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 تاقدمت: معطيات ميدانية ورؤية جديدة-تاهرت
األستاذ: عبدالقادر دحدوح

*
 

 
 الملخص:

تاقدمت من أقدم المدن اإلسالمية بالمغرب األوسط)الجزائر(، وقد -تعد مدينة تاهرت     
بن رستم، واتخذها عاصمة  نعلى يد عبد الرحما م760هـ/144سنةكان بناؤها في 

هـ بدأ الخراب يدب في المدينة شيئا فشيئا ۲۹۶في سنة  لدولته، وبعد سقوط هذه الدولة
وأعاد بنائها،  م1836هـ/1۲5۲سنةفي  روانمحى أثرها، إلى أن جاء األمير عبد القاد

ونقل إليها كرسي الحكم، وجعلها عاصمة له بدال من مدينة معسكر مسقط رأسه، 
 وعرفت في عهده باسم تاقدمت.

نة عدة حفريات، كشفت أجزاء من معالمها، غير أن وقد شهد الموقع األثري لهذه المدي
، رهذه الحفريات تخلط في كثير من األحيان بين المعالم الرستمية ومعالم األمير عبد القاد

األمير  قلعة هذه نود توضيح هذا اإلشكال ونحاول تحديد معالم تاقدمت موضوعناوفي 
 معالم تاهرت الرستمية.و

Tahert-Takdempt : Nouvelle lecture des données de fouille. 

 

La ville de Tahert-takdempt l’une des plus anciennes villes 

islamiques du Maghreb central (Algérie) fut édifiée en 144 / 761 

par Abderrahmane ibn Rustum. Capitale de l’état Rostémide 

jusqu’en 296, date à laquelle commence sa ruine. Elle demeurera 

dans l’oubli jusqu’en 1252/1836 quand  l’émir Abdelkader y 

transfèrera le siège de son commandement et en fera sa capitale 

sous le nom de Takdempt. 

Les nombreuses fouilles effectuées sur le site de Tahert-Takdempt 

ont permis la mise à jour de plusieurs monuments de la ville, 

pourtant une certaine confusion demeure dans l’attribution des 

vestiges découverts aux deux phases d’occupation connues : 

l’époque rostémide et  l’époque de l’émir Abdelkader. Dans cette 

communication, nous ferons le point sur cette question et tenterons 

de préciser les vestiges de chaque époque.    

                                                           
 جامعة منتوري قسنطينة الجزائر *
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 تمهيد: 
تاقدمت من أقدم المدن اإلسالمية بالمغرب األوسط)الجزائر(، وقد كان -تعد مدينة تاهرت
بن رستم، واتخذها عاصمة لدولته،  نم على يد عبد الرحما761هـ/144بناؤها في سنة

هـ بدأ الخراب يدب في المدينة شيئا فشيئا وانمحى ۲۹6وبعد سقوط هذه الدولة في سنة 
م وأعاد بنائها، ونقل إليها 1836هـ/1۲5۲في سنة رء األمير عبد القادأثرها، إلى أن جا

كرسي الحكم، وجعلها عاصمة له بدال من مدينة معسكر مسقط رأسه، وعرفت في عهده 
 باسم تاقدمت.

وقد شهد الموقع األثري لهذه المدينة عدة حفريات، كشفت أجزاء من معالمها، غير أن 
، راألحيان بين المعالم الرستمية ومعالم األمير عبد القادهذه الحفريات تخلط في كثير من 

وفي مداخلتنا هذه نود توضيح هذا اإلشكال ونحاول تحديد معالم مدينة تاقدمت األمير 
  ومعالم تاهرت الرستمية. 

 أصل التسمية: -1
تاقدمت اسمان لمدينةة واحةدة، عرفةت بهمةا منةذ أول تاسيسةها علةى يةد -يعتبر اسم تاهرت

م غير أن االسم الذي شاع أكثر في األول هو 761هـ/144حمن بن رستم في سنة عبدالر
اسم تاهرت أو تيهرت، ثةم بةدأ يقةل اسةتعمال هةذا االسةم ليحةل محلةه اسةم تاقةدمت، حية  

م تعرف بهذا االسم، فالحسن الوزان لما تحد  عن هذه المدينةة 16هـ/10كانت في القرن
اء األمير عبدالقادر اعتمد اسةم تاقةدمت والزال ، ولما ج(1)ذكر اسم تاقدمت دون تاهرت

 إلى يومنا هذا.
أما بخصوص معنى الكلمتين، فاألولى على حسب البكري تعني بالبربرية "الدف"، حي  

فنزلوا موضع تاهرت اليوم، وهو غيضة أشبة، ونزل عبدالرحمن «يقول في هذا الشان: 
، »(۲)تاهرت، تفسيره الدف لتربيعه منه موضعا مربعا ال شعراء فيه، فقالت البربر: نزل

البربةري والمعجةم -وتؤكد هذا التفسير المعةاجم البربريةة والقبائليةة مثةل المعجةم الفرنسةي
 .(3)القبائلي-الفرنسي

                                                           
وصف إفريقيا، ترجمه عن الفرنسية محمد حجي و محمد االخضري،  حسن بن محمد الوزان،ال -(1

        .40، ص۲، ج1۹83لبنان، -دار الغرب اإلسالمي، بيروت
، 1857ابوعبيد البكري، المغرب في ذكر بالد  افريقية والمغرب، نشر دوسالن، الجزائر،  -(۲

        . 67ص
 F. Patorni, L’émir el Hadge Abdelkader, règlementعن هذه المعاجم انظر:   -(3

militaire avec appendice, Alger, 1889, P29. 
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أما اسم تاقدمت فيقول عنه الحسن الوزان بانه يعني "قديم" أطلق عليها لوجود آثار قديمة 
فان هذه الكلمة أي "قديم" ( D.Lamarد.المار)( وG.Marçaisمارسي)ج.بها، وحسب 

 . (4)انتقلت من العربية إلى البربرية بعد أن أضيفت إليها أدوات التاني  فصارت تاقدمت

 الموقع الجغرافي: -2
كلةةم غةةرب مدينةةة تيةةارت، وهةةي تحتةةل 8تاقةةدمت األثريةةة علةةى بعةةد –هرت تقةةع مدينةةة تةةا

التةي يتةراوا ارتفاعهةا موضعا جغرافيةا مكونةا مةن هضةبتين ضةمن سلسةلة جبةل جةزول 
م، وقةد صةارت اليةوم مقةرا لبلديةة تسةمى 1000م و800على مسةتو  سةطح البحةر بةين 

ببلدية تاقدمت، ورغم وجودها في مكان مرتفع إال أنها تطل على أراضي مستوية خصبة 
وصالحة للزراعة، تكثر فيهةا مصةادر الميةاه المتمثلةة فةي واد مينةه وروافةده والعديةد مةن 

 العيون.
يتميةةز الموقةةع بمنةةا  بةةارد شةةتاءا وجةةاف صةةيفا، معةةدل تسةةاقط األمطةةار بةةه تقةةدر  كمةةا
، ولقةد عرفةت المنطقةة ببةرودة (5)سنويا° 14,44ملم سنويا، ومعدل الحرارة يبلغ 500بـ

 :(6)مناخها منذ القدم حي  يقول فيها ابو بكر بن حماد الصنهاجي
 رتاهــمـا أخشى البرد وريعانه         وأطراف الشمس بت

 شر مـن تـحتـتن ــاتبدو من الغيم إذا ما بدت         كانه
 تجري بنا الرياا على السمت ي بحر بال لجة        فنحن فــ

 تـة الذمـي بالسبـنفرا بالشمس إذا ما بدت         كـفرح
مةا شةئت  احرقةي«وقال آخر مةن المنطقةة لمةا كةان فةي الحجةاز مخاطبةا الشةمس:

 شديدة البرد كثيرة الغيوم والثلج«قال عنها البكري بانها:، و(7)»لفوهللا انك بتاهرت لذلي

 «(8). 

 نبذة تاريخية: -3
تاقدمت معروفة منذ فترات ما قبل التاريخ، حي  ترجع إلى هذه -لقد كانت منطقة تاهرت

الحقبة العديد مةن المواقةع األثريةة التةي عثةر فيهةا علةى أدوات حجريةة ونقةو  صةخرية 
لتي نةذكر منهةا موقةع كولمناطةة وقرطوفةة وجبةل جةزول وسةيدي خالةد وبقايا عظمية، وا

                                                           
4
) G.Marçais et D.Lamar, «Recherches d'Archéologie Musulmane:TIHERRT-

, xc, (1946), P36. Revue Africaine», in  TAGDEMT  
                                     بارشيف بلدية تاقدمت.  1۹۹4تقرير سنة  – (5
ابوعبد هللا محمد الصنهاجي ابن حماد، أخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم، تحقيق وتعليق جلول احمد  -(6

        .40، ص1۹84البدوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
                 . 8، ص۲، ج1۹۹5، ۲لبنان، ط-ياقوت الحموي، معجم البلدان، دار صادر، بيروت -(7

                    
                                     . 67ابوعبيد البكري، المصدر السابق، ص (8
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( وعين شريطة وعين كيده ومحطة Boubay( وكروم بوباي)Serreroوكروم سيريرو)
 . (۹)الزند ونقو  كاف بوبكر بسيدي الحسني ووادي سفالوا بمشرع الصفا
نةت تسةيطر علةى وفي الفترة القديمة كانت المنطقة ضمن إقليم مملكة ماصيصيليا التي كا

الجزء الغربي من الجزائر والمغرب، لتصبح بعد ذلةك فةي يةد ماسينيسةا، الةذي ضةم هةذه 
 . (10)ق.م۲03المملكة إلى مملكة ماصيليا بداية من سنة

أما االستيطان الروماني فيحتمل أن أول وجود لةه بالمنطقةة كةان مةع نهايةة القةرن الثةاني 
أشغال انجاز خط الليمس الثاني الذي كان يعبةر  وبداية القرن الثال  ميالدي، متزامنة مع

على تيارت، متخذا من تيارت وعين سبيبة وتخمارت)كهور بروكوريوم( مراكز أساسية 
له، إضافة إلى خط ثال  أنشئ بعد ذلةك جنةوب هةذا الخةط، والةذي تتمثةل بقايةاه فةي آثةار 

صةةن عةةين حصةةن عةةين بنيةةة التةةي علةةى ضةةفاف وادي فايجةةة بةةآقليم الناضةةور، وآثةةار ح
 كريميس جنوب فرندة.

لكن هذا االستيطان لم يلب  وان برزت إليةه مقاومةة محليةة عصةفت بةه، وأسسةت مملكةة 
كانت تسمى بمملكة الونشريس، وقد كان ذلةك مةع أواخةر القةرن الرابةع مةيالدي، وان لةم 
تكن عاصمة هذه المملكة غير محددة وغير معروفة لدينا، إال أن وجود أضرحة االجدار 

 . (11)ندة له داللة على أن عاصمة هذه المملكة من دون شك كانت قريبة من االجداربفر
بعةةد حملةةة الفةةتح اإلسةةالمي، التةةي قةةام بهةةا عقبةةة بةةن نةةافع الفهةةري فةةي بةةالد المغةةرب 

م، أصةبحت القبائةل التةي كانةت تعمةر المنطقةة كقبيلةة مطماطةة 683-681هـ/-6۲64سنة
ر بينها وبين عقبةة، ومةن ذلةك الحةين بقيةت تلةك ولواتة وهوارة مسلمة بعد قتال عنيف دا

 القبائل خاضعة ألوامر الوالة المسلمين بالقيروان، إلى أن جاءهةا عبةدالرحمن بةن رسةتم

م، وبنى بها مدينةة تةاهرت، واتخةذها عاصةمة لدولةة عمةرت أكثةر مةن 761هـ/144سنة 
 .(1۲)قرن ونصف

                                                           
لمحة على فترة ما قبل التاريخ بوالية تيارت المفاهيم الحالية والمنظور »قلماوي)عمر(،  (۹

ا: . انظر أيض77-76، ص1۹۹5، السنة3، عن مجلة بحو ، جامعة الجزائر، العدد«المستقبلي
P.Cadenat, «Atlas Préhistorique De L’Algérie feuille Nº33 Tiaret», in Libyca, 

T : XIV, 1956, P.24-25. De BAYLE.R D.H et R. Calvet, «Le Site De 

Mécherasfa Sur La Haute Mina Eperon Barré Et Nécropoles», in Libyca, 1966, 

P.355-378.                    
، 1۹۹8مد الصغير غانم، المملكة النوميدية والحضارة البونية، شركة دار األمة، الجزائر، مح (10
 .113-8۲، 51-50ص
محمد البشير شنيتي، موريطانيا القيصرية دراسة حول الليمس ومقاومة المور، أطروحة دولة في  (11

، ۲48-۲43ص  ،1، ج1۹۹۲-1۹۹1تاريخ وآثار المغرب القديم، معهد اآلثار، جامعة الجزائر، 
305-311. 

المراكشي ابن عذاري، البيان المغرب في أخبار االندلس والمغرب، تحقيق ومراجعة ج.س.كوالن  (1۲
. انظر ايضا: ۲5-۲4، ص1، ج1۹80، ۲لبنان، ط-و إ.ليفي بروفنسال، دار الثقافة، بيروت
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م بدأت 8هـ/۲ن مع منتصف القرن لقد كانت الدولة الرستمية في بدايتها قوية مزدهرة، لك
تضعف وتنهار بسةبب الحةروب والفةتن الداخليةة، إلةى درجةة أنهةا لةم تصةمد أمةام عبةدهللا 

م، واستولى عليها، ووالها ابوحميد دواس اللهيصي، وفي سنة ۹0۹هـ/۲۹6الشيعي سنة 
م ولي عليها مصالة بن حبوس المكناسي، إلى أن قتله الثائر محمد بن خزر ۹1۲هـ/۲۹۹

م، وبعدما استرجعتها الدولة الفاطمية مةن محمةد بةن ۹۲4هـ/31۲المغراوي الزناتي سنة 
م، ثةم خلفةه عليهةا ابةو ۹31هةـ/31۹خزر ولي عليها يصل بن حبةوس إلةى أن تةوفي سةنة

مالك بن يغمراسةن بةن ابةي شةحمة اللهيصةي، وقةام عليةه أهةل البلةد وأخرجةوه منهةا سةنة 
ضعة للدولة الفاطمية يولون عليهةا الةوالة، إلةى م، وبقيت منذ ذلك الوقت خا۹35هـ/3۲3

م، واستطاع ابو القاسةم المنصةور ۹45هـ/333أن افتكها منهم بنو خزر المغراويين سنة 
الفةةةاطمي أن يسةةةترجعها مةةةرة أخةةةر ، وولةةةى عليهةةةا يعلةةةي بةةةن محمةةةد اليفرنةةةي سةةةنة 

 .(13)م۹47هـ/336
م، أصةبحت تةاهرت ۹71هةـ/361وبعد رحيةل المعةز لةدين هللا الفةاطمي إلةى مصةر سةنة 

تابعةةةةةة للدولةةةةةة الزيريةةةةةة، إلةةةةةى أن اسةةةةةتولى عليهةةةةةا زيةةةةةري بةةةةةن عطيةةةةةة المغةةةةةراوي 
 .(14)م۹۹۹هـ/38۹سنة

، وازدهةةرت مةةرة (15)م صةةارت تةةاهرت تابعةةة للدولةةة الحماديةةة1018هةةـ/40۹وفةةي سةةنة
ثانية بعد حروب وفتن وعدم استقرار لمدة اكثةر مةن قةرن، حية  يقةول االدريسةي عنهةا: 

بربةةر، ولهةةم تجةةارات وبضةةائع وأسةةواق عةةامرة، وبارضةةها مةةزارع وبهةةا نةةاس مةةن ال»
 .(16«)وضياع جمة، وبها من نتاج البراذين والخيل كل حسن

م استطاع يوسف بن تاشفين أن يستولي على المغةرب األوسةط 108۲هـ/ 475وفي سنة 
بداية من تلمسان وتاهرت وتنس إلى الجزائر، ومنذ ذلك الوقت بقيت تاهرت تابعة للدولة 

م، وخلفتهةا الدولةة الموحديةة 1145هـ/53۹المرابطية إلى أن سقطت هذه الدولة في سنة 
علةةى ملةةك المغةةرب واألنةةدلس، ولكةةن تةةاهرت لةةم تةةدم طةةويال تحةةت سةةيطرة الموحةةدين، 

 .(17)م وخربها فكان ذلك آخر عهد لها1۲۲3هـ/6۲0واستولى عليها ابن غانية سنة 

                                                                                                                                                         

، 1، ج1۹۹4زائر، عبدالرحمن الجياللي، تاريخ الجزائر العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الج
 .165ص
. انظر أيضا: ابوعبد هللا محمد 1۹8-1۹7، ص1المراكشي ابن عذاري ، المصدر السابق، ج (13

 . 45الصنهاجي ابن حماد، المصدر السابق، ص
 .۲4۹، ص1المراكشي ابن عذاري ، المصدر السابق، ج (14
 والثقافة، اإلعالموزارة نشر  مدن مندثرة تهرت سدراتة اشير قلعة بني حماد، ورويبة،ب رشيد (15

 .37ص ،1۹81 الجزائر، مركب الطبع الرغاية،
، القارة اإلفريقية وجزيرة األندلس مقتبس من كتاب نزهة ( ابوعبدهللا محمد الشريف االدريسي16

 .86، ص1۹83المشتاق، تحقيق وتعليق، اسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
ون، كتاب العبر و ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عبدالرحمن ابن خلد( 17

 .۲۲0، ص6، ج1۹۹۲لبنان، -عاصرهم من ذوي السلطان األكبر، دار الكتاب العلمية، بيروت
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ل اهتمام مةن طةرف بنةي تةوجين، إلةى أن وفي ذلك الوقت كانت تاهرت وما جاورها مح
ألحقوها بآمارتهم التي حكمت من المدية شرقا إلى سعيدة غربةا، والةى هةذه القبيلةة ينتمةي 

-هةةـ/مارس776أوالد عريةةف وهةةم الةةذين لجةةا إلةةيهم ابةةن خلةةدون فةةي ذو القعةةدة مةةن سةةنة 
 .(18)م، واستقر بقلعتهم  المسماة بقلعة بني سالمة1375افريل

هرت على حالها من الخراب، كما يشهد بذلك الحسةن الةوزان عنةدما زارهةا بينما بقيت تا
لم نر شيئا آخر حاليا إال بقايا تشييدات كما الحظته أنا »م، حي  قال: 16هـ/10في القرن
 . (1۹«)شخصيا

ولم تقم لتاهرت قائمة إلى أن جاء األمير عبدالقادر وبنى فيها قلعته، بعد ان رأ  كلوزيل 
بسهولة لعدم حصانتها ولقربها مةن قاعةدة االسةتعمار الفرنسةي  1835 احتل معسكر سنة

بوهران، ومن ثم فكر في اختيار موقع لبناء عاصمة جديدة بةدل معسةكر، ووقةع اختيةاره 
 خةةةالل شةةةهرعلةةةى تةةةاهرت التةةةي اشةةةتهرت باسةةةم تاقةةةدمت، وبةةةدأت أشةةةغال البنةةةاء بهةةةا 

جمةةةةةةادي  (، ومةةةةةةع نهايةةةةةةة شةةةةةةهر۲0حسةةةةةةب شرشةةةةةةل) 1836مايهةةةةةةـ/1۲5۲محةةةةةةرم
يبةةدو أن التةةاريخ األخيةةر هةةةو (، و۲1حسةةب دي فةةرانس)1836سبتمبرهةةـ/1۲5۲األولةةى

 .األشغال بداية أثناءكان حاضرا األنسب، لكون دي فرانس 
منحةدرا قلةيال، تغطيةه الحجةارة، وكانةت توجةد فيةه بعة   دي فةرانسكان الموقع حسةب 

يةر عبةدالقادر البقايا من أسوار وأبةراج وقصةبة الرسةتميين، وعلةى هةذه األسةس بنةى األم
قلعته الجديدة، حي  كان المعسكر يقع في سةفح ربةوة صةغيرة قريبةة مةن أنقةا  المدينةة 

 .(۲۲)الرستمية، وعلى مسافة قصيرة من المنبع
ولما اختار األمير الموقع وعينه وعزم على بنةاء قلعتةه فيةه، أمةر برفةع األنقةا  وإزالةة 

خمسةين حمةارا محملةين بةالفؤوس الركام وانطالق األشةغال، وجةاءه مةن معسةكر النةاس ب
، وساندته القبائل المجاورة بالمؤونة والةزاد بعةد أن (۲3)وشتى أنواع أدوات الحفر والبناء

ولةم تةتم ، (۲4)أعفاها من الضريبة، وأرسلت له المدية ومليانة االجبان والفواكه المتنوعةة
                                                           

( محمد طه الحاجري، ابن خلدون بين حياة العلم ودنيا السياسة، دار النهضة العربية للطباعة 18

 .1۲4-1۲3ص والنشر، بيروت، د.ت،
 .41( الحسن بن محمد الوزان، المصدر السابق، ص1۹
الشركة  ترجمه وقدم له وعلق عليه ابوالقاسم سعد هللا، حياة األمير عبدالقادر، شارل هنري شرشل، (۲0

 .137ص ،1۹8۲ الجزائر،، الوطنية للنشر والتوزيع
، وزارة الثقافة ة الثقافةمجل، »تاقدمت عاصمة األمير عبدالقادر«  نقال عن رشيد بورويبة، (۲1

  أيضا:انظر  .۹۹ص  ،1۹84، السنة8۲والسياحة، الجزائر، العدد
E.Alby, Histoire des prisonniers français en Afrique de puit la conquête, t:1, 

Paris, 1847, P158. 
مجلة ، »القادرالقالع والحصون والمؤسسات التي أنشاها األمير عبد  « ،رشيد بورويبةنقال عن:  (۲۲

 .1۲4، ص1۹83، السنة75وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، العدد ،الثقافة
۲3

) E.Alby, op.cit, P158. 
 .137ص ،المصدر السابق شارل هنري شرشل، (۲4
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خةة بيةوم ، حي  يشير دومةاس فةي رسةالة مؤرم183۹هـ/1۲55في سنة إالالبناء  أشغال
 17بتةةاريخ  أخةةر البنةةاء مازالةةت جاريةةة، وفةةي رسةةالة  أعمةةال أن إلةةى 1838ديسةةمبر۹

 (.۲5تاقدمت) إلىيتم نقل القرميد من معسكر  بانهيقول  183۹افريل
، وكةةان معةةه فةةي (۲6)وبعةةد ان تمةةت األشةةغال نقةةل األميةةر أهلةةه، وأهةةل دائرتةةه وخاصةةته

ن عبو المسؤول عن الشؤون المالية تاقدمت خليفته ووزير خارجيته ميلود بن عرا  واب
ألسرة األمير، وأمين خزينته ليون رو  المدعو "عمر"، وكان أيضا مكلفا بآدارة شؤون 
العمال األوربيةين ومترجمةا، وعةين األميةر عبةدالقادر علةى تاقةدمت قائةدا يةدعى بلقريةدر 

عةةين خليفةةة  1841، بينمةةا اسةةكوت يقةةول بةةان األميةةر فةةي شةةهر مةةاي (۲7)حسةةب دومةةاس
، وكةةان للقلعةةة حارسةةا يسةةمى محمةةد بةةن جياللةةي ابةةن عةةم (۲8)جديةةدا يسةةمى ابةةن بكيةةر

 .(۲۹)االمير
ولما كانت قلعة تاقدمت عاصةمة للدولةة الجزائريةة، فةان النةاس قصةدوها مةن كةل مكةان، 
فكان يسكن بها العرب واألندلسةيون والكراغلةة وغيةرهم، ممةن توافةد عليهةا مةن معسةكر 

وشرشةةال ومليانةةة وشرشةةال ومليانةةة، إضةةافة إلةةى هةةؤالء  والمديةةة ومسةةتغانم ومةةازاغران
نسمة من اليهود اإلسرائيليين، وكةان عةدد سةكانها 300و۲00لجات مجموعة تتراوا بين

 .(30)نسمة 5000ال يتجاوز  1841في سنة 
أما عن إقامة األمير عبدالقادر بعاصمته الجديدة فانه ال يمكننةا أن نحةددها بالضةبط، لكةن 

بع  الفترات والتواريخ التي تواجد فيها األمير بقلعته، لقد كةان األميةر يمكننا أن نعطي 
، وكان يتفقد 1836في األيام األولى من بناء القلعة حاضرا في شهر ماي أو سبتمبر سنة

 .(31)األشغال بنفسه، ومن دون شك انه بقي بها فترة من الزمن
لى تاقدمت لمعاينة األشغال، بعدما استعاد األمير تلمسان رجع منها إ 1837وفي سبتمبر 

السةتقبال  -التي مازالت في ذلك الوقت عاصمة لدولته-وبعد إقامة قليلة اتجه إلى معسكر 

                                                           
۲5

) G.Yver, Correspondance du Capitaine Daumas Consul a Mascara, 1837-

1839, Alger, 1912, P424.                                          
شرا وتعليق  تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادر، ،محمد بن عبدالقادر الجزائري (۲6

  .313، ص1۹64 الطبعة الثانية، بيروت، العربية، ةدار اليقظ ممدوا حقي،
  
۲7

) G.Yver, op.cit, P.433,623.                                                                              

       
 م،1841الكلونيل اسكوت، مذكرات الكلونيل اسكوت عن إقامته في زمالة األمير عبدالقادر عام (۲8

 .11۲، ص1۹81 الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،
۲۹

) G.Yver, op.cit, P652.                                                                                                    
                                                                 

 ،المصدر السابق شارل هنري شرشل،. انظر أيضا: 88الكلونيل اسكوت، المصدر السابق، ص (30
 .G.Yver, op.cit, P.212, 224, 225 .137ص
 .1۲4، المرجع السابق، ص»القالع والحصون  « ،رشيد بورويبة (31
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مبعةةو  ملةةك فرنسةةا المحمةةل بالهةةدايا، وبعةةد انتهةةاء مراسةةم االسةةتقبال عةةاد األميةةر إلةةى 
 .(3۲)تاقدمت، ومنها اتجه إلى إخضاع القبائل الجنوبية

ير إلى تاقدمت بعد مغادرته معسكر بوخرشفة، ثم غادرها وصل األم 1838ماي ۲4في 
، وبقةي هنالةك يقضةي بةين النةاس ويشةرف علةى 1838ليعود إليها في أوائل شهر جوان 

علةى  1838جةوان  1۲أعمال البناء التةي لةم يفةرن منهةا بعةد، ولةم يغادرهةا إال فةي يةوم 
ن مشةةةاة وسةةةتة مةةةةدافع لغةةةزو حصةةةن عةةةةي 3000فةةةةارس و 6000رأس جةةةي  قوامةةةه 

 .(33)ماضي
إلةةى  183۹جةةانفي  ۲1ولمةةا انتهةةى األميةةر مةةن حصةةار حصةةن عةةين ماضةةي ولةةى يةةوم 

تاقةدمت التةةي وصةةلها بعةةد خمسةة أيةةام، وبعةةد إقامةةة وجيةزة بهةةا، توجةةه علةةى رأس جيشةةه 
النظامي إلى بوخرشفة في شهر فيفري، الستقبال صةهر الحةاكم العةام الكلونيةل دوصةال، 

 .(34)ةلمناقشة مشروع تعديل معاهدة تافن
كان األمير عبدالقادر مقيما بتاقدمت، حي  أرسل إليةه خليفتةه  183۹وخالل شهر اكتوبر

احمد بةن سةالم فارسةان ليخبةراه بةان االسةتعمار الفرنسةي قةد خةرق معاهةدة تافنةة، ومنهةا 
اصدر األمير أمرا إلى جميةع خلفائةه للتاهةب إلةى الحةرب، وتوجةه هةو إلةى المديةة حية  

 .(35)رنوفمب4وصل إليها يوم 
وبعد هذا التاريخ ال نعلم إن عاد األمير إلى تاقدمت واستقر بها أم ال، ومن دون شك انةه 

، كةان مشةتغال 183۹لما تجددت الحرب بينةه وبةين االسةتعمار الفرنسةي مةع أواخةر سةنة
بالةةدفاع عةةن المديةةة ومليانةةة وشرشةةال، وحتةةى بعةةد سةةقوط هةةذه المةةدن فانةةه بقةةي مرابطةةا 

 رنسية التي تمركزت بها.ومحاصرا للحاميات الف
ولما تولى الجنرال بيجو القيادة العامة للجزائر، فانه عزم على تحطيم قلعة تاقدمت، 

قوة من الجي  بلغ عدد  1841ماي18 هـ/1۲57ربيع األول۲7في يوم أرسلحي  
، وانطلقت الحملة من مستغانم واتجهت نحو تاقدمت، ولما ألفمن عشرين  أكثر أفرادها
فجمعوا أثقالهم وأمتعتهم، وحملوا ما  ،عاصمته بالجالء منها أهل أمربخبرها  األميرعلم 

خف من الذخيرة الحربية والمؤن التي كانت فيها، وتسلقوا الجبال المجاورة لها، بعد أن 

                                                           
الشركة الوطنية للنشر  المقاومة الجزائرية تحت لواء األمير عبدالقادر، العربي، إسماعيل (3۲

 .168، ص1۹74 الجزائر، والتوزيع،
 الجزائري التاريخ العسكري واإلداري لألمير عبدالقادر حرب، . انظر أيضا: أديب17۲نفسه، ص (33

 ,G.Yver, op.cit. ۲8، ص۲، ج1883 الجزائر، للنشر والتوزيع، ركة الوطنيةالش ،1808-1847

P211. 
 المرجع السابق، العربي، إسماعيل . انظر أيضا:3۲، ص۲المرجع السابق، ج حرب، ( أديب34
 .183ص
 .183المرجع السابق، ص العربي، ( إسماعيل35
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أشعلوا النار في مساكنهم والقلعة ومصنع األسلحة، وتحولت تاقدمت إلى كتلة هائلة من 
  .(36)الدخان والرماد

بدون  1841ماي۲5هـ/1۲57ربيع الثاني04 وميالقلعة  إلىقوات االحتالل  ووصلت
مقاومة، ماعدا بع  الطلقات النارية التي واجهتهم بها مفرزة من فرسان األمير التي 

 وأحرقتالقلعة قد خربت ، ووجدوا كانت متمركزة وراء الصخور جنوب تاقدمت
يوما واحدا  إالفيها  يقيموامته، ولم منها ماعدا المسجد الذي احترمت حر يما بق فحطموا
 (.37)1841ماي۲6هـ/ 1۲57ربيع الثاني05ها يوم ووغادر

، وأمةر 1841ماي۲8وبعد مغادرة الجي  الفرنسي لتاقدمت عاد إليها األمير صباا يوم 
 بآعادة بنائها من جديد، وعاد إليها سكانها، وبدؤوا يزيلون األنقا  ويبنون ما تهدم.

زارهةا األميةر عبةةدالقادر، ونةزل عنةد المسةجد الرئيسةي، وتةةم  1841أوت  16وفةي يةوم 
، وعةادت الحيةاة مةن جديةد إلةى (38)استقباله بتسع طلقات مةن المةدافع المركبةة فةي القلعةة

تاقدمت، لكن العدو كان مصمما علةى تخريبهةا واحتاللهةا، ولةذلك عةاد إليهةا الموريسةيار 
فةةي قلعتةةه، وبقةةي تحةةت الحصةةار ، وفةةي هةةذه المةةرة تحصةةن األميةةر 184۲مةةاي  15يةةوم 

بضعة أيام وفي إحةد  الليةالي أراد مباغتةة العةدو، وخةرج لةيال وهجةم علةى الموريسةيار 
 .(3۹)واستطاع أن يلحق به هزيمة وان يفر  عليه الجالء دون أن يدخل القلعة

لكن الجنرال الموريسيار لم ينس تلك الهزيمةة، وراا يتحةين الفةرص إلةى أن جةاء ربيةع 
حي  نظم حملة قصد بها تاقدمت، ولما علم األميةر بخبةره خةرج منهةا وفةر  ،1843سنة 

فارس وغادرها سكانها، وسهل على ال موريسيار منالها، وحتى  1500إلى الجبال رفقة 
يكرس االحةتالل فةي المنطقةة انشةا مركةزا اسةتعماريا بةالقرب منهةا بتيةارت، ومةن ثةم تةم 

ى لةةةم نعةةةد نةةةر  اليةةةوم منهةةةا غيةةةر احةةةتالل تاقةةةدمت نهائيةةةا وخربةةةت عةةةن آخرهةةةا، حتةةة
 .(40)األطالل

 إشكالية الموقع األثري: -4

                                                           
اج مصطفى بن التهامي، سيرة الحأيضا: انظر .  ۹7-۹6الكلونيل اسكوت، المصدر السابق، ص (36

، 1ط ،1۹۹5 ، بيروت،اإلسالميتحقيق وتعليق يحي بوعزيز، دار الغرب   عبدالقادر وجهاده، األمير
 ,A.Belkhodja .148-147، المرجع السابق، ص»القالع والحصون  « ،رشيد بورويبة .147ص

Tiaret Mémoire d'une Ville, Houma,1998, P.17-18.                                             

                                       
      .14۹، المرجع السابق، ص»القالع والحصون  « ،رشيد بورويبة (37
                                                         ۹7-۹6الكلونيل اسكوت، المصدر السابق، ص (38
 مير عبدالقادر الجزائري سيرته المجيدة في حقبة من تاريخ الجزائر،األ بديعة الحسني الجزائري، (3۹

    .116-115، ص1۹۹۲، دمشق، ۲والنشر، ط سالم للترجمة
، ۲المرجع السابق، ج حرب، أديب انظر أيضا: .137ص ،المصدر السابق شارل هنري شرشل، (40
 .4۲5ص
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كما رأينا في النبةذة التاريخيةة فةان الموقةع عةرف اسةتقرارا منةذ القةدم، وان الموقةع عمةر 
خالل مرحلتين أساسيتين، األولى على يد عبدالرحمن بةن رسةتم والثانيةة علةى يةد األميةر 

إشةكال الفصةل بةين آثةار مدينةة تةاهرت الرسةتمية  عبدالقادر الجزائري، ومةن هنةا يطةرا
وآثار تاقةدمت قلعةة األميةر عبةدالقادر، وللفصةل فةي هةذا اإلشةكال البةد مةن الرجةوع إلةى 
النصوص التاريخية، فاما بالنسبة للمدينة الرستمية فان النصوص ال تحددها بشكل دقيق، 

.وهي على نهر ياتيها في سفح جبل يقال له جزول..»حي  يذكر البكري أن تاهرت تقع: 
من جهة القبلة يسمى مينةة وهةو فةي قبلتهةا، ونهةر آخةر يجةري مةن عيةون تجتمةع يسةمى 
تات  ومنه شرب أهلها وأرضها وهو في شرقيها...وهذه تاهرت الحديثةة، وعلةى خمسةة 
أميال منها تاهرت القديمة، وهي حصن برفجانة، وهو في شرقي الحديثة، ويقال أنهم لما 

تاهرت كانوا يبنون النهار فآذا جةن الليةل وأصةبحوا وجةدوا بنيةانهم قةد تهةدم، أرادوا بناء 
 .(41«)فبنو حينئذ تاهرت السفلى وهي الحديثة

تةةاهرت مةةدينتان كبيرتةةان، إحةةداهما قديمةةة أزليةةة واألخةةر  محدثةةة، »ابةةن حوقةةل يقةةول: 
يةاقوت . أما (4۲«)والقديمة ذات سور، وهي على جبل ليس بالعالي، وبها كثير من الناس

فيقوالن بان تةاهرت اسةم لمةدينتين متقةابلتين، احةدهما قديمةة  (44)والقزويني (43)الحموي
وابةةن  (46)واالدريسةةي (45)واألخةةر  حديثةةة، ويتفةةق مةةع هةةذا الةةرأي غيرهمةةا كةةاليعقوبي

 .(47)عذاري
ومن خالل هذه النصوص نر  أن هناك اتفةاق فةي كةون أن تةاهرت اسةم لمةدينتين، تبعةد 

حسةب البكةري وابةن عةذاري، ومتقةابلتين حسةب  (48)بخمسةة أميةال الواحدة عن األخر 
والحسةةن  (4۹)يةاقوت الحمةةوي والقزوينةي، فةةي حةين يخالفهمةةا صةاحب كتةةاب االستبصةار

 فهي حسبهم مدينة واحدة. (50)الوزان
وال يتوقف االختالف بةين النصةوص عنةد هةذا، فحسةب البكةري فةان تةاهرت القديمةة لمةا 

بالنهةةار فةةآذا أصةةبحوا فةةي الغةةد وجةةدوه قةةد تهةةدم، ممةةا دفعهةةم أرادوا بناءهةةا كةةانوا يبنةةون 

                                                           
 .66،67ابوعبيد البكري، المصدر السابق، ص (41
 .86لبنان، د.ت، ص-تاب صورة األر ، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتابن حوقل، ك (4۲
 .7، ص۲( ياقوت الحموي، المصدر السابق، ج43
زكريا ابن محمد بن محمود القزويني، اثار البالد واخبار العباد، دار بيروت للطباعة والنشر،  (44

 .16۹، ص1۹84بيروت، 
 .10۹، ص1۹88  العربي، اليعقوبي، كتاب البلدان، دار احياء الترا (45
 .۲55، ص1ابوعبدهللا محمد الشريف االدريسي، المصدر السابق، ج (46
 .۲5، ص1ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ج (47
 كلم.8كلم، مما يعني ان مسافة خمسة أميال تساوي حوالي 1.60۹الميل وحدة قياس تساوي حوالي  (48
األمصار، نشر وتعليق سعد زغلول عبدالحميد، دار  مؤلف مجهول، كتاب االستبصار في عجائب (4۹

 .178 الشؤون الثقافية العامة، العراق، د.ت، ص
 .40، ص۲الحسن بن محمد الوزان الفاسي، المصدر  السابق، ج (50
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صةفر سةنة أربةع »موضةع تةاهرت الحديثةة والبنةاء فيةه، ويضةيف بانةه فةي  إلةىباالنتقال 
وأربعين وماية هرب عبدالرحمن باهله وما خف من ماله وترك القيروان، فاجتمعت إليه 

نزلوا موضع تاهرت اليوم، وهةو االباضية، واتفقوا على تقديمه، وبنيان مدينة تجمعهم، ف
غيضةة أشةبة، ونةزل عبةدالرحمن منةه موضةعا مربعةا ال شةعراء فيةه... وادركةتهم صةالة 
الجمعة فصلى بهم هنالك، فلما انقضت الصالة، ثارت صيحة عظيمة على أسد ظهر فةي 
الشعراء فاخذ حيا، واتي به إلى الموضع التي صلوا فيه وقتل هناك، فقال عبدالرحمن بن 

م هذا بلد ال يفارقةه سةفك دم وال حةرب أبةدا، وابتةدوا مةن تلةك السةاعة فبنةو فةي ذلةك رست
الموضةةع مسةةجدا، وقطعةةوا خشةةبه مةةن تلةةك الشةةعراء، فهةةو كةةذلك إلةةى اليةةوم، وهةةو مسةةجد 

 .(51«)جامعها
ويتفق ابةو زكريةا يحةي بةن ابةي بكةر مةع البكةري فةي كةون أن تةاهرت الحديثةة مةن بنةاء 

أن جماعة المسلمين اتفقوا أن ينتخبوا موضعا يبنون »كر: عبدالرحمن بن رستم، حي  يذ
فيةه مدينةة تكةةون حةرزا وحصةنا لفسةةالم، فارسةلوا الروافةد فةةي األر  فرجعةوا فةةدلوهم 
على تةاهرت، فةاتفق جمهةور المسةلمين مةع أهةل تةاهرت القديمةة علةى أشةياء معلومةة أن 

السةباع والهةوام، فلمةا ياخذوها من غلتها. وقد كانت قبةل ذلةك غياظةا عةامرة بةالوحو  و
اتفقوا على عمارتها، أمروا مناديا ينادي، إلى من بها من الوحو  والسباع: أن اخرجوا، 
فانا أردنا عمارة هذه األر ، واجلوا لها ثالثةة أيةام. وبلغنةا أنهةم رأوا بهةا وحشةا تحمةل 

عمارتها أوالدها في أفواهها، خارجة منها، فكان ذلك مما رغبهم فيها وزادهم بصيرة في 
وإنشائها. ثم إنهم أطلقوا فيها النيران، وأحرقت النيران ما عليها من أشةجار، وقةد عمةدوا 
إلةةى أصةةول تلةةك األشةةجار فلمةةا جةةنهم الليةةل طرقةةت الخنةةازير تلةةك األشةةجار، فصةةاروا 
يحفرونها حتى أتت على آخرها، حي  شمت ريةح ذلةك الحةيس، فلمةا أصةبحوا، وجةدوها 

ر ، ثم إنهم عمدوا إلى مكان فاصلحوه لصالتهم، فلمةا أرادوا كلها مقتلعة على وجه األ
أن يبنوهةةا انتخبةةوا أربعةةة أمكنةةة واقترعةةوا عليهةةا أيهةةا يجعلونةةه للمسةةجد الجةةامع، فوقعةةت 
قةةرعتهم علةةى المكةةان األول الةةذي أصةةلحوه للصةةالة، فبنةةو المسةةجد الجةةامع، فاخةةذوا فةةي 

 .(5۲«)إنشائها وعمارتها، فجعلوها ديارا وقصورا
عذاري هو اآلخر يؤيد هذا الرأي حي  يذكر بان بناء تةاهرت الحديثةة كةان فةي سةنة  ابن
بمةا ال يعةرف »م، في حين يرجع بناء تاهرت القديمة إلةى تةاريخ قبةل ذلةك 761هـ/144
، وإنهةةا كانةةت موجةةودة منةةذ العهةةد األول للفتوحةةات حيةة  يةةذكر أن عقبةةة بةةن نةةافع «أولةةه

وقةد »م( مر بتاهرت 683-681هـ/64-6۲الثانية) الفهري لما غزا المغرب خالل واليته
اجتمع الروم والبربر في إقليم تاهرت اجتماعا عظيما، فخطب عقبة الناس ووعظهةم، ثةم 

                                                           
 .68ابوعبيد البكري، المصدر السابق، ص (51
ماعيل العربي، المكتبة ( ابو زكريا يحي بن ابي بكر، كتاب سير األئمة وأخبارهم، تحقيق وتعليق اس5۲

 .53، ص1۹7۹الوطنية الجزائر، 
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زحف إلى الكفار، فالتحم الجمعان، فولى الكفار منهةزمين، فابةاد فرسةانهم وقتةل حملةتهم، 
 . (53«)وقطعوا آثارهم وفرق جمعهم، وسبقتهم خيل المسلمين إلى باب مدينتهم، فافنوهم

ومما سبق يظهر لنا أن تاهرت هو اسم لمدينتين، األولى قديمة يرجع بناؤها إلى فترة مةا 
قبل اإلسالم)الفترة القديمة(، وباالعتمةاد علةى مةا ذكةره البكةري بخصةوص موقعهةا الةذي 
ياتي في شرق تاهرت الحديثة وعلى بعد خمسة أميال، فان موقعها من المحتمل جةدا  أن 
يكةةون هةةو نفسةةه الةةذي بنةةى االسةةتعمار الفرنسةةي مدينةةة تيةةارت الحاليةةة، خاصةةة وان هةةذه 

، (54)المدينة كانةت معروفةة عنةد الرومةان وكةان بةه معسةكر ضةمن منشةيت خةط اللةيمس
بينما تعتبر تاهرت الحديثة من بناء عبدالرحمن بن رستم وهي المعنية بالموضوع، والتي 

لى اليةوم بةالقرب مةن مدينةة تاقةدمت الحاليةة، وهةي علةى ال تزال بقاياها وخرائبها ماثلة إ
نفس الحال الذي وصفها به البكري تقع فوق هضبة ضمن جبل جزول وفي جنوبهةا نهةر 

 مينة وفي شرقيها نهر صغير تجتمع مياهه من عيون تسمى تات .
نا أما بالنسبة لقلعة األمير عبدالقادر فآنها حظيت بوصف أكثر دقة من سابقتها، بل وصلت

كانةت تقةع  األميةران قلعة ب عنها مخططات معاصرة لبنائها، حي  يذكر الدكتور بودانس
، وهو ما ينطبةق (55واد مينا الذي يبعد عنها بمسيرة عشرة دقائق) أسفلهافوق هضبة في 

 و( 1رقةةم شةةكلم )انظةةر ال1836 (De France)دي فةةرانس كةةل مةةنمخطةةط تمامةةا مةةع 
 .(۲رقم شكلم)انظر ال1838سنة ( Wernier)فرنيي

 227,3ع 367,2س   366,2أمةةةا المعطيةةةات الميدانيةةةة، فآحةةةداثيات الموقةةةع تقةةةدر بةةةـ: س
مقيةةةاس  ۲15سةةةابقا( رقةةةم  Prévost-Paradolمةةةن خريطةةةة مشةةةرع الصةةةفا) 228,3ع  
جنوبيةة، ترتفةع الشةمالية  واألخةر شةمالية  إحداهمامن ربوتين ، وهو يتكون 50000\1
ومةن خةالل المقارنةة بةين هةذه ، م850بةـوبيةة الجنومسةتو  سةطح البحةر،  لةىم ع86۲بـ

المعطيات وما تناقلته المصادر التاريخية، فان مدينة تاهرت الرستمية تكون قد بنيت فوق 
الهضبة الشمالية، في حين بنيةت قلعةة األميةر عبةدالقادر فةوق الهضةبة الجنوبيةة المحاذيةة 

لما اتسع عمةران المدينةة فةي  حي لواد مينة، غير أن هذا ال يمنع من تداخل فيما بينهما، 
، كمةةا تةةذكر المصةةادر (56)العهةةد الرسةةتمي بنيةةت فةةي خةةارج أسةةوارها قصةةور وحصةةون

التاريخيةةةة أن األميةةةر عبةةةدالقادر بنةةةى حصةةةنه المحةةةاذي للقصةةةبة علةةةى أنقةةةا  بقايةةةةا 
،  لكنةةه ومةةع ذلةةك تبقةةى النةةواة الرئيسةةية للمةةدينتين متباعةةدتين عةةن بعضةةهما (57)رسةةتمية
 البع .

                                                           
 .73-۲5، ص1ابن عذاري المراكشي، المصدر السابق، ج (53
 .۲48-۲43، ص 1محمد البشير شنيتي، المرجع السابق، ج (54
 .1۲8-1۲7ص المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  رشيد بورويبة، :نقال عن (55
تميين، تحقيق وتعليق محمد ناصر و ابراهيم بحاز، دار الغرب ابن الصغير، أخبار األئمة الرس (56

               . 84، 83، 6۲، 16، ص1۹86لبنان، -اإلسالمي، بيروت
 . 1۲۹-1۲8ص المرجع السابق،،  األميرتاقدمت عاصمة  ،رشيد بورويبة :نقال عن (57
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ن هذا التباعد بين المدينتين تاريخيا وميدانيا إال أن بعة  البةاحثين لةم يتمكنةوا وبالرغم م
( G.Marçaisمارسةةةةةي)مةةةةةن التمييةةةةةز بينهمةةةةةا، ونخةةةةةص بالةةةةةذكر هنةةةةةا كةةةةةل مةةةةةن ج.

(، اللةةةذان قامةةةا بحفريةةةة فةةةي الموقةةةع واكتشةةةفا علةةةى إثرهةةةا قصةةةبة D.Lamarد.المةةةار)و
( بعةد Cadenatهمةا هةذا كادنةا)، وقةد اسةتغرب من(58)ينالرسةتمياألئمةة  يعتبرانها قصبة

االسبار التي أجراها بالموقع، حي  يتساءل هو اآلخر عن سبب وضعهما لهذه الفرضية، 
، ومةةن تلةةك (5۹)رغةةم أن المعطيةةات التاريخيةةة تشةةير إلةةى أنهةةا قصةةبة األميةةر عبةةدالقادر

 المعطيات نذكر ما يلي: 
التةي شةيد  وجود هذه القصبة المكتشةفة فةي الربةوة الجنوبيةة، وهةي الربةوة -1

 فوقها األمير عبدالقادر قلعته.
تقةةارب نتةةائج الحفريةةة والمصةةادر التاريخيةةة بشةةان المقاسةةات اإلجماليةةة  -۲

 للقصبة كما سنبينه الحقا.

توافق نتائج الحفريةة والمصةادر التاريخيةة حةول خصةائص بعة  أجةزاء  -3
 القصبة، مثل وجود الفناء الوسطي والدهاليز.

الباحثةةان بقايةةا معماريةةة فةةي السةةهل الةةذي يوجةةد أسةةفل وباإلضةةافة إلةةى القصةةبة اكتشةةف 
الربوتين، وهما يعتقدان أيضا أنها رستمية وقد كانت تستغل كخزانات للماء، غير أن هذه 

 الفرضية تستحق التوقف عندها أيضا من جانبين:
 أوال: أن هذه البقايا ال يمكن اعتبارها خزانا وإنما حماما وذلك لألسباب التالية:

القصبة والحصةن، فلةو كةان خزانةا وضةع تحسةبا  أسوار بعيدا عنلوجوده  -1
 .بالقرب منهما وتحت حمايتهماحصار لوضع ألي 

احتواؤه على غرف عديدة وبمقاسات مختلفة مفتوحة على بعضها البع   -۲
وهةةي ميةةزات تفتقةةد منهةةا الخزانةةات، التةةي عةةادة مةةا تكةةون ذات ، بةةابواب

انبها فتحة صغيرة تسمح تخطيط بسيط مشكل من غرفة فتحت في احد جو
بمرور الماء، كتلك التي بناها الفاطميون في رقادة والحماديون في القلعة، 
وأحيانا تكون مشكلة من غرفتين أو أكثر متالصقة تربط بينها قنوات مثل 

 (.60ما هو الحال في الخزانات األغلبية في القيروان)

                                                           
58

)   G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P.33, 41-42.                                                   

               

Bulletin 1959», in -Tagdempt 1958–, «Recherches à Tihert CadenatP. )
5۹

,                 d’archéologie algérienne 395.-1979), Fasc II, P.394-VII(1977  
، 1۹77مطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الدولة الحمادية تاريخها وحضارتها، ديوان الرشيد بورويبة (60
 . انظر أيضا:474ص

   M.Solignac, «Recherches sur les installations hydrauliques de Kairouan et des 

 Annales de l'Institut d'études Orientales,, in  »steppes Tunisiennes du VII au XI Siècle

Alger, X, (1952), P.77,81,97,240.     
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رانةه وفةي جد تتخلةلغرفه وكةوات صةماء  إحد وجود مقاعد حجرية في  -3
تلةك المقاعةد ولمةا  إلةىجميع غرفه من الداخل، فلو كان خزانةا لمةا احتةاج 

 الكوات.تلك  إلىاحتاج 

احتواؤه على موقد مازالت آثاره ماثلة إلى اليةوم، وهةذه ميةزة مةن ميةزات  -4
 الحمامات عبر التاريخ. 

ن األسةباب التةي عنتساءل  اما يجعلنخارج ، وهذا ال إلىوجود باب يؤدي  -5
ان إلى االعتقاد ب ( D.Lamarد.المار)( وG.Marçaisمارسي)ج.دفعت 

 هذا المبنى خزانا وهو مفتوا على الخارج!.
ثانيا: أن خزانات الميةاه يفتةر  أن تكةون داخةل أسةوار المدينةة والبقايةا هةذه تقةع خةارج 
أسةةوار مدينةةة تةةاهرت الرسةةتمية، بينمةةا تةةذكر المصةةادر التاريخيةةة أن قلعةةة األميةةر كانةةت 

فامةا  المدنيةة. منشةيتالحكومية، وقسم خةاص بال نشيتقسمين، قسم خاص بالممن  مكونة
تقع في مكان مرتفع نوعا ما، في القسم الشرقي بالنسةبة للمبةاني فكانت المباني الحكومية 

و المتمثلةة فةي المبةاني المدنيةة  أمةا سةطبل،القصةبة والحصةن واإل وكانةت تشةملالمدنية، 
، ومنةه فةان البقايةا المكتشةفة (61على امتداد منحدر الهضبة) فهي مبنيةالمساكن العمومية 

 تكون ضمن نطاق مدينة األمير عبدالقادر.

لقةد                                               البقايا األثرية لتااهرت الرساتمية: -5

، كانت تاهرت تضم العديد من المباني، ولعل أول ما بدؤوا في تشييده هو المسجد الجامع
، ثةم شةرع عبةدالرحمن بةن رسةتم فةي (6۲)وقد كان هذه المسجد مكون مةن أربةع بالطةات

بناء داره التي كانت من طين، وتوزع الناس في المدينة مشةكلين أحيةاء، كحةي القةرويين 
 .(63)وحي الكوفيين وحي البصريين، وكان لكل حي مسجد ورحبة خاصة به

حمن بةن رسةتم، وقصةور افلةح بةن وكانت المدينة تضةم عةدة قصةور، منهةا قصةر عبةدالر
عبدالوهاب، وقصر ابي بكر بن افلح، وقصر ابةن عرفةة، ودار ابةي اليقضةان، وقةد كةان 
بع  هذه القصور مشكل من طوابق، حي  يذكر ابةن الصةغير فةي حادثةة كةان القاضةي 

فةدخل »يبح  فيها عن ابنة جارية اختطفت، ودلته أمهةا علةى دار يمكةن أن تكةون فيهةا، 
لل بيوتها بيتا بيتا وموضعا موضعا فلم ير شيئا، ثةم صةعد أعلةى الةدار والمةرأة الدار وتخ

 .(64«)معه فلم يجد شيئا
، (65)والى جانب القصور بنيت بالمدينة عدة حمامات التي فاق عددها اثنةي عشةر حمامةا

عشرة »، كما أحيطت المدينة بسور قدر طوله حسب الحسن الوزان بـ(66)وخانات عديدة

                                                           
 .    8۹-88ص ،اسكوت)الكلونيل(، المصدر السابق (61
             .68ابوعبيد البكري، المصدر السابق، ص (6۲
                      . 38، 36، 33ابن الصغير، المصدر السابق، ص (63
                                     . ۹1، 87، 75، 61، 38نفسه، ص (64
                                     . 68ر السابق، صابوعبيد البكري، المصد (65



 9دراسات في آثار الوطن العربي 

 

 - 689 - 

، وقةد فتحةت فيةه أربعةة أبةواب هةي: (67«)حظ ذلك من تتبع أسس أسةوارهاأميال كما يال
بةةاب الصةةبا وبةةاب المنةةازل وبةةاب األنةةدلس وبةةاب المطةةاحن، ويةةذكر البكةةري أيضةةا أن 

 .(68)بتاهرت قصبة كانت تسمى بالمعصومة وهي تشرف على السوق
ولمةةا توسةةع عمةةران المدينةةة وكثةةر سةةكانها بنيةةت الةةدور والقصةةور والحصةةون خةةارج 
أسوارها، حي  بنت نفوسة العدوة التي تتسمى بها، وبنى العجم قصورا لهم، وبعةد الفةتن 
التي مرت بها الدولة الرستمية شيد العجم ونفوسة في عدوتهم حصنا تعلوه أبراج، وبنةى 
العرب والجند في مقابل ذلك حصنا يبعد عن حصن نفوسة برمية سهم، وكان يفصل بين 

 .(6۹«)لنهر الصغيرنهر يعرف با»هذين الحصنين
وإذا عدنا إلةى الدراسةات األثريةة والمعطيةات الميدانيةة، فةان المدينةة ذات شةكل مسةتطيل 

م 1100(، وقةد قةدرا مقاسةاتها بةـD.Lamarد.المةار)( وG.Marçaisمارسةي)حسب ج.
م عرضا، ووضعا لها مخططا يتسع للهضبتين الشةمالية والجنوبيةة 800الى 700طوال و

(، وحةددا أمةاكن تةوزع األبةواب، حية  كةان بةاب األنةدلس فةي 3قمللموقع)انظر الشكل ر
الناحية الشمالية المواجهة لألندلس، وباب المطاحن فةي الناحيةة الغربيةة المؤديةة إلةى واد 

، (70)مينة، وباب الصبا في الناحية الشرقية، بينما كان بةاب المنةازل فةي الجهةة الجنوبيةة
ة ير  أن المدينة كانت تحتل الهضبة الشمالية في حين كادنا واعتمادا على الصور الجوي

 .(71)م عرضا۲00م طوال و400فقط، وان مقاساتها تقدر بـ 
م(، تفصةلها عةن 5×5سور المدينةة بنةي بالحجةارة، وتتخللةه أبةراج مربعةة ذات مقاسةات)

م، وال زالت تظهر بع  تلك األبراج وبقايةا مةن السةور)انظر ۲0بعضها البع  مسافة 
أما باقي المعالم فآنها هةي األخةر  انةدثرت، وصةارت تحةت األنقةا ، (، 1الصورة رقم

ولم يعد ير  منها شيء، وبعد الحفريةات التةي أجريةت فيهةا مةن طةرف كادنةا بةين سةنتي 
ومعطاوي )اواخر الثمانينات وبداية التسعينات( فقد تم الكشف عةن بعة  1۹58-1۹5۹

نة الرستمية، األول اكتشةف فيةه بنايةة البقايا، حي  قام األول بثالثة اسبار في محيط المدي
مشكلة من ثال  غرف متتالية، تنفتح على ساحة واسعة مفرشة بالحجارة، الغرفة األولى 

م، 0,55(، فتح فةي الجهةة الجنوبيةة الشةرقية منهةا بةاب عرضةه م3,30×2,80مقاساتها )
ا (،  فةةتح بةةاب فةةي ضةةلعها الجنةةوبي بعةةر  يتةةراوم2×7,20الغرفةةة الثانيةةة مسةةتطيلة)

                                                                                                                                                         
                                     . 86، المصدر السابق، صابن حوقل (66
 .40، ص۲الحسن بن محمد الوزان الفاسي، المصدر  السابق، ج (67
                                     . 66ابوعبيد البكري، المصدر السابق، ص (68
                                     . 84، 83، 62، 16ابن الصغري، املصدر السابق، ص (6۹
70

) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P.32, 33.                                                           
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) P.Cadenat, «Recherches à Tihert –Tagdempt», op.cit, P394.                           
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م، وتتشةةكل أرضةةية هةةذه الغرفةةة وسةةابقتها مةةن طبقةةة سةةمكها يصةةل الةةى 0,90-0,95بةةين
 .م، تتكون من ركام من حجارة الدب  والحصى وشقف القرميد واآلجر والطين1,10

(، أرضيتها مبلطةة بصةفائح حجريةة غيةر م6,60×3الغرفة الثالثة مستطيلة هي األخر )
هةةي متراصةةة فيمةةا بينهةةا، وفةةي أسةةفل سةةم و8-6منتظمةةة األوجةةه، يتةةراوا سةةمكها بةةين 

جةةدرانها عثةةر علةةى بقايةةا جصةةية مدهونةةة، وقةةد فةةتح فةةي هةةذه الغرفةةة بابةةان، احةةدهما فةةي 
الجدار الجنوبي له نفةس المقاسةات مةع بةاب الغرفةة الثانيةة، بينمةا الثةاني فةتح فةي الجةدار 

 الشرقي، وفي فترة الحقة أضيف جدار سد من خالله هذا الباب.
يةؤدي مباشةرة إلةى سةاحة  وعلى نفس عر  بابها الشةرقي ممةر صةغير يلي هذه الغرفة

م يوصل إلى الغرفة الرابعة، بنيت 0,80واسعة، كما فتح في ضلعه الشمالي باب عرضه 
هذه الغرفة باآلجر، غير انه اندثرت منهةا جوانةب كثيةرة، األمةر الةذي لةم يسةمح بآعطةاء 

افة جدار أمةام بابهةا المةذكور، وعلةى مقاساتها، كما أنها تعرضت في فترة الحقة إلى إض
 خالف الغرف السابقة فقد بلطت أرضية هذه الغرفة ببالطات آجرية.

مةن الغرفةةة الرابعةةة وعبةةر بةاب فةةي جةةدارها الشةةمالي نةدخل الةةى الغرفةةة الخامسةةة، وهةةي 
(، وهةي كالغرفةة السةابقة متقنةة البنةاء، وقةد م7×2,50مستطيلة الشكل تقةدر مقاسةاتها بةـ)

ا الشةمالي فةي فتةرة تاليةة، وبةالقرب مةن ركنهةا الشةمالي الشةرقي توجةد فتحةة دعم جداره
م، يتقةةدمها حةةو  صةةغير يبلةةغ قطةةره وعمقةةه 1م و0,80معقةةودة ارتفاعهةةا يتةةراوا بةةين

 م.0,30
والى جانب هذه الغرف توجد أجزاء أخر ، لكن الحفرية لم تتواصل فيها، وقد عثةر فةي 

علةى عةدة تحةف فخاريةة وخزفيةة  -ية السةالفة الةذكرإضافة إلى البقايا المعمار-هذا السبر 
سةةم طةةوال 16إلةةى  15ومعدنيةةة وقطةةع زجاجيةةة، وبقايةةا القرميةةد الةةذي قةةدرت مقاسةةاته بةةـ

سم، كما عثر على نوعين من اآلجةر: األول مقاسةاته 4,5و4 سم وارتفاعه بين10إلى9,5
 .(7۲)سم4× 1۲×۲4سم، والثاني4×12,5×26,5

لقرب من سور المدينة وأحد أبراجها، ونظرا لعدم العثور على أما السبر الثاني فقد كان با
نتائج مشجعة تم توقيف الحفر فيه، ومما عثر في هذا المكان جةزء مةن بنايةة يتشةكل مةن 
أربع غرف، األولةى علةى شةكل ربةع دائةرة، فةتح فيهةا بابةان، األول فةي الةركن الجنةوبي 

ألخيةر نةدخل إلةى الغرفةة الثانيةة، الغربي، والثاني في وسط الجةدار الشةمالي، ومةن هةذا ا
(، م4×2,30(، وهةي األخةر  تنفةتح علةى الغرفةة الثالثةة)م2,30×2والتي تبلغ مقاسةاتها)
م مفتوا في جدارها الغربي نةدخل إلةى الغرفةة الرابعةة، وهةي ذات 1وعبر باب عرضه 
 (.م3,50×2,30مقاسات تقدر بـ)

بقايا برج يبلغ سمكه في القاعدة  م من هذه الغرف وفي اتجاه الشمال توجد7,5وعلى بعد 
م، توجةةد فةةي أسةةفله فتحةةة عبةةارة عةةن قنةةاة تسةةمح بمةةرور المةةاء 1,5م وفةةي األعلةةى 1,65

سم. ومثل ما هو الحال في السةبر السةابق، 3۲سم وارتفاعها ۲4-۲3يتراوا عرضها بين

                                                           
72

) P.Cadenat, «Recherches à Tihert –Tagdempt», op.cit, P.395-397.                                                                                                                       
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فقةةةد عثةةةر علةةةى بقايةةةا متنوعةةةة خاصةةةة منهةةةا الفخاريةةةة والخزفيةةةة، وهةةةي مطليةةةة بةةةالوان 
 .(73))احمر اجري واخضر...(مختلفة

السبر الثال  كان خارج أسةوار المدينةة فةي مكةان يتوسةط الهضةبتين بةالقرب مةن محطةة 
، وكةةان الحفةةر فيةةه إلةةى غايةةة الوصةةول إلةةى ²م۲5القطةةار، وقةةد شةةمل هةةذا السةةبر مسةةاحة 

األر  البكر، ولم يعثر فيه على بقايةا معماريةة، فةي حةين تةم الكشةف عةن بقايةا فخاريةة 
وبقايةةا عظةةام اإلنسةةان، وقطةةع نقديةةة رومانيةةة وإسةةالمية، لكةةن حالتهةةا ال تسةةمح عديةةدة، 

 . (74)بقراءتها جيدا، وبقايا زجاجية ومعدنية وحلي
( من خالل اسباره هذه، انةه لةم يعثةر علةى Cadenatومن المالحظات التي سجلها كادنا)

ة األمير عبدالقادر بقايا الفحم او أي إشارة تدل على حريق مس المدينة، مما يعني أن قلع
لم تبن فوق هذه الهضبة وإنما في الهضبة الجنوبيةة، باعتبةار أن العةدو لمةا هاجمهةا وجةد 

 .(75)األمير قد خربها واحرقها
، واكتشفت على إثرها حمام، غيةر (76)الحفرية الثانية قامت بها السيدة معطاوي)سوفاي(

لةةى مخطةةط كامةةل أنهةةا هةةي األخةةر  لةةم تكتمةةل، األمةةر الةةذي صةةعب مةةن الحصةةول ع
(، وتتكةةون األجةةزاء المكتشةةفة مةةن رواق 7-8والصةةور رقةةم 6للحمةةام)انظر الشةةكل رقةةم

( يتجه من الغرب إلى الشرق، وهو يفضي إلى جناحين، األول ندخل إليه م4,70×1,80)
(، ومنةةةةةةه نصةةةةةةل إلةةةةةةى الغرفةةةةةةة م0,70عبةةةةةةر بةةةةةةاب فةةةةةةتح فةةةةةةي ضةةةةةةلعه الشةةةةةةمالي)

وفي وسطها توجد فتحةة يصةل قطرهةا  (، أرضيتها مبلطة باآلجر،م3,80×1,90األولى)
(، من المحتمل أنها وضعت لتسمح بتسرب الماء إلى القنوات التةي فةي أسةفل م0,20إلى)

( مماثةل وعلةى نفةس م0,70الحمام، وفي وسط الجدار الشمالي من هذه الغرفة فةتح بةاب)
ا المستو  مع الباب األول، وعلى جانبيةه توجةد دخلتةان، تقةدر مقاسةات كةل واحةدة منهمة

(، وهما مفتوحتان من جهة واحدة فقط على الغرف، مما يجعلنا نحتمةل م0,90×0,80بـ)
 أنهما كانتا تستخدمان لنزع المالبس.

( تتكةةون مةةن مسةةتويين، األرضةةي يةةنخف  عةةن مسةةتو  م3,60×2,10الغرفةةة الثانيةةة)
م، أرضةةيته مغطةةاة بةةالمالط، وقةةد فةةتح فةةي جةةداره الشةةمالي 1أرضةةية الغةةرف بحةةوالي 

ي فتحتةةان متقابلتةةان تخترقةةان سةةمك الجةةدار تسةةمحان بمةةرور المةةاء والبخةةار إلةةى والجنةةوب
الغةةرف المجةةاورة. المسةةتو  الثةةاني مةةبلط بصةةفائح حجريةةة غيةةر منتظمةةة الشةةكل يصةةل 

( يةةؤدي إلةةى م0,70سةةم، فةةتح فةةي ركنةةه الجنةةوبي الشةةرقي بةةاب عرضةةه)10سةةمكها إلةةى 
  مربع يحتةل الةركن الشةمالي (، وعلى يسار الداخل يوجد حوم4×2,10الغرفة الثالثة)

                                                           
73

) ibid, P.397-398.                                                                                                                        
74

) ibid, P.398-399.                                                                                                                        
75

) ibid, P.398-414.                                                                                                                        
لم نعثر  على تقرير هذه الحفرية منشورا أو غير منشور وقد استفسرنا من صاحبة الحفرية  (76

 .سنة من إجراء الحفرية15وأعلمتنا أن التقرير لم ينشر على الرغم من مرور ما يزيد عن 
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(، وبجانبةه قنةاة م1,10×1,10الغربي من الغرفة، وهةو مبنةي بةاآلجر، وذو شةكل مربةع)
م، 1تخترق الجةدار الشةمالي الةذي يبةدو انةه الجةدار الخةارجي للحمةام، حية  يبلةغ سةمكه 

 م.1( وارتفاعها م1,40القناة تمر عبر فتحة معقودة عرضها)
 (،م4,50×2,30)ي الناحية الشمالية توجد غرفة بمقاساتوالى جانب الغرفة الثانية ف

تظهر منها بع  األجزاء فقط، األمر الذي لم يسمح لنا بتحديد مداخلها ووظيفتها، وال 
يبدو أنها منعزلة عن الحمام، فهي متصلة بالغرفة الثانية عن طريق القناتين التي سبق 

الجناا   الشمالي لهذه الغرفة.ذكرهما والمفتوحتان في المستو  األرضي من الجدار 
الثاني من الحمام ياتي في نهاية الرواق الرئيسي، ويجد الداخل على يمينه قاعة كبيرة لم 

م، ويقابل بابها 3,9م وعرضها6,5تكشف الحفرية عن كامل أجزائها، يقدر طولها بحوالي
يتجه نحو الشمال، وفي نهايته توجد دخلة  م0,9عرضهرواق صغير 

( مفتوحة كلية على هذا الرواق، وقبلها غرفة مفتوحة هي األخر  م3,10×0,95ضيقة)
م، ليتشكل عن 1م في مقدمتها على الرواق، ثم تنغلق بواسطة جدار بارز بمقدار 1,45

م، ومنه ندخل إلى الجزء المتبقي من هذه الغرفة، والذي يقدر 1,20ذلك باب عرضه
العموم فان هذا الحمام استعمل وعلى .(4م)انظر الشكل رقم2,20م وعرضه1,10طوله

م، وفرشت أرضيته أحيانا 4×14×۲8في بنائه الحجارة واآلجر الذي تقدر مقاساته بـ
بالمالط، وأحيانا بصفائح حجرية، وأحيانا أخر  باآلجر، كما ان سمك سوره الخارجي 

(، كما يالحظ أن هذا السور دعم في بع  جهاته من الداخل م1,20و0,90يتراوا بين)
من اآلجر، قد يكون هذا ناتج عن أعمال ترميم خضع لها الحمام في فترة الحقة،  بصف

البقايا -6 (م0,40×0,30بـ)لداخليةالتي تفصل بين بع  الغرف ويقدر سمك الجدران ا
يغطي                                               لتاقدمت األمير عبدالقادر:األثرية

ألمير عبدالقادر بقايا بع  األسوار وركام من الحجارة، أما الجزء العلوي لموقع قلعة ا
م، ولم يبق من المنشيت سو  1۹76الجزء السفلي فقد بنيت فيه قرية فالحية منذ سنة 

                                                                       بع  أساسات القصبة وجزء مردوم من الحصن والحمام الذي وضع حوله سياج. 
من خالل                                                                         القصبة: -أ

المعاينة الميدانية للموقع، فانه لم يعثر على أي شيء من أنقا  القصبة باستثناء بع  
المالط   األحجار المتناثرة هنا وهناك. وهي عبارة عن حجارة غير مهذبة يبدو عليها آثار

المشكل أحيانا من طينة حمراء وأخر  بيضاء، مما يدل على أنها كانت مستعملة في 
بناء القصبة، يضاف إلى ذلك بقايا أجزاء من السور الشرقي الذي ال يتعد  طوله 

( حول هذه القصبة 77وقد أجريت عدة حفريات) م.0،5م وارتفاعه ۲م وسمكه4الحالي

                                                           
التي قاما بها في سنة  (Lamar( والمار)Marçaisمارسي)(من بين تلك الحفريات نذكر: حفرية 77

 انظر:، 1۹41
 G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P.24-57.                                                                                              
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بينها وضع مخطط له والذي من خالله سنحاول تقديم  أسفرت على نتائج جد ايجابية من
( Marçaisمارسي)وصف للقصبة مع االستعانة بالوصف الذي قدمه 

(، وما يالحظ على هذا المخطط هو أننا ال نجد له أثرا في الواقع)الشكل Lamarالمار)و
 (.5رقم

 نوبيةة الغربيةةالجهةة الشةمالية الشةرقية والجتاخذ القصبة شكال مستطيال، يبلغ طولها فةي 
تشةةةغل  م، 33،65الجهةةةة الجنوبيةةة الشةةةرقية والشةةمالية الغربيةةةة فيبلةةغ طولهةةةا  أمةةام، 66

م ، بنيةةت 1،5و1،44يتةةراوا بةةين  أسةةوارهاسةةمك زواياهةةا أبةةراج بةةارزة إلةةى الخةةارج، 
 . بالحجارة والدب 

 وللقصبة مدخل واحد مةن الجهةة الشةمالية الشةرقية، يبعةد قلةيال عةن وسةط الجةدار وينفةتح
م ، علةى جانبيهةا مقاعةد حجريةة مكونةة مةن 5،10م وطولهةا ۲،44على سقيفة عرضةها 

جةر، كانتةا فةي صفين متقابلين كل واحد في جهة، وفي وسط كل مقعد توجةد كتلةة مةن اآل
سةةاريتين ترتفةةع فوقهمةةا قوسةةان تزينةةان السةةقيفة،  أوتشةةكالن قاعةةدتين لةةدعامتين  األصةةل
  .قبو اسطواني ويعلوهما
م عرضةا ۲0ته ال تقةل عةن افناء واسع مسةتطيل الشةكل مقاسة أوعلى ساحة  ةالسقيفتفتح 
 أنالمربعةة، ولسةوء الحةظ  األمتةارببالط بقيةت منةه بعة   مغطاة أرضيتهم طوال، 53و

 هذا الفناء قد تعر  للحفر والتخريب.
ومقاسةةات  أشةةكالغةةرف منتظمةةة ومتجةةاورة ذات  األربةةعتحةةيط بالفنةةاء فةةي الواجهةةات 

نةةا القةةول بةةةان عةةر  الواجهةةات الشةةةمالية الشةةرقية والجنوبيةةة الشةةةرقية مختلفةةة، ويمكن
 .(78)م6والجنوبية الغربية تقريبا ثابت ويقدر بحوالي 

)الشةكل نان متجاورتاقاعتة توجدفي الواجهة الشمالية الشرقية وعلى يسار رواق المدخل 
ا فقةةد جةةدرانهم أمةةاالمةةدقق والجةةبس،  بةةاآلجرمبلطةةة  أرضةةيتهماعرضةةيا،  (5، 4: 5رقةةم

مةع  بةالموازاةكسيت بطةالء نةاعم، تتقةدمهما شةبه قاعةة بنةي فةي طرفيهةا سةوران يمتةدان 
حائطي القاعتين، وينتهيان عند مدخل كل واحدة منهما، كما تتقةدم المسةاحة الفاصةلة بةين 

كانةت خشةبية تشةكل  أنهةاالسةواري، يفتةر   أومدخلي القاعتين مجموعة من الةدعامات 
 األرضةيكما يفتر  وجود طابق ثاني لةه نفةس تخطةيط الطةابق ظلة لقاعتي االستقبال، 
 .(7۹)مشكل من رواق وقاعتين

نفةس  ( لهمةا17، 16: 5)الشكل رقةمفي الواجهة المقابلة للمدخل توجد بنايتان متجاورتان
غرفةة وسةطية  إلةىكةل واحةدة منهمةا عبةر مةدخل يةؤدي  إلةىالتخطيط والمقاسات، ندخل 

                                                                                                                                                         

– P.Cadenat, Recherches à Tihert، انظر:1۹7۹سنة  Cadenatوحفرية الباح  كدنا  -

Tagdempt, op.cit, P.394-395.  
78

)  G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P46.  
79

) ibid, P48.                                                                                                                                                                                 
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غةةرف كةةل بنايةةة مةةن  إحةةد بةةابين، وتةةؤدي  ا بواسةةطةتنفةةتح علةةى غةةرفتين جةةانبيتين لهةة
 تحتالن نهاية طرفي الواجهة. (18، 15: 5)الشكل رقمغرفة رابعة  إلىالبنايتين 

م وعرضةها يتةراوا بةين 4،50كل هذه الغرف ذات مقاسات متقاربة جدا، عمقها حوالي 
 متجاورة. باقبية أوكانت مغطاة بعوار  خشبية  أنهام، يحتمل ۲،5و۲

صغيرة بنيت بحائط سميك  حجرةنجد في نهاية عمقها  (5)الشكل رقم17رقم  غرفةفي ال
المفحمةة  أنهةاعلى طبقة سميكة من الرماد، يحتمةل  أرضيتهامتقن البناء ومطلي، تحتوي 

 الحجةرةهةذه  (Lamar( والمةار)Marçais( ويعتبر مارسةي)80بودانس) إليها أشارالتي 
 (.81موقدا لتحضير طعام ضيوف القصبة)

التةي تقةع فةي الزاويةة الجنوبيةة مةن الواجهةة  (5)الشةكل رقةم15رقةم ما نجةد فةي الغرفةةك
م، 1،۲الغرفةة بةـ أرضةيةسةقيفة خشةبية ترتفةع عةن  أووالمغطاة بقبو مهدي نجد فيها دكة 

(  Marçaisم، ويفتر  مارسةي)1،4وبينها وبين القبو المهدي الذي يشكل سقف الغرفة 
 إلةىعةدنا  إذالكةن  ،(8۲الحةراس) ألحدمرقد  أوخزن استخدمت كم أنها (Lamarالمار)و

ظهرت غرفة  بانهنجده يقول  فآننانص الدكتور بودانس الذي زار القصبة بعد تحطيمها، 
 أوتكةةون هةةذه الدكةةة  أن(، ومنةةه يمكةةن 83مفحمةةة) االتةةي كةةان يسةةكن فيهةةا وان فيهةة األميةةر

ن يدخل القصبة كانتةا مخصصةت، وان بنايتي الجهة الغربية المقابلة لماألميرالسقيفة مرقد 
 ولقادته البارزين. لألمير
الواجهةةة الجنوبيةةة الشةةرقية مةةن خمةةس قاعةةات كبيةةرات جةةدا، عمقهةةا ثابةةت ويقةةدر تتكةةون 

 (8: 5األولةى )الشةكل رقةم، الغرفةة أخةر  إلةىعرضها فيختلف من غرفةة  أمام 4،37بـ
األخيةةرة )الشةةكل  م، بينمةةا الغرفةةة1۹،56الموجةةودة فةةي الناحيةةة الشةةرقية عرضةةها يبلةةغ 

وتتميةز  (.84م)3،۲7  ال يتعةدالموجودة في الناحيةة الجنوبيةة فةان عرضةها  (13: 5رقم
بعضةها الةبع  فةي التخطةيط، فمنهةا ذات بةاب واحةد عةن  باختالفهةاغرف هذه الواجهةة 

، (5)الشةةكل رقةةم11ومنهةةا ذات مةةدخلين كالغرفةةة (،5)الشةةكل رقةةم13و8،1۲ كةةالغرف
غرفةة كبيةرة،  إلةىعبةر مةدخل واحةد يةؤدي  إليهةاندخل  وهناك غرفة مشكلة من غرفتين

 غرفة صغيرة. إلىمفتوا في ركنها الجنوبي الغربي باب يؤدي 
)الشةكل  14و 7والمتمثلةين فةي -الجنوبية الشرقية–المتبقين من هذه الواجهة  الجزأين أما
يؤدي ممرا كان  14رقم يكون الجزء أننجهل وظيفتهما ومقاساتهما، ويمكن  ( فآننا5رقم
 .غير مدمجة مع حائط القصبة أنهاخلف بنايات الواجهة الغربية التي يبدو لنا  إلى

                                                           
 .13۲ص المرجع السابق، ،األميرة تاقدمت عاصم رشيد بورويبة، :نقال عن (80

81
) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P.49-50                                                         

                       
82

) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P50.  
 .13۲ص  المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  رشيد بورويبة، :نقال عن (83

84
) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P50.   
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الجنوبيةة –غرف هةذه الواجهةة  أن (Lamarالمار)( وMarçaisويحتمل حسب مارسي)
 (.85)إسطبالت أواستخدمت كمراقد للجنود النظاميين  –الشرقية 

، األخةر يط عةن سةائر الواجهةات تختلف تماما الواجهة الشمالية الغربية من حي  التخط
غةرفتين أو فهي مشكلة من ثال  كتل بنائية مستطيلة الشكل، كل كتلة مكونة من رواقين 

والمالحةظ علةى هةذه الغةرف أنهةا علةى مهديةة،  أقباءا همغطيتمتجاورتين طوليا ضيقتين 
عنةه سةو   وال ترتفةع، أرضةية الفنةاءم عةن مسةتو  1،۹منخفضةة بةـشكل دهاليز، فهةي 

بانخفاضةةها الشةةديد عةةن الغةةرف الغةةرف المحاذيةةة لسةةور القصةةبة تتميةةز مةةا كم، 0،66بةةـ
 (.86المحاذية للفناء)

عبةةر ثةةال  فتحةةات ضةةيقة نوعةةا مةةا، (  ۲7،۲8: 5األولى)الشةةكل رقةةمالكتلةةة  إلةةىنةةدخل 
الغرفةة الثانيةة  إلى، وال ندري كيف يتم الدخول لألشياء أو لألشخاصاستعملت كممرات 
)الشةةكل  ۲6رقةةم قصةةبة، ويفصةةل هةةذه الكتلةةة عةةن الكتلةةة الثانيةةة رواقالموازيةةة لحةةائط ال

 الفناء. إلىبه سلم يسمح بالنزول (5رقم
في  وتتميز عنهافلها نفس تخطيط الكتلة السابقة، ( ۲4،۲5: 7)الشكل رقمالكتلة الثانية أما

 (۲3: 5)الشكل رقمعلى رواقمن الغرفتين وهما يفتحان لكل غرفة  مستقل مدخلوجود 
 لةه نفةس تخطةيط الةرواق السةابقهذا الرواق ، ويفصل هذه الكتلة عن الكتلة الثالثة اميأم
ومةا يؤكةد هةذا االفتةرا  قةول  ،(87طةابق ثةان) إلةىكانةا يؤديةان  أنهمةا، ويحتمل ۲6رقم

يجةري بنةاء طةابق ثةاني  بانةه 1838جةوان 17في رسالة مؤرخة بةـ( Daumas)دوماس
 (.88)للقصبة

هناك  أنشبيهة التخطيط مع الكتلتين السابقتين، غير ( ۲1،۲۲: 5)الشكل رقمالكتلة الثالثة
اكبةر مةن  إحةداهماغةرفتين  إلةىاختالفا طفيفا يكمن في ان الغرفة المحاذية للفناء مقسةمة 

 هذه الكتلة. إلىيدخل كان  أينمن  يوال ندر األخر 
كةون مةدخال يمكةن أن يالجهةة الجنوبيةة ب قابةلالم 14مماثل للمةر ۲0ويلي هذه الكتلة ممر

 .بالجهة الغربية المشرفة على المدينةثانيا 
كانةةةةت الكتةةةةل الةةةةثال  التةةةةي تشةةةةكل الواجهةةةةة الغربيةةةةة بالنسةةةةبة لفنةةةةاء القصةةةةبة حسةةةةب 

تسةةةتعمل كمخةةازن ومسةةةتودعات للمؤونةةة التةةةي  (Lamarالمةةار)( وMarçaisمارسةةي)
والةةذخيرة  لألسةةلحةكمخةةازن  أيضةةاحصةةار، وربمةةا اسةةتخدمت  أليحفظةةت بهةةا تحسةةبا 

ما الفناء فهي شبيهة بالدهاليز وهذا  أرضية(، ومادامت منخفضة عن مستو  8۹لحربية)ا

                                                           
85

) ibid, P50. 
86

) ibid, P50. 
87

) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P50.  
88

) G.Yver, op.cit, 1912, P224.                                   
89

) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P51. 
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دهةةاليز كانةةت  األميةةربةةان لقصةةبة ( Christian)وكريسةةتيان (Daumas)دومةةاس هيةةذكر
 (.۹0تستخدم كمخازن ومستودعات)

 يسةةميهاحيةة  ولقةةد تعرضةةت لوصةةف هةةذه القصةةبة مجموعةةة مةةن النصةةوص التاريخيةةة، 
 اهيعلةى شةكل مربةع طةول ضةلع (بالحصةن الكبيةر ويقةول عنهةا بانهةاDaumas)دوماس

 شمالي والجنةوبيها اليم، وارتفاع سور80 والشرقي والغربيم، 150شمالي والجنوبي ال
، م(10و8،5)قدما30و۲5بين  السورين اآلخرينارتفاع  يتراوا، بينما (۹1م()5)قدما 15

، األميةرفتحةات ، وفيهةا كةان مسةكن  األربعفتحت في زواياها  أقداموقد بلغ سمكها ثالثة 
 ألةف إليةواءوالنقود، وثال  وعشرون غرفةة تتسةع  األسلحةوحوانيت وسراديب ومعمل 

 (.۹۲والرصاص والكبريت ومواد البناء ) األسلحةوفيها مخازن  ،وثمانمائة جندي
علةةى شةةكل مربةةع، لهةةا بةةاب واحةةد، سةةمك  بانهةةاقةةائال ( Christian)ويصةةفها كريسةةتيان

م، 60و50طولها فيتراوا بين  أمام، 7و5وارتفاعها بين  م،1،5و1تراوا بيني أسوارها
ودهةاليز كانةت مسةتعملة  أروقةةبةرج، يتوسةطها فنةاء تحةيط بةه  أركانهةافي كل ركن من 

 (.۹3كمخازن)
مةن  أرخبيةلفةي وسةط ويقةول عنهةا بانهةا كانةت تقةع  األميةرقصةر بها سةميبةودانس في أما

ضةةخمة وعاليةةة ذات  باسةةواربعةةة الشةةكل، محاطةةة البنايةةات، وهةةو عبةةارة عةةن قصةةبة مر
 (.۹4مفحمة مالصقة للجدار) األميرشرافات، وكانت في غرفة 

يقةول عنهةا فةي حةين (، ۹5عبةارة عةن دار رديئةة البنةاء) بانها (Massot)ماصو ويصفها
م ۲0م طةةوال و50حسةةنة البنةةاء، وهةةي ذات مقاسةةات تقةةارب  ( بانهةةاEmerit)ايميريةةت

دافع، وهي مؤلفة من غرف منتظمة ومخةازن السةلع الحربيةة عرضا، وكانت تحرصها م
 (.۹6ذلك) هوما شابوالخيام 

                                                           
 G.Yver, op.cit, P204. P.Christian, L'Afrique Française l'empire ( انظر كال من:۹0

de Maroc et les déserts de Sahara, Paris, 1846, P389.                                                  
  سم.33سم او30،48ابهام وتساوي1۲ياردة وتساوي3\1(القدم: وحدة قياس طول انجليزية تساوي ۹1

92
) G.Yver, op.cit, P204.                                                                                                                                   

93
) P.Christian, op.cit, P389. 

  bulletin de J.Canal, «Tiaret monographie ancienne et moderne»,in( نقال عن:۹4

.                     43-42), P.1900, xx , (provaince d'oran société de géographie de la

                                        
 .13۲، تاقدمت عاصمة األمير، المرجع السابق، صرشيد بورويبةانظر أيضا: 

95
) P.Fourrier, «l’état d’Abdelkader et Sa puissance en 1841 d’après le rapport 

du sous  intendant  militaire Massot», in Revue d’Histoire Moderne et 

Contemporaine,  XIV,(1967),  P144.                                                             
96

) M.Emerit, L’Algérie à l’époque d’Abdelkader,Paris,S.D, P289.                                                                                            
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مربعةة، يبلةغ طولهةا  باسةوارمحاطة  بانهاويتحد  ايسكوت عن المباني الحكومية فيقول 
–تقةع دار الصةناعة  األسةواروعرضها مثل ذلك، وفي نطاق هةذه  (۹7م()50)ياردة150

يجلس السلطان نفسةه كمةا كةان يفعةل الملةوك فةي  وقاعة المحكمة، حي -األسلحةصناعة 
 (.۹8العهود السابقة، ليفصل في القضايا بين المتخاصمين ويقضي بالعدل)

نةر  بةان المصةادر قةد اختلفةت فةي تحديةد مقاسةات القصةبة،  األوصةافومن خةالل هةذه 
م، ووزارة الحرب الفرنسية 60و50م، وكريستيان تتراوا بين80×150فدوماس يجعلها 

( Marçaisمارسةةةي)ويبةةةدو أن القياسةةةات التةةةي حةةةددها كةةةل مةةةن م، ۲0×50ا بةةةـتحةةةدده
هي األقرب إلةى الصةواب، باعتبارهةا  (۹۹م)33,65×66و المتمثلة في (Lamarالمار)و

 .ناتجة عن حفرية أقيمت في الموقع
وانطالقا مما سبق يمكةن القةول بةان القصةبة كانةت عبةارة عةن بنايةة ذات شةكل مسةتطيل 

لها مدخالن احدهما شرقي يطل على باقي المنشيت العسكرية بالقلعةة، مكونة من طابقين 
والثاني غربي يطل على المدينة التي بنيت في أسفل الهضبة، وضعت في أركانها أربعة 
أبةةراج بةةارزة عةةن الحةةائط وهةةي مبنيةةة فةةوق سةةطح القصةةبة مباشةةرة، كمةةا كانةةت جةةدرانها 

 انبها العليا فتحات.تنتهي في األعلى بشرافات مسننة، وقد فتحت في جو
أما من الداخل فقد كانت مشكلة من فناء مستطيل الشكل محفوف من كل جهة بصف مةن 
العقود المرتكزة على الدعامات، وقد فتحت على جوانةب تلةك العقةود أبةواب توصةل إلةى 
مجموعة من الغرف والدهاليز ذات األشكال واألغرا  المختلفة، وقد كان طابقها الثاني 

طيط مع الطابق السفلي ماعدا بعة  االختالفةات البسةيطة والمتمثلةة فةي انعةدام شبيه التخ
 (.6شكل رقمالالدهاليز بالطابق الثاني)انظر 

 :الحصن -ب
يعتبر الحصن ثاني مبنى من المباني العسكرية التي بناها األمير عبدالقادر بقلعة تاقةدمت 

م، وقةد بقةي 150عنها بحةوالي  بعد القصبة، وهو يقع في الجهة الشرقية من القصبة يبعد
الجزء الشمالي من طابقه السفلي وهو مطمور فةي التةراب، تمكنةا مةن الولةوج إليةه حية  

م، وهةةو مغطةةى بقبةةو مهةةدي تتخللةةه ثالثةةة ۲،30م وعرضةةه مةةن الةةداخل8،۹۲يبلةةغ طولةةه
لةه مةدخل لتةدعيم القبةو، و أقواس منكسرة ترتكةز علةى دعامةات ملتصةقة بالحةائط أنشةئت

م 1،۲م وارتفاعةه الحةالي يتجةاوز 1لةركن الشةمالي الشةرقي عرضةه يقةدر بةـرئيسي في ا
نهايتةةه العلويةةة علةةى شةةكل نصةةف قةةوس وهةةي فةةي نفةةس المسةةتو  مةةع القبةةو، وعلةةى بعةةد 

م وفي الواجهة الجنوبية من هذا المدخل يوجد مدخل ثانوي يحتمل انةه كةان يةؤدي 0،55
م وارتفاعه ينتهي عند 1دخلإلى غرف الجزء الشرقي من الحصن، ويبلغ عر  هذا الم

بدايةةة القبةةو وبشةةكل مسةةتطيل علةةى عكةةس المةةدخل الرئيسةةي، وبةةالقرب مةةن هةةذا المةةدخل 

                                                           
 م.3\1الياردة: وحدة قياس طول تساوي  (۹7
 .88ص المصدر السابق، ايسكوت، الكلونيل (۹8

99
) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P44.                                                                                                                               
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م( يوجد عقد نصف دائري يرتكز على دعامة مالصقة للحائط، كما يوجةد 0،15الثانوي)
م، وقد جاءت تلك 3،۲0م، و يليه عقد ثال  يبعد عنه ب1،45عقد ثاني يبعد عن األول بـ

وفةي  (. 7شةكل رقةماللثالثة مشابهة لبعضها البع  فةي الشةكل والتخطيط)انظةر العقود ا
 كان هنأ ، يعتقدمدخل منكسر مسدود حاليا بالرديم  إلىتوجد فتحة تؤدي نهاية هذا الجزء 

 خر. هو اآل جزء ثاني من الحصن مطمور تحت األر لى إيؤدي 
فامةا األولةى ، (الدب شةذبة)غيةر المونةوعين مةن الحجةارة المشةذبة ب الجةزءشيد هةذا وقد 

قةد فنجدها في األجزاء السفلية بينما استعمل النوع الثاني في الدعامات والعقةود والقبةو، و
المشكل من طينة يميةل لونهةا إلةى  بطبقة غير ملساء من المالطالجدران الداخلية  كسيت 

 .االحمرار
ر  مكنتنةا مةن أما الطابق العلوي فمازالت بع  أسةس جدرانةه ظةاهرة فةوق سةطح األ

، وهةةو (8شةةكل رقةةمالانظةةر )م ۲3×۲3تحديةةد مقاسةةات الحصةةن اإلجماليةةة والتةةي تقةةدر بةةـ
مكون من غرف جانبية تحيط بفناء مركزي، تحتوي الجهة الجنوبية على غرفتين إضافة 

م والثانيةةة 4،5×8إلةةى غرفةةة ثالثةةة بةةارزة إلةةى الفنةةاء، مقاسةةات الغرفةةة األولةةى تقةةدر بةةـ 
 م(.4،5×8ة فهي مالصقة للغرفة األولى ولها نفس المقاسات)م أما الثالث4،5×1۲

تتكون الجهة الشرقية من ثال  غرف مستطيلة الشكل تبلغ مقاسةات الغرفةة األولةى منهةا 
على غرف هذه الجهةة  ظم، وما يالح3،6×5،4والثالثة 3،6×6،5م، والثانية 3،6×7،1

ر متصةلة بةالركن الشةمالي أنها بارزة عن الطابق األرضي بحةوالي واحةد متةر وأنهةا غية
 الشرقي والشمالي الغربي.

أما الجهة الشةمالية والتةي تعلةو الجةزء المتبقةي مةن الطةابق األرضةي مةن الحصةن، فهةي 
م، ونفس الشيء 3،5×8م، والثانية 3،5×8،1مكونة من غرفتين، مقاسات األولى تقدر بـ

م 4،6×۹ات األولةةىبالنسةبة للجهةة الغربيةة فهةي األخةر  مكونةةة مةن غةرفتين تبلةغ مقاسة
 م.   4،6×8،8والثانية

يدعى بمخزن السلطان، وهو على شكل ( Daumas)دوماسوقد كان هذا الحصن حسب 
مربع كامل عبارة عةن مسةتودع مغلةق تحةت حمايةة القصةبة والمعقةل، وفيةه كانةت توجةد 
حاميةةة تقةةوم بحراسةةته كمةةا يوجةةد فيةةه سةةجن ومخةةازن للسةةمن والزيةةت والعسةةل والبةةارود 

 (.100ف)والقذائ
كةةان يضةةم وقةةد للعمةةال الفرنسةةيين،  أقةةيمبةةان هةةذا الحصةةن ( Emerit)ويةةذكر ايميريةةت
الحربية المرسلة من بةاريس، ومصةنع سةك النقةود ومصةنع القةذائف  اآلالتمجموعة من 
والشعير والخيام والزبدة، كل هذه المخزونات كانةت موجةودة فةي هةذا  القمحومخزونات 

ومةدفعيان مةن نةوع الهةاون  6ن المةدافع ذات عيةار ن مةاالحصن الذي كانت تحميه قطعتة
 (.101وثمانية من الباروديات)

                                                           
100

) G.Yver, op.cit, P.204-205.                                                                                                                         
101

) M.Emerit, op.cit, P283.                                                                                                                                                          
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 األمير وقد أمرالشرق من القصبة،  إلىعلى بعد خطوات  "بانه ويصفه دي فرانس قائال:
عبةدالقادر  األميةرخزان قديم مقبب وواسع للغاية، وقد علمةت بعةد ذلةك بةان  أنقا برفع 

بعاد والرصاص والبارود وملح البارود والكبريت، وإل اتخذه مستودعا لكميات من الحديد
بيتةةا مةةن الخةةص فةةي شةةكل  همةةا يشةةبالريةةب والشةةبهات سةةد البةةاب بجةةدار وبنةةى فوقةةه 

 (.10۲)"نحو عشرة جنود أنقاضهعنبرة)غرفة( للحراسة، ولقد شارك في رفع 
ن يوجد مقابل باب القصبة، وهو عبارة ع بانهتقول  األخر وزارة الحرب الفرنسية هي 

دار مربعةةة يسةةميها العةةرب بالحصةةن الصةةغير، وهةةو يضةةم مصةةنع العمةةال الميكةةانيكيين 
 (.103من فرنسا) األميروالسالحين جلبهم 

ومةةن خةةالل مةةا سةةبق يمكننةةا القةةول بةةان هةةذا الحصةةن كةةان ذو شةةكل مسةةتطيل مكةةون مةةن 
طابقين، الطابق السفلي يحتو  علةى مجموعةة مةن الغةرف تطةل علةى الفنةاء غطيةت فةي 

باقبية مهدية محمولة على دعامات حائطيةة وعقةود منكسةرة، أمةا الطةابق العلةوي األعلى 
فيمكن انه كان مشابه للطابق األول من حي  التخطيط، وقد بنيت فوق الطابقين غرفة في 

شةةكل الشةةكل بةةرج للحراسةةة يحتمةةل أنهةةا كانةةت تقةةع فةةي الةةركن الشةةمالي الشةةرقي)انظر 
 (. ۹رقم
 :اإلسطبل -ج

(، وقد 104المنشيت المعمارية التي بناها األمير عبدالقادر بقلعة تاقدمت)يعد اإلسطبل أول 
( مصةطلح المعقةل لكننةا نميةل إلةى 105كان يطلق عليه حسب بعة  المصةادر التاريخيةة)

تسميته باإلسةطبل انطالقةا مةن الوظيفةة التةي كةان يؤديهةا. وهةو يقةع فةي الةركن الجنةوبي 
م مةةن الحصةةن، يحةةده مةةن الجهةةة ۲0الشةةرقي مةةن الهضةةبة وعلةةى مسةةافة تقةةدر بحةةوالي 

الجنوبية منحدر مشكل من مجموعة من الصخور والكتل الحجرية الكبيرة ممةا يزيةد مةن 
حصةةانته ومناعتةةه، كمةةا أحةةيط مةةن الجهةةات الةةثال  المتبقيةةة بخنةةدق طمةةرت أجةةزاء منةةه 

 م.1،5م وعمقه الحالي ال يتجاوز 4بالرديم، ويبلغ عرضه حوالي
يةةت منةةه بعةة  األسةةس التةةي ال يتعةةد  ارتفاعهةةا الحةةالي واإلسةةطبل ذو شةةكل مسةةتطيل بق

م، تمكنةةا مةةن خاللهةةا تحديةةد مقاسةةات اإلسةةطبل والتةةي تقةةدر فةةي الضةةلعين الشةةمالي 0،۲
 م.37م والضلعين الشرقي والغربي51والجنوبي بـ

الةذي دي فةرانس وقد تعرضت لوصف هذا اإلسطبل مجموعة من المصةادر حية  يقةول 
كةان العمةال يحفةرون " مةايلي:بتاقةدمت  األميرات التي شيدها البناي أولىشاهدا على كان 

                                                           
 . 1۲۹-1۲8ص المرجع السابق،،  األميرتاقدمت عاصمة  ،رشيد بورويبة :نقال عن (10۲

103
) Ministère de la Guerre, tableau de la situation des établissements français 

dans l’Algérie, Paris, 1839, P314.  
 .1۲۹-1۲8ص المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  رشيد بورويبة، (104
  .G.Yver, op.cit, P.204-205 من بين تلك المصادر نذكر: (105

             . 1۲8ص المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  رشيد بورويبة،  ودي فرانس نقال عن:- 
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 أقةيممترا، وكةانوا يطرحةون التةراب فةي المكةان الةذي  أربعونخندقا حول مساحة قدرها 
 إليةواءفيه المعقل تماما كما نفعةل عنةدما نبنةي حصةنا صةغيرا، وكةان هةذا الحصةن معةدا 

لةةيال ليحتمةةوا مةةن الضةةباع حاميةةة عسةةكرية لكةةي تحمةةي العمةةال، وكةةان العةةرب ينسةةحبون 
 ."والذئاب

–القلعة القديمة  أنقا وضع في وسط مائل تشرف عليه ويواصل دي فرانس قائال بانه 

الحاميةة علةى  إجبارداخله، بحي  يمكن  إلى األبصاروربوة صغيرة، تنفذ منها -الرستمية
ه خمسةين بةين مدافع، وقد بلغ عدد العمال الذين ساهموا في بنائ إلىمغادرته دونما حاجة 
 (.106بنائين وسطاحين)

عبةةارة عةةن تحصةةين مؤقةةت، شةةيد  بانةةهحيةة  يقةةول ( أيضةةا Daumas)دومةةاس يصةةفهو
، وهنةاك فتحةة تطةل علةى الجنةوب يحةيط بهةا خنةدق يبلةغ المبةدألحماية العمال مةن حية  

وعلفها، كما يحمي المطامير التي  األمير، وفي المعقل هذا بغال أقدامعرضه وعمقه ستة 
 (.107صل به)تكاد تت

 :مصنع النقود -د
مصنعا لسك النقةود بتاقةدمت وحسةب  أقامعبد القادر  األمير أنتجمع المصادر التاريخية 

( فةةان ذلةةك المصةةنع كةةان داخةةل القصةةبة، لكةةن 10۹بةةودانس) و( 108)(Daumas)دومةةاس
هةو  األخيةرقةول هةذا  أن(، ويبةدو 110كةان داخةل الحصةن) بانهيقول ( Emerit)ايميريت
هةا محكمةة بوعائلتةه و األميةرنةت مقةرا لسةكن اواب، ذلةك الن القصةبة كالص إلى األقرب

 الزوار. الستقبالكان مو
hkhhهـ الموافق 1۲5۲سك النقود حسب بوشناقي في هذا المصنع منذ سنة كانت بداية و

نف بةةدءا مةةن سةةنة اسةةتلتم، 1838-1837هةةـ/1۲53سةةنة  ت، ثةةم انقطعةة1837-1836لةةـ
 أنويبةةةدو ، (111م)1841-1840هةةةـ/1۲56غايةةةة سةةةنة  إلةةةىم 183۹-1838هةةةـ/1۲54

نشةةةةر قطعةةةةة نقديةةةةة تحمةةةةل تةةةةاريخ ( Lavoix)االنقطةةةةاع لةةةةم يحةةةةد  وذلةةةةك الن الفةةةةوا
 .(11۲م)1838-1837هـ/1۲53

                                                           
 .1۲۹-1۲8ص المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  رشيد بورويبة، :نقال عن (106

107
) G.Yver, op.cit, P.204-205.                                                                                                                       

108
) ibid, P.104,205-206.                                                                                                                                                             

 .13۲ص المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  نقال عن رشيد بورويبة، (10۹
110

) M.Emerit, op.cit, P.289.                                                                                                                                                        
111

) M.Bouchenaki, la monnaie de l'émir Abdelkader, S.N.E.D, Alger, 1976, 

P.30-31. 
112

) H. Lavoix, Catalogue des monnaies musulmanes de la bibliothèque 

nationale, Tourni Arnaldo Editore, S.P.A, 1977, II, P.511-512.                                                                             
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ولقد ضرب األمير عبدالقادر نوعين من النقود من حي  القيمة وهي المحمدية والنصفية، 
وسةلم، وأمةا النصةفية فاما المحمدية فقد سةميت نسةبة إلةى الرسةول محمةد صةلى هللا عليةه 

(، وقةةد تنوعةةت مضةةامين 113فنسةةبة إلةةى قيمتهةةا التةةي تسةةاوي نصةةف القطعةةة المحمديةةة)
 كتاباتها ونقوشها على الوجه إلى خمسة أنواع:

مةن سةورة آل  84النوع األول: "ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبةل منةه" مطلةع اآليةة 
 عمران.

 من سورة آل عمران. 1۹م" مطلع اآلية النوع الثاني: "إن الدين عند هللا اإلسال
مةةن سةةورة ۲48النةةوع الثالةة : "ربنةةا افةةرن علينةةا صةةبرا وثبةةت أقةةدامنا" جةةزء مةةن اآليةةة 

 البقرة.
مةةن سةةورة 1۲5النةةوع الرابةةع: " ربنةةا افةةرن علينةةا صةةبرا وتوفنةةا مسةةلمين" آخةةر اآليةةة 

 األعراف.
 (.114رة آل عمران)من سو 173النوع الخامس: "حسبنا هللا ونعم الوكيل" آخر اآلية

بينما تشابهت نقو  ظهرها جميعا والتي كانت تضم تاريخ ومكان الضةرب وفةق الشةكل 
 اآلتي:

 ضرب في               
 تاقدمت               
               1۲53(115) 

وكما تنوعت الكتابات التي احتوتها نقود األمير تنوعت أيضا الزخرفة إلى نةوعين: نةوع 
خطيتين تفصل بينهما دائرة مشكلة من نقاط أو حبيبات، ونوع زخةرف زخرف بدائرتين 

 (.116بدائرتين خطيتين تليهما دائرة نقطية)
وتتميةةز نقةةود األميةةر عبةةدالقادر باسةةتعمال نةةوعين مةةن المعةةادن وهمةةا الفضةةة والنحةةاس، 

ملةةةةم، وأوزانهةةةةا ۲8و8واخةةةةتالف أوزانهةةةةا ومقاسةةةةاتها، حيةةةة  تتةةةةراوا أقطارهةةةةا بةةةةين
 (.117م)غرا6،03و0،40بين

والمالحظ على مضامين الكتابات التي احتوتها نقود األمير أن لها دالالت عةدة تعبةر فةي 
-1۲5۲مجملهةةا عةةن الظةةروف التةةي مةةرت بهةةا المقاومةةة، ففةةي المرحلةةة المؤرخةةة مةةابين

( وهمةا تةدعوان 84و1۹م نقشةت آيتةين مةن سةورة آل عمةران)183۹-1836هـ/ 1۲54
سالمي الحنيف، وقد جاءت تلك الدعوة متزامنةة مةع صراحة إلى التشب  بتعاليم الدين اإل
م(، فةاألمير عبةد القةادر رغةم عقةده 1837هـ/1۲53فترة السلم التي أعقبت معاهدة تافنة)

                                                           
م وتحقيق محمد بن عبد تقدي وشاا الكتائب وزينة الجي  المحمدي الغالب، قدور بن رويلة، (113

 .4۲-41ص ،1۹68 الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الكريم،
 .143ص المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  رشيد بورويبة، (114

115
) H. Lavoix, op.cit, P.511-512.  

 .144ص المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  رشيد بورويبة، (116
 .144نفسه، ص (117
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تلك المعاهدة إال انه كان يريد أن يبلغ رسالة وموقفا صريحا ورسميا من خالل نقوده عن 
 رفضه وإدانته لالستعمار الفرنسي وحركته التبشيرية.

م والتةةي تضةةمنت اآليةةة 1841-183۹هةةـ/1۲56-1۲55فةةي المرحلةةة المؤرخةةة بةةين أمةةا
من سورة األعراف، فهي عبارة 1۲5من سورة آل عمران و173من سورة البقرة و۲48

عن دعاء موجه إلى هللا سبحانه وتعةالى ليثبةت بةه فةؤاد المجاهةدين فةي سةبيله وينصةرهم 
اسةتانفت فيهةا الحةرب والمواجهةة بةين على أعدائهم، وقد جةاء ذلةك الةدعاء مزامنةا لفتةرة 

 األمير عبدالقادر واالستعمار الفرنسي. 
 :األسلحةمصنع  -هـ

اهتم األمير عبدالقادر كثيرا باألسلحة، وأقام لها مصانع من بينها مصنع تاقدمت الذي لةم 
داخةل (، و118)داخةل القصةبة(Daumas)دومةاسيبق له أثرا يذكر، وقةد كةان يقةع حسةب 

بينمةةةةةةةةةةةةا ايسةةةةةةةةةةةةكوت  ،(11۹الحةةةةةةةةةةةةرب الفرنسةةةةةةةةةةةةية) وزارةحسةةةةةةةةةةةةب الحصةةةةةةةةةةةةن 
فيعتبرونةه بنايةة مسةتقلة عةن القصةبة وعةن  (Christian)وكريسةتيان(Massot)وماصو

يقع على مسافة بضع مئات مةن اليةاردات  األسلحةومصنع  الحصن حي  يقول ايسكوت:
من السور المحيط، وهو مبني على جانب جدول ينزل من الجبل وينصةب فةي نهةر مينةة 

المةاء، وهةو علةى مسةافة نحةو نصةف ميةل تحةت  إلةىتوفي منه تاقدمت حاجتهةا بعدما تس
 (.1۲0من باريس) األميرخبير فرنسي استقدمه  أنشاه..وهذا المصنع المدينة.

احتمةال اسةتقاللية المصةنع  تاكيةدمن (Massot)وماصو(Christian)كريستيان يضيفو
مةةن  نوهةةو مكةةوميةةد، كةةان مغطةةى بالقر األسةةلحةبةةان مصةةنع  األولعةةن القصةةبة، فيقةةول 

هنةاك بنايتةان مزخرفتةان باسةةم بان:فيقةول  الثةاني أمةا(، 1۲1ورشةة النشةر ومةن المخةازن)
هنةةاك مبنةةى صةةغير خةةاص بصةةناعة  أن آخةةر، ويضةةيف فةةي موضةةع األسةةلحةصةةناعة 
 (.1۲۲البارود)
مصةةنعا  أقةةام األميةةربةةان ( أصةةحاب هةةذا الةةرأي حيةة  يقةةول Emerit)ايميريةةتويشةةاطر 

 (.1۲3وضعت فيه طاحونة مائية ومنازل خاصة)للسالا على شاطئ نهر 
كان مستقال عن باقي البنايةات، وكةان  األسلحةمصنع  أن ومن خالل هذه النصوص يبدو

 .يكون داخل القصبة وال الحصن أنيمكن  ، والةمبنيا على ضفاف نهر مين
 مطحنة البارود: -و

                                                           
118

) G.Yver, op.cit, P204.                                                                                                                                   
119

) Ministère de La Guerre, op.cit, P314.                                                                                                                                 
                                                               .  88ص المصدر السابق، ، ايسكوت الكلونيل (1۲0

                                   
121

) P.Christian, op.cit, P289.                                                                                                                                                    
122

) P.Fourrier, op.cit, P145.                                                                                                                                                      
123

) M.Emerit, op.cit, P289.                                                                                                                                                          
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(، 3()الشكل رقمWernier)فرنييهكانت تقع المطحنة على شاطئ نهر مينا، مثلما حددها 
فةي رسةالة تحمةل تةاريخ (Daumas)دوماسلكنه لم يعد لها حاليا وجودا، وقد أشار إليها 

مطحنة للبارود علةى منةوال مطحنةة  إلقامةجري المحاولة ت جاء فيها بانه 1838اوت13
قنطارا ونصف قنطار من البارود في اليوم، وكان يشرف  لما يقاتلمسان التي تنتج على 

  (.1۲4ل فارين من الجي  الفرنسي)عليها عما
ولم يجعلهةا  األسلحةمصنع  إلى وأضافهاهذه المطحنة،  (إلىEmerit)ايميريت أشاركما 

ومطحنةة  األسةلحةلصةنع  أمةاكن(، ولذلك فان المصنع كان يحتةوي علةى 1۲5مستقلة عنه)
 بارود ومنازل خاصة بالعمال.

 المسجد الجامع: -ز
امعا ومساجد ثانوية خاصة باألحيةاء، لكننةا لةم نجةد لقد كانت قلعة تاقدمت تضم مسجدا ج

له حاليا أي اثر، وقد كان يقع في أسفل الهضبة، والمالحظ أن المصادر التي تتحد  عن 
 األميةةربةةان و بةةودانس، حيةة  يقةةول األول "ايسةةكوت  اهةةذا المسةةجد قليلةةة جةةدا فيمةةا عةةد
عشر، ولما نةزل علةى على الساعة الحادية 1841اوت16عبدالقادر زار تاقدمت في يوم 

 إلةةىظهةةر فرسةةه عنةةد المسةةجد الرئيسةةي الةةذي يقةةع علةةى مرمةةى بندقيةةة مةةن المدينةةة دخةةل 
 (.1۲6)"المسجد، وبقي هناك نحو ساعة

المسجد الةذي  إالبان االستعمار الفرنسي دمر قلعة تاقدمت ولم يبق منها أما الثاني فيقول 
تةةدميره كمةةا دمةةرت سةةائر ، غيةةر أن الواقةةع ال يعكةةس ذلةةك وقةةد تةةم (1۲7احترمةةت حرمتةةه)

 المنشيت المعمارية للقلعة. 
 الحمام: -ح

يعتبر الحمام من بين المنشيت المعمارية التي أنشاها األمير بتاقدمت وهةو يقةع فةي أسةفل 
( Marçaisمارسةةةةةةةي)ج.فيةةةةةةةه  أجةةةةةةةر وقةةةةةةةد  ،ثةةةةةةةاره باقيةةةةةةةةآ والزالةةةةةةةت الهضةةةةةةةبة

كمةا  نةا للميةاهخزاه يعتبرانةلكنهمةا حفريات ووضةعا لةه مخططةا،  (LAMARد.المار)و
وهو يقع في أسفل الهضبة من الجهة الشمالية الغربية، وهو (، 1۲8)سبق االشارة الى ذلك

األولةى تقةع فةي  ة، الغرفة(10شةكل رقةمال)انظر غرف ملحقة بها غرفتان أربعمن  نمكو
الجهة الجنوبية من الحمام، وهي مهدمة كليا ولم يبق منها سو  الجدار الشةمالي وأجةزاء 

م، فةتح فةي وسةط ضةلعها الشةمالي بةاب يةؤدي إلةى الغرفةة 7،70قدر طولها من األسس ي
م وهو معقود بعقد منكسةر بنيةت فقراتةه 0،80م وعرضه۲،5الثانية، ارتفاعه ال يقل عن 

 بالحجارة المشذبة وبطريقة مائلة.

                                                           
124

) ibid, P283.                                                                                                                                                                                
125

) M.Emerit, op.cit, P289. 
 .144ص المصدر السابق، ايسكوت، الكلونيل (1۲6
 .148ص المرجع السابق، ،األميردمت عاصمة تاق رشيد بورويبة، :نقال عن (1۲7

128
) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P33. 
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م، 3،55م وعرضةها7،70الغرفة الثانية متجاورة طوليا مع الغرفةة األولةى، يقةدر طولهةا
عيها الشةمالي والجنةوبي أربعةة أخاديةد مجوفةة ومحفةورة فةي الجةدارين مةن توجد في ضل

األسفل إلى األعلى، وقد وضع في كل واحد منهما أخدودان متناظران بالنسبة للباب، أمةا 
الجدارين الشرقي والغربي فقد وضع في أسفل كل واحةد منهمةا مقعةدا حجريةا ممتةد أفقيةا 

 م.0،۲وبارز عن الحائط بـ
الثانية وعبر باب له نفس المقاسات مع الباب السابق ندخل إلى الغرفة الثالثة ومن الغرفة 

م، وهي 5،55وهي األخر  لها نفس الطول مع الغرفتين السابقتين، بينما يبلغ عرضها 
تحتوي على باب فتح في ضلعها الغربي يؤدي إلى الغرفة الرابعة، وهذه األخيرة تبلغ 

عن الغرف السابقة من حي  االتجاه، إذ نجدها م، وهي تختلف ۲،۹×7،۲5مقاساتها 
غرب، وقد فتحت  –جنوب في حين الغرف السابقة تتجه نحو شرق  -تتجه نحو شمال 

في أعالي جدرانها فتحات صماء، يحتمل أنها كانت تستخدم كاماكن توضع فيها القناديل 
كان لهذه والمصابيح إلضاءة الغرفة، ونفس الشيء نجده في سائر غرف الحمام. كما 

( Marçaisمارسي) الغرفة باب في الحائط الغربي يفضي إلى خارج الحمام، يعتقد
 (.1۲۹بانه كان يؤدي إلى حو  غير واضح المعالم) (Lamarالمار)و

وأمةةا الغرفتةةان الملحقتةةان بالحمةةةام فةةان آثارهمةةا الباقيةةة قليلةةةة جةةدا وقةةد تهةةدمت معظةةةم 
جانب الغةرف الرئيسةية السةابقة ونحةدد  أسوارهما، وقد حاولنا أن نضع لهما مخططا إلى
م، بقةةي مةةن أسةةوارها السةةور 3،5×4،۲مقاسةةاتهما، حيةة  تبلةةغ مقاسةةات الغرفةةة الخامسةةة 
م، فةةي حةةين يبلةةغ الجةةزء المتبقةةي مةةن ۲الشةةرقي وجةةزء مةةن السةةور الجنةةوبي يقةةدر طولةةه 

 م، أما السور الغربي فهو ساقط على األر ، وقد كانت تستخدم هذه0،8السور الشمالي 
 الغرفة كموقد ويظهر ذلك جليا من خالل الموقد الذي يوجد في ركنها الجنوبي الغربي.  

م، بقةي  جةزء مةةن سةورها الشةةرقي ۲،5م وعرضةةها4،10الغرفةة السادسةة يتعةةد  طولهةا
م( ۲،10م، كمةا بقةي منهةا أيضةا جةزء)1،8م، وجزء من السور الغربي يبلةغ ۲،8يقدر بـ

م، وال ندري سبب بناء هذا 0،35عنه سو  هفصلمن سور موازي لسورها الشرقي وال ي
 السور وبهذه الطريقة، كما أننا نجهل أبواب ومداخل هذه الغرفة وسابقتها.

ولقد بنيت تلك الغرف الرئيسية والملحقة على السواء بالحجةارة المشةذبة وغيةر المشةذبة، 
فةي بنةاء  حية  اسةتعملت هةذه األخيةرة فةي بنةاء عقةود األبةواب، بينمةا اسةتعملت األخةر 

وال   األسوار، وكسيت جةدرانها بطبقةة سةميكة مةن المةالط المشةكل مةن الطةين الحمةراء 
ندري إن كان ذلك المالط على الصورة التي هو عليها اآلن أم انه كان مغطى بطبقة من 

م، وارتفاعهةا الحةالي 1،4و 0،۹5الجص النةاعم، كمةا يتةراوا سةمك جةدران الحمةام بةين
 م. ۲يصل أحيانا إلى 

 ت المدنية:آالمنش -ط
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) G.Marçais et D.Lamar, op.cit, P33. 
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وحسةةب الصةةورة الجويةةة لةةم يعةةد للمنشةةيت المدنيةةة وجةةودا فقةةد انةةدثرت معالمهةةا كلهةةا،  
  وأسفلها.بنايات عديدة كانت تحتل الهضبة  أسستظهر  فآنها 1۹7۲الملتقطة للموقع سنة

الهضةبة تةم بنةاء  أسةفلالبنايةات المدنيةة الموجةودة فةي  أسةسلكن المكان الذي تظهةر فيةه 
–لةم نقةل مسةتحيال  إن–، ولذلك فانه من الصعب جدا 1۹76الحية فيه خالل سنة قرية ف

الحكوميةةة  نشةةيت، علةةى عكةةس الماألميةةرعهةةد  إلةةىمنةةزل يعةةود  أوالعثةةور علةةى مسةةكن 
بنايةات  أيةةالهضبة التي لةم تةبن عليهةا  أعلى( الموجودة في واإلسطبل ن، الحص)القصبة

 حفريات. إلجراء ، والزال مكانها شاغرا وقابالاآلنحد  إلى
حية  يةذكر  أوصةافا عةدة هةا، وقةدمت لهالمصادر التاريخية بمجموعة من اهتمت  ولقد

 أكةوا  األميةركانت توجد على بعد مسةيرة ربةع سةاعة مةن قصةبة  (بانهMassot)ماصو
 (.130مسقوفة بالتبن والق ، بعضها مبني بالحجارة والطوب)

 -القصةبة–در هضةبة فةي غربةي القلعةة تقع علةى منحة "بانها كما يصفها ايسكوت قائال:  
وتمتد حتةى نهايةة هةذه الهضةبة، وهةي مبنيةة بةالحجر الصةلد والجيةر، وهةي ذات سةقوف 

العمل يجري فةي تعبيةده قةد خطةط علةى الةنمط  لال يزامسطحة، والشارع الرئيسي الذي 
فةي  قةدما 30، وهذا الشارع فريد ولم تر عيني قط مثيال له في افريقية، انه يبلغ األوربي
 (.131)"، وفي المدينة مقهيانم(10)العر 
سةتمائة مسةةكن ذات طةةابق  إلةةىمةن خمسةةمائة  تتةةالفكانةةت  بانهةابةةودانس  أيضةةاويصةفها 

واحد ارضي، وهي مبنية بالحجارة غيةر المنحوتةة، سةقفت بالقصةب ذات شةوارع ضةيقة 
هةةذه المسةةاكن  أسةةفليمةةرا بهةةا، وفةةي  أنن يجةةدا بحيةة  يصةةعب علةةى شخصةةين متجةةابه

ضعة وفي منحدر اقل حدة بنيت حوالي مئة مةن المنةازل ذات طةابع حةدي ، تماثةل المتوا
، وهةي مكونةة األضالعفي تخطيطها مباني مدينة الجزائر، حي  بنيت على شكل متواز 

 أليمن غرف واسعة مطلية بالجير، ومسةقوفة بالقرميةد وكةان يفصةل بينهةا فةران يمكةن 
 (.13۲يتخذه حديقة) أنساكن 

لمةا كةان حريصةا علةى تطةوير  األميةربةان  الشةانفي هةذا (Christian)ويقول كريستيان
والمسةاكن الواهيةة، واجبةر سةكانها علةى  األكةوا  بةآحراق أمةر إنجازهةامدينته ومتعجال 

بنائها بالحجارة والنصف العلوي من التراب المدكوك، وكانةت تلةك المنةازل قةادرة  إعادة
 أربعمائةةةعيةةدا عةةن القلعةةة حةةوالي وب إليهةةاسةةاكن، ويضةةاف  ألفةةينعلةةى اسةةتيعاب نحةةو 

 (.133كو )
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) P.Fourrier, op.cit, P146. 
 .8۹ص المصدر السابق،، ايسكوت ( الكلونيل131
 .13۲ص المرجع السابق، ،األميرتاقدمت عاصمة  نقال عن رشيد بورويبة،( 13۲
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) P.Christian, op.cit, P389. 
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تبلةغ حةوالي ثالثمائةة كةو   بانهةاوتصف وزارة الحرب الفرنسةية منةازل تاقةدمت فتقةول 
(، بينمةا 134عشةرة مسةاكن مغطةاة بالقرميةد) أومغطاة بالقصب، بنيت فةي وسةطها ثمانيةة 

 (.135المساكن التي كانت مغطاة بالقرميد بعشرين مسكنا)(Juelien)وليانجيحدد 
ومما سبق نر  بان المصادر التاريخية قةد اختلفةت فةي تحديةد عةدد المسةاكن التةي كانةت 

يقةدرها بةودانس بحةوالي سةبعمائة مسةكن حية  موجودة بتاقدمت والمواد التي بنيت بهةا، 
 أوطةوب  اآلخةرنصةفها حجةارة والنصةف  (بةالفينChristian)من الحجارة، وكريسةتيان

كةةو ، بينمةةا نجةةد الةةوزارة الحربيةةة  أربعمائةةة أوئةةة ثالثما إلةةى إضةةافةالتةةراب المةةدكوك، 
عشةرة  أوالفرنسية تقلل من شانها ومن عددها فتجعلها مكونة من ثالثمائةة كةو  وثمانيةة 

 ديار من الحجارة.
   
 

الخاتمة                                                                                                 
تاقدمت كان محل بناء مدينة وقلعة، األولى -ختام نخلص إلى أن موقع تاهرتوفي ال

م على يد عبدالرحمن بن رستم الذي اتخذها عاصمة لدولته 760هـ/133كانت في عام 
الرستمية، وهي التي كانت تطلق عليها المصادر التاريخية بتاهرت الحديثة أو السفلى، 

وقع، وهي ذات شكل مستطيل، يحيط بها سور وقد كانت تحتل الهضبة الشمالية من الم
تتخلله أبراج وأربعة أبواب، وبداخلها تتوزع األحياء، و بها مسجد جامع ومساجد ثانوية 
 وقصبة وحمامات وخانات، غير أن هذه المعالم اندثرت وما اكتشف منها يبقى قليال جدا.

اؤها في أما القلعة وهي تاقدمت وعاصمة األمير عبدالقادر والتي كان بن
م، وقد كانت تحتل الهضبة الجنوبية من الموقع وهي تتشكل من 1836هـ/1۲5۲سنة

القصبة والحصن واإلسطبل، وقد وضعنا لهما مقاسات تبقى تقريبية إلى غاية ما يتم 
إجراء حفريات تكشف عن المقاسات والمخططات الحقيقية للمعلمين، ومنشيت أخر  لم 

ومطحنة البارود التي كانت على ضفاف وادي مينة،  يعد لها وجود مثل مصنع األسلحة
والمسجد الجامع والمساكن والبيوت التي كانت في أسفل الهضبة. بالرغم من بناء األمير 
عبدالقادر قلعته في موضع سبق وان عمره الرستميون وشيدوا فيه مدينتهم إال أن هذا ال 

ميين، ومع ذلك فان يمنع من التمييز بين معالم قلعة األمير ومدينة الرست
( والذين نقلوا عنهم نتائج حفريتهم D.Lamarد.المار)( وG.Marçaisمارسي)ج.

وقعوا في الخلط بين هذه المعالم، ونسبوا قصبة األمير إلى الرستميين، وحمام األمير إلى 
خزانات رستمية، إال انه وبعد الرجوع إلى النصوص التاريخية ومقارنتها بالمعطيات 

ظهرت لنا فرضية ورؤية جديدة حول الموقع، مفادها أن القصبة المكتشفة هي الميدانية 

                                                           
134

) Ministère de de la Guerre, op.cit, P.314 
135

) Ch.A.Juelien, Histoire de L’Algérie contemporaine conquête et 

colonisation (1827-1871), Paris, 1964, P185. 
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من بناء األمير عبدالقادر وان الخزانات هي حمامات وهي األخر  من بناء األمير 
 أيضا.
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               1836: مخطط قلعة تاقدمت في 1الشكل رقم

        1838سنة  : مخطط قلعة تاقدمت في2الشكل رقم  

 Warnierعن فارنيي   De Franceعن دي فرانس    
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                   هرت تاقدمت : مخطط موقع تا3الشكل

  الذي اكتشفته : مخطط حمام تاهرت 4الشكل                عن مارسيه والمار           
: 5لشكل           من عمل الباحث معطاوي                                                        

 طط قصبة تاقدمتمخ

                                      عن مارسي والمار
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 مخطط قصبة تاقدمت إعادة تصور الباحث: 6لشكلا

 

 
 األرضي : مخطط الجزء المتبقي من الطابق7الشكل

 من حصن تاقدمت من عمل الباحث           

   من  لحصن تاقدمت : مخطط الطابق العلوي8الشكل
 عمل الباحث
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 تصور من عمل الباحث إعادة : مخطط حصن تاقدمت9الشكل

 

 

 مخطط حمام تاقدمت عن مارسي والمار: 10الشكل

 

 


