على) الشمالي (  هذا ونشير إلى أن الجدار الخارجي 

م تبدو  2لة ال يزيد ارتفاعها على  إال أجزاء قلي األسوارا السور، حاليا لم يبق منذه

عليها الزيادات الفرنسية واضحة، رممت مؤخرا من طرف السلطات المحلية مما 

  .أفقدها طابعها األصلي
  

أنظر (وبعد ذلك يواصل السور مساره إلى غاية باب البحر بصفة متعرجة 

 صعود ، ومن هنا يبدأ السور الغربي المحاذي لحي درب اليهود في)02:المخطط رقم

لتي تعود إلى منحدر تزداد شدته كلما ارتفعنا أكثر مارا في طريقه بأحد األبراج ا

  منه نجد أحد أبراج حصن باب الجرادم40وعلى بعد حوالي الفترة االستعمارية، 

  ).01:أنظر المخطط رقم(
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ح  السور بعد ذلك نحو باب وهران تتخلله بعض اإلنقطاعات الناتجة عن فتويمتد

طرق جديدة، ونشير إلى أن جزء من هذا السور المحصور بين برج باب الجراد 

  .األسوار الخارجية لجامعة مستغانموباب وهران يمثل أحد 
  

ومن باب وهران إلى غاية باب معسكر نفقد أثر السور وذلك نظرا للتهيئة التي 

، )02: رقمالمخططأنظر  ( 204)(قامت بها السلطات الفرنسية لغرض توسيع المدينة

وعند باب معسكر يغير السور مساره نحو الجهة الشرقية قاطعا وادي عين الصفراء 

التي تعود إلى ) بطارية ( باتجاه حي المطمور إلى غاية إحدى الثكنات العسكرية 

، )76:أنظر الصورة رقم(صورة للسور قبل إندثاره  وهذا حسب ،العهد الفرنسي

  ).77:أنظر الصورة رقم( رناه لم يبقى له أثر، ونشير إلى أن هذا الجزء الذي ذك
  

 يواصل السور مساره مارا بالقرب من  - المشار إليها سابقا–  ومن البطارية

ضريح سيدي عبد اهللا ثم يغير مساره باتجاه الجنوب قاطعاالطريق المؤدي الى 

 العرصة، أين بنيت بطارية أخرى في هذه الزاوية تعود إلى العهد الفرنسي أيضا

وذلك حسب النقيشة التي وجدناها على أحد جدرانه والتي كتب عليها تاريخ بنائه سنة 

  .)78:أنظر الصورة رقم (م1859
  

ثم ينعطف عند إحدى  بعد ذلك يواصل السور مساره بصورة مستقيمة تقريبا،

البطاريات، وبعدها يكمل مساره لينعطف مرة أخرى بالقرب من ضريح الباي 

، وبعدها يكمل السور نيت بطاريـة أخرى في هذا الركـن أين بمصطفى لحمر،

 وذلك حسب صورة عامة للمدينـة مساره بإتجاه حصن الترك مارا بباب العرصة،

  )Louis Abadie(  التقطت في العهد اإلستعمـاري أخذناها من كتـاب لويس عبادي

  .205 ) ( )79:أنظر الصورة رقم(
  

  

                                                 
1- Petit (A .) ;’’ De Mostaganem’’ Essai d’explication, Rationnelle de l’origine du nom de 

notre cité , Revue municipale de Mostaganem , 3èn ,N 7, Avril, Mai ,Juin, 1957 ,P.13. 
2- Abadie( L.), Mostaganem de ma jeunesse , 1935-1962, Edition jacques Gandini , Paris, 

1999, P.       . 
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 هدم وفتحت فيه الطريق المؤدية من  جزء كبير من هذا السوروالمالحظ أن

  ).80:أنظر الصورة رقم( وسط المدينة إلى حي العرصة 
  

هذا ونشير إلى أن األسوار التي تعود إلى الفترة العثمانية لم يبق منها إال أجزاء 

متفرقة، جزء من بعض أساسها يقع أسفل حصن الترك معظمه مردوم تحت التراب 

، في حين نجده في )72:أنظر الصورة رقم(  سم 90حيث ال يظهر منه إال حوالي 

أنظر الصورة (  الفرنسية كأساس للزيادات يحافظ على بعض أجزائه  الجنوبيةالجهة

 الغربية لكن طغت عليها الزيادات  الشمالية، كما نجد أجزاء منه في الجهة)81:رقم

  .الفرنسية أيضا
  

لصفراء فيرجع بناؤه إلى  وأما بالنسبة للسور الموجود على حافة وادي عين ا

 وأما باقي األسوار التي تحيط بالمدينة فاألرجح أنها بنيت على 206)(العهد الفرنسي

أنقاض السور العثماني من طرف اإلستعمار الفرنسي تدل على ذلك طريقة ومواد 

  .ابنائه
  

أما فيما يخص مواد البناء التي بني بها السور فتنوعت ما بين الحجارة الصلبة التي 

، )82:رقم أنظر الصورة(قام اإلستعمار الفرنسي باستعمالها في إعادة بناء األسوار

والحجارة الجيرية يربط بينها مالط أحمر ممزوج بالحصى والتي استعملت في بناء السور 

  ).83:أنظر الصورة رقم( العثماني يظهر ذلك جليا في السور الشرقي 
  

  

سوار أنها بنيت على قسم كبير من الحصانة ولقد اتضح لنا من خالل تتبعنا لمسار األ

الطبيعية لتعزيز الدفاع، حيث استغل موقع المدينة الذي تحيط به المنحدرات من كل 

الجهات تقريبا في بناء األسوار على حدوده، ولإلشارة فإن هذه الخاصية نجدها في كثير 

ر على حدودها مثل من المدن التي اتخذت المنحدرات واألودية كخنادق أولبناء األسوا

  .مدينة أشير و قلعة بني حماد
  

  
                                                 
1- Courserant(M .) ; Mostaganem en 1845 ’’, In Revue municipale de Mostaganem Anné N :1, 

Aout , Septenbre , Octobre 1955 , P. 3 . 
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وتجدر اإلشارة في األخير إلى أنه بالرغم من بقاء أجزاء من األسوار سواء العثمانية 

منها، أو الفرنسية التي بنيت على أنقاضها، والتي ال تزال قائمة إال أن الجهات المعنية لم 

من جراء تظافر عوامل التخريب تحرك ساكنا أمام التدهور الخطير الذي لحق بها 

وكذلك الموجودة  ،الطبيعية والبشرية معا عليها خاصة األسوار التي تحيط بحي الطبانة

بالجنوب من ضريح مصطفى لحمر الذي تراكمت حوله األوساخ واستعملت بعض 

  .حجارته في بناء بعض المنازل القصديرية المالصقة له
  

  ):المداخـل ( األبـواب  -2
  

 من العناصر األساسية في المدن اإلسالمية ألهميتها في االتصال األبواب تعتبر

 وقد كان للطرق المؤدية إلى المدينة تأثيرا كبيرا في ،بين داخل المدينة وخارجها

تحديد اتجاهات أبوابها، وال أدل على ذلك من مدينة بغداد التي كان بها أربعة 

  .207)(أبواب
  

لتي توفرت فيها هذه الخاصية بحيث فتحت في ومدينة مستغانم من بين المدن ا

أسوارها خمسة أبواب خارجية وزعت على النحو التالي، بابان في السور الشرقي 

وبابان في السور الجنوبي وهما بابا معسكر  هما بابا مجاهر والعرصة،

، وباب في السور الغربي وهو باب البحر، ويضاف إلى هذه )ارزيو(ووهران

،  يتقدم باب معسكر ويفتح على وسط المدينة ويعرف بباب الجراداألبواب باب سادس

   .)02:أنظر المخطط رقم( هذا ونشير إلى أننا ال نعرف كيف كانت مداخلها 
  

 منفذ المدينة الرئيسي من الجهة الغربية، ونقطة باب البحروأول هذه األبواب 

منه إال فتحة باب اتصال بينها وبين الميناء، وأما عن هيكله المعماري فلم يبق 

محدودة بدعامتين حديثتين من اإلسمنت، تكتنفه على كال جانبيه بعض األبراج التي 

تعود إلى الفترة اإلستعمارية توحي بأهميته خاصة وأنه كان أقرب األبواب التي تفتح 

  ).84/85:أنظر الصورة رقم( على المدينة 
  

  

                                                 
     .100.  عبد الستار عثمان، المرجع السابق، ص-207
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الجنوبية، ويبدو من خالل الذي يقع في الجهة باب وهران وثاني هذه األبواب 

 وقد استطعنا من خالل ،اسمه أنه أطلق نسبة إلى الطريق الرابط بين المدينة ووهران

أنظر  المخطط القديم للمدينة والمعاينة الميدانية من تحديد موقع الباب بالتقريب

  ).02:والمخطط رقم 86:الصورة رقم
  

مه أطلق نسبة إلى الطريق  الذي يظهرأن اسفباب معسكروأما ثالث هذه األبواب 

ويعتبرهذا الباب من األبواب الرئيسية في العهد  الرابط بين جنوب المدينة ومعسكر،

ن يكون العثماني باعتبار أن مدينة معسكر كانت عاصمة بايلك الغرب، وكان طبيعيا أ

 ، أن الباب لم يبق منه في الوقت الحالي أي أثرللمدينة باب بهذا اإلتجاه، مع العلم

حيث هدم في العهد الفرنسي على إثر التهيئة التي قامت بها السلطات الفرنسية 

لغرض توسيع المدينة، وتذكر بعض النصوص أنه أقيمت على مكانه الحديقة 

   .208)(العمومية الموجودة حاليا بوسط المدينة 
  

العهد الفرنسي استطعنا من خاللهما  في وإضافة إلى هذا وجدنا صورتين التقطتا

يد موقع الباب بالتدقيق وذلك بعد المعاينة الميدانية حيث أخذنا بعض المعالم التي تحد

ما تزال قائمة والتي تعود للفترة اإلستعمارية كنقاط مرجعية، وقمنا بمطابقتها 

أنظر الصورة ( بالصورتين وتمكنا في األخير من تحديد موقع الباب على الميدان 

  ).87:رقم
  

ه وشكله فنشير إلى أنه كان في بداية األمر يتكون من هذا عن موقعه وأما حجم

دعامتين كبيرتين على ارتفاع السور تتوسطهما دعامة ثالثة مشكلة بذلك مدخلين 

أحدهما للدخول والثاني للخروج، وعلى يمين المدخل ككل باب صغير يستخدم ربما 

اع فتحة كل للمراقبة، وأما عن مقاسات هذا الباب فيبدو من خالل الصورة أن اتس

  ، وأما عن شكله فعبارة عن مدخل بسيط طريقة ومواد بنائه تدالن م4مدخل حوالي 
  

                                                 
. ;Op.cit, P 273 .)L(        208-Piesse  
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     أنظـر الصورة ( الباب األصليضعلى أنه بني في العهد اإلستعماري على أنقا

  .)88:رقم
  

 وأما في الصورة الثانية فنجد أن الدعامة التي كانت تتوسط مدخلي الباب قد هدمت 

 م، وعلى 9لباب عبارة عن مدخل واحد باتساع الطريق عرضه حواليوأصبح بذلك ا

 أنه كان مركز مراقبة، نايمينه فتح باب في كتلة السور تفضي إلى داخل المدينة رجح

  ).89:رقم  أنظر الصورة ( وذلك بالنظر إلى المزغلين اللذين يكتنفاه على الجانبين 
 

بة إلى الطريق المؤدي إلى حي الذي أخذ اسمه نسباب العرصة ويلي هذا الباب 

إلحدى الصور التي تعود إلى الفترة العرصة الواقع شرق حي المطمور، وبعد استقرائنا 

على الميدان الذي ال يبعد   استطعنا تحديد موقعه)79:أنظر الصورة رقم(االستعمارية، 

 يبق م عن حصن الترك من الجهة الغربية، أما عن هيكله المعماري فلم 6إال بحوالي 

  ).90:أنظر الصورة رقم( منه شيء يذكر 
  

فأطلق اسمه نسبة إلى قبائل مجاهر التي تسكن المناطق باب مجاهر وأما 

المجاورة للمدينة، وكانت تدخل عبر هذا الباب للتسوق وبيع منتجاتها، أما عن موقعه 

 وشكله فقد استطعنا من خالل صورة التقطت في العهد االستعماري أن نحدد موقعه

على الميدان والمخطط معا، مع العلم أنه لم يبق منه في الوقت الحالي إال فضاؤه 

أنظر ( المعماري الذي تقطعه الطريق المتجهة من وسط المدينة إلى حي تجديت 

  .)91:الصورة رقم
  

 أما شكله وحجمه فيظهر من خالل الصورة محدود بدعامتين على ارتفاع السور 

م، هذا ونشير أن هذا الهيكل المعماري 6لبعد بينهما حوالي مبنيتين بحجارة منتظمة، ا

الباب األصلي وإنما أعيد بناؤه من طرف  المالحظ على الصورة ال يبدو أنه

 ،)92/93:أنظر الصورة رقم(االستعمار الفرنسي على أنقاض الباب األصلي

وبمقارنته بباب معسكر يتضح أنه باب ثانوي بسيط مكون من مدخل واحد كان 

  .وبالتالي لم يكن من األبواب الرئيسية للمدينة ستعمل للراجلين أو للسلع الخفيفة،ي
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الذي تذكر بعض الروايات المحلية أن اسمه مرتبط باب الجراد ويبقى في األخير 

بحادثة تاريخية مفادها أنه في أحد األيام هاجم الجراد حدائق األهالي القاطنين بالقرب 

خلف خسائر كبيرة، وللتخلص منه توسلوا ألحد زهاد من وادي عين الصفراء، و

المدينة ليدعو لهم برحيل هذا الجراد، فطلب منهم بأن يحضروا له أكبر جرادة من 

بين الجرادات التي اجتاحت حدائقهم، ولما أحضروها له قام بقراءة آيات من القرآن 

الجرادة الكبيرة عليها ثم أطلق سراحها، وبعد أيام الحظوا سرب الجراد يلحق بهذه 

  .209)(وتبركا به أطلق على الباب الذي يذكر أنه كان بالقرب من زاويته بباب الجراد 
  

ومهما يكن من أمر فإن هذه الرواية وإن لم تكن حقيقية فإن معظم النصوص 

التي تذكر هذا الباب تطلق عليه هذه التسمية، وتنسب إليه الحصن الذي يقع بالقرب 

 .ادمنه ويعرف بحصن الجر
  

وبعد استقرائنا ألحد النصوص التي تذكر أن باب الجراد كان يفتح على سوق 

يعرف بسوق القرية، وبعد تحديدنا للقرية المقصودة التي ال تزال موجودة لحد اآلن 

أنظر ( -يزاول فيها بعض التجار حرفهم وتقوم فيها عدة حوانيت لمختلف المنتوجات

بالتقريب موقع الباب، والذي ال يبعد عن  استطعنا أن نحدد - )01: رقمالمخطط

 ).94:أنظر الصورة رقم ( م60البرج المتبقي من حصن باب الجراد إال بحوالي 
  

وبما أن النصوص تذكر أنه كان بالمدينة حيين يحيط بكل واحد منهما سور 

 الرابطويفصل بينهما وادي عين الصفراء، فرجحنا أن يكون هذا الباب المدخل 

 .بينهما
 

  

  

  

  
  

  

                                                 
209- Priou (L.) ; Op.Cit , P.184 - 185 .  
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 :حصـن التــرك -3
  

  :موقعه و تاريخه

 حي يقع هذا الحصن في الضفة الشرقية لوادي عين الصفراء، على ربوة تعلو

أطلق عليه األوروبيون اسم حصن الشرق نسبة إلى المطمور، ومشرفة على المدينة، 

موقعه،أما األهالي فيطلقون عليه اسم حصن الترك نسبة إلى األتراك الذين سكنوا 

   .210)(ينةالمد
  

لقد تضاربت اآلراء حول تاريخ بناء هذا الحصن واسم مؤسسه، فمنهم من يرفعه 

، ورأي آخر ينسبه إلى القائد حميد العبد شيخ قبيلة 211)(إلى الباي بوشالغم 

، ويرجع رأي آخر فترة بنائه إلى عهد األتراك دون ذكر تاريخه وال 212)(سويد

جع التي تحدثت عن الحصن لم تذكر ، هذا ونشير إلى أن جميع المرا213)(مؤسسه

  .تاريخ بنائه
  

ولكن عند قيامنا بالدراسة الميدانية تفاجأنا بوجود لوحة تأسيسية مثبتة على 

الحائط فوق بوابة المدخل الرئيسي للحصن، وعند محاولتنا قراءة النص الكتابي 

ذه وجدنا الحروف متداخلة وغير واضحة بفعل الطبقة الجصية التي كانت تكسو ه

اللوحة والتي ما فتئت أن تحللت بفعل العوامل الطبيعية وغطت الحروف، ولذلك 

 ، الستةاضطررنا إلى تنظيفها وإبراز حروفها، ورغم ذلك فقد استطعنا قراءة األسطر

  . لشدة طمسهمن السطر السادس األخيرالجزءوتعذر علينا قراءة 
  

لحجر الرملي، يبلغ ولإلشارة فإن هذه اللوحة شكلها مستطيل مصنوعة من ا

  نقشت عليها كتابة بخط النسخ المغربي بطريقة النقش سم60 وعلوها سم40عرضها 
 

                                                 
210 - Bodin(M.) ;Tradition …, Op.cit , P. 62 . 

  : أنظر  . 276.، ص1. المزاري، المصدر السابق، ج- 211

   .19 . مسلم بن عبد القادر، المرجع السابق ، ص-       

   .194-193 . محمد بن يوسف الزياني، المرجع السابق، ص-         
212 -  Bodin(M.); Tradition …, Op.cit , P. 63 . 
213 - Thireau; Op.cit , P.140   .                                                                         
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، وقد وزعت هذه الكتابة على ستة أسطر داخل )95:أنظر الصورة رقم( البارز

 :مستطيالت متماثلة، وهذا نص الكتابة
  

  .يمـسم اهللا الرحمن الرحـ ب-

  .لى سيدنا محمدـ صلى اهللا ع-

  . إله إال اهللا محمد رسول اهللا ال-

  .ر كلــــــه هللاــ األم-

  .ذا الحصن فيـاء هـم بنـ ت-

  ...........دة عامـقعـ ذي ال-
  

وبعد تحليلنا لنص اللوحة اتضح لنا غياب اسم المؤسس، وإذا افترضنا أن الباي 

ه مصطفى بوشالغم هو من بنى هذا الحصن، فلماذا لم يكتب إسمه عليه، مع العلم أن

كان معروف بتخليد اسمه على المنشآت التي يشيدها، كما هو الحال بالنسبة لضريحه 

 والذي اليبعد كثيرا عن موقع الحصن هذا من جهة، ومن جهة ،الذي يعرف به اليوم

أخرى فإن هذه اللوحة جاءت بسيطة سواء من حيث نص الكتابة الخالي من كلمات 

ة المادة التي صنعت منها، وذلك بالنظر إلى الشكر والثناء والدعاء، أوحتى من ناحي

أهمية هذا الحصن بالنسبة للمدينة، إذ كان وصف مستغانم من طرف الباحثين 

  .والمؤرخين مقرونا في غالب األحيان بذكر اسمه
  

وهذا ما جعلنا نتحفظ في أن يكون هذا الحصن يعود للباي بوشالغم، وما زاد من 

ما   و من بينم17ال لمدينة مستغانم في القرن تأكدنا وصف الرحالة مارمول كربخ

وفي الطريق األعلى من المدينة حيث توجد ربوة مشرفة، يقوم حصن "... ذكره 

ويمكن أن نستشف من هذا الوصف أن الحصن بني في فترة ، 214)(..." جهةالجنوب 

  تقول سبقت حكم الباي بوشالغم، وبالتالي يقودنا هذا إلى احتمال الرواية الثانية التي
 

                                                 
  :وأنظر . 350.   مارمول كربخال، المصدر السابق، ص- 214

-  Danty, (p.); Description général de l’Afrique, seconde partie D.V, Monde ,1660.P…. 

  - Dapper, (D. ) ; Description de l’Afrique, Amsterdam,1686.P.167. 
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، ثم أعيد بناؤه وتوسيعه من م16ببناء الحصن من طرف حميد العبد في أوائل القرن 

طرف األتراك، ولكن حتى هذه الرواية ال يوجد ما يثبتها خاصة وأن نص اللوحة جاء 

  .خاليا من ذكر اسم حميد العبد
  

 هذا وهذا ما جعلنا نرجح أن تكون هذه اللوحة ليست هي األصلية، ولعل ما يدعم

مؤسس  أو  الطرح إشارة مارسال بودان الذي قال أنه لم يجد أي نقيشة تدل على تاريخ

  .215)(هذا الحصن 
  

 ومهما يكن من أمر فإن هذا الحصن يعود إلى فترة حكم األتراك، تدل على ذلك 

 .واد بنائهمطريقة و
  

  "  : إلى هذا الحصن فيقول ) Shaw( وفي القرن الثامن عشر ميالدي يشير شو 

مثلما كانت مستغانم محاطة بالمرتفعات ترتكز قوتها على حصن مبني على إحدى ... 

 .216)(..." ربواتها يحرس المدينة والمناطق المجاورة 
  

                         

بأن المدينة كانت تقاوم  ) Boutin(  يذكر بوتن م1808 /هـ1223سنةوفي 

 على مرتفع من المدينة، وهو محاط ب الهجومات الخارجية بواسطة الحصن الذي يقع

، وبعد اإلحتالل الفرنسي استعمل كثكنة عسكرية، واستمر في 217)( مدفع 20 إلى 15

، وبعد اإلستقالل 218)(م أين تحول إلى مخازن عسكرية 1911اإلستخدام إلى سنة 

استعملته بعض العائالت كمأوى لها إلى غاية استعادته من طرف السلطات المحلية، 

 . قامت بعد ذلك بترميمه واستعماله كمتحف لآلثاروالتي
  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
215 -  Bodin(M.); Tradition …, Op.Cit , P. 62. 
216 - Shaw (T.); Op. Cit , P. 237.  
217 -   Boutin ; Op.Cit, P 63 . 

   .69 . محمد غانم، المرجع السابق، ص- 218
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 :المظهر الخارجــي

 يبلغ ارتفاع جدرانه إلى نهاية ، 2م390يتربع هذا الحصن على مساحة قدرها  

م، يشغل ركنه الشمالي الشرقي والجنوبي الغربي برجان بارزان 7الشرفة حوالي 

  ).20:أنظر المخطط رقم(م 5ـلع بمتماثالن سداسيي األضالع يقدر طول كل ضـ
  

يتم الدخول إلى هذا الحصن بواسطة ثالثة مداخل، مدخالن ثانويان في كل من 

، وأما المدخل الثالث فرئيسي يتوسط  الغربي والبرج الجنوبي الشرقيالبرج الشمالي

الواجهة الشرقية، وهو عبارة عن فتحة باب ذات عقد نصف دائري يغلق عليه 

، والحصن ككل تعلوه شرفة تحيط به )96:أنظر الصورة رقـم(ديث بمصراع خشبي ح

  .من جميع جوانبه، تتخللها عدة فتحات للمدفعية وبعض المزاغل
  

وقد حاولنا مقارنة شكل هذا الحصن بأبراج وحصون مدينة الجزائر إال أننا لم 

  .219)(نجد له نظير ضمن المباني العسكرية التي تعود إلى الفترة العثمانية
  

  :لمظهر الداخليا

 يغطيه قبو م1.95وعرضه  م4.45يفضي المدخل الرئيسي إلى بهو طوله 

أسطواني ينتهي في مؤخرته بباب ذو مصراعين من الخشب الحديث يفتح على رواق 

، يرتكز على أربعة عقود نصف دائرية محمولة على ثالثة أعمدة دائرية م2.40عرضه 

  ).97:أنظر الصورة رقم(
  

 فرشت م16صحن أوسط مربع مكشوف طول ضلعه  واق علىينفتح هذا الر

أربع ) الصحن(أرضيته ببالطات حجرية، ويتوسطه بئر غير مستعمل، تحيط به 

  .)97:أنظر الصورة رقـم(واجهات داخلية 

  

  
  

                                                 
  .1985، المتحف المركزي للجيش، الجزائر،العمارة العسكرية العثمانية لمدينة الجزائرعلي خالصي، :  أنظر- 219
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 يفضي الباب نصف دائري، منها بابان مقوسان في أعالهما بعقد الجنوبية في 

 على جانبيه فتحتان معقودتان بعقد نصف م2.2م وعرضه 5األول إلى رواق طوله 

م، بكل منها 2 وعرضها م5دائري تفضيان إلى غرفتين متماثلتين طول كل واحدة منها 

         تطل على الصحنسم،70 وارتفاعها سم90ثالثة نوافذ واحدة مستطيلة عرضها 

 –ن متماثلةلإلشارة فإن جميع النوافذ وأبواب الواجهات الداخلية التي تطل على الصح –

والثانية تفتح على الرواق، وأما الثالثة فنجدها في أعلى ضلعها الشمالي مسيجة تطل 

  .)20 :أنظر المخطط رقـم(على الفضاء الخارجي للصحن 
  

 سقف هذه الغرف مع الرواق أسطواني مبني بآجر غير مثقب، ويطلق على هذا 

  .الفضاء ككل قاعة األنتروبولوجيا
  

 يفتح هو اآلخر على م2.2 وعرضه م5 فيفضي إلى رواق طوله وأما الباب الثاني

 باليمنى منها ثالثة نوافذ م2م وعرضها 5جانبيه غرفتان متماثلتان طول كل واحدة منها 

تتوزع بنفس الكيفية بالنسبة لغرف القاعة األولى، وأما اليسرى فيوجد بها نافذتان 

 الشمالي، ويطلق على هذا الفضاء  والثانية في أعلى ضلعها،إحداها تفتح على الرواق

  .بقاعة علم اآلثار
  

 غير أنها تختلف عنها الجنوبية فتشبه إلى حد بعيد الواجهة الشماليةوأما الواجهة 

 من حيث التقسيمات الداخلية للغرف، حيث نجد بها بابان من مصراع خشبي واحد،

افذتين متماثلتين  بها نم5 وعرضها م8يفضي الباب األول إلى قاعة مستطيلة طولها 

تطالن على الصحن يطلق عليها اليوم قاعة تاريخ الحصن، وأما الباب الثاني فيفضي 

م تشرف بنافذة واحدة على 5 وعرضها م7.40إلى قاعة بنفس الحجم تقريبا طولها 

    .الصحن ويطلق عليها اسم قاعة ما قبل التاريخ
    

ي يتوسطها تقريبا المدخل الت الغربيةهذا عن الواجهة الجنوبية وأما الواجهة 

م تستعمل اليوم كقاعة 1.8م وعرضها 5 فنجد على يمينه غرفة صغيرة طولها الرئيسي،

    م ندخل إليها عبر5م وعرضها 8لإلستقبال وبجانبها غرفة أكبر منها حجما طولها 
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الفضاء   فتحة باب تفضي إلىالجنوبي الغربيباب ذو مصراع خشبي نجد في ركنها 

 للبرج، الذي يحتوي كل ضلع من أضالعه على نافذة تتسع من الداخل ب الداخلي

سم مسيجة بقضبان حديدية، باستثناء الضلع 55م، وتضيق من الخارج ب س94

  . ثانويالمالصق لجدار الواجهة الرئيسية من الخارج، والذي يفتح به باب خشبي
  

دي إلى السطح  يؤسقف مقبىوأما على يسار المدخل الرئيسي فنجد سلم يعلوه 

م ندخل 2 وعرضها ،م6.40، وبجانبه غرفة مستطيلة طولها )97:أنظر الصورة رقـم(

إليها عبر باب خشبي حديث تستعمل اليوم كمخزن، تليها غرفة صغيرة تستعمل 

  .كمرحاض
  

وهي األخرى نجد بها ثالث الشرقية المقابلة للمدخل الرئيسي، وتبقى الواجهة 

 م4.60م وعرضها9 طولها الجنوبية الشرقيةع في ركن الجهة قاعات، القاعة األولى تق

 نافذة مستطيلة تطل على الصحن، وتستعمل جانبه األيمنا باب خشبي يكتنفه على به

 يفتح عليها باب م4.60 وعرضها م7.40هذه القاعة اليوم كمكتبة، وأما الثانية فطولها 

  .خشبي على أحد جانبيه نافذة تطل على الصحن
  

 لهذه الواجهة فتحة باب تفضي إلى قاعة مستطيلة الشمالية الشرقيةجهة وبركن ال

 فتحة باب لشرقيبها نافذة تفتح على الصحن، وفي ركنها ام 4.60م وعرضها10طولها 

أخرى تفضي إلى فضاء البرج الثاني، والذي تفتح في كل ضلع من أضالعه نافذة 

ضلع المالصق لجدار الواجهة مسيجة بنفس مقاسات نوافذ البرج األول باستثناء ال

، ويستعمل فضاء هذا البرج إلى  ثانوي الذي يفتح بها باب خشبيلشرقيةالخارجية ا

  .جانب القاعة التي تفتح عليه كمقر إداري للفرع األثري بمستغانم
  

وتجدر اإلشارة في األخير إلى أن قاعات هذا الحصن جاءت كلها مبلطة 

  . فجاء على شكل أسطواني مبني بآجر غير مثقبببالطات حجرية مثمنة، وأما سقفها
  

لسطح الذي نصعد إليه بواسطة السلم المشار إليه سابقا، فيحيط به ل  بالنسبةوأما

   تتخللها عدة فتحات للمدافع، مجموع ما يوجد منها م2من جميع جهاته شرفة إرتفاعها 
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ابلة للبحر، واثنتان ة مقغربيأربعة منها في الواجهة ال) 21:أنظر المخطط رقم( عشرة 

ة فنجد بها جنوبي، وأما الواجهة الالعرصة موجهة نحو حي لشرقيةمنها في الواجهة ا

 بفتحة واحدة موجهة نحو حي شمالية تشرف على المدينة، وتبقى الواجهة الاتفتحأربع 

  .تجديت
  

 الجنوبي الغربي منهما أربع فتحات تشرف على المدينة، وأما البرجين فنجد في

  . البرج الشمالي الشرقي فيحتوي على فتحة واحدةوأما

ولإلشارة فإن عدد هذه الفتحات يتناسب مع عدد المدافع التي أشار إليها بوتن في 

  .220)( مدفع 20 إلى 15 وذكر بأن الحصن يحتوي من ، م1808 /هـ1223سنة
  

 قبل أن ا مدفع18كما يشير أحد الضباط الفرنسيين إلى أن الحصن كان يضم 

  .221)(م  1911 إلى مخازن عسكرية سنة يتحول
  

وهذا ما يوحي ربما أن عدد المدافع تقلص بعد أن تحول الحصن إلى مخازن 

عسكرية واستتب األمن، وعمدت بذلك إدارة الجيش إلى سد بعض الفتحات وتعويضها 

 60بفتحات مائلة ومستطيلة على شكل مزاغل كانت تستعمل للبنادق عددها حوالي 

لى الجدار المحيط بسطح الحصن تدل مواد وتقنية بنائها على أنها مزغل تتوزع ع

  .فرنسية 
  

ونشير في األخير إلى أن هذا الحصن ما يزال محافظا على مخططه العام، 

وبسبب الترميمات التي أجريت عليه تعذر علينا الكشف عن التكوين المعماري الحقيقي 

إلى عدة تغييرات تمثلت أساسا في له، خاصة وأنه تعرض في عهد اإلستعمار الفرنسي 

  .إعادة تهيئة الحصن من الداخل بما يناسب احتياجات الجيش الفرنسي
  

 هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن وضع متحف لللقى األثرية في هذا الحصن 

 ال يتناسب مع حجم التحف األثرية وذلك نظرا لضيقه وعدم تناسق قاعاته، كما ال 
 
 

                                                 
220 - Boutin ; Op.cit , P 63 . 

   .69 محمد غانم ، المرجع السابق ، ص - 221
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 األثرية من جهة و من جهة ثانية عدم وجوده في موقع يناسب توزيع التحف

يسمح للزوار بزيارته، وعليه نقترح أن يكون برج محال الذي يوجد به السجن المدني 

 وذلك أوال لخصوصيته التاريخية واألثرية، وثانيا لوقوعه في وسط ،مقرا لهذا المتحف

  .نواة المدينة القديمة
  

  : الحصنمواد و تقنية بناء
نوعت مواد البناء واختلف استخدامها من مادة إلى أخرى، وذلك حسب طبيعتها لقد ت

ووظيفتها، حيث استعملت الحجارة واآلجرعلى نوعين مع مزيج من الدبش إلى جانب 

استخدام مواد الربط كالمالط األحمر والجبس، ولقد أمكننا مالحظة ذلك من خالل بعض 

 معرفة  الترميم في الجدران واألسقف لتسهيل أثناء عملية– عمدا –الفتحات التي تركت 

  . مواد البناء التي بني منها الحصن

  :الحجارة -1
م، وجاءت مختلفت 1,5استعملت في بناء الجدار المحيط بالحصن، والذي يبلغ سمكه 

األحجام واألشكال وذلك استنادا إلى صورة التقطت قبل الترميم منها الحجارة الرملية 

أنظر الصورة (   تمتاز به من صالبة وخفة الوزن، وسهولة النحتالمشذبة، وذلك لما

  ).98:رقم
  

  : اآلجـر-2
شمل استخدامه معظم أجزاء المبنى وعناصره من مداخل وعقود وأقبية وسقوف وهذا 

سم وطوله 3لخفته وسهولة تنظيمه، وجاء على نوعين بمقاييس مختلفة، النوع األول سمكه

ويمكن مالحظة تقنية ) جير ( يربط بين أجزائه مالط أبيض سم استعمل بطريقة متقاطعة 40

، )99:أنظر الصورة رقم( بنائه في سقف القاعة الموجودة في ركن الجهة الشمالية الشرقية 

سم استعمل بطريقة متوازية ونلحظه في تشكيل 20سم وطوله 4وأما النوع الثاني فسمكه 

 بين أجزائه مالط أحمر ممزوج بحصى  ويربط وحتى الجدران الداخلية،المداخل والعقود

  ).100/101:أنظر الصورة رقم( صغيرة 

وإلى جانب هذه المواد استخدم الخشب على شكل أعمدة للتدعيم في الجدران واألسقف، ومن 

استثناء اآلجر الذي يعطي للسقف مظهرا جماليا لتراصه وتناسقه المحكم وبالناحية الزخرفية 

  .هال شيء آخر يسترعي اإلنتبا
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وتجدر اإلشارة في األخير إلى أن عملية الترميم التي أجريت عليه مؤخرا أفقدته نوعا 

، حيث كثر الترميممن الخصوصية األثرية، وذلك نظرا لعدم مراعات المقاييس العلمية في 

استخدام المواد الحديثة كاإلسمنت الذي أحدث بالجدران عدة تشققات، إضافة إلى الطالء 

 .بغ به المعلم حيث يبدو معه وكأنه بناء حديثاألصفر الذي ص
 

  :حصن باب الجراد -4

  :الوصف العام

 ولم يبق منه إال برج صغير يبرز ،يقع هذا الحصن بجانب السور الغربي للمدينة

  ).102:أنظر الصورة رقم ( م2عند سوره الغربي بحوالـي 
  

أننا نرجح أنه بني هذا ولم تشر المراجع إلى مشيد هذا الحصن وتاريخ بنائه إال 

من طرف خير الدين بربروس الذي تشير الكثير من النصوص إلى أن المدينة عرفت 

على مستغانم قام بإنشاء بعض الحصون  في عهده تطورا كبيرا، إذ بعد استالئه

  .222)(واألبراج ووضع عليها قوة عسكرية للدفاع عنها
  

ي خصيصا الحتمال أي وبما أن هذا الحصن كان يشغل الجهة الغربية فربما بن

  .هجومات من طرف اإلسبان الذين كانت مدينة وهران ال تزال تحت سيطرتهم
  

وتجدر اإلشارة أن هذا الحصن أغفلت الكثير من النصوص الحديث عنه، ولكن 

أثناء بحثنا في بعض المجالت التي كانت تصدر بمدينة مستغانم أيام اإلحتالل استوقفنا 

 أمدنا ببعض المعلومات التي استطعنا من خاللها م1845سنة مقال يصف مدينة مستغانم 

كانت شوارع : "... تحديد موقع الحصن وأهميته بالنسبة للمدينة ونص هذا المقال يقول

مدينة مستغانم ضيقة، وأبوابها منخفضة وكان شارع واحد يسمح لألوروبيين بالسير هو 

، كنا  )La Régence ( لسلطة االذي بني في نهايته فندق ) Sud Division( شارع 

نصل إلى هذا الشارع عن طريق مدخل مقوس الذي كان يقطع عرضه الحصن المسمى 

حصن باب الجراد، وهذا األخير هدم بعد ذلك بسنوات قليلة، ولم يبق منه سوى برج 

يشغل كل الفضاء الذي يمتد حتى  صغير يشرف على البحر، وكان هذا الحصن،
                                                 
222 - Priow et Bloch ; Op.Cit , P. 206  . 
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... المدينة  ق الممر الوحيد الذي نستطيع من خالله الوصول إلىالوادي، وبذلك كان يغل

  ساحة الجمهورية كانت قريبا ال تذكر، وحصن باب الجراد كان يشغل حيزا كبيرا 

ولم يكن هناك مبنى البلدية وال المسرح وال الكنيسة وال المنشآت العسكرية، ... منها

   .223)(... " و وباب أرزي وكانت تمتد هذه المساحة حتى باب معسكر
  

وباالعتماد على هذه المعلومات قمنا بجولة ميدانية إلى موقع الحصن الذي لم يبق 

منه سوى برج واحد كما ذكرنا سابقا، وبعد تعيين المعالم التي ورد ذكرها في النص 

وسط (والتي ما تزال قائمة إلى اليوم مثل دار البلدية والكنيسة وساحة الجمهورية 

، استطعنا بالتقريب تحديد الموقع الذي كان يشغله الحصن والذي كانت )المدينة حاليا

تمتد مساحته إلى غاية حدود وادي عين الصفراء، مما جعله يغلق الممر الوحيد المؤدي 

أنه ) Courserant(إلى المدينة، والذي يطلق عليه باب الجراد، حيث يذكر كورسورو 

  .ت توضع عادة على أبواب المدنمقوس من أعلى على شاكلة األقواس التي كان
  

وبالتالي فإن األبواب التي تذكر معظم المراجع أنها خمسة اتضح أنه يوجد باب 

سادس يتقدم باب معسكر، ويعتبر المدخل الرئيسي للمدينة من الجهة الجنوبية، وهذا مع 

   .األخذ بعين اإلعتبار أن ساحة الجمهورية كانت تسبق باب معسكر
  

 استولى الجيش الفرنسي على حصن باب م1833لمدينة سنة احتالل ا"وعند 

 ،224)( "الجراد والذي كان يتحكم في المدخل الرئيسي للمدينة من طرف مقاتلين بارعين

 في إطار عملية التهيئة م1848وبمرور الوقت هدم جزء كبير من هذا الحصن سنة 

 على موقع الحصن ، حيث أقيم225)(التـي باشرتها السلطات الفرنسية لتوسيع المدينة

  .226)(عدة بنايات، وتحول جزء منه إلى ساحة عمومية
 
  

                                                 
223 -Courserant(M.); Op.cit , P. 03. 
224- Priow Et Bloch , Op.Cit , P. 210 . 
225- Inconnu ;  Le Vieux Mostaganem, Extrait du Journal d’économie politique régionale, année 

N° 17. Samedi 25.Sebtembre, 1920.P.09. 
226- Courserant(M .)  ; Op.cit , P. 03  . 
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ونشير في األخير إلى أن، البرج المتبقي من الحصن تابع اليوم لمقر دائرة 

 بنيت جدرانه من الحجارة 2م19 مساحته مستغانم، أما عن شكله العام فهو دائري

 .ه االسلم حديثالرملية المشذبة، أما عن تفاصيله الداخلية فلم يبق من
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 الخاتمة
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  :الخاتمة

من خالل بعض  تتبع عمران وعمارة مدينة مستغانمكان هدفنا من هذه الدراسة  

 ولقد اتضح لنا من خالل هذا البحث أوال من الناحية معالمها في الفترة العثمانية،

 التاريخية، أن أصل  إسم المدينة لم يتمكن أحد من تحديد اللفظ الحقيقي الذي أشتق منه،

وال حتى الشخص الذي أطلق عليها هذا االسم، وتبقى بالتالي إلى كتابة هذه األسطر 

  .مجرد افتراضات ساقتها الروايات والتقاليد المحلية
  

كما وقع االختالف في أصل تسميتها كذلك لم تؤكد المصادر التاريخية سواء،   

لها نسبتها إلى القائد العربية منها أو األجنبية تاريخ تأسيسها وعمارتها، وإن كانت ك

  .المرابطي يوسف بن تاشفين عند بنائه حصن أمحال
  

وعلى هذا فإن مبدأ تأسيسها ووجودها، هو هذا الحصن الذي كان عبارة عن   

حصن عسكري، ثم أخذت المدينة الطابع المدني بنمو العمران والسكان حوله، وبعد 

ل الوصف العام الذي قدمته قرنين من الزمن تطورت المدينة تطورا ملحوظا من خال

  .لنا اللوحة التأسيسية للجامع الكبير، والذي يرجع بناءه إلى السلطان أبو الحسن المريني
  

وبمجيء العثمانيين عرفت المدينة حركة عمرانية، كانت مقتصرة على تعزيز   

  .القوة الدفاعية للمدينة وتحصينها، وذالك في ظل النزاع القائم بينهم وبين اإلسبان
  

ولقد فرضت هذه الظروف العسكرية نفسها على حدود المدينة، حيث جاء شكلها 

  .تبعا لألسوار التي بنيت على المنحدرات، والتي تحيط بالمدينة من كل الجهات
  

وبعد استرجاع المدينة ألمنها عمد البايات والحكام إلى االهتمام بالبناء والتشيد،   

ذا ما تشهد عليه أهم المعالم التي تطرقنا فبنوا القصور والمنازل واألضرحة، وه

  .لدراستها، والتي أبرزت لنا الطابع العمراني والمعماري للمدينة العثمانية
  

فأما الطابع العمراني للمدينة فالمالحظ أنها كانت مقسمة إلى حيين يفصل بينهما   

كان و" الطبانة والدرب"وادي عين الصفراء، يعرف األول بحي البالد حاليا ويضم

مخصصا للطبقة الحاكمة، وذلك من خالل المعالم الهامة التي يضمها وأهمها المسجد 

أما الحي الثاني والمعروف بحي المطمور فكان . الجامع والمنازل والحمام العمومي
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مخصص للجنود واألتراك وعامة الناس، وبما أن الوادي كان يفصل بينهما فرجحنا أن 

  .لرابط بين الحيينيكون باب الجراد هو المدخل ا
  

أما بالنسبة للمعالم المدروسة فالحظنا تباينا في توزيعها، حيث إقتصر وجود   

المعالم الدينية ممثلة في األضرحة المدروسة مثل ضريح سيدي حمادوش وضريح 

سيدي عيسى، وجميعها جاءت متقاربة اليفصل بينها إال بعض األمتار، ورجحنا بذلك 

تعميره بالسكان مكانا خاصا لبناء أضرحة البايات واألولياء أن حي المطمور كان قبل 

  .الصالحين، وبمرور الوقت نما العمران حول هذه األضرحة وتوسع الحي
  

أما عن هذه الحالة التي توجد عليها هذه األضرحة، وبعد الدراسة الميدانية تبين   

اي مصطفى لنا أن تخطيط ضريح الباي مصطفى لحمر يشبه إلى حد بعيد ضريح الب

بوشالغم مع إختالف في الحجم وبعض التفاصيل، وإن كان ضريح الباي بوشالغم رمم 

مؤخرا، فإن ضريح الباي مصطفى لحمر يوشك أن تسقط قبتاه، بسبب التغيرات التي 

  .طرأت على جدرانه الداخلية والخارجية
  

ن أنها ما أما فيما يخص المعالم المدنية ممثلة في المنازل والحمام، وبالرغم م  

تزال محافظة على طابعها المعماري المميز، إال أن التغيرات التي طرأت عليها سواء 

بفعل الترميم الذي لم تتخذ فيه المقاييس العلمية المطلوبة، وهو ما أدى إلى حدوث 

تشققات في المعلم ونقصد هنا منزل القايد، وإما بفعل السكان القاطنين بمنزلي حميد 

  . ولمسنا ذلك في إعادة تقسيم الغرف وفي تغير شكل النوافذ وسد أخرىالعبد والمفتي،
  

الذي يعتبر هو اآلخر من المعالم الهامة التي تنتظر من ينفض عنها  ويبقى الحمام  

  .الغبار، وخاصة أن هذا المعلم مغلق منذ االستقالل
  

اء أما عن العمارة العسكرية ممثلة في األسوار فإنه لم يبق منها إال أجز  

محصورة بين ثنايا المنازل وأخرى عبارة عن أسس رفعت على أنقاضها أسوار تعود 

إلى الفترة االستعمارية، وهذه األخيرة رممت مؤخرا من طرف السلطات المحلية بمواد 

، مما أفقدها بعض من خصوصيتها التاريخية، وتبقى األجزاء )اإلسمنت المسلح (حديثة

  . األرضاآلخرى من األسوار مطمورة تحت
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تؤكد لنا المعالم المدروسة بوضوح، األهمية الكبيرة لمدينة مستغانم في العهد   

العثماني، إال أن هذا اليمنع من القول أن يد التخريب من جهة، ويد الترميم غير المتخصصة 

من جهة أخرى قد أفقدتها بعض من أصالتها، وهو ما يحتم علينا إعادة النظر في طرق 

ب الحفاظ، والتي مازالت حبيسة المعلم لذاته دون المساس بمحيطه العمراني، الترميم وأسالي

  :وعليه نقترح
  

تصنيف حي الطبانة كموقع أثري، وذلك نظرا لخصوصيته التاريخية وطابعه المعماري  -

 صامدة أمام التغيرات لالمميز، وبعدها بعث عملية الترميم على مختلف المعالم التي ما تزا

ي يشهدها حي الطبانة، ورغم تعدد هذه المعالم األثرية إال إن المعلم الوحيد المستمرة الت

  :المصنف هو حصن الترك، وعليه فإننا نقترح في هذا اإلطار

 ترميم ضريح الباي مصطفى لحمر في أقرب وقت ممكن قبل أن يسقط على العائالت التي -

  .تسكن بداخله

  .  ترميم منزل حميد العبد ومنزل المفتي-

  .          قاعاته في حالة جيدة ل ترميم حمام المور الذي ما تزا-

  . إجراء حفريات للبحث عن األسس الحقيقية ألسوار المدينة العثمانية-

 المطالبة باسترجاع المعلم األثري حصن محال من طرف وزارة العدل، والذي حولته إلى -

لمعمارية باعتباره مهد المدينة ، وهذا لخصوصيته التاريخية وااالستقاللسجن مدني منذ 

اإلسالمية، وبعد ذلك القيام بعملية إعادة ترميمه وتحويله إلى متحف للوالية لتوسطه المدينة، 

  .بدال من حصن الترك المعزول عن المدينة

 تنظيف قصر الباي محمد الكبير من األوساخ المتراكمة بداخله، وترميم ما تبقى من -

  .أسواره قبل سقوطها

ل أن نضع نقطة النهاية لهذا الموضوع نود أن نشير إلى قول محمد بن عبد         وقب  

، "ويالصحرا إلى الجنوب رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري" الكريم محقق مخطوط

أود أن أنبه القراء إلى شيء واحد طالما تناسيناه مع أنه يجب :"31والذي قال في الصفحة

بالوقت الثمين بالبحث عنه، ذلك هو التراث الوطني مهما كانت قيمته، االعتناء به والتضحية 

وكيفما كان شكله ومبناه، فللثمار أشجار، وللفروع أصول، وللشعوب أجناس، ولألجداد 

تاريخ، وعلينا نحن األحفاد إبرازها للعيان ليبقى عبر األجيال، فإن كان خيرا اقتفيناه 

 ." ابه، ولسنا بمسؤولين عنهوافتخرنا به وإن كان شرا عرفنا أسب
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  ملحق
 البطاقات الفنية
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  ضريح سيدي عبد اهللا )01: (البطاقة الفنية رقم
 

  العـمـارة الـديـنـيـة  

  ضريح  زاوية  مسجد  مسجد جامع  

  x        نوع المعلم

   ضريح سيدي عبد اهللا  إسم المعلم

  م17/ هـ11 القرن   الفترة/ التأريخ

  ر شارع بن ذهيبة عبد القاد-حي المطمور  الموقع

  الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي العرصة على يسار   الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

    x   

  2 م79حوالي   المساحة

   غير مصنف  التصنيف

وهذا لتعرضه لبعض الترميمات من طرف أحفاد سيدي عبد اهللا، :  متوسطة  الحالة

  .تعمال مواد البناء الحديثةوالتي غلب عليها اس

  

  :الصورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عن الطالب
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  ضريح الباي بوشالغم واللة عيشوش )02: (البطاقة الفنية رقم
 

  العـمـارة الـديـنـيـة  

  ضريح  زاوية  مسجد  مسجد جامع  

 x        نوع المعلم

  ضريح الباي بوشالغم واللة عيشوش  إسم المعلم

  م1712/ هـ1126سنة   الفترة/ التأريخ

   شارع شارع بن ذهيبة عبد القادر–حي الطبانة   الموقع

  الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي العرصةعلى يسار   الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

  x     

  2م142  المساحة

   مصنفغير  التصنيف

  .طات المعنيةإذ تم ترميمه من طرف السل: جيدة   الحالة

  

  

  :الصورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عن الطالب
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  العـمـارة الـديـنـيـة  

  ضريح  زاوية  مسجد  مسجد جامع  

 x        نوع المعلم

  ضريح الباي مصطفى لحمر   إسم المعلم

  العثمانية  الفترة / التأريخ

  حي المطمور  الموقع

  دينة وحي العرصةعلى يمين الطريق الرابط بين وسط الم  الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

x       

  2م148  المساحة

  غير مصنف  التصنيف

  . تقيم فيه بعض العائالت وهو على وشك اإلنهيار: سيئة جدا  الحالة

  

  

  :الصورة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عن الطالب
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  منزل حميد العبد)   04: (البطاقة الفنية رقم
 

  ةـيـدنـمـالالعـمـارة   

  فنادق  حمام  منزل   قصر   

     x    نوع المعلم

  منزل حميد العبد  إسم المعلم

  م16/ هـ10القرن  الفترة/ التأريخ

   شارع بن حمو محمد–حي الطبانة   الموقع

  الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي الطبانة  الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

    x   

  2م262  المساحة

  غير مصنف  التصنيف

إذ تهدم جزء من الحوش في اآلونة األخيرة في حين التزال تقيم فيه : سيئة  الحالة

  . بعض العائالت

  

  الصورة

                             
  عن الطالب
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  منزل القايد) 05: (البطاقة الفنية رقم
  

  العـمـارة الـمـدنـيـة  

  فنادق  مامح  منزل   قصر   

     x    نوع المعلم

  منزل القايد  إسم المعلم

  العثمانية  الفترة / التأريخ

   شارع بن حمو محمد–حي الطبانة   الموقع

  الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي الطبانة  الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

  x      

  2م186  المساحة

  غير مصنف  التصنيف

  .حول إلى متحف للفنون والتقاليد الشعبية: جيدة  الحالة

  

  

    : الصورة

                                      
                                            

  عن الطالب 
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  منزل المفتي) 06: (البطاقة الفنية رقم
 

  العـمـارة الـمـدنـيـة  

  فنادق  حمام  منزل   قصر   

      x    نوع المعلم

  منزل المفتي  إسم المعلم

  العثمانية  الفترة / التأريخ

  حي الطبانة  الموقع

  الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي الطبانة  الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

    x   

  2م266  المساحة

  غير مصنف  التصنيف

  . التزال تقيم فيه بعض العائالت: سيئة  الحالة

  

  

  :الصورة

                                  
  

  عن الطالب
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  حمام المور) 07: (البطاقة الفنية رقم

  لعـمـارة الـمـدنـيـةا  

  فنادق  حمام  منزل   قصر   

   x      نوع المعلم

  حمام المور  إسم المعلم

  العثمانية  الفترة / التأريخ

   شارع دراي عيسى–حي الطبانة   الموقع

  الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي الطبانة  الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

    x    

  2م264  المساحة

  غير مصنف  التصنيف

  ".لم يستعمل منذ االستقالل" مغلق : سيئة  الحالة

  

  

     :الصورة

                                                                                                          

                       

  

  

  

  

  

  

       

       
                         

  

  عن الطالب
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  األسوار) 08: (البطاقة الفنية رقم

  العـسكريـةالعـمـارة   

  أسوار  قلعة  برج  حصن  

  x        نوع المعلم

  أسوار المدينة  إسم المعلم

  الفترة الفرنسية/ الفترة العثمانية   الفترة/ التأريخ

  " المطمور-  الدرب–الطبانة " محيطة بالمدينة القديمة    الموقع

  مداخل المدينة  الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

      x 

          /          المساحة

  ة مصنفغير  التصنيف

  .متوسطة  الحالة

  

  

        :الصورة

                                                                                                          

                       

  

  

  

  

  

  

  

  
                         
   

  عن الطالب
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  حصن الترك) 09: (البطاقة الفنية رقم

  العـمـارة العـسكريـة  

  أسوار  قلعة  برج  حصن  

       x  نوع المعلم

  حصن الترك  إسم المعلم

  العثمانية  الفترة / التأريخ

  طمورحي الم  الموقع

  على يسار الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي العرصة  الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  مضلع  شبه منحرف  مستطيل  مربع

x       

  2م390  المساحة

  مصنف  التصنيف

  .حاليا هو متحف والئي ومقر الدائرة األثرية: جيدة  الحالة

  

  

  :  الصورة

                                                                                                          

                       

  

  

  

  

  

  

  

  
                         
   

  عن الطالب
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   برج باب الجراد)10: (البطاقة الفنية رقم

  العـمـارة العـسكريـة  

  أسوار  قلعة  برج  حصن  

     x    نوع المعلم

  برج باب الجراد  لمعلمإسم ا

  العثمانية  الفترة / التأريخ

  حي الدرب  الموقع

  الطريق الرابط بين وسط المدينة وحي الدرب، بالقرب مقر الدائرة  الطرق المؤدية إلى المعلم

  الشكل العام  دائري  شبه منحرف  مستطيل  مربع

      x 

  2م19  المساحة

  غير مصنف  التصنيف

  جيدة  الحالة

  

  

  :الصورة

  

                       

  

  

  

  

  

  

  

  
                         
   

  عن الطالب
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  :ملحق 
 الخرائط و المخططات 
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  50000/1: السلم

   الخريطة الطبوغرافية–) 02: (الخريطة رقم
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 5000/1: السلم

  
  )آالة العقاريةعن الو (  المخطط العمراني لمدينة مستغانم          -) 04: (الخريطة رقم



   

 133

 
 



   

 134



   

 135



   

 136



   

 137



   

 138



   

 139



   

 140



   

 141



   

 142



   

 143



   

 144



   

 145



   

 146



   

 147



   

 148



   

 149



   

 150



   

 151



   

 152

 



   

 153

  :ملحق 
 الصور
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   الواجهة الخارجية لحصن أمحال(02):الصورة رقم

  

  

  

 
 

 )جامع أبي حسن المريني(رجية للجامع الكبير  الخا الواجهة(03):الصورة رقم
 
 
 
 
  



   

 155

  

  
 

 

  

   منظر عام لقصر الباي محمد الكبير(04):الصورة رقم 

  
  

  

  
  

  الواجهة الخارجية لضريح سيدي عبد اهللا(05):الصورة رقم
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   بهو ضريح سيدي عبد اهللا(06):الصورة رقم

  

  

  

  
  

منطقة االنتقال من الشكل المربع إلى الشكل المثمن لبناء القبة (07):الصورة رقم

  "المحارة"
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  الزخارف الجصية لضريح سيدي عبد اهللا (08):الصورة رقم

  

  

  

  
  

 الواجهة الخارجية لضريح الباي بوشالغم وزوجته اللة عيشوش(09):الصورة رقم

  
 
 



   

 158

  

  
 

  
  

  .المدخل الرئيسي لضريح الباي بوشالغم وزوجته اللة عيشوش(10):الصورة رقم

  

  
 

  
 .المدخل الرئيسي األصلي لضريح الباي بوشالغم قبل ترميمه(11):الصورة رقم

 
 
 
 



   

 159

 
 

 
  

  بهو ضريح الباي بوشالغم وزوجته اللة عيشوش(12):الصورة رقم

  
 
 

 
 

  نموذج من األعمدة األصلية بضريح الباي بوشالغم(13):الصورة رقم



   

 160

 
 
 

 
 

   منظر داخلي لضريح الباي بوشالغم(14):الصورة رقم

  
 
 

 
 

   منظر داخلي للحجرة الضريحية لزوجة الباي بوشالغم(15):الصورة رقم

  



   

 161

  

  

 
 
 

  مواد وتقنيات البناء بضريح الباي بوشالغم(16) : رقمالصورة
 
 
  

  

  
  

   طريقة بناء األقواس باآلجر غير المثقب(17):الصورة رقم

  

  

  



   

 162

  

  

  
  

  . البالطات األرضية المفترضة لضريح الباي بوشالغم(18):الصورة رقم

  
 
  

  

  
  

  اي بوشالغم الزخارف الجصية لضريح الب(19):الصورة رقم
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   الزخارف الجصية لضريح الباي بوشالغم قبل ترميمه(20):الصورة رقم

  

  

  

  
  

  .أنواع البالطات الخزفية لضريح الباي بوشالغم(21):الصورة رقم
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   منظر عام لضريح  الباي مصطفي لحمر(22):الصورة رقم

  

  

  

  
  

  ارجي لضريح الباي مصطفى لحمرمنظر خ(23):الصورة رقم
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   الرواق الفاصل بين القبتين(24):الصورة رقم

  

  
 

  
 

   المدخل الرئيسي المفترض لضريح الباي مصطفى لحمر(25):الصورة رقم

  

  



   

 166

  

  
  

 )مسدودة حاليا(لمؤدي إلى الحجرة الضريحية الكبيرة  الباب ا(26):الصورة رقم
 
 
 
 

 
  

   المثلثات الكروية في المنطقة اإلنتقالية (27):الصورة رقم

  

  



   

 167

  

 
 

   العقد الحامل لرقبة القبة(28):الصورة رقم

  

  

  

 
 

   أرضية قاعة الديوان بقصر الباي محمد الكبير بوهران(29):الصورة رقم

  

  

  

  



   

 168

  

  
  

   مواد البناء المستعملة في ضريح  الباي مصطفى لحمر(30):الصورة رقم

  

  

  

  
  

   مكان البالطات الخزفية األصلية بضريح الباي مصطفى لحمر(31):الصورة رقم
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  الواجهة الخارجية لمنزل حميد العبد(32):الصورة رقم

  

 
  

   المدخل الرئيسي لمنزل حميد العبد(33):ة رقمالصور
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   السقيفة بمنزل حميد العبد(34):الصورة رقم

  

  

  

  
  

  منظر عام للصحن بمنزل حميد العبد(35):الصورة رقم
 
 
 



   

 171

 
 
  

 
 

  منظر داخلي إلحدى الغرف بمنزل حميد العبد(36):الصورة رقم
 
 
 
  
 

 
 

  األبواب والنوافذ بمنزل حميد العبد(37):الصورة رقم
 
 
 



   

 172

 

 
 

  الدرج الصاعد للطابق األول بمنزل حميد العبد(38):الصورة رقم 
 
 
 

 
 

  شرفة الطابق األول بمنزل حميد العبد(39):الصورة رقم
 
 
 



   

 173

 
 

 
 

  منظر داخلي لمنزل القايد في الفترة االستعمارية(40):الصورة رقم
 
 
 
 

 
 

  الواجهة الخارجية لمنزل القايد(41):الصورة رقم
 
 
 



   

 174

  
 

 
 

  )أثناء الفترة االستعمارية( الواجهة الخارجية لمنزل القايد (42):الصورة رقم
 
 
  
 
 

 
 

   منظر داخلي للسقيفة بمنزل القايد(43):الصورة رقم
 
  
 



   

 175

 

 
 

  الدرج الصاعد إلى الطابق األول بمنزل القايد(44):رة رقمالصو
 
 

 
 

   الرواق المحيط بالصحن بمنزل القايد(45):الصورة رقم



   

 176

 

 
 

  منظر داخلي لمنزل القايد(46):الصورة رقم
 
 
 

 
 

 . الواجهة الخارجية لمنزل المفتي(47):الصورة رقم
 



   

 177

 
 

 
 

 . المدخل الرئيسي لمنزل المفتي(48):الصورة رقم
 
 
 
 

 
 
 

 . منظر داخلي لمنزل المفتي(49):الصورة رقم
 
 



   

 178

 
 
 
 

 
 

 .لطابق األول بمنزل المفتي الدرج الصاعد إلى ا(50):الصورة رقم
 
 
 
 

 
 

 . طريقة تشكيل العقود بمنزل حميد العبد(51):الصورة رقم
 
 
 



   

 179

 
 
 
 
 

 
 

 . طريقة تشكيل السقف بمنزل حميد العبد(52):الصورة رقم
 
 
 
 

 
 

 . طريقة تشكيل السقف بمنزل المفتي(53):الصورة رقم
 
 
 
 



   

 180

 
 
 
 
 

 
 

 .لمور الواجهة الخارجية لحمام ا(54):الصورة رقم
 
 
 
 
 

 
 

  قبة حمام المور(55):الصورة رقم
 
 
 
 
 



   

 181

 
 
 
 

 
 

 . القاعة الباردة بحمام المور(56):الصورة رقم
 
 
 
 
 

 
 

 . الدعامات والعقود بحمام المور(57):الصورة رقم
 
 
 
 



   

 182

 
 
 

 
 

 . القاعة الدافئة بحمام المور(58):الصورة رقم
 
 
 
 

 
 

 . مناطق اإلنتقال بالقاعة الساخنة بحمام المور(59):الصورة رقم
 
 



   

 183

 
 
 

 
 

 . المربعات الخزفية بالقاعة الساخنة بحمام المور(60):الصورة رقم
 
 
 
 
 

  
 

 . منظر داخلي للقاعة الساخنة بحمام المور(61):الصورة رقم
 
 
 



   

 184

 
 
 

 
 

 . القاعة المستحدثة في الطابق األول بحمام المور(62):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 

 
 

 . الدرج الصاعد إلى الطابق األول بحمام المور(63):الصورة رقم
 
 
 
 



   

 185

 

 
 
 

   منظر عام لحي الطبانة أثناء الفترة االستعمارية(64):الصورة رقم

  .(Louis Abadie,P.117)عن 

  
 
 

 
 

 .  أحد الزقاق بحي الطبانة(65):الصورة رقم
 
 
 
 



   

 186

 
 

 
 

 . شارع درب اليهود(66):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . الشارع الرابط بين باب معسكر وحي الطبانة(67):الصورة رقم
 
 
 
 
 



   

 187

 

 
 

 . درب غير نافذ بحي الطبانة(68):الصورة رقم
 
 
 
 

 
 

 . درب نافذ بحي الطبانة(69):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 



   

 188

 

 
 

 . إنحدار السور من الناحية الشمالية(70):مالصورة رق
 
 
 
 
 

 
 

 . إنحدار السور من الناحية الغربية(71):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 189

 
 

 . جزء من أساس السور العثماني أسفل حصن الترك(72):الصورة رقم
 
  
 
 

 
 

 فترة االستعمارية السور الرابط بين حصن الترك وباب مجاهر أثناء ال(73):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 190

 
 

 . جزء من السور أسفل باب مجاهر حاليا(74):الصورة رقم

  .(Louis Abadie,P.139)عن 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . السور الشرقي أثناء الفترة االستعمارية(75):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 191

 
 

 
 

لمطمور أثناء الفترة  السور الرابط بين باب معسكر وحي ا(76):الصورة رقم

 .االستعمارية
 
 
 
 

 
 

 . مكان السور المندثر الرابط بين باب معسكر وحي المطمور(77):الصورة رقم

  

  
 
 
 
 
 
 
 



   

 192

 
 

.أ األسوار الفرنسية:الصورة رقم (78) 

  

حد

  
 
 
 

 
 

المطمور أثناء ا(79):الصورة رقم ي   لفترة االستعمارية منظر عام لح

  .(Louis Abadie,P.140)عن 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 193

 
 

.مكان السور العثماني المندثر   (80)   :الصورة رقم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

السور الفرنسي المبني على أنقاض السور العثماني في الجهة (81) :الصورة رقم

 الجنوبية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 194

 
 

 
 

 .لفرنسي تقنيات ومواد بناء السور ا(82):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . مواد وتقنيات بناء السور العثماني(83):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 195

 
 

 
 

 . باب البحر(84):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . باب البحر مع أحد األبراج الفرنسية(85):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 196

 

 
 
 

 . موقع باب وهران(86):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . موقع باب معسكر(87):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 197

 

 
 

 . باب معسكر أثناء الفترة االستعمارية(88):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . باب معسكر بعد نزع الدعامة الوسطى(89):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 198

 
 

 )مندثر حاليا( موقع باب العرصة (90): الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . موقع باب مجاهر(91):لصورة رقما
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 . باب مجاهر أثناء الفترة االستعمارية(92):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 . باب مجاهر مع السور الرابط بينه وحصن الترك(93):الصورة رقم
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.  موقع باب الجراد (94)   :الصورة رقم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  . اللوحة التأسيسية لحصن الترك(95):الصورة رقم
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  . المدخل الرئيسي لحصن الترك(96):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . منظر داخلي لحصن الترك(97):الصورة رقم
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 .ن الترك قبل ترميمه الواجهة الخارجية لحص(98):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  . تقنية بناء السقف بحصن الترك(99):الصورة رقم
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 . مواد وتقنية بناء الجدران الداخلية لحصن الترك(100):الصورة رقم
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 . تقنية تشكيل العقود بحصن الترك(101):الصورة رقم
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  . برج باب الجراد(102):الصورة رقم
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  :المصادر

 وصف إفريقيا الشمالية والصحراوية، مأخوذ من كتاب نزهة المشتاق في،)الشريف( اإلدريسي-

  .1957، تصحيح ونشر هينري بيراس، الجزائر،اختراق اآلفاق

، دراسة ير المسالك على التمام والكمالسلوك المالك في تدب، )أحمد بن محمد( إبن أبي الربيع-

  .1978، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 1.وتحقيق ناجي التكريتي، ط

األنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب، )علي بن عبد اهللا الفاسي( إبن أبي زرع-

   .1972، دار المنصور للطباعة والوراقة، الرباط، وتاريخ مدينة فاس

، مكتبة الثقافة 1.، تقديم وتحقيق وتعليق هاني سالمة طتاريخ الدولة الزيانية بتلمسان ابن األحمر، -

  .2001الدينية للنشر والتوزيع، بور سعيد، الجزائر، 

  .    1967، القسم األول، مطبعة بريل، ليدن،2.، طكتاب صورة األرض إبن حوقل، -

  .1992لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت1.، مقدمة، ط)عبد الرحمن( إبن خلدون-

العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي،  //  - // -

  .1992 لبنان،-، دار الكتب العلمية، بيروت1.، طالسلطان األكبر

، تحقيق غريب والمسافر تاريخ بايات وهران المتأخر، أو خاتمة أنيس ال،)مسلم ( بن عبد القادر-

   .1974وتقديم رابح بونار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، تحقيق وتقديم أدريان فان ليوفن وأندري فيري، كتاب المسالك والممالك، )أبو عبيد اهللا(  البكري-

    .1992حكمة، الدارالعربية للكتاب، المؤسسة الوطنية للترجمة والتحقيق والدراسات، بيت ال

، ترجمه وقدم له وعلق عليه، أبو القاسم سعد اهللا، حياة األمير عبد القادر، )شال هنري (  تشرشل-

   .1982، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2.ط

تاريخ بني زيان ملوك تلمسان، مقتطف من نظم الدر والعقيان في بيان، )محمد بن عبد اهللا( التنسي-

   .1985، تحقيق وتقديم محمود بوعياد، إصدارات المكتبة الوطنية، الجزائر، ي زيانشرف بن

رحلة محمد الكبير باي الغرب الجزائري إلى الجنوب الصحراوي، )أحمد بن هطال (  التلمساني -

  .1969،عالم الكتب القاهرة،1.، تحقيق وتقديم محمد بن عبد الكريم،طالجزائري

،  التحفة المرضية في الدولة البكداشية في بالد الجزائر المحمية،)ميمون محمد بن (  الجزائري -

  .1981، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،2.تقديم وتحقيق محمد بن عبد الكريم، ط

، تحقيق إحسان عباس،دار القلم الروض المعطار في خبر األقطار، )محمد بن عبد المنعم( الحميري-

 1975لبنان،- للطباعة  بيروت
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،تحقيق وتقديم المهدي الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوهراني، )ابن سحنون( الراشدي-

   1973البوعبدلي،مطبعة البعث قسنطينة، 

، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي وآخرون، دار النشر المعرفة، وصف إفريقيا، )مارمول( كاربخال-

  .1988 المغرب، - الرباط

إلى" طلوع سعد السعود في أخبار وهران والجزائر وإسبانيا وفرنسا"، ) بن عودة اآلغا(  المزاري-

- ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت1.، تحقيق ودراسة يحي بوعزيز، طأواخر القرن التاسع عشر

  .   1990لبنان، 
، تحقيق خوان قرنيط خينيس، كتاب بسط األرض في الطول والعرض، )علي بن سعيد(  المغربي-

 .1958عة كريماديس، تيطوان، المغرب،مطب
، تحقيق وتعليق إسماعيل العربي، المكتب التجاري 1.، طكتاب الجغرافيا، )علي بن سعيد( المغربي-

 .1970للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت، 
، ترجمة محمد حجي ومحمد األخضر، 2.، طوصف إفريقيا، )الحسن بن محمد الفاسي (الوزان -

1983.  
 
  :عالمراج

، المطبعة العلوية 1.، طنيل المغانم من تاريخ وتقاليد مستغانم، )رشيد محمد الهادي(  بن تونس-

  .1998بمستغانم، 
  .2000 الجزائر، -، دار الهدى، عين مليلة3.، طالمغرب العربي تاريخه وثقافته، )رابح( بونار -

، دار 1.، طبتكاراتها جماليتهاالعمارة العربية اإلسالمية، خصوصيتها إ، )محمد حسين( جودي-

  .1998المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، 

تاريخ إفريقيا الشمالية، تونس، الجزائر، المغرب األقصى من الفتح، )شارل اندريه( جوليان-

  .1985، تعريب محمد مزالي والبشير بن سالمة، الدار التونسية للنشر،1830اإلسالمي إلى سنة 

، الجزائر في التاريخ العهد اإلسالمي من الفتح إلى بداية العهد العثماني، )عبد الحميد(يات حاج-

  .1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 

، دار الرائد 2.، ط )1847-1808(التاريخ العسكري واإلداري لألمير عبد القادر، )أديب(  حرب-

  .2004للكتاب، الجزائر، 

، المطبعة العربية لدار الفكر 1830مدينة الجزائر نشأتها وتطورها قبل  ،)عبد القادر( حليمي-

 . 1972اإلسالمي، الجزائر،
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، المتحف المركزي للجيش، العمارة العسكرية العثمانية لمدينة الجزائر، ) علي( خالصي-

 .1985الجزائر،
–م 1517/ هـ923(فنون القاهرة في العهد العثماني، ، )ربيع حامد( خليفة -

 .2001، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة،)م1805/هـ1220

، الشركة 2.، طالمرآة،  تقديم تعريب وتحقيق، محمد العربي الزبيري، )حمدان بن عثمان(  خوجة -

  .1982الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
 ، إفريقيا3ط ، م17- 16األندلسيون وهجرتهم إلى المغرب خالل القرنين ، )محمد(رزق -

  .1998الشرق،الرباط، 

، قمم عالمية في تراث الحضارة العربية اإلسالمية المعماري والفني، )عبد القادر( الريحاوي-

   .2000سوريا، - منشورات وزارة الثقافة، دمشق

 ، تعريب قاسم طوير، العواصم العربية عمارتها و عمرانها في الفترة العثمانية، )أندري( ريموند-

  .1986، دار المجد دمشق 

 لبنان، –، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 1. ، طتاريخ الجزائر الثقافي، )أبو القاسم( سعد اهللا -

1998.  

 –، دار الغرب اإلسالمي، بيروت أبحاث و آراء في تاريخ الجزائر، )أبو القاسم(سعد اهللا  -

  .1990لبنان،

، المؤسسة الفترة الحديثة والمعاصرةدراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر، ، )ناصر الدين( سعيدوني-

 .1988الوطنية للكتاب، الجزائر، 
، دار الغرب دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر في العهد العثماني، )ناصر الدين( سعيدوني-

  .2000 لبنان،–اإلسالمي، بيروت 

  .1970ف والنشر، ، الهيئة المصرية العامة لتأليالعمارة العربية في مصر اإلسالمية، )فريد( شافعي-

باقة السوسان في التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بني، )محمد بن رمضان (  الشاوش-

  .1995، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، زيان

، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، )1830-1514( الجزائر خالل العهد التركي، )صالح( عباد -

  .2005الجزائر، 

، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، دولة بني حماد ملوك القلعة وبجاية، )إسماعيل( العربي-

 .1980الجزائر،
، دار الحكمة، الجزائر، قصور مدينة الجزائر في أواخر العهد العثماني، )محمد الطيب( عقاب-

2000. 
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، دار الوفاء دينة القاهرةنظرية الوظيفية بالعمائر الدينية المملوكية الباقية بم، )عبد الستار( عثمان-

  .2000لدنيا الطباعة والنشر، 

  .1999، دار اآلفاق العربية، القاهرة، 1، طالمدينة اإلسالمية، )عبد الستار( عثمان-

  

، ترجمة أبو العيد دودو، الشركة ثالث سنوات في شمال غربي إفريقيا، )هاينريش( فون مالتسان-  

  .1979الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
، الزليج في العمارة االسالمية بالجزائر في العصر التركي، دراسة أثرية )محمود عبد العزيز( لعرج -

  .1990الجزائر،. ك. و. ، م1.فنية،ط

 ).ت.د(، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 2.، طكتاب الجزائر، )أحمد توفيق ( المدني-

، 3.، ط)م1792- م1492( بين الجزائر وإسبانيا حرب الثالثمائة سنة،)أحمد توفيق( المدني-

 . 1984المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، دراسات في مدن العالم اإلسالمي، )سيد خالد( المطيري-

 .1989بيروت،
، 1.، طافيا وفنيامستغانم وأحوازها عبر العصور تاريخيا وثق، )عبد القادر بن عيسى( المستغانمي-

 .1996المطبعة العلوية، مستغانم،
، تقديم وتصحيح محمد الميلي، مكتبة تاريخ الجزائر في القديم والحديث، )مبارك  بن محمد( الميلي-

 2004النهضة الجزائرية، 
، دار العوامل التاريخة لنشأة وتطور المدن العربية اإلسالمية، ) مصطفى عباس( الموساوي -

 .1982لنشر، بغداد،الرشيد ل
النشاط اإلقتصادي في المغرب اإلسالمي خالل القرن السادس، )عز الدين أحمد( موسى-

 .1983لبنان، - ، دار الشروق، بيروت1،طالهجري

الفرنسي تاريخ المغرب وحضارته،من قبيل الفتح العربي إلى بداية اإلحتالل ،)حسين(مؤنس - 

، العصر الحديث للنشر 1، طن التاسع عشر ميالديالقرن السادس إلى القر من، للجزائر

    .1992لبنان ، -بيروت والتوزيع،
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  : المقاالت

- ، نوفمبر4، مجلة آمال، تقديم موالي بلحميسي، العدد  "قصة مزغران" ، )األخضر (  بن خلوف -

  .)71 – 65(. ص1969ديسمبر، الجزائر، 

، حولية المؤرخ يصدرها "لباي محمد الكبير بمدينة معسكراإلصالح الثقافي ل" ،)بلبروات (  بن عتو -

  .)223 – 197(.، ص2005، 4-3اتحاد المؤرخين الجزائريين، العدد 

 – 35(. ص97 ، مجلة الثقافة ، العدد الشاعر الشعبي ابن السويكت السويدي، )المهدي( البوعبدلي-

45(. 
  

، مجموعة أبحاث المؤتمر العاشر  "  اإلسالميالبيت في المشرق العربي" ، )عبد القادر( الريحاوي-

   .1982آلثار البالد العربية، وزارة الثقافة تلمسان، 

 حوليات إسالمية المعهدالعلمي ،)األندلس(العمارة الدفاعية في مدينة لبلة ، )أسامة طلعت(النعيم  عبد-

  .)20 –01(.، ص2003، 37الفرنسي لآلثار الشرقية  بالقاهرة، العدد 

،مجلة 1833- 1830 مستغانم في مواجهة االحتالل الفرنسي، مدينة في أزمة، )محمد(انم غ-

  .)84 – 65(. ص1998 ،ماي، أوت، 5إنسانيات،عدد

  

  : الرسائل
الحمامات الجزائرية من العصر اإلسالمي إلى نهاية العهد العثماني،، )موساوي( عربية سليمة -

 .1991 – 1990اآلثار اإلسالمية،، رسالة ماجستير في دراسة أثرية معمارية

  

  :الموسوعات والمعاجم و القواميس
، القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد )فيروز( آبادي -

 .ت.نعيم العرقوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت لبنان، د
اهللا العاليلي، وأعاد بناءه على الحرف  إبن منظور، لسان العرب المحيط، قدم له العالمة الشيخ عبد -

 .1988 لبنان، –من الكلمة يوسف خياط، دار الجليل، دار لسان العرب، بيروت 
 .1988 لبنان، –، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت )المعلم بطرس( البستاني -
    2000بة مدبولي، ، مكت1، طمعجم مصطلحات العمارة و الفنون اإلسالمية، )عاصم محمد( رزق-  

دار الفكر العربي، . 3. الطيب محمد سلمان، موسوعة القبائل العربية، بحوث ميدانية وتاريخية، مج-

  .2001القاهرة،

  1988، جروس بيرس، بيروت، 1، طموسوعة العمارة اإلسالمية، )عبدالرحيم( غالب-
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  فهرس األعالم

  
  - خ -  - أ -

  113 -94 – 36 -26 :خير الدين  19:إبراهيم بن محمد بن سليمان

  - د -  28: إبراهيم

 -22 -16:)علي أبو الحسن المريني(أبو عبد اهللا 

33- 36- 41- 42  

  94 -38 -26: دي ألكوديت

  29: ديسميشال  33: أبي عنان فارس

  - ز -  23: أحمد العاقل

  22: الزعيم بن يحي بن مكن  19:إدريس األكبر

  19: زيري بن مناد  51:أسطى أحمد أعراب

  - س -  29: األمير عبد القادر

  19:سليمان بن عبد اهللا بن الحسن بن الحسن  25: إيزابيال

  98 -50 -49 -48 -47 -44: سيدي عبد اهللا  - ب -

  - ش -  49: بارسباي

  47: الشافعي  48: بن تكوك

  15:شوربونو  67: بن حمو محمد

  - ط -  53 -48: بن ذهيبة عبد القادر

 -51 -49 -48 -43 -37 -36 – 27: بوشالغم

52- 54- 55- 62- 104  

  46: طباطبا

  - ع -  38: بيلون

   86:عبد الالوي عابد  

  18 :عثمان بن عفان  

  35 -26 -25: عروج  - ح -

  19 - 7:علي بن يحي  27: حسن بن خير الدين

 -69 -68 -67 -44 -34 -24 -16: حميد العبد

80- 81- 82  
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  - ف -

  

  

  - م-

 -49 -47 -44 -28:المسراتي مصطفى لحمر  25: فارديناند

58 – 61- 62- 63- 100  

  48: المعز لدين اهللا  - ق -

  78 -77 -74 -71 -70 -67 -66 -45: المفتي  18: قالين

 -83 -82 -81 -80 -72 -67 -66 -45: القايد
87  

  47: الملك الكامل

  46: المنتصر باهللا  - ك -

  - و -  75: كاكي

  18: زوصالت بن وزما  - ل -

  - ي -  59 -55 -54 -51 -44: اللة عيشوش

  19: يحي بن محمد  75: لخضر بن خلوف

  22: يغمراسن بن زيان  - م -

  52: يوسف بن بغداد الزياني   -44 -43 -28: محمد الكبير

  28: يوسف بن بوشالغم  27: محمد بكداش

  94 -41- 21 -20: يوسف بن تاشفين  19:محمد بن إبراهيم

  22: يوسف بن يعقوب  23: )المتوكل(مد بن أبي ثابت محمد بن مح

    28: محي الدين
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  فهرس األماكن
  - ت -  - أ -

  95: تطيلة  17: أبو قير

  12: التل الغربي  100 -39 -32 -14: أرزيو

 -35 -33 -26-  25 -24 - 23- 22 - 18 :تلمسان  34:إسبانيا
38  

  33 -32 -24 -22 -21 -20 - 19 :تنس  95: إشبيلية

  - ج -  99: آشير

  19: جبال وانشريس  26: إفريقيا

  13: جبل الديس  95: ألتميرة

  13: جبل مديونة  95 -33 -32 -22: األندلس

 -78 -36 -32 -27 -26 -25 – 19 - 12: الجزائر  - ب -

82- 91- 107  
  26: جيجل  100 -97 -39: باب البحر

  - ح -  114-113 -103 -102 -100 -98: باب الجراد

 -98 -97 -44 -38 -37 -36 -8 :حصن الترك  102 -100 -98 -39: باب العرصة

99- 104  
  111- 95 -44 -41- 20:حصن أمحال  102 -100 -98 -97 -39: باب مجاهر

 -113 -103 -95 -44 -37: حصن باب الجراد  114 -100 -98 -91 -39 :باب معسكر
114  

  88: لجيشحمام ا  101 -100 -98 -39: باب وهران

  85: حمام المور  26: بجاية

  88: حمام سيدي بومدين  95: بطليوس

  88: حمام عبد اللطيف  100 -95: بغداد

  42: حي البالد  86 -65: بالد المشرق

    48: بوقيراط
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  - ح -

  

  

  

  

  - ع -

 -90 -86 -78 -67 -44 -43 -42: حي الطبانة

91- 97- 100  
  46: العراق

  - غ -   99 -53:حي العرصة

 -58 -53 -44 -42 -39 -37 -34: حي المطمور

102- 104  
  12: غليزان

  - ف -  97 -91 -42: حي اليهود

  87:فاس  104 -102 -39: حي تجديت

  17: فرناكة  - خ -

  78: الفسطاط  17: خروبة

  - ق -  - د -

  87 -47: القاهرة  32: دانية

  25: قشتالة  87: دمشق

  99:  بني حمادقلعة  17: دوار الحرارثة

  30 -20: قلعة دلول  - ر -

  - ك -  41: الرباط

  19: كلميطو  - س -

  17: كيزا  46: سامراء

  - م -  19: السور

  41: مادريد  103 -43: سوق القرية

  19: مازونة  17: سيدي محمد بن علي

  86: مراكش  - ش -

  35 - 25: المرسي الكبير  65: الشام

  15:مرسى رانم  19 -18 -12: شلف

  31 -28 -24 -23 -22: مزغران   - ط -

   ... -7 -6: مستغانم  21: طرابلس

  86 -65: مصر  
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  101 -58- 28 - 27 -12: معسكر  

  

  

  - م -

  

  

  - هـ -

  46: الهند  20: المغرب

  22: هنين   94 -41- 21- 19 -18 -16: المغرب األوسط

  - و -  23 -22: مليانة

  12: وادي المقطع  41: المنستير

    18 -15: رستاقامو

 -43 -42 -39 -34 -12: وادي عين الصفراء  17: موريطانيا القيصرية

97- 98- 99- 103- 104- 114  
  12: وادي مينا  - ن -

 -35 - 33 -27 -23 -22 -20 - 18 -12 :وهران  95: نهر الدجلة

37- 38- 95  
  - ي -  85: نهر الفرات

  48: ينارو  36-32-21 -20:نهر شلف
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  فهرس القبائل والشعوب 
  - ز -  - أ -

  21: زناتة  106 -104 -94 -68 -43 - 28 -26 :األتراك

  23: الزيانيين  46: اإلخشيديين

  - س -  19: األدارسة

  48: السنوسية  104 -35 -15: األوربيين

  - ع -  95 - 94 - 38 - 37 - 35 - 28 - 27 - 26 - 25: اإلسبان

  46: العباسيين  65: اإلغريق

  82 -78 -72 -66 -47 -45 -44 -39 :العثمانيين  46: ييناألمو

  28 -26 - 16: العرب  27: اإلنجليز

  - غ -  38 -35 -25 -13: األندلسيين

  29: الغرابة  47: األيوبيين

  - ف -  - ب -

  46 -19: الفاطميين  15: البربر

  114 - 101 - 83 - 68 – 53 -43 -28 -17: الفرنسيين  85 -84: البزنطيين

  17: الفنيقيين  22: توجينبنو 

  - ق -  19: بني حماد

  104 -94 -68 -24 -16: قبيلة سويد  23: بني راشد

  - م -  29: بني عامر

  47: المماليك  24: بني هالل

  39 -29 -19: مجاهر  - ت -

  94 -20 -19: المرابطين  28: التيجانية

  94 -43 -39 -33 -22: المرينيين  - ح -

  22 -21 - 20 - 18: راوةمغ  94 -23: الحفصيين

  21: الموحدين  - د -

  - هـ -  28: درقاوة

  19: الهالليين  - ر -
  23: هوارة  85 -84 -65 - 15: الرومان

  – ي -  

  91: اليهود
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  فهرس الخرائط والمخططات

  131............................الخريطة اإلدارية لمدينة مستغانم(01) :الخريطة رقم

  132.......................الخريطة الطبوغرافية لمدينة مستغانم(02) :الخريطة رقم

  133..................الخريطة األثرية لمدينة مستغانم عن قزال(03) :الخريطة رقم

  134..........................الخريطة العمرانية لمدينة مستغانم(04) :الخريطة رقم

 135..........................على المدينة مخطط توزيع المعالم (01): المخطط رقم

 136...................................مخطط األسوار واألبواب(02): المخطط رقم

 137...................... مخطط السطح لضريح سيدي عبد اهللا(03): المخطط رقم

 138......................  المخطط العام لضريح سيدي عبد اهللا(04): المخطط رقم

 139.....  مخطط السطح لضريح الباي بوشالغم واللة عيشوش(05): المخطط رقم

 140.......المخطط العام لضريح الباي بوشالغم واللة عيشوش(06): المخطط رقم

 141...............مخطط السطح لضريح الباي مصطفى لحمر(07): المخطط رقم

 142................اي مصطفى لحمرالمخطط العام لضريح الب(08): المخطط رقم

 143.................مخطط الطابق األرضي لمنزل حميد العبد(09): المخطط رقم

 144....................مخطط الطابق األول لمنزل حميد العبد(10): المخطط رقم

 145....................مخطط الطابق الثاني لمنزل حميد العبد(11): المخطط رقم

 146...........مخطط الطابق األرضي لمنزل القايد بعد الترميم(12): مخطط رقمال

 147..............مخطط الطابق األول لمنزل القايد بعد الترميم(13): المخطط رقم

 148.......... مخطط الطابق األرضي لمنزل القايد قبل الترميم(14): المخطط رقم

 149............ لمنزل القايد قبل الترميم مخطط الطابق األول(15): المخطط رقم

 150................... مخطط السطح لمنزل القايد بعد الترميم(16): المخطط رقم

 151...............................المخطط العام لمنزل المفتي(17): المخطط رقم

 152......................مخطط الطابق األرضي لحمام المور(18): المخطط رقم

 153.........................مخطط الطابق األول لحمام المور(19): المخطط رقم

 154...............................المخطط العام لحصن الترك(20): المخطط رقم

 155..............................مخطط السطح لحصن الترك(21): المخطط رقم
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  فهرس الصور

  
  157.....................اللوحة التأسيسية للجامع الكبير بمستغانم (01): الصورة رقم

  158.............................الواجهة الخارجية لحصن أمحال(02): الصورة رقم

-جامع أبي الحسن المريني–الواجهة الخارجية للجامع الكبير بمستغانم (03): الصورة رقم

...................................................................................158  

  159..........................منظر عام لقصر الباي محمد الكبير(04): الصورة رقم

  159.....................الواجهة الخارجية لضريح سيدي عبد اهللا(05): الصورة رقم

  160....................................بهو ضريح سيدي عبد اهللا(06): الصورة رقم

-المحارة-منطقة اإلنتقال من الشكل المربع إلى المثمن لبناء القبة (07): الصورة رقم

..................................................................................160  

  161....................الزخارف الجصية لضريح سيدي عبد اهللا(08): الصورة رقم

الواجهة الخارجية لضريح الباي بوشالغم وزوجته اللة عيشوش (09): الصورة رقم

..................................................................................161  

المدخل الرئيسي لضريح الباي بوشالغم وزوجته اللة عيشوش (10): الصورة رقم

..................................................................................162  

  162المدخل الرئيسي األصلي لضريح الباي بوشالغم قبل ترميمه (11): الصورة رقم

  163............بهو ضريح الباي بوشالغم وزوجته اللة عيشوش(12): الصورة رقم

  163.........ح الباي بوشالغم نموذج من األعمدة األصلية لضري(13): الصورة رقم

  164.........................منظر داخلي لضريح الباي بوشالغم(14): الصورة رقم

  164.......منظر داخلي للحجرة الضريحية لزوجة الباي بوشالغم(15): الصورة رقم

  165.........................مواد وتقنيات ضريح الباي بوشالغم(16): الصورة رقم

  165......................طريقة بناء األقواس باآلجر غير المثقب(17): ورة رقمالص

  166........البالطات األرضية المفترضة لضريح الباي بوشالغم (18): الصورة رقم

  166...................الزخارف الجصية لضريح الباي بوشالغم (19): الصورة رقم

  167........ريح الباي بوشالغم قبل ترميمهالزخارف الجصية لض(20): الصورة رقم

  167..............أنواع البالطات الخزفية لضريح الباي بوشالغم (21): الصورة رقم
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  168......................منظر عام لضريح الباي مصطفى لحمر(22): الصورة رقم

  168..................منظر خارجي لضريح الباي مصطفى لحمر(23): الصورة رقم

  169...................................الرواق الفاصل بين القبتين(24): الصورة رقم

  169.....لضريح الباي مصطفى لحمر المدخل الرئيسي المفترض(25): الصورة رقم

  170..........المدخل الرئيسي المؤدي للحجرة الضريحية الكبرى(26): الصورة رقم

  170.......................لكروية في المنطقة اإلنتقالية المثلثات ا(27): الصورة رقم

  171......................................العقد الحامل لرقبة القبة(28): الصورة رقم

  171.......أرضية قاعة الديوان بقصر الباي محمد الكبير بوهران(29): الصورة رقم

  172........ح الباي مصطفى لحمرضري مواد البناء المستعملة في(30): الصورة رقم

  172مكان البالطات الخزفية األصلية بضريح الباي مصطفى لحمر(31): الصورة رقم

  173..........................الواجهة الخارجية لمنزل حميد العبد(32): الصورة رقم

  173............................لمنزل حميد العبد المدخل الرئيسي(33): الصورة رقم

  174.....................................بمنزل حميد العبد السقيفة(34): الصورة رقم

  174.........................منظر عام للصحن بمنزل حميد العبد(35): الصورة رقم

  175................بمنزل حميد العبد منظر داخلي إلحدى الغرف(36): الصورة رقم

  175...........................بمنزل حميد العبد واب والنوافذاألب(37): الصورة رقم

  176...........الدرج الصاعد إلى الطابق األول بمنزل حميد العبد(38): الصورة رقم

  176........................بمنزل حميد العبد شرفة الطابق األول(39): الصورة رقم

  177..............ي الفترة االستعماريةمنظر داخلي لمنزل القايد ف(40): الصورة رقم

  177...............................لمنزل القايد الواجهة الخارجية(41): الصورة رقم

  178.........الواجهة الخارجية لمنزل القايد في الفترة االستعمارية(42): الصورة رقم

  178.............................منظر داخلي للسقيفة بمنزل القايد(43): الصورة رقم

  179.................الدرج الصاعد إلى الطابق األول بمنزل القايد(44): الصورة رقم

  179.........................بمنزل القايد الرواق المحيط بالصحن(45): الصورة رقم

  180....................................منظر داخلي لمنزل القايد(46): الصورة رقم

  180..............................الواجهة الخارجية لمنزل المفتي(47): الصورة رقم

  181...............................لمنزل المفتي المدخل الرئيسي(48): الصورة رقم
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  181...................................لمنزل المفتي منظر داخلي(49): الصورة رقم

  182..............رج الصاعد إلى الطابق األول بمنزل المفتيالد(50): الصورة رقم

  182..........................بمنزل المفتي طريقة تشكيل العقود(51): الصورة رقم

  183......................طريقة تشكيل السقف بمنزل حميد العبد(52): الصورة رقم

  183.........................يبمنزل المفت  طريقة تشكيل السقف(53): الصورة رقم

  184...............................الواجهة الخارجية لحمام المور(54): الصورة رقم

  184..............................................قبة حمام المور(55): الصورة رقم

  185...................................بحمام المور القاعة الباردة(56): الصورة رقم

  185...............................بحمام المور الدعامات والعقود(57): الصورة رقم

  186....................................بحمام المور القاعة الدافئة(58): الصورة رقم

  186...................بحمام المور منطقة اإلنتقال بالقاعة الساحنة(59): الصورة رقم

  187...............بحمام المور المربعات الخزفية بالقاعة الساخنة(60): الصورة رقم

  187.....................منظر داخلي للقاعة الساخنة بحمام المور(61): الصورة رقم

  188.................القاعة المستحدثة بالطابق األول بحمام المور(62): الصورة رقم

  188................ج الصاعد إلى الطابق األول بحمام المورالدر(63): الصورة رقم

  189...............منظر عام لحي الطبانة أثناء الفترة االستعمارية(64): الصورة رقم

  189......................................أحد األزقة بحي الطبانة(65): الصورة رقم

  190...........................................شارع درب اليهود(66): الصورة رقم

  190.................الشارع الرابط بين باب معسكر وحي الطبانة(67): الصورة رقم

  191..................................درب غير نافذ بحي الطبانة(68): الصورة رقم

  191.......................................درب نافذ بحي الطبانة(69): الصورة رقم

  192............................إنحدار السور من الناحية الشمالية(70): الصورة رقم

  192.............................إنحدار السور من الناحية الغربية(71): الصورة رقم

  193...........جزء من أساس السور العثماني أسفل حصن الترك(72): الصورة رقم

السور الرابط بين حصن الترك وباب مجاهرأثناء الفترة (73): قمالصورة ر

  193.......................................................................االستعمارية

  194......................جزء من السور أسفل باب مجاهر حاليا(74): الصورة رقم
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  194.......................فترة االستعماريةالسور الشرقي أثناء ال(75): الصورة رقم

السور الرابط بين باب معسكر وحي المطمور أثناء الفترة (76): الصورة رقم

  195.............................................................................االستعمارية

  195..كر وحي المطمورمكان السور المندثر الرابط بين باب معس(77): الصورة رقم

  196........................................أحد األسوار الفرنسية(78): الصورة رقم

  196............ منظر عام لحي المطمور أثناء الفترة االستعمارية(79): الصورة رقم
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