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مقدمة:
شهدت البشرية عدة حضارات خلفت شواهد وبصمات شاهدة على ذلك وهذا ابتداء من عصور ما قبل
التاريخ ،حيث كانت أغلب احلضارات القدمية تقام يف أماكن تتوفر فيها شروط التأقلم وكل اإلمكانيات من أجل
االزدهار خاصة املواد الطبيعية ومالئمة املناخ أي توفر عنصر املاء ،األرض واملناخ ،لذا كانت منطقة مشال إفريقيا
ع لى غرار ابقي مناطق العامل عرضة الهتمام الكثريين ،حيث عرفت تعاقب أكرب احلضارات كالفينيقية ،الرومانية،
الوندالية والبيزنطية...اخل.
وخنص ابلذكر تلك اليت عرفت إبجنازاهتا الكربى يف مشال إفريقيا أال وهي احلضارة الرومانية اليت امتدت
لعدة قرون.
لقد كانت للرومان نوااي عديدة يف هذه املنطقة أمهها االستغالل واالستيطان ،حيث لتطويق هذه املنطقة
أقامت منذ البداية شبكة الطرقات ،حىت تتمكن من حتقيق أهدافها وغاايهتا حيث كانت من األولوايت وهذا كوسيلة
لتقدم التوسع وحتقيق األمن ،واستغالل أمثل وأسرع لثروات املنطقة ،إضافة إىل وظيفة املواصالت حيث تعترب العصب
احملرك لكل حضارة.
قسم الرومان هذه املنطقة إىل عدة مقاطعات من أجل تسهيل التحكم يف األوضاع ،و خنص ابلذكر مقاطعة موريطانيا
القيصرية  ،Prov.Maurétania.Caesarensisهي تسمية أطلقتها اإلدارة الرومانية على اجلزء الشرقي من
مملكة يواب الثاين و وريثة بطليموس الذي هو آخر مولوك املور ،و كان ذلك بعد مقتل هذا األخري أبمر من اإلمرباطور
الروماين كاليقوال ،فأعلنت املنطقة مقاطعة رومانية و لقد مسيت ابلقيصرية نسبة لعاصمتها "إيول" اليت مساها يواب
الثاين "قيصرية" عرفاان لإلمرباطور أغسطس الذي رابه يف البالط اإلمرباطوري ،أما كلمة "موريطانيا" فهي مشتقة من
كلمة "املور" اليت تطلق على شعوب مشال إفريقيا الذين سكنوا القسم الغريب من املنطقة ،حيث هنتم يف دراستنا هذه
ابجلهة الشرقية منها و اليت متثلها يف الوقت احلا ي منطقة القبائل و سور جواب بوالية املدية (شرق التيرتي) ،املعروفة

بطابعها اجلبلي اليت سجلت حضورها يف التاريخ احلضاري لإلنسانية لتخلف لنا أعمال حضارية عمرانية ،معمارية
فنية و صناعية ،تظهر جلية يف املنشآت الدينية ،املدنية ،العسكرية و غريها ،إال أن عامل الزمن أتى عليها.
يعترب املسكن أوىل مظاهر استقرار اإلنسان ،جتسد يف خمتلف الفرتات و احلقب التارخيية بدءا من ما قبل
التاريخ وصوال إىل الرومان و البيزنطيني ،حيث تعترب املعامل األثرية من اإلجنازات املعمارية و الفنية اليت خلفتها
احلضارات املتعاقبة على هذه املنطقة.
لكن فقر املنطقة للدراسات املعمقة اخلاصة ابلتاريخ القدمي ،و خاصة رغبة منا يف معرفة نوااي الرومان من وراء إقامة
و إنشاء معامل ،طرق و منشآت يف مثل هذه املنطقة الوعرة ،و معرفة اهلدف الرئيسي من وراء اهتمامها هبا ،دفعنا
إىل هيكلة موضوع حبث يتناول جممل املعامل األثرية املوجودة يف اجلهة الشرقية ملوريطانيا القيصرية ،و حماولة حتليلها
خاصة من الناحية املعمارية و إبراز دورها و العالقة بني هذه املواقع الساحلية و الداخلية ،كون جل هذه املعامل تعود
إىل الفرتة الرومانية ،مبا أهنا جزء من مقاطعة موريطانيا القيصرية يف العهد الروماين ،و كوهنا أيضا منطقة ساحلية
متنوعة التضاريس من جبال و سهول ،هذا ما جعلها حمط األنظار منذ العصور القدمية ،هذا ما ترتمجه املخلفات
و املعامل األثرية اليت سنتناوهلا يف هذا املوضوع من انحية التوزيع املعماري و صفها و حتليلها من جوانب خمتلفة.
إن الفرتة القدمية عرفت نوع من االستقرار حيث نالحظ تواجد مواقع بعدة مناطق سهلية أو جبلية ،وهذه املعامل
مهيأة ملمارسة النشاط اإلنساين ،أو ميكن أن تكون قد وظفت ملمارسة الطقوس وميكن أن تكون عبارة عن منازل.
إال أن من الصعب اإلشارة إىل كل املواقع املستغلة سوآءا من طرف األها ي أو املستعمرين ،وذلك راجع لنقص
الشواهد واألدلة املادية األثرية ،لذا ميكن أن نقول إن العديد منها اندثرت مبرور الزمن ،أو مت إعادة استعمال خملفاهتا
يف البناايت احلديثة أو هي تتواجد وسط الغاابت الكثيفة أين يستحيل الوصول إليها.
ومن أجل حماولة معرفة هذه املنطقة يف الفرتة القدمية و لو نسبيا اكتفينا ابلرتكيز على املعامل األثرية حىت اليت مل
تذكر يف الدراسات السابقة ،إضافة إىل احلالة األمنية اليت تعيشها املنطقة اليت كانت عائقا أثناء قيامنا ابلدراسة

امليدانية ،إال أننا حاولنا وصف هذه املواقع ،واالعتماد على األحباث و الدراسات السابقة ابإلضافة إىل أراء أها ي
املنطقة.
ومن أجل القيام هبذا البحث ارأتينا إىل تقسيم دراستنا هلذه املعامل إىل شطرين من خالهلا نقوم بتحليل مكوانهتا،
والتطرق إىل الدراسات السابقة اليت اهتمت هبا وهذا ما ميثل اجلانب النظري ،وذلك بتوظيف كل األحباث واملراجع
اليت تناولت هذه املنطقة ودرست خمتلف معاملها.
أما اجلانب التطبيقي وهو اجلانب امليداين وذلك ابللجوء إىل املعامل وأخذ الصور هلا ودراستها ميدانيا وجردها،
وكثريا ما تعذر علينا حىت أخذ صورة هلا النداثرها.
لذا ستتمحور إشكالية هذه الدراسة حول معرفة املعامل األثرية املنتشرة يف هذه املنطقة ،دورها ووظيفتها ،تقنية
ومواد بنائها ،وحالة حفظها وهندف إىل إحصاء وجرد هذه املعامل وحناول إبراز العالقة املوجودة بينها من حيث معرفة
اهليئة املعمارية وتوزيعها ،دون أن ننسى دور شبكة الطرقات وخدمتها للرومان يف خمتلف امليادين.
وللوصول إىل إجاابت موضوعية تعاجل مضمون هذه اإلشكالية ،اعتمدان على مراجع ومصادر اهتمت هي
األخرى هبذه املنطقة ،ومعظمها كتبت خالل الفرتة االستعمارية ونذكر منها عمل الباحث:
- VIGNERAL (M.De.CH), Ruines romaines de l’Algérie, Kabylie du Djurdjura,
Paris, 1869.
- Ficheur (E), Description géologique de la kabylie du djurdjura, Alger, 1890.

أين تطرق إىل دراسة حتليلية ووصفية للمواقع األثرية هلذه املنطقة ،وحتدث ابلتفصيل عن مراكز مرور الرومان هبا،
وذكر أهم املراكز واحلصون وقسم املنطقة إىل نطاقات.
كما جند:
- GSELL (ST), Atlas Archéologique de l’Algérie, Alger, 1997 2ème édition.
أين جند يف بعض صفحاته أهم املواقع واملعامل يف هذه املنطقة.

كما اعتمدان على مصدرين ومها:
- Itinéraire d’Antoni, la table de Pentinger

- Cat (E), Essai sur la province de la Maurétanie césarienne, Paris, 1891.
حيث اهتما بدراسة التواجد الروماين يف هذه املقاطعة ،وخصص جانبا ملنطقة القبائل.
مع االعتماد على عدة مقاالت وجمالت إفريقية وعدة مراجع ودراسات مهمة نذكر منها:
- Camps (G), aux origines de la bérbérie, monuments et rites funéraires
protohistorique, Paris, 1961.
- Euzennat (M), Inscriptions nouvelles de Tigzirt, in, Libyca, TIII, Paris, 1995.
- Gavault (P), Etude sur les ruines romaines de Tigzirt, Paris, 1887.
- Laporte (J.P), Ruines Romaines de ZEFFOUNE (RVSAZUS), In B.C.T.H.S,
Afrique du Nord, Paris, 1994.
- Martin (J) , Bida Municipium en Mauritanie Césarienne, Alger, 1968.

تنحصر الفرتة الزمنية يف دراستنا للمعامل األثرية املنتشرة ابجلهة الشرقية ملوريطانيا القيصرية ،يف الفرتة املمتدة
بني القرنني األول والثالث ميالدي ،ألهنا الفرتة اليت عرفت خالهلا روما تطورا وازدهارا مميزا يف خمتلف اجملاالت ،وهي
فرتة استغلتها لتأكيد حركتها التوسعية وجتسيد الرومنة ،ولقد اتبعت سياسة مغايرة يف هذه املنطقة نتيجة تعرضها
للرفض الشديد واملقاومة العنيفة من طرف السكان احملليني ،ويف بعض األحيان أدرجنا بعض املعامل اليت تعود إىل فرتة
متأخرة.
وقد اعتمدان اخلطة التالية:
الفصل األول الذي هو مبثابة املدخل الذي نتطرق فيه إىل اإلطار اجلغرايف والتارخيي للجهة الشمالية الشرقية ملوريطانيا
القيصرية ،حيث سنذكر احلدود اجلغرافية يف الفرتة القدمية ويف الفرتة احلديثة مع التطرق لتضاريس ومناخ املنطقة ،أما

اإلطار التارخيي سنشري إىل فرتة أواخر القرن األول قبل امليالد والقرن األول ميالدي وكذلك التوسع الروماين يف هذه
املنطقة وإدراج مقاومة األها ي الشرسة للرومان.
يف حني خصصنا الفصل الثاين للدراسة امليدانية وذلك جبرد املعامل األثرية ووصفها ميدانيا ،التطرق إىل مكوانهتا
اليت ستصلها إىل استنتاج وظيفتها وسر تواجدها يف تلك املنطقة ،الشيء املالحظ أن معظم هذه املعامل األثرية يف
حالة متدهورة يستحيل علينا رفعها أو القيام مبخططات خاصة للمعامل ،فلقد اعتمدان على ما كتب عنها يف املراجع
واجملالت وأخذ املخططات منها ،غري أننا متكنا من حتديد مكان وجود بعض املعامل وحاولنا القيام برفعها.
أما يف الفصل الثالث تطرقنا إىل مواد وتقنيات البناء املستعملة يف املواقع األثرية للجهة الشرقية ملوريطانيا القيصرية،
حيث سنحاول إعطاء ولو فكرة على مواد البناء املستعملة وذلك ابلتطرق إىل استعماالت احلجارة ،احملاجر وصناعة
احلجر وخمتلف تقنيات البناء املتبعة يف بناء معامل اجلهة الشمالية الشرقية ملوريطانيا القيصرية ،األنظمة املائية وحىت
العناصر املعمارية والزخرفية.
لنختم دراستنا هذه ابلفصل الرابع الذي يكون مبثابة دراسة حتليلية ملختلف املعامل األثرية املدروسة ودورها ،حىت
نتوصل إىل الطابع املعماري الطاغي يف هذه املنطقة ،وحماولة دراسة العالقات وشبكة الطرقات ،كما سنتطرق فيه
إىل حالة احلفظ وطرق الصيانة.
خامتة:
عرف الرومان إبجنازاهتم الضخمة فتنوعت املعامل املنشأة ابجلهة الشمالية الشرقية ملوريطانيا القيصرية ،من معامل عسكرية
دفاعية ،املتمثلة يف احلصون ،األبراج و القالع ،و هذا قصد توفري األمن و احلماية يف هذه املنطقة اليت عرفت
مبقاومتها الشرسة للتواجد الروماين ،لذا أجنزوا احلصون لغرض محاية اهلضاب و املمرات املؤدية إىل مناطق رومانية
خت دم مصاحلهم ،خاصة من انحية التموين ابحملاصيل الزراعية و املواد األولية ،هذا ما نالحظه من خالل بقااي حصن
أقيم حلماية ممر مجعة صحاريج املؤدي إىل أزفون ،كذا احلصن احلامي ملركز تكالت و املمر املؤدي إىل مجعة صحاريج.

إال أن اهتمام الرومان مل يقتصر على العمارة واملعامل العسكرية الدفاعية ،فلقد أجنزوا أيضا أماكن خاصة للراحة،
الرتفيه واالستجمام  ،ولعل من أمهها احلمامات اليت تعترب من أهم عناصر ومكوانت املدينة الرومانية ،مثل محامات
أزفون وتيقزيرت وغريها من احلمامات املنتشرة هبذه املنطقة رغم عدم وجود بقااي ابرزة هلا.
و ك ان من الضروري إجناز وسيلة إليصال املياه إىل هذه احلمامات و متوين املدينة ابملاء ،فقاموا إبجناز قنوات نقل
املياه ،و هي كانت عبارة عن معامل مثقوبة يف مركزها ،حيث مت إجنازها من حجارة مربعة بثقب يسمح بوصل القنوات
فيما بيها ،فإليصال املياه من أماكن بعيدة استلزم وصل عدة قنوات ،خاصة مع التضاريس اجلغرافية اجلد صعبة يف
هذه املنطقة ،ففي جل هذه املناطق بكل املواقع الرومانية القدمية نالحظ امتداد هلذه القنوات ،لفقر املنطقة ابملياه
و إن وجدت صعب نقلها و إيصاهلا إىل املراكز و التجمعات السكانية ،مثل ما هو احلال يف مدينة أزفون ،و أفضل
منوذج هو مدينة توجة ببجاية ،دائما فيما خيص احلمامات نالحظ اعتماد الرومان على األقبية حىت توفر دعامات
داخلية لتسهيل املرور ،لتمثل الدهاليز يف احلمامات مثل ما هو احلال حبمامات تيقزيرت مثال.
كما اعتمدوا األقواس املبنية ابآلجر أو احلجارة املنحوتة ،وهي كثرية االنتشار هبذه املنطقة كتلك اليت وجدت مبوقع
أزفون ،تكالت و اتقسابت...إخل.
كما اعتمدوا تبليط الطرقات الرئيسية ،مثل ما هو احلال ابلكاردو و الدوكيمانوس مبوقع تيقزيرت ،و خمتلف املمرات
الداخلية و الساحلية.
من خالل هذه البحث اجلد متواضع نستنتج أن أهم طابع معماري منتشر يف اجلهة الشرقية ملوريطانيا القيصرية ،هي
منشآت عسكرية دفاعية قصد توفري األمن ملا عرفته من مقاومة عنيفة من طرف السكان احملليني ،كما نالحظ كثرة
انتشار املنشآت املائية سواء صهاريج وخزاانت لسد نقص املياه ابملنطقة أثناء فصل الصيف وأوقات اجلفاف ،مع
انتشار احلمامات يف كل أرجاء املنطقة.
الشيء املالحظ هبذه اجلهة أيضا هو عدم إنشاء مرافق الرتفيه كاملسارح واملدرجات واملكتبات من هنا نستنتج أن
هذه املنطقة جهزت لغرض عسكري دفاعي خلدمة مصاحل روما هبذه املنطقة ،واالستفادة من خريات البالد
و تصديرها إىل الضفة األخرى.
حالة حفظ معامل و مواقع هذه املنطقة يرثى هلا كما تفتقر لدراسات أثرية حديثة تتجاوز مستوايت احلفرايت السابقة،
جيب وضع برانمج خاصة إلبراز معاملها و نفض الغبار على اتريخ املنطقة احلافل ،كما أن الشيء الذي صعب من

أدائي للعمل امليداين هو تواجد معظم هذه املواقع يف الغاابت الكثيفة ،مما صعب حىت أخذ صور لبقااي املعامل املنتشرة
ابجلهة الشرقية ملوريطانيا القيصرية ،الطابع اجلبلي الذي يعيق التنقل بني هذه املواقع ،احلالة األمنية هبذه املنطقة،
جهل سكان املنطقة لقيمة املعامل األثرية املنتشرة يف عدة نقاط هبذه املنطقة ،عدم اهتمام السلطات احمللية يف الرتويج
هلذه الثروة.
وأمتىن أن يكون حبثي هذا املتواضع ساهم ولو ابلقليل يف إعطاء فكرة ولو بسيطة حول املعامل املتواجدة هبذه املنطقة
وكذا مكان تواجدها ،آملني أن حتظى بدراسات أثرية أبمت معىن الكلمة.

:البيبليوغرافيا
:قائمة املراجع و املقاالت ابللغة األجنبية
:قائمة املصادر
-PLINE l'Ancien, Histoire naturelle, volume V, XIII, XVI, les belles-lettres, Paris, 1980.
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 حممد عبد الباقي ،أسس ومبادئ تسيري اللقى األثرية (دراسة حتليلية حلفرية تيقزيرت  ،)3882-3880مذكرةماجستري ،ختصص صيلنة وترميم.2033/2030 ،
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