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 كلمة شكر 

عن ابي هريرة رضي هللا عنه ان النبي صلى هللا عليه وسلم 

 قال : )اليشكر هللا من اليشكر الناس (. رواه أحمد و أبو داوود .

البد لنا ونحن نخطوا خطواتنا األخيرة في الحياة الجامعية من 

الكرام  وقفة على أعوام قضيناها في رحاب الجامعة مع اساتذتنا

، الذين قدموا لنا الكثير باذلين جهودا كبيرة في بناء جيل الغد 

 لتبعث األمة من جديد . 

وبعد شكر هللا عز وجل يجب شكر األساتذة االفاضل الذين 

مهدوا لنا طريق العلم والمعرفة  وأخص بالذكر األستاذ المحترم 

ته والمؤطر بعلي السعيد الذي لم يبخل علينا بنصائه وإرشادا

دون نسيان األساتذة الكرام لقسم علوم اإلعالم واإلتصال .وطبعا 

شكر خاص إلىكل من ساعدنا في إنجازهذا الموضوع ميدانيا 

 وتطبيقيا .

      ....إن لم تستطع كن متعلما .....    .....كن علما ..     

 وإن لم تستطع فأحب العلم ...... وإن لم تستطع فال تبغضهم ...



 

 

 اإلهداء

 أحمد هللا عز وجل على منه وعونه إلتمام هذا البحث .       

إلى الذي وهبني كل ما يملك لتحقيق آمالي ، إلى من كان يدفعني نحو 

األمام لنيل مبتغايا  إلى الذي سهر على تعليمي ، ولم يحرمني من 

 الوصول إلى هدفي ، إلى مدرستي األولى 

 الغالي والعزيز أطال هللا في عمره . أبي

إلى التي وهبت في لذة كبدها كل العطاء والحنان ، إلى التي صبرت 

على كل شيء ، التي رعتني حق الرعاية وكانت سندي القوي في 

الشدائد ، إلى التي أحاطتني بدعواتها ، تراقبني خطوة خطوة في حياتي  

 تها في وجهي تنبع الحنان إلى من إرتحت كلما كًلمتها والتي إبتسام

                    نصفي الثاني وأعز إنسان ومالك على القلب والعين  أمي

 جزاها هللا خيرا .

 التي سقتني بدعواتها أطال هللا عمرها . وجدتي

إليهما أهدي هذا العمل المتواضع لكي أدخل على قلبهما شيئا من 

اللواتي  تقاسمن معي حب الحياة ..  وأخواتيمحمد  إخيالسعادة إلى 

ياسمين ، حنان ، نورهان ... و الكتاكيت  فردوس وعبد الصمد ...وكل 

 العائلة وبنات العم . 

إلى من تحلو بهم الحياة وإتسموا باألخوة والوفاء والعطاء ، إلى من 

معهم سعدت وجعلتهم البيت الثاني ، ينابيع الصداقة  وجمال اللحظات 

 األصدقاء

 رحمة ، حليمة ، وهيبة ، خديجة (  )نجيب، العيد ( .سهيلة ، سمرة ، )
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  :  مقدمة

إن الحديث عن اآلثار الرومانية في الجزائر أو البالد المغاربية بصفة عامة ، يحجب        

والبحث عنها كان يستلزم دراسات أثرية  عنا أثار ما قبل الرومان أو التي عاصرتها ،

للعمارة الرومانية ، وظلت تقنيات العمارة البربرية مجهولة تقريبا أزيد من قرن ونصف 

 المتناثرة هنا وهناك في البالد المغاربية تؤكد بما ال اآلثار، لكن  األثرية قرن من البحوث
يدع للشك وجود هذه العمارة والنماذج المتبقية منها في مجملها معابد وأضرحة تقع خارج 

ح في األضرحة الملكية المدن ، وتتجلى التقاليد المعمارية البربرية ) النوميدية ( بشكل واض

لقبور والبازينات و المعالم الجنائزية والتي انتشرت أيضا في كامل عن ا التي تطورت

ختالف في طرق وتقنيات بنائها ، ولكن الهدف واحد اإلأقطار العالم ، شهدت الكثير من 

وهو عقائدي متمثل في دفن الموتى خاصة الملوك . ولعل خير دليل على ذلك األهرامات 

 منا هذا . المصرية التي مازالت شاهدة على ذلك ليو

تحصى وهي موزعة على كل  تعد وال كما انتشرت هذه المعالم في الجزائر بشكل واسع  ال

مناطق التراث الجزائري مثل ضريح الخروب ، وضريح المدغاسن  و ضريح تيبازة التي 

تعود لفجر التاريخ . وإذا ذكرنا تيارت يتبادر لألذهان جدارات فرندة و التي تعكس بعدا 

طقة سواء من ناحية أصولها التاريخية أو من حيث قيمتها األثرية ، لذا كانت حضريا للمن

اسع عشر إلى غاية فترة محل دراسة لدى الكثير من المهتمين و الباحثين منذ مطلع القرن الت

ستقالل وهي اليوم بحاجة إلى المزيد من األبحاث والدراسات التاريخية واألثرية ما بعد اإل

 ثقافي وسياحي.تاريخي ور والّتي تستغل كمصد

 



 

 الفصل األول 

اإلطار 

 المنهجي 
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I المنهجياإلطار : الفصل األول ـ 

 :اإلشكالية ـ  1

قع أثرية تحتاج إلى المزيد من والية تيارت بمواقع سياحية ومنتزهات طبيعية وموا تزخر

وهي  تاألهراماتيارت مدينة  اعتبرتجية ، حيث هتمام لتشجيع السياحة الداخلية والخاراإل

معالم لجدار األثرية الفريدة من نوعها من حيث التصميم والهندسة والفترة الزمنية التي 

تمجد تاريخ المنطقة العريق. وكان هذا المعلم محل دراسة لدى الكثير من الباحثين 

اليوم بحاجة  ، وهي االستقاللبعد  تاسع عشر إلى غاية فترة ماالوالمهتمين من مطلع القرن 

من هذه اإلشكالية نطرح  وانطالقا، واألثريةإلى المزيد من األبحاث والدراسات التاريخية 

وماهي الحالة الراهنة   تاريخية للمعالم لجدار األثرية ؟التساؤل التالي : ماهي األصول ال

  لهذه المعالم ؟

 :  دوافع الدراسة - 2. 

لهاااذا المو اااون كاااان نتيجاااة العدياااد مااان األساااباا التاااي تراوحااات باااين الذاتياااة  اختيارناااا 

 والمو وعية ونذكر منها : 

 أ ـ الرغبة في التعرف على ح ارة تيهرت العريقة وإبراز معالمها األثرية الخالدة. 

ا ـ الف ول العلمي لتنمية قدراتنا المعرفية المتعلقة بمجال التخصص والرغبة بالنزول إلاى 

 . اآلثاريدان و التعرف على الم

 من قبل السياح والزوار .  باالهتمامى ظالمعالم لم تح ج ـ منح لمحة عن المكان كون هذه

 من هذا المو ون .  واالستفادةد ـ العمل على إثراء المكتبة الجامعية 

 ن المعالم األثرية .عثل هذا المو ون ه ـ قلة البحوث بم

 : أهداف الدراسةـ  3

عاداد هاذا الناون الصاحفي والاذخ مان خاللا  إبورتاج هو معرفة كيفياة ون هذا الرم إن هدفنا

ي تشاهدها لجادار ، والتادرا تشكال الهندسية الالمعالم الجنائزية والزخارف واأل نعرض أهم

والتعاااود علاااى الظاااواهر و ياااق قواعاااده المنهجياااة فاااي الدراساااة علاااى البحاااث العلماااي وتطب

، وإثااراء مجااال البحااث العلمااي فااي مياادان الساامعي  المشااكالت بطريقااة علميااة مو ااوعية

بصرخ ، ومحاولة ربط النظرخ بالواقع ، وتسليط  وء على أهام المعاالم األثرياة التاريخياة 

 ورموزها الدينية . 



 الفصل األول                                                                             اإلطار المنهجي
 

11 
 

 :  أهمية الدراسةـ  4

يكتسااي هااذا المو ااون أهميااة كبياارة ،لااذلا كااان محاال دراسااة العديااد ماان الباااحثين خاصااة 

هذه األهمية في كون األ رحة النموذج الوحيد في منطقة تيارت ، وهاو  الفرنسيين ، وتكمن

 ة التاي كانات ساائدة فاي ذلاا الوقات الشاهد الوحيد الذخ ياروخ لناا الثقافاة والطقاوع العقائديا

 . استمرارهادمة و مان اوتكمن أهمية الدراسة أي ا في نقل هذه المعالم لألجيال الق

علاى ناون صاحفي  متمثال فاي  اعتمدنا في إنجاز هذا المو اون:النوع الصحفي المختارـ 5

 الروبورتاج المصور.

لمخبر أخ ا Reporterكلمة إنجليزية هي : كلمة روبرت  لغة: أ ـ  تعريف الروبورتاجـ 1

الصحفي، وتعني نقل الشيء من مكان إلى آخر أو باألحرى ) إرجان الشيء إلى مكان  

 1ربط اسم الروبورتاج  ببيان وصفي أو النقل الصحفياألصلي (. وفي اللغة العربية تم 

: الروبورتاج هو ظاهرة أو حدث أو مشهد رآه الصحفي أو ح ره أو إصطالحا الروبورتاج

يعيش  ألن  يهتم بتصوير الحياة اإلنسانية وإلقاء ال وء على  القارئسمع  بأسلوا يجعل 

بما سمع  وأحع ب  الصحفي  . وهو فن هدف  أن يجعلا ترى وتسمع وتحع2تلا العالقات

 حي متعدد الجوانا  استعرا ينفس  ، إن  النون الذخ تختاره حينما يكون الخبر ذا طابع 

فالصحفي المعد للروبورتاج يعير حواس  لغيره ، فهو ممثل للقراء و المشاهدين والمستمعين 

: ويعرف على أن  الروبورتاج الذخ يقوم دائما على تصوير  الروبورتاج المصورـ  2

الحياة اإلنسانية وتقديم صورة حية بأسلوا جميل ، يعتمد على الصوت والصورة ، كما 

يقوم على نقل كامل الحدث وبيئت  إلى الجماهير عن طريق الصوت والصورة .ويعتبر 

لصورة وهي أي ا تسوية بين الروبورتاج المصور كتسوية بين مقدرات الصوت ومقدرات ا

متطلبات الروبورتاج وبين الخصوصية التكنولوجية التلفزيونية ، تلا التسوية التي تحافظ 

 فيها الواحدة على األخرى . 

 : تحديد المفاهيمـ 6

 مفردهااا معلاام وهااو مكااان، والمعااالم هااي مااا يسااتدل بهااا وعليهااا ماان أثااار  المعااالم :

 مثل نقطة تحول إلى التاريخ . والمعالم التاريخية  هي أحداث ت

  سمي نسبة للجدار أو السور أو البناء ال خم.لجدار : 

 مشااايدة معمارياااة تبناااى علاااى قبااار أحاااد األشاااخاص تخليااادا لاااذكراه فاااي  ل اااريحا :

 الح ارات القديمة .

 هي فن وعلم تشييد وتصميم المباني الدينية والحربية ومبانية .  العمارة : 

                                                           
 ( نصر الدين العيا ي ، اإلقترابات نظرية من األنوان الصحفية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر ، 1996 ، ص461

 (أديا خ ور ، أدبيات الصحافة ، مطبعة الداودخ ، دمشق ، 1986، ص60. 2
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 مقااابر يعلوهااا هاارم صااغير مربااع القاعاادة ، مبنااي بالحجااارة : عبااارة عاان البازينااات

 المتراصة ال مالط لها .

 إسم يطلق على المنطقة التي يوجد فيها جبل العروخ .ترناتن : 

 أخ سقف  يشب  سنم الجمل .سقف جمالوني : 

 :  الصعوباتـ 7

من الصعوبات التي واجهتنا في مجهودنا هاذا هاو وجاود المعاالم  فاي أمااكن وعارة وخاصاة 

جبل العروخ ، وكذلا األخطار التي قد تواجهنا داخال المعلام مان حيواناات وحشارات ساامة 

 وباإل افة انعدام اإلنارة ، وأي ا الحالة المهددة بها األ رحة بالسقوط في أخ لحظة . 
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II- يةومونوغرافدراسة تاريخية :ثانيالفصل ال 

 أ ـ لمحة تاريخية عن والية تيارت:

: عدة تسمياتلها كانت تسمى في القديم باللغة البربرية تيهرت أي اللبؤة وكان  تيارت

. يمتد وهي تسمية حديثة نسبياتاهرت ، تيهرت ، تاغزوت ، تنقاريا وتعرف اليوم بتيارت 

حيث نزل بها ود إلى العصور الحجرية القديمة إلى حقب تاريخية تع منطقة تاريخ هذه ال

وكانت موطئ العديد من الحضارات  ،تاريخ حسب علماء األنثروبولوجيا ال ما قبلإنسان 

الموجودة بالمنطقة الّتي عرفها اإلنسان منذ القديم ، وخير دليل على ذلك المخلفات األثرية 

 .م الزال أطاللها إلى يومنا هذا شاهدا على تعاقبها والّتي تعود لتلك الفترة ، ومعال

ه  67المنطقة على يد الصحابي الجليل عقبة بن نافع رضي هللا عنه سنة وصل اإلسالم إلى 

على  واستولىحيث صَمم العزم على إتمام الفتح ،فوصل إلى شمال شرق البالد ،م 682 /

 قديم اقتتل فيهحصن بيزنطي  بهافي هذا الصدد "و كان الّشيخ الدباغ  ويقول تيهرت .

ولعل من هنا يجد الباحث أو .1"هرتت تافتح مسلمين والانتصر و العرب والروم واألفارقة

م بجوانبه ليس من السهل اإللما زمني طويل  امتدادالدارس لتاريخ تيارت نفسه أمام 

 التاريخية في وقت وجيز.

فال يوجد تاريخ محدد لبناء هذه المدينة ،  اآلراءأّما عن تاريخ بنائها فهناك تضارب في 

عبد الكريم عن ابن نقل جودت ف بنائها، إبتداء ه 144جعلت من سنة  فبعض المصادر

ه  154الرقيق أّن عبد الرحمن بن رستم وصل منهزما إلى تيهرت بعد حصار طبنة سنة 

ه ، أّما  154ريخ ، وهذه الفترة لها مدلوالن: األول أّن المدينة كانت قد بنيت قبل تام771/

لّذي بنيت فيه المدينة فيما الثاني فربما يقصد به عبد الرحمن بن رستم وصل إلى المكان ا

في القيام بها بناء مدينة تحمي بن رستم عبد الرحمان  اجتهدوكان أول األعمال التي  .2بعد

 على موقع تيهرتاالختيار فوقع  من العاديات المحدقة بهاالحركة وتعصم رجالها ودعاتها 

 .3بحت تيهرت عاصمة المغرب األوسطخطتها وأص واتسعتفتمَدنت 

بتاقدمت وذلك بعد األمير عبد القادر وتحديدا  استقرما تيهرت خالل الفترة الفرنسية فقد أ

موقعها المحصن وذلك في م ، فأسس عاصمته معتمدا على 1835سقوط معسكر سنة 

من بينها القلعة الكبرى  والتي ضمت مسكنه  ودار  العديد من المنشآت. كما شيد  م1836

                                                           
 ( أحمد بوزيان ،تيارت في ظل اإلسالم تاريخ وحضارة ،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،ميلة ، الجزائر ،2006 ، ص09 .1

 (جودت عبد الكريم يوسف ،العالقات الخارجية للدولة الرستمية ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،الجزائر ،1984م،ص032

 (د.صالح بن نبيلي فركوس،تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفينيقي إلى غاية االستقالل ج1 إيدكوم للنشروالتوزيع ، الجزائر ،2013،ص523
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السكة ، وعنابر الجنود ومخازن الرصاص و البارود ن ولكن المستعمر الفرنسي  قام 

 1م1841ماي  26دمروها بتاريخ المدينة بقيادة الجنرال بيجو والمورسيار ، و ىبحملة عل

موقع لجدار موجود بالحدود الجغرافية بمنطقة فرندة التابعة لوالية تيارت بما أن  :فرندة 

فرندة ينقسم إلى شقين   اسممنهم من يرى فهي كلمة بربرية فجئنا بتعريف مبسط لها ، 

يعني هنا وتعبر عن صيغ الجمع بمعنى  "دا"والشق الثاني بفعلها  االختباءعني يو "إفرن"

لكثرتها  " و يعني المغارات إفريكلمة " من ةنها مشتقيقول بأو هناك تفسير آخر هنا  إختبؤا

فيها  ألفخلدون الموجودة في فرندة التي  ابنفي المنطقة ، وخير دليل على ذلك مغارات 

و  ل ، فتلقوني بالتحفي" ولحقت بأحياء أوالد عريف قبلة جبل قزوقائال :  مقدمته الشهيرة

و أحسنوا العذر إلى ، الكرامة وأقمت بينهم  أيام حتى بعثوا إلى أهلي وولدي من تلمسان 

في قلعة ابن سالمة  فأقمت  بأهليالسلطان عَني في العجز عن قضاء خدمته، وأنزلوني 

مقيم بها  ناوأبها أربعة أعوام، متخليا عن الشواغل كلها و شرعت في تأليف هذا الكتاب 

 2مة و أكملت المقد

 2- تحديدالموقع الجغرافي للمعالم :

بوالية تيارت والتي تبعد حوالي  ة التي تضم األضرحة الثالثة عشراألثريلم اوجد المعت 

على بعد المعالم جنوب غرب مدينة تيارت  كم عن الجزائر العاصمة ، وتقع هذه270

كم جنوب شرق 57حوالي و ندة شمال شرق فر كم15، وعلى بعد  كم30حوالي 

اللذان يبعدان  مرتفاعات جبل لخضر وجبل العروي نتشغالحيث هناك مجموعتان .مدغوسة

 .كامل سهل سرسو الممتد إلى الشرقعلى  كم  المشرفان2.5عن بعضهما ب 
تعلو قمم جبل لخضر المحاذي    A.B.Cتتكون المجموعة األولى من ثالث أضرحة هي:

، أما المجموعة الثانية فتوجد في جبل العروي )ترناتن (. فتقع  للضَفة اليمنى لواد مناس

حيث  D.E.F.G.H.I.J.M.K.Lمعالم هي  الحواريت وتتكَون من عشرة بالقرب من بلدية 

ومن أجل الوصول إلى هذه المعالم أو  .عرويمقبرة حقيقية تنتشر على قمم  جبل تشكل 

 والية معسكر مرورا ببلدية مالكو  المؤدي إلى 14نسلك الطريق الوطني رقم  األضرحة

نسلك طريق ثانوي الذي يوصلنا إلى معالم جبل لخضر. أما معالم جبل  كم15بعدها بحوالي 

سار العروي فنسلك نفس الطريق الوطني لكن باتجاه فرندة ، ثم طريق فرعي على جهة الي

 كم عن تقاطع الطريقين السابقين.6تبعد المعالم حوالي  يؤدي إلى عين كرمس و مدغوسة،

إن الزائر للجدار يتساءل حتما عن مغزى بناء هذه الجنائز في هذه المنطقة الجبلية الوعرة 
التي تبدو اليوم جرداء وخالية من العمران، يبدو أن اختيار هذه المواقع إلقامة هذا المنصب 

األثرية التي أجريت في عين المكان مالئمة كان مدروسا حيث أثبتت بعض الدراسات 
 ، والثروة المائية .الموقع وهذا بغناه بالمقالع الحجرية التي توفر الحجر الكلسي 

                                                           
 (إسماعيل العربي ،المقاومة الجزائرية تحت لواء األمير عبد القادر ،ط2 ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الجزائر 1982،ص121

دارالطبعن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر عبر وديوان المبتدأ والخبر أيام العرب والعجم والبربر وم(عبد الرحمان ابن خلدون ،كتاب ال2  
320،ص1968،بيروت 13جالكتاب اللبناني   
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ويشهد على ذلك أطالل وبقايا بعض المدن المكتشفة بها والعديد من النقوش، من الواضح 
افنهم في هذه البقاع ، كما أن موقع لجدار المميز هو الذي جعل بناة هذه المعالم يشيدون مد

قد يترجم ذلك بحرصهم على أن تكون في قمم المرتفعات حتى يتسنى لهم اإلشراف على 
البالد التي كانوا يتحَكمون بها ، و يجدر اإلشارة أيضا إلى غنى المنطقة بالمصادر المائية 

ضر ، كما فواد مينا و رافدين و وادي توسنينة ، ووادي جاد يجريان بالقرب من جبل لخ
توجد العديد من العناصر المائية مثل :عين القبور ، عين بان ، عين البيضاء ، عين 

 1منصور بعضها جَف و اآلخر ال زال 
 .األصول التاريخية لمعالم لجدار ـ 3

نها فاطمة قدرية أ"به الباحثة  ما جاءتمن كلمة جدار أي السور وهذا  اشتقت"لجدار"تسمية 

نسبة إلى ضخامتها و الداللة  سمسميت بهذا اإل أنهاجدارات ويحتمل كلمة مشتقة من مفرد 

 استعملتالتسمية  بل  هاته،ال يوجد بالتحديد متى اطلقت عليها  ه المباني ومتانتهاسماكة هذل

والغريب  عشر  القرن التاسعمرة في المصادر الفرنسية في نصف القرن الثاني من  ألول

 جانب هذا إلىخلدون ابن الرقيق و ابن صوص القديمة عن التسمية لم تورد في الن هذه نأ

لها عالقة بضريح المدغاسن ومدينة مدغوسة  التأملتستحق المزيد من أخرى هناك نظرية 

بأن الضريح الموجود  كامبس حثاالبايرى  إذ الجداراتكلم عن 7التي تبعد بحوالي 

مدغوسة قد تعرب  ن أن يكون إسممازيغية مدغاسن ويمكاأل لى صيغتهوراس حافظ عباأل

 وري لفرع البترسطغاس كانت تطلق قديما على الجد األمد تسميةيذكر ابن خلدون عنه و 

فيها شخصيات  ضرحة التي تدفنتطلق أيضا على األالمستبعد أنها كانت  وبالتالي من غير

القديمة التي  ميةسامية من األعيان و األمراء المنتسبين إلى هذا الفرع ، ويدل على ذلك التس

،فمن 2لجدارالتسمية تطلق على معالم حملها قبر مدغاسن بباتنة وربما قديما كانت هذه 

سن ثم تحولت إلى أو مدغا مدغوس اسملجدار حملت قديما  أن تكون مدافنالمحتمل 

 .مدغوسة الحقا

دت في لجدار معالم جنائزية شيَ  اعتبارفإذا كانت الدراسات واألبحاث السابقة متفقة على  

عن تاريخها و  استفهاممورية حاكمة فإن هناك عالمة فترة متأخرة من طرف سالالت ، 

هذه المدافن وفي أي فترة بالتحديد تم ذلك ؟حاول الباحثين تأريخ هذه المعالم  تمن شيد

لم تغفل .ف على بعض المعطيات التاريخية ونسبة لألثار المتواجدة في الجدارات اعتمادا

 ابنالرقيق القيرواني و عبد الرحمان بن اعن كل من  المصادر التاريخية ذكر هذه التفاصيل

فهربوا أمامه إلى الرمال  " وزحف المنصور يريد لواتةبتيارت قائلين: حول لجدار خلدون

إلى القيروان ، وذكر ابن الرقيق أن المنصور  انصرفورجع عنهم ونزل إلى واد مناس ثم 

لمبنية بحجر المنحوت ، ورأى على الجبال الثالثة اك على أثار القديمة بالقصور وقف هنا

هل هذا البلد على الملك فأخرجني خلف أ، سره له أبو سليمان السردغوسفي حجر ف كتابة
                                                           

 142ص 2007لنوميد و المور ، دار الهومة ، الجزائر ،رابح لحسن ، اضرحة ملوك ا)1

 (  مرجع سابق ،ابن خلدون ج4 ،ص ص93،942
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ية يقول :"فهربوا إلى واية ثانإليهم ففتح لي عليهم وبنيت هذا البناء ألذكر به ". وفي ر

مبني بالحجر  وكان هناك ثالث جبال عليهم قصر، قام هو على واد مناس وأ الرمال

ور التراجمة  فوجد في وجه أحد هذه القصور كتابة على حجر فسيح فأمر المنص، المنحوت 

هم ففتح هللا نا سليمان سردغوس خالف أهل هذا البلد على الملك فبعثني إليبقراءته وإذا فيه  أ

الروايتين أن يكشف من هاتين  و بإمكان القارىء أن . 1يهم فبنيت هذا البناء ألذكر به "لع

بة التي وجدها المنصور في الحجر توحي أن سليمان السردغوس هو من ترجم الكتااألولى 

األضرحة ، وهذه الصيغتين تتحدث عن معالم جبل بنى ه هو من نأما الصيغة الثانية أ

 ...""وكان هناك ثالث جبال على كل منهم قصر...."".......  لخضر التي جاء فيها 

قريبا منه عند إقامته في فرندة  أما جبل العروي غير مذكور بالرغم من أن ابن خلدون كان

في كتاب الحروب الوندالية  بروكوبالذي ذكره  ماسونابعض المؤرخين أن  افترض كما

ألتافا بتاريخ  في نقائش القائد البزنطي هو نفسه الذي وجد سالمونولمح عالقته الطيبة مع 

قريب من   االسمعلى أحد الجدارات ، هذا أيضا وقد وجد  ماسونا تحت إسمم  508

ويذكر أيضا أن  .2قد أصبح لقبا بعد أن كان اسم شخص  يكون سيناس فيحتمل أنما

فربما ، ماستيقاس السادس كانت تحت سيطرة القائد الموري قرنريطانيا القيصرية في المو

 .اإلسمين لهما شخصية واحدة

شهد عليه ت حاكمة تدين بالمسيحية ، وهو ما تيبدو أن لجدار شيدت من أجل شخصياكما  

تيارت كادنا في  اكتشفهاوالشواهد القبرية العديدة التي الزخارف والرموز المسيحية 

 . 3والسادس م والمناطق المجاورة لها ، حيث يؤرخ معظمها مابين القرنين الرابع 

الملك  إلى  cن معاصرة الملوك لفترة تشييد لجدار جعلت الباحثة قادرة تنسب الضريح إ 

إلى الملك ماستيناس ، وجاء في إعتقادها أنه مهما كان تقارب في هذه  fماسونا والضريح 

دالئل مقنعة تجعلها تنسب هذه  اعتبارهايمكن  نه الظروف بناء لجدار ، إال أعطيات مع الم

وذلك عدم وضوح اإلقليم الجغرافي الذي مارس فيه هذين ، المعالم إلى هؤالء الملوك 

على  ألضرحة تخلًد أسماء هذه الشخصياتالملكين نفوذهما ،وعدم العثور على نقوش بهذه ا

ية بها ،هذا فضال عن عدم توافق ظروف وسنوات حكم الرغم من كثرة النصوص الالتين

الشخصيات التي ذكرها بروكوب مع النقوش المكتشفة . وعدم توفر النصوص األدبية و 

لتحليل هذه الباحثة أخضعت . إضافة إلى ذلك التاريخية للفصل في مسائل هوية ملوك لجدار

ناووس خشبي و الثانية األولى عبارة عن   CوBمن لجدار  استخرجتعينتين من الخشب 

إلى  ،م320تاريخ م أما الثانية 410أعطت األولى تاريخ  ،وجدت مندمجة مع مالط كلسي

على العديد من الشواهد القبرية المستعملة ثانية في لجدار ترناتن  كامبس جانب هذا عثر
                                                           

 (د بلقاسم رحماني ،أبحاث ودراسات تاريخية وأثرية ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع 2016،ص2951

 ( عروي عبد هللا،مجمل تاريخ المغرب ،ط5 الدار البيضاء المركز الثقافي العربي،1996 ص1132

 ( مرجع سابق رابح لحسن ص ص 182ـ1833
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ثر ، أهمها تلك التي ع يالدييؤًرخ معظمها إلى أواخر النصف الثاني من القرن الخامس م

، وهي عبارة عن نقش التيني منحوت Fعليها كادنا في إحدى المزارع القريبة من لجدار 

إلعتقاد أًن لجدار جبل وقد سمح ذلك با،م 494على حجر رملي أعيد إستعماله يحمل سنة 

على هذه المعطيات نستنتج أن لجدار جبل لخضر  واستنادا.  دت في فترة الحقةالعروي شيً 

نصف ها بنيت إبتداءا من الترناتن ، وبالتالي من المحتمل أنً  هي أقدم عمرا من مجموعة

خالل القرن السادس  لمتأخرةا الثاني من القرن الخامس ، بينما شيدت لجدار جبل العروي

قدم عمرا حيث أ Aلجدار  أنة والنصف القرن السابع. وفي هذا الصدد تفترض الباحثة قادر

مؤسس  فهي تعتبر أن مشًيده ،يعود بناءه إلى أواخر القرن الرابع وبداية القرن الخامس

فقد شًيد حسبها الحقا بفترة غير بعيدة نظرا لصغر  Bالملكية للجدار ،أما الضريح  األسرة

أكثر هذه Cا يعًد لجدار مبين Aحجمه وتأثر مخططه الهندسي الخارجي كثيرا بالجدار 

 .1امس م أو بداية القرن السادس م المجموعة تأخرا ورًبما يعود بناءه إلى أواخر القرن الخ

هذه  افاكتش،حيث تم  20إنطالقا من القرن بعد تزامن األحداث تكاثفت األبحاثوـ 

قة الجنرال المورسيار جدارات ألول مرة من طرف الرقيب الفرنسي هنري برنارد رفال

م  من الولوج إلى 1865سنة  لمحاوالت لدراسة هذه المعالم كانت أولى ام. 1942سنة 

و  mac carthylم قام كل من 1875وقَدم عنه وصفا مفصال ، وفي سنة  cداخل الضريح 

letourneux على غرار  ه الجدارات على شكل حروف التينيةبوضع أرقام تعريفية لهذ

في غاية األهمية   letourneux تكتشافاالتي لم تكن كاملة ، كانت إ blanchereأعمال 

روسومات أنجزت من طرف المهندس يث قام بإنجاز مخططات للجدارات و ح

Bourmancé  رجع م  1882، وفي سنة بباريس لسنةblancheré   إلى المنطقة وقام

ها ، تأريخها والبحث عن حول هذه المعالم تضمنت ثالث محاور هي : وصفبدراسة علمية 

م أجرت الباحثة فاطمة قادرة 1970م ـ 1968وبالتحديد بين سنتيي  التي شيدتها.السالالت 

أبحاث أثرية قيمة حيث كشفت الملحقات الخارجية وضبط مواقع كل لجدار الثالثة 

ا على دراسة األشكال الهندسية والرموز تأريخ هذه المعالم إعتمادعشر .كما حاولت 

ذات هي إال معالم جنائزية  النهاية أن لجدار ما في واستنتجتالمسيحية كما سبق وذكرنا ،

منذ وقد صنفت لجدار كمعلم أثري ،  نموريتانييتقاليد بربرية شيدت من طرف أمراء 

 .2دمجة لمخطط التهيئة و التعميرم كما ضبط في إطار المحافظة الم23/01/1968

 :لها يالحالة الراهنة لمعالم لجدار والجانب الفنـ  4

و مرتفعات ، ثالثة في عشر معلما يتوزعون على مجموعتين أيبلغ عدد هذه المعالم ثالثة 
تشترك مع األضرحة  فإذا كانت لجدارجبل لخضر والعشرة األخرى في جبل العروي، 

                                                           
 ( نفس المرجع رابح لحسن ص 1801

R.C2،معالم عاصمة الرستميين ،صوت الغرب ) 



 الفصل الثاني                                                             دراسة تاريخية ومونوغرافية 
 

19 
 

الكبرى المعروفة : المدغاسن ،قبر الرومية ، في كونها معالم جنائزية تحتوي على مقابر 
تحت األرض وأضرحة التي هي عبارة عن مبنى ضخم يضم  وهي عادة عبارة عن أقبية

 تستوحي شكلهاهذه المعالم المتواجدة في لجدار ف ، 1رفات القادة واألباطرة المشهورين
 فإنها تنفرد عنهم ببعض المميزات الخاصة،من بعض التقاليد البربرية القديمةالهندسي العام 

 بها يمكن تلخيصها في مايلي : 
 .مدرجلبازينات ذات القاعدة المربعة وتاج الخارجي مستوحى من اـ مظهرها      
، المعلم الصغير  متنوعة لم تعرف من قبل مثل الفناءـ تتوفر على ملحقات خارجية      

 .أسوار التسييج ،المنصة الشرقية واألحواض
 بنيت كلها بالحجر المنحوت  -
عموما من الدبش و جدران القاعدة ومدرجات الهرم تغطي حشوا داخليا يتشكل  -

 . أحيانا من مالطات رقيقة مرتبطة فيما بينها بواسطة مالط كلسي

 وهي تقنية رومانية . OpusQuadratumتقنيات بنائها شبيهة للتقنية  ـ 

يعتبر الضريح الوحيد الذي الزال قائما في المجموعة  ": Aلجدار ـ الضريح األول "1

المعلم عن باقي المعالم المجاورة له بخصائص تميز هذا ، األولى مجموعة جبل لخضر 

فالضريح ينقسم إلى قسمين فريدة من موقعه الهام  وتنوع منشآته الداخلية والخارجية ،

تتشكل من حوالي ثماني مداميك من الحجر المنحوت ، رئيسيين هما القاعدة والهرم 

فهو هرمي ، الكلسي، وضعت ممتَدة وتفصل بينهما فواصل محكمة بني بطريقة متقنة

عن التاج الهرمي الشكل ومدرج مغطى بالحجارة الصغيرة المتناثرة على السطح ، أما 

وعلوه قد يصل فلم يبقى من مدرجاته إال الخمسة األوائل الواقعة في المنحدر الشرقي ، 

 هرمي  ومبنى واسع ينحصر بين جدران الضريح فناءعلى المعلم يشمل ، ف2م 13إلى 

جاء هذا .وسور واسع يسيج مجموعة هذه البناءات في الخارج ية صغير و منَصة شرق

شرقية وهو عبارة يوجد في الجهة الممر أفقي  به، وراء مدرجات  الضريح بمدخل مهيأ

غرف ثمانية م وفي أسفل تتخلله 36لي الذي يبلغ طوله داخبه رواق م 9عن رواق بطول 

 .سم 70م وعرض 1وهي مربعة الشكل أبوابها بطول تتوزع بعدد غرفتين في كل ركن، 

": يشغل هذا المعلم قَمة هضبة صغيرة ، تقع جنوب لجدار Bالجدار الضريح الثاني "  -

A  تظهر منه إال القاعدة السفلية و يشبه  يعتبر أصغر هذه المجموعة ، وهو مهدم  ال

لف معه فيما يخص المخطط من حيث الشكل الخارجي غير أنه يخت Aكثيرا لجدار 

هناك هو  يحتوي على بعض األروقة المهدمة وال مدخل بل كل ما Bفلجدار  الداخلي 

 . 3غرفة جنائزية تحت سطح األرض دون أي ممر يقود إليها

                                                           
 (د.عزت زكى حامد قادوس ، مدخل إلى علم األثار اليونانية و الرومانية ، كلية االداب ـ جامعة اإلسكندرية 2005ص921

 ( مرجع سابق رابح لحسن ، صص 150ـ1512

 ( نفس المرجع ، رابح لحسن ، ص1533
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أي الضريح   Bقع جنوب غرب لجدار يشغل قمة جبلية  ت" : Cلجدار الضريح الثالث " -

 ، غير أنه يختلف عنه في  البنايات الداخلية  من حيث Aيشبه هذا الضريح لجدار لثاني ، ا

، حيث يأخذ تاجه عدا بناء صغير مربع الزوايا  عدم توفره على ملحقات خارجية ما

، وهو عبارة عن فتحة به سلم مهدم حاليا  همدخلالمدَرج شكل هرم مبتور و منخفض ، 

به رواق داخلي يأخذ  .ستة غرف  إلى أروقة داخلية تنتشر بهادرجات تؤدي  سبعذو 

 .بالالَتينية Uشكل حرف 

 جدارات جبل العروي : )ترناتن(  /-ب

يبلغ عدد لجدار مجموعة ترناتن عشرة أضرحة يتوزعون بشكل غير منتظم على قمم 

وواحد يحتل القمة األكثر إرتفاعا. ، جبل العروي ، تسعة ينتشرون على قمة مرتفع واحد 

على عكس جبل لخضر لم تحظى لجدار جبل العروي باهتمام  :"Fلجدار "الضريح األول 

الوحيد الذي  وفي المنطقة ة المعالم األثري الذي يعتبر أكبر Fبلجدارالباحثين ، اهتموا 

القدر  نية التي توضع في لكسكاس، نسبة لشكله الذي يشبه اآلمازال قائما  سمًي محليا  با

 الحجارة المتناثرة ن تاجه الهرمي سوى بعضلم يبقى اليوم مم ،31ويبلغ ارتفاعه حوالي

جدت بناءات ملحقة  و 12يظهر اليوم على شكل كتلة من الركام كما تبينه الصورة 

يوجد حاليا  فيما يخص المدخل فهوتلك الموجودة في جدارات جبل لخضر.مشابهة كثيرا ل

أما ،زوايا الصغيرة سطحها مهدم فهو عبارة عن غرفة من غرف ال : مدخله الرئيسياثنان

قوس ينتهي بغرفة مربعة هو على شكل  27اني فهو على اليسار الصور رقم خل الثالمد

 أروقة .يحتوي على 1وهو يبدو ضيقا يأخذ شكل قَبةقبر الرومية ،الشكل تقريبا مثل مدخل 

بأن  تصاراالخويمكن ، ومخارج متقابلة د أربعة مداخل نج حيث األولىالغرفة تؤدي إلى 

البيبان جهزا لإلغالق ينزلقان عبر حزات عمودية األول يصل إلى ثالث غرف مركزية 

متتالية تبعد كل واحدة عن األخرى بمسافات متساوية ومزودة بأنظمة اإلغالق وبينهما 

حيث ننطلق من  ألروقة والغرف فهو يشبه المتاهة ممًرات صغيرة.من خالل مخطط ا

منها الحظ  انطلقناي ة غرف نجد أنفسنا في الغرفة األولى التالغرفة األولى وبعد خمس

 . 1المخطط رقم 

 :  الجدارات األخرى بجبل العروي

، فجميعها  نه يوجد تسعة معالم أخرى متوفرة بجوار ضريح الكسكاسكما ذكرنا سابقا أ

تهدمت وأصبحت عبارة عن كوم من الحجارة وال يوجد سبيل لولوجها و الدخول إليها 

التي تغمرها وهذا ما  األنقاضها وكثرة يستحيل وصفها بوضوح بسبب شدة تهدمولهذا 

 نراه في الصور للجدارات التسعة.

                                                           
 ( نفس المرجع ،  رابح لحسن ، ص1631
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أنها ذات تركيب  في بناء هذه المعالم أنواع  من الحجارة الرسوبية التي تميزت استعملت

والتركيب الطبقي بالنسبة لألحجار الرسوبية يعتبر عن طاقة الوسط الحامل  ، بنائي طبقي

وهذه الحجارة الرسوبية نوعان : الرملية والكلسية ، فنجد الرملية . 1لترسيب هذه المواد 

استعملت  المصقولةتسقيف ،والحجارة الكلسية الكبيرة المنتظمة و الكثيرا في  استعملت

 .بكثرة في كل المعالم 

ونباتية هندسية ، حيوانية ، جاء في معالم لجدارعدة زخارفأما عن الجانب الفني ف

الوحيد الذي يزخر  Aومن بين معالم جبل لخضر يعتبر لجدار ، األخرى نقوش بعض الو

الذي    Fلرسومات و الكتابات له عكس لجداربأنواع عديدة ومتنوعة من الزخارف و ا

مظهرا  تشكل كثرة وتنوع زخارفه الهندسية ورسوماته وكتاباته إال أنها الرغم من على ال

ثانية إذ غالبا  ستعمالهااشكال تزين في مجملها أحجار أعيد فنيا خاص به ، بل تمثل فقط أ

عن نمط  نصادف صور وأشكال تارة مستوحاة من الفن المسيحي وتارة أخرى تعبر ما

الزخارف من الخارج مثل الثور وغرابين متقابلين و  كمشاهد الصيد مثالالحياة اليومية 

 .10،  9،  8الصور رقم في كل من الجبلين  انظر الهندسية تعدد الزخارف حصان و

تقريبا جل النصوص المكتشفة في لجدار جبل و،   Aتوجد بكثرة في لجدار أما النقوش

 وعدم توفرالكثير من حروفها  ب اليوم قراءتها نظرا لتشوهها وفقدانعلخضر يص

 .2مؤشرات تساعدنا على ذلك 

 :مسببات التلف للمعالم وتدابير وقائية لمعالجتها ـ 5

تختلف هذه المسببات من عوامل داخلية وخارجية فالعوامل الداخلية تشمل على كل ما يتعلق 

وصالبتها ، والمواد  و تركيبها الكميائية بالخواص الطبيعية والكيميائية للحجر أو الصخور

الرابطة الداخلية في تكوينه فمثال الحرارة بداخل المعلم حيث تمتد مواد البناء بارتفاع درجة 

الحرارة و تتقلص بانخفاضها ، و بتكرار العملية تتشقف األسطح الخارجية  وهذا مايسبب 

 بأضرار وتشققات وتصدعات في الحجارة .

تسبب بعمليات تلف مستمرة ا ط بالمعالم و بأثارهتحي التي العوامل الخارجية أما عن

 الرياح و األمطار منها  طبيعيةلك األحجار واندرجت إلى  مسببات تلف ومختلفة في ت

والثلوج فعادة ما تكون الرياح عبارة عن مناشير متحركة تشوه وتتلف األسطح الحجرية 

في قدرتها على التغلغل  فتكون محملة بالرمال والغبار والحصى الصغيرة وتأثيرها يكمن

داخل الثقوب الموجودة في جدران المعالم وتزيد من حجم هذه الجدران كما أنها تحمل معها 

                                                           
 ( د. محمد عبد الهادي محمد .دراسة علمية في ترميم وصيانة األثار غير العضوية . مكتبة الزهراء الشرق ، القاهرة .1997ص 891

 2)نفس المرجع رابح لحسن ص167
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. وبالنسبة للثلوج و األمطار فإن 1بذور النباتات وتستقر في ثقوب الجدران وتنمو بداخلها

اسات بنيتها الغزيرة منها المتواصلة تزيل المونة الكائنة بين حجارة البناء وتضعف أس

 وتتلف الحجارة و تتقشر سطوحها خاصة التي تحمل النقوش و الزخارف .

التي يكمن خطرها في عدم التنبؤ بحدوثها وهي أخطر ما يصيب المباني من والزالزل 

على تدمير أقسامها العليا و األجزاء من معالم لجدار مثل  أضرار تعمل هزاتها اإلرتدادية

 السقوف واألهرامات المدرجة .

إما  التخريب: قد يكون اإلنسان بحد ذاته مسببا في التلف عن طريق مسببات التلف البشرية 

، وذلك بسرقة مواد البناء واستعمالها في بناء جديد للمشاريع  ،  العمدي أوغير العمدي

وكذلك البحث عن الكنوز في هذه المعالم ، ووجود كتابات على الجدران وعلى النقوش 

والزخارف وقد نجد تخريب في إجراء الترميم واإلصالح من قبل من ليس له خبرة بالترميم 

 . 2يؤدي هذا إلى طمس المعالم وتشويه أصالتهادون التقًيد برأي المختصين والعلماء ، و

جميع النباتات الطفيلية التي تلتصق على سطوح :هي النباتات بيولوجية وهيمسببات تلف 

منها  الحيوانات و الحشارات وأسطحها خاصة الحاملة للنقوش في البناء وتسبب تشوه  مواد

خاصة الموجودة في  التي  تسبب في بناء األعشاش في الثقوب والفراغات الطيور

السطوح . أما الضرر األكبر فهو فضالتها الخطيرة ألنها تحتوي على عدة أحماض ، إذ 

تغلغلت إلى مواد البناء فسوف تتعامل مع تراكيبها الداخلية ، مسببة خلال داخليا يفكك ترابط 

في فترة مكَونات هذه المواد فمثال الخفاش الذي يسبب هذا الكائن بقعا بنية داكنة خاصة 

حيضها وهذه البقع إذا أصابت الجدران وخاصة الحاملة للنقوش و الزخارف والكتابات فإَنه 

وفضالتها ، كون هذه المعالم تقع في منطقة رعوية األغنام ، إضافة إلى 3يصعب نزعها

 وكثيرا ما شاهدنا دنو الرعاة بأغنامهم إلى هذا المكان .

ة لمعالج رارا إال ولها بعض الحلول المقترحةولطالما كانت لهذه المسببات التلف أض

، كما ذكرنا سابقا الموقع يعاني الكثير من األضرار تستدعي التدخل مسببات تلف المعالم 

إلى الترميم والصيانة و المحافظة ، و ذلك بتنظيف المعلم و محيطه من النباتات و الحشائش  

قع ، هناك أيضا الحجارة المتناثرة و األشواك و كذلك فضالت الحيوانات التي تشوه المو

حول الموقع ، والتي يمكن جمعها ووضعها في مكان واحد ، وبعضها األخر يحتوي على 

نقوش يجب معالجتها وتنظيفها وضعها في المتحف ، ومعالجة التصدعات بملىء الفراغات 

التها من بمالطات و استكمال األجزاء الناقصة ، المداخل كذلك مطمورة بالحجارة يجب إز

و ضريح الكسكاس  Aأجل تسهيل الدخول إلى المعالم التي مازالت نوعا ما مثل لجدار 

                                                           
 ( هزاز عمران ، جورج دبوره ،المباني األثرية ترميمها والحفاظ عليها ، منشورات وزارة الثقافة واألثار والمتاحف ، سوريا، 1997 ،ص1551

 ( د. أحمد إبراهيم عطية ، م.عبد الحميد الكافي، حماية وصيانة التراث األثري ، دار الفجر للنشر والتوزيع ، مصر،2003،ص1252

 ( مرجع سابق معتز شاهين ، ص1793
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وكذلك إزاحة الحجارة من داخل المعالم في الغرف واألروقة ألن هذا الركام يسبب الرطوبة 

وذلك بوضع مجاري مائية لتصريف مياه األمطار من  و مأوى للقوارض والحشرات .

الولوج لألساسات ، كما يمكن تشجير محيط المعلم ، لتفادي إنجراف التربة ، أما عن 

يمكن معالجتها إال إذا أمكن اهتمام المتخصصون من شتى فروع المعرفة في  الزالزل ال

راء بعض التعديالت تقوية المباني وتدعيم المباني ضد مخاطر الزالزل من خالل إج

   1المعتمدة على مساهمة علماء اآلثار والمهندسين والفنانين لجعل المبنى مقاوما للزالزل

ـ أيضا نشر الوعي وحب التراث بين أفراد المجتمع قد يكون طريقة لحماية الثراث  لكن 

لمن هذه الطريقة فشلت ولم تتبقى إال طريقة وتطبيق العقوبات الصارمة على المخالفين 

 2يتجرأ بالمساس بالتراث

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ( د. محمد عبد هللا ، إعادة تأهيل المباني األثرية والتراثية ، دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية 2015 ، ص1451

 ( مرجع سابق،  د. أحمد إبراهيم عطية ، م. عبد الحميد الكافي  ، ص 130 2
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 : التطبيقياإلطار:ثالثالفصل ال-

 : بطاقة تقنية حول العملـ 1

 بورتاج مصور حول معالم لجدار والموضوع : ر 

 ثرية لجدار"عنوان : كنوز تيهرت " المعالم األال 

  الموقع : فرندة ، تيارت 

  النوع الصحفي : ربورتاج مصور 

  محوز خيرة ، بن قناب خديجة إعداد : 

  الموسيقى : العود 

 " طاعة الشخصية المستهدفة : باحث علم أثار واألستاذ الجامعي " محوز رشيد " ،

 فتيحة باحثة أثرية بالديوان الوطني لتسيير واستغالل الممتلكات الثقافية  تيارت 

 : نوع الكاميراSONY   هاتف نقال ، 

 : بمساعدة قينان نجيب سيد علي  التركيب 

  : نوع برنامج التركيبAdobe PremierePowerDirector 

  واألثري .  الجمهور العام للتعرف على هذا المعلم التاريخي:الجمهور المستهدف 

 دقيقة 13بورتاج : ومدة الر 

 : (ر)مراحل التصوي:  بورتاج المصورونجاز الرمراحل إـ 2

 :مرحلة ما قبل التصويرـ 1

بورتاج الجيد ، فهي تعد و: تعد هذه المرحلة من أهم المراحل في إنجاز الرالتحضيرأ ـ 

بمثابة نقطة البداية ، والنقطة األساسية التي تنطلق منها الدراسة . فتقوم بتحويل أفكارنا إلى 

كلمات وصور على الورق ، فبعد طرح الفكرة على األستاذ المشرف في إختيار الموضوع 

العمل وضعنا  التي كانت خطوة أولية إنطالقا بالحصول على التراخيص الالزمة في إنجاز

مخطط لكل مراحل التصوير ، وجمعنا بعض المشاهد والمعلومات من اإلنترنيت ، كما قمنا 

 بتجهيز المعدات للنزول على الميدان .

فيها جمع  : تسمى مرحلة اإلستطالع ، تأتي مباشرة بعد إختيار الموضوع ، يتمالمعاينةب ـ 

لى في هذه المرحلة يتم التعرف ع أكبر قدر ممكن من المعلومات الخاصة بالموضوع .

ونظرا مصور،بورتاج الوكبداية لعملية مباشرة في إجراء الر األماكن المراد التصوير فيها 

 إلى جزئين األضرحة في أماكن متباعدة عن بعضها فقسمنا العمل لشساعة الموقع وتوزع

ثم إلى  " جبل توجهنا أوال إلى " جبل العروي  "  للتعرف على األضرحة حسب تموقعهما ،
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" ، إلى جانب ذلك قمنا بضبط المواعيد للنزول إلى الميدان وموعد مع الباحث لعلم  لخضر

 اآلثار واألستاذ الجامعي تخصص علم أثار  محوز رشيد.

الدكتورة رفعت عارف الضبع على أنه النص النقي المكتوب بطريقة  تعرفه: السيناريوج ـ 

م والمسلسالت والمسرحيات والبرامج من الصوت اليتعلق باألف تربوية ويشمل كل ما

أحد فروع اإلعالم  والصورة الحقيقية والتخيلية وأدوار الممثلين وفريق العمل ، ويعد

ى سوزان القليني السيناريو بأنه سرد لألحداث في شكل صورة وصوت أو التربوي...وتر

 1ةفنية معيننسمعه من الشاشة مكتوبا على الورق بطريقة  نراه وما هو كل ما

 : جاء الجينيريك عبارة عن تقديم لموضوع الروبورتاجالبداية جنيريكـ  أ

ن يوبما أن معالم لجدار تتوزع على مرتفعات جبلين فقسمنا العمل إلى جزئي:  المحتوىـ ب 

موعة جبل لخضر ثانية ، فبدأنا حيث قمنا بزيارة مجموعة ترناتن أوال ثم لجئنا إلى مج

 بعض المشاهد المختارة المتمثلة في مايلي : ليط الضوء علىبتس

: الذي جاء تصوير خارجي / استخدمت فيه اللقطات العامة /  للطريق المشهد األولـ 

 المؤدية إلى معالم لجدار . 

: تصوير خارجي / لقطات عامة وأخرى مقربة /  لمعالم جبل العروي المشهد الثانيـ 

 وضريح الكسكاس . 

 : تصوير خارجي / لقطات عامة  خلفية / الدخول إلى المعلم .  المشهد الثالثـ 

: تصوير داخلي / تنوع اللقطات من عامة ومقربة ومقربة جدا / تصف المشهد الرابعـ 

 المظهر الداخلي لضريح الكسكاس . 

: تصوير خارجي / لقطات عامة / جاء فيه تصوير للحجارة المتناثرة ـ المشهد الخامس

 الكسكاس .  التي تسطو ضريح

: مقابلة /تصوير داخلي / مركز األبحاث والدراسات األثرية/لقطة عامة  ـ المشهد السادس

 الباحثة طاية فتيحة   /

: مقابلة  تصوير داخلي / مركز األبحاث والدراسات التاريخية واألثرية /  ـ المشهد السابع

 لقطة متوسطة للباحث علم أثار محوز رشيد/ أصل تسمية لجدار. 

: تصوير خارجي /لقطات عامة / تبين الطريق المؤدية على إلى الجبل  المشهد الثامنـ 

 الثاني جبل لخضر واألضرحة المجاورة له . 

                                                           
 ( د.رفعت عارف الضبع ، السيناريو ، دار الفجر للنشر والتوزيع ،القاهرة ،ط1 ، 2010 ، ص141
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: تصوير خارجي / لقطات عامة / للضريح األول لجبل لخضر/ استخدمنا ـ المشهد التاسع

 ف الخارجي للضريح . لوصر مختلفة لالحركة البانورامية مختلفة اإلتجاهات وزوايا تصوي

: تصوير خارجي / لقطات عامة ، قريبة ، وحركة الزوم والبانورامية المشهد العاشرـ 

 والزوايا المرتفعة والمنخفضة / لوصف ضريح جبل لخضر. 

مقابلة/ جاء تصوير خارجي / عند مدخل الضريح لخضر /  :المشهد الحادي عشر ـ

ثابتة  / ولقطة حزامية لألستاذ الجامعي محوز مستخدمين زوايا تصوير أمامية وحركة 

 رشيد قسم علم أثار وباحث علم أثار / اإلشارة إلى تاريخ اإلكتشاف للمعالم .

 تصوير خارجي / جبل لخضر / لقطات عامة  :المشهد الثاني عشرـ  

مقابلة تصوير عند مدخل الضريح األول لجبل لخضر/لقطة صدرية  :المشهد الثالث عشر ـ

وش والرسومات على تصوير خارجي / لقطات عامة ومقربة / النق :شهد الرابع عشرالمـ 

 جدران الضريح 

 تصوير خارجي / لقطة عامة للطالبتين في جبل لخضر :  المشهد الخامس عشرـ 

: تصوير داخلي / تنوع اللقطات العامة والمقربة جدا وحركة الزوم عشر سادسالمشهد الـ 

 والثابتة ، والزوايا المرتفعة والمنخفضة / الوصف الداخلي للضريح 

 : تصوير خارجي / تعليق الطالبة / لقطة المتوسطة عشر سابعالمشهد الـ 

لخضر  : تصوير خارجي / لقطات عامة ، مقربة / للضريح جبلعشرثامن المشهد الـ 

 والحجارة المتناثرة فوق المدخل والهرم 

 ـ وطبعا جاءت بين هذه المشاهد واللقطات موسيقى وتعليق من حين إلى آخر .

 ج ـ  جنيريك النهاية .   

بورتاج والتي وفي هذه المرحلة التي تعد من أهم المراحل إنتاج الر:  مرحلة التصويرـ  2

في التصوير ، فقد  فانطلقنا،  ومساعدي التصويرتتوقف على عدة عوامل منها آلة الكاميرا 

من التصوير  االنتهاء، وبعد المعالم متباعدة عن بعضهاالم مرتين كون أن تطرقنا إلى المع

 على مادة فيلمية مصورة تقدر بساعتين تقريبا ، وبعدها تأتي المرحلة النهائية .  نا حصولتم 

 : مرحلة مابعد التصويرـ  3

 ختيارإلمن التصوير قمنا بمشاهدة ما تم تصويره بتمعن  نتهاءاإلبعد :  المشاهدةـ  أ

 الموضوع بصورة أفضل  بورتاج ، والتي تخدمولرفي ا واختيارهااللقطات الواجب إدراجها 
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 بعض الصور الغير الصالحة لتسهيل عملية التركيب .  واستبعاد 

هو عملية فنية تشمل تركيب الصور وترتيبها ، وهو مرحلة جد مهمة في  :مونتاج الب ـ 

وببعض  1المصورة لخلق تأثير فني اللقطات اختياربورتاج ، تهدف هته العملية إلى والر

خلية التركيب بشكل  اللقطات المكتسبة والمختارة إلدراجها فيفي ترتيب  انطلقناالمساعدات 

مرورا بمرحلة القطع ثم إعادة اللصق أو الوصل من جديد مع فواصل  بورتاجوالر يخدم

عن اللقطات الغير المالئمة ، وهذا وفق سيناريو االستغناءاإلنتقال من مشهد إلى آخرو 

 المدة الزمنية المخصصة للروبورتاج . مسطر من أجل تسهيل عملية التحكم في

ويكون ة مع بداية اللقطة التالية لها  يتم فيه مزج نهاية اللقطة السابق قد والمزج : المزج ج ـ

والمزج هنا  2ذلك عن طريق تركيب اإلخفاء التدريجي و الظهور التدريجي فوق بعضهما

إختيار مقاطع موسيقية نقصد به مزج األشرطة الصوتية بالتزامن مع شريط الصور ، و

 وتنزيلها في ضمن الروبورتاج وتتم هذه العملية بعد االنتهاء من عملية التركيب.

هي عنصر من عناصر اللغة السينيمائية ، فإن الموسيقى تؤلف عادة بعد أن  :الموسيقى د ـ 

يتم المونتاج ، وهي تعتبر مرحلة مكملة ومتممة للحالة الميزاجية واإليقاع في القصة 

وإستعملنا موسيقى هادئة  ك تزيد الروبورتاج روعة وجمال ،والتصوير والمونتاج. وهي بذل

يتناول  بورتاجوأن الر اعتبارموضوع  وتتماشى مع التعليق المتمثلة في العود ، تالئم ال

 سياحيا.موضوعا تاريخيا أثريا 

هو توجيه الحديث بواسطة إحدى الشخصيات أو الراوي خارجي إلى الجمهور  :التعليق ه ـ 

 م أنها تقليدية ومكررة ، ويمكن استخداممباشرة ، وهي طريقة مؤثرة من ناحية الشرح رغ

ق ، الطريقة األولى يظهر فيها الراوي على الشاشة والطريقة الثانية اليظهر طريقتين للتعلي

يسبب إضافة البعد باشرة وأكثر إمتاعا فيها الراوي تسمى الصوت فوق التعليق  وهي أقل م

. و هو الشرح والتفسير وإصباغ المعاني الكاملة على األخبار في 3البصري إلى المشهد

 على تعليق الصوت فوق الصورة  . فاعتمدنا4إطار وجهة نظر محددة

كلم جنوب والية تيارت ، وعلى الحدود بين بلديتي فرندة 30على بعد ....:  نص التعليقـ 

تتوزع على وتوسنينة ، تقع المعالم األثرية لجدار . التي يبلغ عددها ثالثة عشر معلما .....

والمعالم الثالثة األخرى على  جبلين متباعدين عشرة معالم على مرتفعات جبل العروي ،

 مرتفعات جبل لخضر...

                                                           
 ديث. محمد معوض ، دبركات عبد العزيز ، فن الخبر اإلذاعي والتلفزيوني ، دار الكتاب الح د(1

 ( د. منى صبان ،من مناهج السيناريو واإلخراج و المونتاج ، المؤسسة العربية للسينما والتلفزيون ، دار المجدالوي ، عمان ، 2010 ، ص1892

 3)  مرجع نفسه د. منى الصبان ص 622.
 ( مرجع سابق ، نصر الدين العياضي ، ص79 .4
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دوار العروي رغم فقره يحتوي على مواقع أثرية فريدة من نوعها ...تتمثل في معالم .....

جبل العروي ...لم  لجدارقرنا .... 16جنائزية يعود تاريخها حسب المصادر المحلية على 

حليا بالكسكاس ،.. وهو أكبر المعالم في يتبقى منها إال معلما واحدا الزال قائما ويسمى م

أن مدخله  باعتبارالمنطقة كلها . ..... للدخول إلى هذا  المعلم نجد صعوبة للولوج إليه.....

على شكل قوس ...مؤدية إلى أنفاق وأروقة صغيرة  مهيأةجاء عبارة عن فتحة صغيرة 

.عددها واألشكال ......توصلنا إلى غرف جنائزية مختلفة األحجام يسودها ظالم دامس

عشرون غرفة جاءت على شكل المتاهات .....مداخلها تحتوي على نقوش وزخارف على 

 الحجارة المسطحة جاءت من اإلعتقادات المسيحية . 

هي غرف خالية ، فهي التحتوي على جثث وال كنوز وال أغراض .........الغرف تحتوي 

 وات تخرج لتعود لألحياء .... وهذا ماأن أرواح األمعلى معابر صغيرة ، حيث يعتقدون 

 ألجداري آنذاك ......ا كان يعتقدها

القبور الجنائزية التي تعرف بلجدار جبل العروي الفريدة من نوعها ، إتفق الباحثون على 

فترة تأريخها تعود إلى القرن الخامس والسادس ميالدي ....بنيت في فترة متأخرة على 

 جبل لخضر . المجموعة الثانية ، مجموعة 

..... بالقرب من جبل العروي  ، نجد لجدار من طراز آخر ...معالم جبل لخضر ، الذي  

يضم ثالثة أضرحة متجاورة وعلى رأسها الضريح األول الذي الزال قائما ومحافظا على 

 شكله الحقيقي ، وتنوع منشآته الداخلية والخارجية ......

المعروفة  على عكس  األضرحة األخرىفهو هرمي الشكل جاءت قاعدته على شكل مربع 

هذا  إحتوىة ذات الحجم الكبير .....  المنحوت ةرابنيت بالحجمدغاسن ، وقبر الرومية ، 

رسومات تتمثل في كما يزخر ب....... لغسل الموتى على أسوار للتسييج ، وأحواض  الجدار

قد هندسية اة اليومية التي كانوا يعيشونها وأشكال ... قد تدل على الحيغالبيتها على حيوانات 

 يستدل بها لمعرفة تاريخ هذه المعالم. 

 مانية غرف مربعة الشكل عددها ثلية المسطحة .. . تتخللها ة بالحجارة الرم....أروقة مبني

ة خلفت لغز جاءت هذه الغرف لدفن الملوك واألباطرغرفتين في كل ركن ..... تتوزع بعدد

 هته المقابروغموض تخفي أسرارا تاريخية تعود إلى القرن الرابع والسابع ميالدي ....... 

.. بينما المدينة القديمة لتوسنينة مردومة تحت األرض مازالت صامدة وشامخة ..الجنائزية 

لم تكشف بعد عن ماهية اإلنسان للذي كان سببا في بناء حضارة تبقى دائما دليال 

 كشاف والبحث .ستلإل

 ية الشارة :بدا ـ أ  :  تصميم الشارةـ   /3
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 جامعة عبد الحميد بن باديس   

 االجتماعية كلية العلوم  

 قسم علوم اإلعالم واإلتصال  

  2تخصص سمعي بصري ماستر   

اإلتصال ) تخصص سمعي  لنيل شهادة ماستر في علوم اإلعالم و ربورتاج مصورو :تقدم

 بصري (

 كنوز تيهرت " المعالم األثرية لجدار": بعنوان 

 :من إعداد

 بن قناب خديجةمحوز خيرة ، 

 السعيد محمد :بعلي  تحت إشراف األستاذ

 م . 2019م ـ  2018:  السنة الجامعية

  كنتم مع :  نهاية الشارةب ـ 

 بورتاج مصور بعنوان :كنوز تيهرت " المعالم األثرية لجدار" ور

 قناب خديجة .: محوز خيرة ، بن إعداد

 السعيد .محمد إشراف األستاذ : بعلي 

 تصوير: بن قناب خديجة  

 مساعدة : كعيبيش محمد 

 تعليق : محوز خيرة 

 سيد علي  بمساعدة قينان نجيب تركيب : 

 موسيقى : العود 

 نتقدم بالشكر الخالص إلى منساهم من قريب و بعيد في إنجاز هذا العمل .

 م.2019 م ـ2018السنة الجامعية : 

 أ ـ جنيريك الربورتاج ::  التقطيع التقنيـ 4
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 الموسيقى التعليق زوايا التصوير  حركة الكاميرا نوع اللقطة محتوى اللقطة  المدة الرقم

 عود / / / / صور ثابتة ث40 1

 : محتوى الربورتاجب ـ 

 الموسيقى التعليق زوايا التصوير حركة الكاميرا اللقطة نوع محتوى اللقطة المدة الرقم

2 24

 ث

الطريق 

المؤدية إلى 

 المعالم 

 كلم جنوب ............ 30على بعد  عادية  أمامية عامة

 ثالثة عشر معلما 

 منخفضة

03  

 ث9

الفتة معالم 

 لجدار 

بانورامية من  عامة

اليسار إلى 

 اليمين 

 التي تتوزع جبلين متباعدين...... منخفضة

 مرتفعات جبل لخضر 

 منخفضة

منطقة دوار  ث5 04

 العروي

 منخفضة  دوار العروي رغم فقره.... عادية ثابتة عامة

05 5

 ث

ضريح 

 الكسكاس

يحتوي على معالم أثرية فريدة من  منخفضة ثابتة عامة جدا 

 نوعها 

 منخفضة

06 3

 ث

ضريح 

 الكسكاس

 منخفضة تتمثل في معالم جنائزية  منخفضة ثابتة عامة

07 9 

 ث

أحد أضرحة 

 العرويجبل 

بانورامية من  مقربة

اليسار إلى 

 اليمين

 منخفضة يعود تاريخها ..... ستتة عشر قرن  منخفضة

08 4 

 ث

 منخفضة لجدار جبل العروي عادية ثابتة مقربة جبل العروي 

09 18

 ث

ضريح 

 الكسكاس

بانورامية من  عامة

اليمين إلى 

 اليسار

 لم يتبقى منها إال ........ عادية

 في المنطقة كلها 

 منخفضة

10 15

 ث

ضريح 

 الكسكاس

بانورامية من  مقربة جدا 

اليمين إلى 

 اليسار

  عادية

/////////// 

 مرتفعة

11 18

 ث

مدخل ضريح 

 الكسكاس

للدخول إلى المعلم نجد صعوبة  خلفية ثابتة عامة

 .....على شكل قوسللولوج إليه .

 منخفضة

 منخفضة مسمؤدية إلى أنفاق يسودها ظالم د عادية أمامية   عامة  أروقة  ث6 12
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رأسية من  مقربة  الغرفة األولى ث7 13

األعلى إلى 

 األسفل 

 مرتفعة //// منخفضة 

14 3 

 ث

من األعلى إلى  مقربة  الغرفة الثانية

 األسفل

توصلنا إلى غرف جنائزية  عادية

 .....بنيت على شكل المتهات

 منخفضة

15 10

 ث

 منخفضة مداخلها تحتوي على .....نقوش  عادية  أمامية مقربة  الغرفة الثالثة

 منخفضة مستوحاة من اإلعتقادات المسيحية  عادية  ثابتة  مقربة جدا  النقوش  ث 6 16

17 11

 ث

حائط ألحد 

 األروقة 

بانورامية من  مقربة 

 اسفل إلى أعلى 

 مرتفعة //// منخفضة

 نقوش ث8 18

 الجدران 

 مرتفعة ////// عادية ثابتة مقربة جدا 

19 8 

 ث

رأسية من  مقربة احد الغرف 

إلى  األسفل

 األعلى

هي غرف خالية فهي التحتوي  منخفضة

 ....... ......وال أغراض

 منخفضة

20 17

 ث

المعابر 

 واألنفاق 

توي على معابر الغرف تح عادية حركة الزوم  مقربة 

 نذاك ........األجداري آ

 منخفضة

 مرتفعة ///// عادية  ثابتة جدامقربة  زخرفة  ث3 21

جدران أحد  ث4 22

 الغرف 

 مرتفعة /////// عادية ثابتة مقربة

23 15

 ث

 مرتفعة /// عادية  حركة الزوم  مقربة  جدران مخربة

 مرتفعة ////// عادية  أمامية مقربة  المخرج  ث2 24

25 14

 ث

الحجارة 

المسطحة 

لضريح 

 الكسكاس

بانورية متحركة  مقربة 

من اليسار إلى 

 اليمين

التي تعرف  القبور الجنائزية  عادية 

 بلجدار.......مجموعة جبل لخضر

 منخفضة

26 15

 ث

 //// تعليق الباحث  عادية  ثابتة إنسجامية  مقابلة 

27 18

 ث

 //// تعليق الباحث  عادية  ثابتة  أمريكية  مقابلة 
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طريق جبل  ث6 28

 لخضر 

 بانورامية من عامة 

 اليسار إلى

بالقرب من جبل العروي نجد لجدار  مرتفعة

 من طراز آخر 

 منخفضة

منظر  ث5 29

 لألضرحة 

بانورامية من  عامة 

إلى اليسار 

 اليمين

 مرتفعة ///////// مرتفعة

30 12

 ث

طريق جبل 

 لخضر

بانورامية من  مقربة

اليسار إلى 

 اليمين

الذي يضم ثالثة أضرحة  عادية 

 الداخلية والخارجية....المنشآت 

 منخفضة

31 17

 ث

الجهة األمامية 

 لجبل لخضر

بانورامية من  عامة 

اليسار إلى 

 اليمين 

 مرتفعة /////// منخفضة 

32 35

 ث

 /// تعليق الباحث  عادية أمامية   صدرية الشخصية 

منظر جبل  ث7 37

 لخضر 

......مربعة فهو هرمي الشكل عادية  ثابتة عامة

  ...الشكل 

 منخفضة

38 18

 ث

جدار جبل 

 لخضر

بانورامية من  مقربة 

 اليسارإلى اليمين 

على عكس األضرحة المعروفة  عادية 

 .....األخرى
 منخفضة

39 25

 ث

جدار ثاني 

 جبل لخضر

رأسية من  مقربة

األعلى إلى 

 األسفل

بنيت بالحجارة المنحوتة ذات الحجم  منخفضة 

 الكبير 

 منخفضة

وصف  ث8 40

 الضريح 

من اليمين إلى  عامة 

 اليسار 

 مرتفعة ////// منخفضة 

41 13

 ث

حجارة 

 المنحوتة 

بانورامية من  مقربة

اليمين إلى 

 اليسار

 مرتفعة //////// منخفضة 

حجارة  ث5 42

 منحوتة 

من األسفل إلى  مقربة جدا 

 األعلى

 مرتفعة ///// منخفضة 

43 47

 ث

إحتوى هذا الجدار على أسوار  منخفضة  حركة الزوم  عامة   جدارات 

 للتسييج 

 منخفضة

44 11

 ث

احواض 

 للجدارات

بانورامية من  عامة

 اليمين يسار

 منخفضة وأحواض لغسل الموتى رتفعةم

45 36

 ث

رسومات 

 وزخارف 

بانورامية من  مقربة

اليمين إلى 

 اليسار 

روسومات .....قد كما انه يزخر ب عادية

 يستدل بها لمعرفة تاريخ هذه المعالم 

 منخفضة
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46 39

 ث

 /// تعليق الباحث  عادية أمامية  مقابلة 

47 14

 ث

 مرتفعة /////// عادية  أمامية  عامة  طالبتين 

48 24

 ث

المدخل إلى 

 المعلم

 مرتفعة ///// عادية ثابتة  عامة 

أرجل  ث9 49

 الطالبتين 

 مرتفعة ////// عادية ثابتة عامة 

50 23

 ث

 أروقة

 الضريح

أروقة مينية مبنية بالحجارة  عادية أمامية  مقربة

 المسطحة 

 منخفضة

51 24

 ث

مربعة الشكل .....في تتخللها غرف  عادية   امامية  مقربة  غرف داخلية 

 كل ركن 

 منخفضة

زخارف على  ث5 52

 الجدران 

 لدفن الملوكجاءت هذه الغرف  منخفضة ثابتة مقربة

 .....واالباطرة 

 منخفضة

53 12

 ث

من اليسار إلى  عامة  الغرف

 اليمين

خلفت لغز وغموض .....زوالسابع  عادية 

 ميالدي 

 منخفضة

54 19

 ث

إلى  األسفلمن  عامة  المخرج 

 األعلى

 مرتفعة ////// منخفضة

 ///// تعليق الطالبة عادية ثابتة حزامية الطالبة  ث 8 55

56 20

 ث 

الحجارة 

المسطحة فوق 

 المدخل

بانورامية من  مقربة 

اليسار إلى 

 اليمين

هذه القبور الجنائزية مازالت  منخفضة

صامدة وشامخة .......ززبناء 

حضارة تبقى دليل اإلستكشاف 

 والبحث

 منخفضة

57 16

 ث

جنيريك 

 النهاية

 مرتفعة // // // //

 

 



 

 



 ب
 

 خاتمة :

لجدار ،الذي يعتبر لغز يخفي أسرار تاريخية،  األثريكانت دراستنا تستهدف الموقع 

خرة عن غيرها من المعالم متأفبتسليط الضوء على الغموض التاريخي ، فنجد فترة بنائها 

الجنائزية في شمال الجزائر . فقد تكون من األرجح تعود إلى القرن الرابع ميالدي ، فقد 

كشفت دراسة المدافن خالل الوجود الفرنسي والعشريات األولى من اإلستقالل عن حقائق 

علمية هامة تتعلق أساسا بالجانب الديني والفني والمعماري ، كما سمحت بالتعرف على 

ت والعادات الجنائزية وكذا الفنون الهندسية المختلفة الشائعة لسكان تلك الكثير من الممارسا

 الفترة الذين هم من أطلقوا التسمية للجدار أو الجدار على هذه المعالم الجنائزية . 

هتمام ، فهي تشهد باإل وي تاريخ ألمتنا غير أنها لم تحظىرغم أن هذه المعالم األثرية تر

ل نظرا للظروف الطبيعية التي توجد فيها و ال ندري أن عصر حالة مزرية ومهددة بالزوا

إهمال التراث بالجزائر سيمضي أم أنه سيبقى مزيدا من الوقت للتخريب وتمزيق صفحات 

 التاريخ التي كانت تكتبها هذه المعالم األثرية .

وكثيرا ما يتخذ بعض المسؤولين الساهرين على حماية التراث ببالدنا ، غموض تاريخ 

لشواهد األثرية ذريعة باإلهمال و الالمباالة ، وإلى متى ستبقى صفحات تاريخها العريق ا

  تتطاير الواحدة تلوى األخرى ، حتى نضيع كتاب بأكمله وتصبح بلدنا بدون تاريخ . 
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  :و الصور  مالحقال

 

        

 خريطة تبين تموقع جبل لخضر            01خريطة رقم  

     

 خريطة تبين تموقع جبل العروي              02خريطة رقم 
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  العروي معلم جبل        1مخطط رقم 
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 معلم جبل لخضر         2مخطط رقم 
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 : أضرحة جبل لخضر   المجموعة األولىـ  

 

 "  الضريح األول "   01صورة رقم                           

 

 " الضريح الثاني "   02 صورة رقم                           

 

 " الضريح الثالث "   03 صورة رقم                             



 المالحق                                                                                                       
 

42 
 

 : صور للضريح األول جبل لخضر

             

   05صورة رقم                                         04 صورة رقم 

               

   07صورة رقم                                            06صورة رقم 

                  

 09صورة رقم  08صورة رقم  
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                    11 صورة رقم 10صورة رقم 

 : أضرحة جبل العروي  المجموعة الثانيةـ   2

               

  " الضريح الثاني"  13صورة رقم                          "ضريح األول "  12صورة رقم 

 

                                                                                           
  "الضريح الرابع"  15صورة رقم                         "الضريح الثالث  "  14صورة رقم 
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"الضريح السادس"  17"                    صورة رقم الضريح الخامس " 16صورقم 

  

                

  "الضريح الثامن " 19صورة رقم                   "الضريح السابع "  18صورة رقم 

                  :               بعض الصور داخل ضريح الكسكاسـ 

                   

                                          21م صورة رق                                                20صورة رقم  
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 23صورة رقم                                           22صورة رقم 

                     

 25صورة رقم                                            24صورة رقم 

                  

 27صورة رقم  26صورة رقم 
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  :  قائمة المصادر والمراجع

ـ نصر الدين العياضي ، إقتربات نظرية من األنواع الصحفية ،ديوان المطبوعات الجامعية 

 . 1996الجزائر، 

 .1986ـ أديب خضور ، أدبيات الصحافة ،مطبعة الداودي ، دمشق ،

ارت في ظل اإلسالم تاريخ وحضارة، دار الهدى للطباعة والنشر ـ أحمد بوزيان ، تي

  . 2006، والتوزيع ، ميلة ، الجزائر 

القات الخارجية للدولة الرستمية ،المؤسسة الوطنية للكتاب جودت عبد الكريم يوسف ، العـ 

   1984الجزائر، 

اإلستقالل ، ـ صالح بن نبيلي فركوس ، تاريخ الثقافة الجزائرية من العهد الفنيقي إلى غاية 

  2013إيديكوم للنشر والتوزيع ، الجزائر 

رية تحت لواء األمير عبد القادر،الشركة الوطنية للنشر قاومة الجزائـ إسماعيل العربي ، الم

  .1982والتوزيع ، الجزائر ،

 ـ عبد الرحمان بن خلدون ، كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر وأيام العرب والعجم والبربر

  .1968،بيروت 13ومن عاصرهم ذوي السلطان األكبر،دار الطبع الكتاب البناني ج

 . 2007ن ، أضرحة ملوك النوميد والمور، دار الهومة ،حسـ رابح ل

أبحاث ودراسات تاريخية و أثرية، مؤسسة كنوز الحكمة والنشر ـ بلقاسم رحماني ، 

 .2016والتوزيع ،

 .1996الثقافي  ،دار البيضاء ،المركز5عبد هللا ، مجمل تاريخ المغرب ،ط عروي

اليونانية والرومانية،كلية األداب، جامعة  م األثارعزت زكي حامد قادوس ، مدخل إلى علـ 

 .2005اإلسكندرية،

رميم وصيانة االثار غير العضوية ،مكتبة ـ د، محمد عبد الهادي محمد ، دراسة علمية في ت

  .1997الزهراء ، الشرق ،القاهرة ،

األثرية ترميمها والحفاظ عليها ،منشورات وزارة  ـ هزاز عمران ، جورج دبورة ، المباني

  .1997ثقافة،ال

، حماية وصيانة التراث األثري ، دار  ـ أحمد إبراهيم عطية ، م عبد الحميد الكافي

 .2003الفجروالتوزيع، 

 .2015دار المعرفة الجامعية ، ،ـ د. محمد عبد هللا ، إعادة وتأهيل المباني األثرية والتراثية 
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، المؤسسة العربية للسينما ـ د.منى الصبان ، من مناهج السيناريو واإلخراج والمونتاج 

 .2010والتلفزيون ، دار مجدالوي عمان ،

ـ د. محمد معوض ، د. بركات عبد العزيز ، فن الخبر اإلذاعي والتلفزيوني ، دار الكتاب 

 الحديث . 

 RC،ـ معالم عاصمة الرستميين ، صوت الغرب 


