
 

 
  

جدراِن تقرير الخبرِة الفنيِّة للمشاهِد التّاريخيِّة المصورة على 

األمير عبد القادر الجزائرّي               مكتبة  

  (              عمارة جوانيّة ) دمشق  -سوريا

 

 

      

 

 

 

 

( دعــد نعمة . أ _ فايــــز ســــويد . أ) الخبراء اآلثاريين: تقديم   
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مير عبد األ مكتبةالمصورة في  ة للمشاهدِ اريخي  ة والت  راسة الفني  الد  

 (  ة جوانيّ العمارة ال) الواقعة في دمشق  دارهِ ب القادر الجزائري  
 

 : مقدمة 

  

  ِمن  مير  األ خرج   ،معسكر وسقوط العاصمةِ ألمير عبد القادر ا بعد هزيمة

 بوقفِ  المطاف   انتهى بهِ  ثم   ، يف المغربي  لى الر  إ ولجأ   عسكري   تكتيك  بوصفِه   الجزائرِ 

 .م  1847ة سنة اريخيّ التّ  المراجعِ  وفق   الحربِ 
   اإلسالميِّة؛ ى المقدساتِ إل ا  وتكرار ا  مرار وذهابه ِ اإلسالمي ة، ثقافتهِ  كمِ وبح 

الكبار، ام ِالشّ  بالد   من أعالمِ  وأصبح   وعلمية ، فكرية  ألسباب  عديدة   في دمشق   مر  األ بهِ  استقر  

 فيها.ا  هام ورمزا  
   وقد عاصر   (،م  1861-1823د لطان عبد المجيّ الس  حقبّة ) العثماني   الحكمِ  تحت  آنذاك  سوريا  كانت 

ى اني حت  د الث  وعبد الحميّ  ،العزيز المجيّد، وعبدعبد  ةالثالث   الطينِ الس   حكم   عبد القادرِ  مير  األ

  م.1883عام مير وفاة األ
   ة الدولي   من العالقاتِ كثير والقائمة على الممي زة مير ة األشخصي   كمِ وبح، 

لدول  وزيارته ، حضارة  الغرب واكتشافهِ  ، سِر في فرنسامن األ خروجهِ  سيما بعد  وال

نقلها  واسعةال قافة  الث   وهذهِ  ،المنابع متعدد  والفكِر  قافةِ الث   من   كنز   لديهِ  صبح  أ ؛عديدةإسالمي ة  

 فكرِ الو،قافة ث  بمرحلة ال تعيش   كانت دمشق  عندما من شخصياتها بكثير   وأثر   ،لى دمشقإ

 . المحلي   والفكر   ،العثماني   ال ما قد يسمح به الحكم  إنتاج إيستطيع لم  الذي منغلقال
  ة في ياسي  ى الس  وحت   ،ةقافي  ة والث  الفكري   اةِ في الحي   كبيرا  ا  دوركان لديه لقد

ي اشتعلت الت   الفتنةِ  في وأدِ  كبير   كان له دور  أسلفنا وكما ، ام عموما  وبالد الش  خاصة  دمشق 

 ورِ الد   علىكلها طوائفه رق بالغرب والش   ثنى عليهِ أوقد  م،1860حداث أفي دمشق ضمن 

 .اك نذشهده آالذي 

 

 

 ( رامن عش  القرن الث   نهاية  منذ ) ة الدمشقي   البيوت  ة في ور الجداري  الص                        

  وقد ، ةِ العثماني   ةِ من االمبراطوري   ا  جزء م1516مرج دابق  بعد معركةِ أصبحت سورية الط بيعية

وقد  ،والخانات ،والمساجد ، لقصورِ اد تشيي   من خاللِ  العمرانِ  بنهجِ  ةِ العثماني   ولةِ الد   سالطين   اهتم  

ومعلوماتنا  ،ة على سوريّ  كِ المماليّ  سيطرةِ  انتهاءِ  بعد   مشقي  الد   للبيتِ  قليدي  مط الت  على الن   احافظو

و بدايات أبعض  من ولكن نستنبط منها ، جدا   ة قليلة  المملوكي   حقب ِة الزمني ةِ في ال مشقي  الد   عن البيتِ 

 .ر امن عش  ر والث  ابع عش  نهايات  القرن الس  
   كثيرة   ة  فني   تراكمات   د البيوت بعد سلسلةِ في تشيي   جديدة   ساليب  أ ر ظهرت  عش   اسعِ في القرن الت  ،

وروبا والعالم أ ة بين  قافي  الث   العالقاتِ  ازديادِ  كمِ وبح   ،هجينة ة  فني   بثقافة   ن البيوتِ تزييّ  وذلك من خاللِ 

ة سالمي  إلقافة اعلى الث   الحفاظ  على عاتقها تخذت ي اوالت   ، ةِ العثماني   لطنةِ بالس   ممث لوال، سالمي  اإل

 .ولة الد   يام ضعفِ أ السيماة والغربي   أثيراتِ للت   ال  ولو قلي ،مع ترك المجال عثماني   بطابع  
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   ظاهرة  صبح  أوفي طراز تزيين  بيوت  دمشق،  كوكوووالر   الباروك   فن   ظهر

 رفِ الغ   بين داخلِ  الجمالي   المفهومِ قبوِل على  ساعد   وهذا الفن  ، دمشق   ثرياءِ أمن  كثير  وافق عليها 

ة عني تواصل الحركة الجمالي  تة واالصطفافي  بالت وليف أو  الباحثون   سماه  وهذا ما  ، والقاعاتِ 

 .لى الداخل إواستمرارها من الخارج 
   خرفةِ الز   وكوكو مع  والر   ،الباروك   فنِ  زخرفةِ  تمازج   ن  إ القول   هنا يمكن 

 ي غالبا  والت   ،ةداري  الجِ  ور  الص   وفهمِ  قبوِل،ها لئتِ وتهي   ،اهدِ ش  الم   في توليفِ  كبير   حد  ل ساعد   ةِ سالمي  اإل

 . تزيينيّ  عنصر  بوصفها ة يني  الد   والمعتقداتِ ،قاليد الت   ال ت ماِشي
 ياسيِي ن مع  هذا الن هج   جاء ، وحتّى الذين انبهروا بالفن   الت جاِر، والس   األ وروبي 

 أ خرى. لدمشق، ومدن   الغربي   الفن   ، وتزييِن، ونقللرسم ِ الفنانون؛هم جلبوا معهم ن  أ
   أثيراتِ بوابها لمعظم الت  أفتحت من ثم  و ،ةِ العثماني   الخالفةِ  دار   أصبحت اسطنبول 

 .يستقبل هذه التأثيرات  الذي العربي  رق ِالش   مدنِ  ول  أ ،وكانت دمشق ةِ الغربي   ةِ الفني  
 بيت سرجة بين  )ة في دمشق  ور الجداري  والص   للوحاتِ  مؤرخ   بيت  ول  أ د  يع

 القوتلي   شكري   بيت  ) يضا  أو م(1889 البارودي   فخريّ  بيت  ) ويليهِ ( م1820-1819عامي 

 (.هورة المشّ  وقاعتهِ  القوتلي   سعيد   بيت  )وم(1891عام

   ام لكونها بيت نظ  لسمية ت  هذِه ال تت  أو،( م ا العظ  باش   يف  ناصِ  بيت  )  نظام   وبيت

مة الفخّ قاعته ب يشتهرو ،م (1760)لى إض المؤرخين ه حسب بعِ تاريخ   ويعود  ، سكنته   أ سرة خر  آ

وقد ،دمشق  في بيوتِ  القاعاتِ وأبدع  ،جملِ أمن  د  والتي تع،(  ب  ن  العِ  قاعة  )  ي تسمىوالت  

ليزي  جناإل لى القنصلّ إ  الفضل   ويعود  ،ليزي جنإلسلوب ااأل طابع   ها تحمل  بأن   الباحثون  جمع  أ

 وقد،( م1883) في عامر اسع عش  القرن الت  ب (ام نظ   بيت  ) ر هذا القصِ  الذي سكن   (رتون  بي )ريتشارد  

 .عليه  ةِ خرفي  عديالت الز  بعض الت  عليه ِجرى أ
   (يبيت الموصل  )و (نويالتيال بيت  )و (دالمجلّ  بيت  )و (ادالعق   بيت  ) وهناك 

  (.ر العظمقصِ باإلضافة إلى )و
   ز  ممي   سلوب  أة بور الجداريّ سوم والص  الر  بطريقة  تفذ  ن   هذه البيوت   معظم، 

 فخري   في بيتِ رفة المش   صور الكعبةِ )  مثال: منظوري   دون بعد   من صادقة   مبسطة   وتعبيرية  

 اطِ والنش   الحركةِ  فكرة   عطى الفنان  إذ أ (تليالقو   اسطنبول في بيت شكري   وصورة،)( البارودي  

 . ي  والمنظور الفراغي   البعدِ  دون تجاوز قواعد  من  االقتصادي
  عطاءِ إل ة  بدائي   تكون  قد  محاوالت   ةمشقي  الد  البيوت ِ رسوماتِ  في كل  لوحظ وقد 

لى إ الوصول   ن  الفناني   من   كثير  ولكن  لم يستطع ،والواقع  لى الحقيقةِ إ تصل   بحيث   ثالثا   ا  د بعدالمشاه  

 . (دبيت المجلّ )منها رسومات  المحاوالتِ  بعض   هناك   ولكن  ، ذلك
   ت  فذ  ر ن  عش   امنِ ضمن نهاية القرن الث   دمشق   في بيوتِ  ورةِ المص   شاهدِ الم   معظم 

  .ة رابي  الت   لوانِ وباأل، ارِ مب  تقنية الت  ب
 من قبل  يومنا هذا إلى ا  مستمر وما زال   ،الميالديّ  األول   القرنِ  منذ  ظهرت   ،فقد قديمةرا مب  الت   تقنيةو 

 رِ ر في عص  عش   الخامسِ  إلى القرنِ  أللواناب رئيسة   مادة  بوصفها مبرا الت   استخدام   استمر   ،ن الفناني   بعضِ 

 بغة  صِ  من   تتكون   ؛الجفافِ  سريعة   ألوان  طريقة   استخدامِ  عن   ارةعب   وهي ،ةِ األوروبي   هضةِ الن  

 .البيض صفار   ستخدم  ي   األغلب   علىو ،مائي   وسط   ذات   الصقة   ة  صمغي   بمادة   مخلوطة  ة  ملون  
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   ومن ثم   ،اعمالن   نبِ بالق   المعجونِ  دار بالكلسِ ة الجِ على تهيئ   دمشق   في بيوتِ  نفيذِ الت  قنيات  تِ كانت  تعتمد 

 ةِ مزوج  الم   ةِ رابي  الت   باأللوانِ  شاهدِ الم  رسم  و أيضأ   ، تماما   ى تجف  حت   من الكلسِ  ناعمة   طبقة   ضع  و  

 .لوان مع الزمن تتأثر األلكي ال  ؛طبيعي ا  و رابطأ ا  ليكون الصقا  غالب يضِ الب   بصفارِ 

 القادر مير عبد مكتبة األفي  المصورللمشاهد حليل الفني الت                

من  كثير  تعاني و ،ةرقيّ الجهة الش   من ولابق األتوضع الغرفة في الط  ت  

نتيجة ؛ةاألرضيّ ى وحت  قف، والس   في الجدرانِ  ةِ نشائي  إلا المشاكلِ 

 لى تخريب  إ ى دأ  اكلوتراكم هذه المشّ  ،همالإلوا يء،االستعمال الس  

 ة  زيتي   لوان  بأ ومرسوم  ،والمؤلف من طوان ،قف الغرفة ِفي س   واهتراء  

سف ولأل ،ة سيئة للغاية نشائيّ إلاوحالتها الغرفة المجاورة  وهناك   ،

 ،المجاورةِ  الغرفةِ  زخارفِ  تغطيةِ  وا إلى،عمدّ همال للجهل واإلنتيجة 

مايسمى و تي ة  أزيبألوان   ة ة والفني  اريخي  ة الت  هميّ بنفس األ ي تعد  والتّ 

في  زالته غاية  إهان ة من الد  وعيّ وهذه النّ بالستيك( )( بالعامية)ِطرش

 .عوبة الص  

 

 س  س  ؤ  م  و( تان قماش الكِ )عبارة عن طوان  الغرفة ِ سقف   ذا  إ 

باستثناء زوايا سوم و الر  أخارف ويخلو من الز   ،الكتان  بزيتِ 

ذهبي  بلون   ة  خشبي   ة  نباتي   زخارف   اعليه وان متوضع  الط  

للمياه  تسرب   عد ة مثلِ  قف من مشاكل  سف يعاني الس  ولأل،

 .سوم الر   فوق   دهان   عمليات   أيضا  و ،الملونة بقةللط   ق  شق  وت  ،
   زء  تغطي الج   ة  منحني  ة  رضي  أة على بيعي  اهد الط  المش  وهي  ،سومتنفيذ الر   اتِ تقني  يء المهم في والش 

 . فتالج  وبما يسمى  ، قففلي من الس  الس  

  عطي لي   ؛على الجدار قف الس   طراف  أيتدلى من  صامتة   بحركة   منحني   عبارة عن شكل  فت الج  و

 .اهد ش  والم   سوماتِ الر   لوانِ أو طبيعةِ  وذلك حسب   ،جميلة   ة  طبيعيّ ضاءة  إو حركة  
   رقيقة  ة  خشبي   طع  قِ  من   على صفوف   فتالج   ة تنفيذِ تقني   وتعتمد 

ا ه  تغطيت   ويتم   ،، وبانحناء  في الش كلبجانب بعضها البعض

 حدوثِ  ولمنعِ ، ا  تمام ف  لتج   ؛نب  والقِ  من الكلس  بطبقات  عد ة 

 ملساء   كلسية   اهد على طبقة  ش  الم   يتم رسم   ثم  ومن  ،شققات ت  ال

لوان هو األ ر رابط  عتب  ي  إذ  ، مبراالت  ة بنفس تقني   ة  ترابي   لوان  أب،

 .  يض  الب   صفار  
   في  القديمةِ  ساليبِ ألمن ا عتبر  ت   اليبهاسمع أة تقني  و هذه ال

ر عش   اسع  الت   القرنِ  في بداياتِ  أوروبا تت منأوربما  ،دمشق  

رسوم سلوب ال  أطريقة وا  ضأيو،اهد المصورة ش  الم  حامالت شكال أ تنفيذ وال ات  تقنيّ  حمله  وبما ت   ،

 .ر سع عش  ا  ى القرن التإلر من عش  الثا   كلها من نهاية القرنِ  اهد تعتبر  والمش  
   من  مزيدِ اللى إوهذا يدعونا ؛زة للغاية فت في هذه الغرفة بطريقة ممي  اهد على الج  ش  فذت الم  لقد ن

  .ات قني  ات والت  حليل لهذه المعطي  ت  ال
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   والفنان  ،ى الواقعِ إلها قريبة ن  بأصورة اهد الم  ش  والم  ،سومات هنا في هذه الر   يز  م  الم   يء  الش   نالحظ أن

 شل  وف  ،منها  بعض  بِ  ق  فِ وقد و   ،الث عد الث  الب   ه فن  بِ ش  ة بما ي  لى الواقعي  إل يص   ن  أ الذي رسمها حاول  

 . ا  الحقه  ل  فصِ ن  وهذا س   ، خر  بالبعض اآل

 
 
 
 
 
 
 

  فتعلى الج   المرسومة   للمشاهد   وتحليل   توصيف                       
 

 تحليل  بو ، ع  رب  األبجهاته ِ فت  على الج   صورةِ الم  اهد ِش  للم   بسيطة   مراجعة   خاللِ من  

جبال ال – لجان  خ  ال و زر  ج  ال – جوامع  ال – عالم  األ –ايات ر  ال)  للعناصرِ  بسط  م  

 :تي نستنتج اآل(  ...الخصور ق  ال –سور ج  ال –قة اهِ ش  ال
اهد ش  الم   عظم  م   أن   وهي ،ذلك الّزمنفي  مشقيّ الد   للفن   بسيطة   هناك مقاربة   -1

لى سورية جاء إ سلوب  أو أ نهج   عن   فت عبارة  و على الج  أ درانِ ورة على الج  ص  الم  

فة في تلك ختلِ الم   قوش  والن  ،خارف للز   الفنيّ  المنظور   ، وحد ث  دمشق   حديدِ بالت  

دة  (   رعش  اسع ِالت   القرنِ  لى بدايةِ إر عش   امنِ الث   القرنِ  نهاية  ) الم 
و  ،من دمشق   رورةِ ليست بالض   اهدِ ة للمش  كلِ ش  الم   سوماتِ هذه الر   ن  أ نلحظ   -2

بيوت  دمشقي ة  ِعد ة سمت في اهد التي ر  ش  الم   عظم  بل على العكس م   ، مثلةِ ر من األفي كثي  واضحا   نراه  

 باريس   – اسطنبول  ) ة ة والفكري  اسي  سي  وِ ي  هرة الجِ الش   ذاتِ  الكبيرةِ  لى المدنِ إ تعود   رامن عش  الث   القرنِ نهاية ِب

ا –  (  ...الخ فينيسيا– فلورنس 
وكذلك ،ة و الغربي  أة ثماني  الع   المدنِ  من   ما وافدة  ن  إوة  محلي   لى مشاهد  إ صورة ال تعود  الم   اهدِ المش   معظم   إذا ، -3

و أما بذاكرتهم إ رسموا مشاهد   على ذلك   دليل  وال   ؛ ون  محلي غير   فنانون   ياديّ أعلى  تم   نفيذ  الت   قد يكون   يضا  أ

كما هي (  ... الخ اسطنبول –فلورنسا  –فينيسيا )  مدنِ  لوحاتِ  مثل  مامهم أ موضوعة   جاهزة   بلوحات  

 ما هي عبارة  ن  إكل وبهذا الش   صورة ال وجود للقصورِ الم   اهدِ المش  بونرى ، مويّ أل  ا الجامعِ  ساء  فسيف لوحات  

 سومات بمعظم  الر   هذه   تنفيذ   ذا  إ ؛اللوحات  هذهِ  االذين نفذو لفنانون  اجاء به  بيزنطي   – روماني   عن نموذج  

 ؛ا  جد ارد  و مر  أوهذا  ، ا  مشقي  د   ليس   سام  الر   قد يكون   ئري  الجزا القادر   عبد   ومنها بيت  ،ة مشقي  الد   البيوت  
،من متابعة   ولذلك البد   ومقارنتها  ،البيت  رسوم  لمعظم   وتحليل   ، وكشف 

 . بذلك   الجزم   م  مع غيرها حتى يت  
 وربما في تقنياتِ جهات  فنيّة  عد ة ،من  قد يختلف  وموضوعنا هنا  -4

وكلها تساعدنا ،لوان سوم وتقنيات األالّر   امالتمن خالل تصنيع ح نفيذالت  

في  ما تكون   ا  غالب يوالت،سومات هذه الر   تنفيذ   وتاريخ   ،طبيعةِ  في فهمِ 

وجود  وهي مد ة ر اسع عش  يات القرن الت  الى بدإر امن عش  نهاية القرن الث  

  .مير في دمشق األ
 ونذكر بعضا   ؛بذلك  مق  ع  حليل الم  ت  من ال ولكن البد  دمشقيّة ، تقنياته  نوعا  ما و راز دمشقي  هذا الط   ن  أصحيح  -5

 :منها 
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   ما نوعا  ة ي  قة والواقعالد  لى إالوصول  بمحاوالتِ شاهد سومات والم  هذه الر   تنفيذِ  طريقة  تتميز، 
 .ة مشقي  الد   البيوتِ  رسوماتِ  بعض   شأنها شأن  و

  عدا  عطى المشاهد ب  أمما  ؛للغاية ميزة  م لوانِ األ رجِ د  وت تظليلِ  طريقة  نلحظ  هنا بهذه المشاهِد 

سومات للر   مقاربة   نرى  ،بلالبيوت الدمشقية في  ال نراه كثيرا  ،والث الث   عد  سمى الب  و بما ي  أ ا  طبيعي  

 .فقط د والمشاهد في بيت المجلّ 

  ما إ، نقله تماما  ما عطى المشاهد حقيقة إذ أ مميزا   ة في هذه اللوحاتِ الطبيعيّ  المشاهد   تصوير  كان

 من هذه المشاهدِ  قد يكون لديه نسخة   أوروبا، أوذاكرته التي سجلها من مشاهد من و أمن خياله 

 جدا . وارد   يديه، وهذابين 
  طابعا   المساجد   تحمل  و ، جدا   هنا كثيرة   والمساجد   القصور  نرى 

 فكيرلى التّ هذا يدعوا إ ؛ ا  يّ غرب طابعا   فتحمل   ما القصور  ا عثمانيا  

 (لماذا ؟؟؟  ) والتّساؤل
   ة،عد   شكاال  أ التي تمثل  و ،هذه المشاهد الذي رسم   هذا الفنان   هنا نحلل 

 والمدنِ ، دمشق   مساجدِ  استوحاها من طبيعةِ قد يكون هنا  المساجد  ف

من  افكارهأفقد استوحى  القصورِ  شكال  أما أ ، لمد ةفي تلك اة العثماني  

مستوحى من  هجين   على فن   وهذا دليل   ؛مسبقة   و رسوم  أ مشاهد  

ةمناهل    .عدَّ
 على البحر  تطل   كبيرة   مام مدينة  أنحن ف ،صل هذه المشاهدألى إ ونعود، 

ها يضا  ، وألجانزر و الخ  من الج   وفيها كثير   مشاهد ال ، وهذهشاهقة جبال   تحد 

وكما نعلم  ،ة من الواقعي   فيه كثير   مر  وهذا األ ،( مدينة وهران) ل ربما مث  ت  

 ، سود شرق وهرانجبل األالجبل مرجاجو مع في مدينة وهران  يتوضع  
وهذا نراه  ،خمة براجها الضّ أبسورها و (سانتا كروز)قلعة نجد  يضا  أو

 موقع  ر التي تصو   سيغسطين ريجوأالتي رسمها الفنان  في اللوحةِ  ا  واضح

 .م  1847عام  الباخرة ركوبهِ  بان  إ في الجزائرِ  ميرِ األ لحظاتِ  خر  آ
   لقى خطبة  أ مير  ألا ن  أخر آ هناك دليل 

عسكر، م   حدى مساجدِ إة في ة العام  اني  الث   المبايعةِ  بعد  

 ت  تمّ  الجزائري   غربِ ال خرى من مساجدِ أ   مشاهد  وهناك 

في منطقة  سيدي حسانفي مسجد  كما  ،فيها  ه  مبايعت  

ومن  (،مسجد المبايعة) و ما يسمى حاليا  أ ءالبيضاعين 

 عنه في مشهد   الكشف   تم   مع ما قارنةِ بعض الم   خاللِ 

 مع المسجدِ  جدا   كبيرا   تقاربا   نلحظ   ميرِ األ في مكتبةِ  مصور  

 . ( مسجد المبايعة) سيدي حسانمسجد  فيه المبايعة   الذي تم  
 ها ن  أ نلحظ  و جدا ، واضحة   ة  فني   حالة  ورة المصّ  الجسورِ  مشاهد  و

الجزائر في نراه  و البندقية،في والسيما با وورأ نحاءِ أفي معظم  جلي ا   طرازا   تحمل  

 األدنى. دمشق بالحد   نالحظه فيال  الغربي، ولكنأثير الت   كمِ بح  
   ماهذا؛وخامة تتميز بالض  ،و المساحة واسعة  و ،فهي فارهة بالءِ الن   طبقة   القصورِ و ة  بنيّ األتخص 

 .في وهران  جليا   نراه  
  اهد ش  الم  فيها ما يشبه  ة بيعي  الط   اهدِ ش  والم  ،والقصور ،ة بني  ففيها األ سانم  ل  ت  والننسى مدينة

 .المصورة في هذه الغرفة 
  حد أوهي  ،صامتة   طبيعة  ل ا  و مشاهد  ،أ كبيرة   مبانيّ ،و قصورا   في دمشق ه  لن نجدنأهذا ال يعني

اهد التي ش  لكن الم   ،والمساجد  الكبيرة   والمباني   فيها القصور   مثل غيرها ، ثمانيالع   مدن الحكمِ 
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و أ ها ربوة  يط  حِ وي   ،ةساحلي   مدينة ليست   ودمشق   ،للجزائر ةاحلي  الس   دن  الم   قارب  ا ت  هنبمعظمها 

ما ن  إو ، دمشق   هنا ليست من طبيعةِ  زرِ والج   لجانِ الخ   مشاهد   ومن ثم   ،ر بردىبها نه   ويمر   ،غوطة  

 .ة  ساحليّ  من مدينة  

 هي(مير عبد القادر مكتبة األ) رفة الغ   هم في هذه  ودليل نا األ  
توِزعة اياتوالر   عالم  األ وهذه  ،ة بيعي  الط   اهدِ ش  الم   على كل   الم 

  مرتبط    ما ا  سياسي   و حدثا  أ ت واقعا  ورّ ص   ة  سياسي   حالة   تعتبر  

 لى االحتاللِ إر من الحكم العثماني الجزائِ  حداثِ ة  بأمباشر

ل وص  ي   ن  أ نان  الف راد  وأ ، مبسطة   ورت بطريقة  ص   ، الفرنسي  

بل  ، ا  بدأبيعة لم تكن صامتة هذه الط   ن  أوهي  ، معينة   فكرة  

 ، في الجزائر دثت  ح   همة  م   حداث  على أ ا  ساسيّ أ ا  شاهد كانت  

د اه  ش  هذه الم   ا وصلت  في دمشق لم   ر  مياأل ولوال وجود  

اهد التي ش  الم   عنِ  طول  م  البحث ِالومن خالل  ،إلينا الرايات واالعالم  ما فيها منو ،المرسومة

و بمواضع في بيوت دمشق أ، خرى في البيتأ   رف  في غ   و رايات  أ عالم  ق صورا  ألوثّ و ت  أ تصور  

ال  خرفي  ز   مشهد  عبارة عن فهي  وجدت   ن  إو ،ال تكون  وتكاد  ،ا جد   ها قليلة  نّ أوجدنا  خرىاأل

 (؟الغرفة بالتحديد ؟هذه لماذا  نتساءل ) ولكن،الغرفة عكس هذه  ا  سياسي   حدثا   ل  مثّ وال ي   ،كثرأ

   مر  أهذا و ،الخاصة هذه الغرفة هي مكتبته   ن  أيل مير لنا قّ دة األفِ ح   روايةِ  وحسب 

من  لويّ مر الع  خر المّ آفي  ها تقع  نّ بأعن غيرها  ز  هذه الغرفة تتميّ  ألنّ ؛ منطقي  

 فيها كثير   يتوضع   يضا  أو ، البيتِ  ضاءِ و  عن ض   نها منعزلة  أبمعنى  ةِ شرقيّ الّ  الجهةِ 

تيب اتمن  اهد ش  ا بالم  زها عن غيره  تمي   هم  واأل، فيها الكتب التي يوضع   الك 

 .   زائري اريخ الج  المصورة التي تحكي التّ 
 ضمن  سالحه  تسليِم األمير  مراسم   مشهد   تمثل   وغسطين لوحة  أ   الفنان   رسم   لقد

انتهت  ميرِ األ لة ثورةِ حصِ م   نّ أها مفاد   ل رسالة  يوصّ  ن  أراد فأ  ؛ جزائرية   طبيعة  

 .مع أتباعه إلى المّشرق ة القسريّ والمغادرة  هزيمةالب
  في الجزائر  دثت  التي ح   حداثِ األ من   بعضا   ينقل  ن  أ الفنان   راد  أفي هذه المشاهد

و ليس رسم هذه المشاهد من  ،خرآ ة في بلد  لجغرافيا الجزائريّ ا طبيعة   مصورا  

 .حديد لب منه ذلك بالت  ما ط  ن  إو ،الفنان  لب اختيارِ ص  

 مشاهد  ل بسيطة عطى مقاربة  أما نّ إو ،من دمشق رورة مشاهد  بالضّ  ور ال تمثلمشاهد الص   ذا  فإ 

نفيذ التّ  طريقةِ  من خاللِ  هج الغربيّ للنّ  مقاربة   وبطريقة  ،رقي مط الشّ للنّ  مقارب   جديد   بنمط   ة  غربيّ 

كم بح  ؛ في رسوم دمشق ا  كثير ال نراهوهذا قد ،ظليل لعبة التّ ل على مبدأ مِ عّ حيث  ،قنيات والت  

ن من قبل رساميّ  نفذهِ م   لرسومِ أمثلة  عديّدة  وهناك  ،هل دمشق أمعظم رسوم البيوت من  نفذيم  

 عملي   وهو فن   ،باوورأتى من أ حديث   سم على الجدران فن  الر   فن   ن  أر وباعتبا   ،ن غير دمشقييّ 

 .ة دمية أو حيوانيّ آ صورا   ل  مثّ عندما ي   والسيما، ديا  فيه عقائ مرغوب   غير  
   من  امتدت   دة  حدّ م   ة  سياسيّ  ة  ل حقبّ مثّ اهد ت  ش  برت هذه الم  اعت   ولكن هنا على العكس تماما

، كده  ما تأ   منها، وهذامير مغادرة األلى إالجزائر احتالل ِلحظة ِ ايات، والبيارق  ، والر  األعالم 

 منها. ما بعضا  نّ إو الحقبة التّاريخيّة، هذه ل كلّ مثّ ال ت   وطبعا  
  إذ  ،ثارفي علم اآل ة  تاريخيّ  حداث  أعن  جدا   همة  م   وثيقة   ل  مثّ ها ت  نّ أاعة الق   هنا في هذهِ  المهم  و

 مشاهدب حداثِ األ كل   ن يجمع  أ في داره مير  األراد أ ،أزمنة  ِعّدة منوقعت ضِ  ا  حداثأ جسدت  

كم العالقة بح   ؛مآثر العثمانيين المتعددة، وأنه أبرز عالمايات واألالرّ كثير  من  نرى إذ ، عّدة

 ؛ ما نوعا   لطان عبد المجيد جيدة  ذاك مع السّ نعالقت ه آوكانت  ،ن عكس الفرنسييّ على ة ينيّ الدّ 
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جمة والنّ  ،حمرألا ون  اللّ ل حمّ جملها تّ والتي بم  ،ن ل العثمانييّ مثّ ايات ت  الرّ كثير  من ولذلك نرى 

 .  اللوالهِ ،
   لطنة من شعارات السّ  وجود كثير   ة من خاللِ لطنة العثمانيّ دة مع السّ الجيّ  على العالقةِ  وهناك دليل

 ة نوعا  على العالقة القويّ  مؤكد وهذا دليل ،عاراتالشّ  هلهذ كثيف   فنلحظ وجود  ، ةالعثمانيّ 

 العثماني.لطان السّ  بشخصِ  السيماو  ما،
  إذ ، ة  سياسيّ  حداث  أب قد تكون مباشرة   والمساجد لها عالقة   ،والقصور ،ةبنيّ األن أونلحظ

عالم هذه األ و، حيانا  أ وتختلف  ، واحد   طبيعة بنمط  الضمن  عالم متنوعة  ايات واألنرى الرّ 

عالم لنعرف واأل،ايات الر   بعض   ولذلك علينا تحليل   ،ة بنيّ فوق هذه األ ايات تتموضع  والرّ 

 .مضمونها 
 

على واأل،سفل خضر من األأ عن خط   عبارة  دراستنا  في موضوع   هم  اية األوالر    -1

 هذا العلم  و ، حمرباللون األ ونجمة   وعليها هالل   ،بيضاء ة  رضي  ،وأوالمنتصف ،

والسيما  ، كبير   وعلى بناء  ، عالية   على سارية  متموضع   هكونل كثيرة   له دالالت  
مسجد وربما يكون هذا البناء األخضر ال عالقة له بالتراث العثماني ، اللون

 بيعة التي تصور الجبال  كون الطّ لو ،الحالي للمسجد ِ جدا   لكونه مشابه   المبايعة

كما مدينة وهران ل  جدا   نراها قريبة  وسواحل   على سهول   والتي تطلّ ،المرتفعة 

 مير  راد األأ ؛ فلذلك ة  مهمّ  واعتبارات  ، كبيرة   داللة  له إذا  هذا المشهد  ؛ ا  سلفنا سابقأ

حد المناطق أ ة  معنويّ بصورة   ا هذا المشهد يمثلّ وربمّ  ،ياق ظهارها ضمن هذا السّ إ

وال هنا الوجود  ا  وطبع ،ايتين ن الرّ بوجود هاتيّ ؛فيها  ميرِ األ مبايعة   ةي تمّ التّ 

غير لحيوانات اى وحتّ  ،ة سالميّ ريعة اإلللشّ  شخاص كونه مخالف  تصوير أل

اية هل ولكن هذه الرّ ) ،مير من األ بأمر   يني كان حاضرا  دّ عد الالب  إذا   ؛موجودة

ن مير عبارة عن خطيّ راية األ نّ التّاريخيّة أبحاث األ تقول  (؟ ميرمثل األت  

صابع األ و مفتوحة   ويد   ،ة بيضاء رضيّ أوالوسط ،( على أ وسفل أ)خضراوين 

 – [قريب من هللا وفتحر  نصر ] ة  نيّ آقر آية  ويحيطها  ،ذهبي بلون  لليمين اتجاهها 

 باللونِ جمة والنّ ،راية الهالل  ذا  إ؛  ين ( الد  بن حميد  ين عبد القادرانرصالد )

بينما  بعد العثمانيين في الجزائر،دة  محدّ  ة  تاريخيّ  مرحلة  ل مثّ ت  األخضر من األسفل واألعلى 
راية ًحمراء بالكامل بوسطها الهالل ،والّنجمة خاليًة  قد كانت تحمل   ةالعثمانيّ لطنة السّ حقبة 

 .راسع عش  ر والتّ ادس عش  بين القرنين السّ من اللون األبيض، واألخضر 
مسجد يكون ن قد ايتيّ ن الرّ عليه هاتيّ  الم وضعن المكان أوهي  ،خرىألمقاربة اال و -2

 ،بمسجد المبايعةويسمى ،ن لى اآلإ موجود  هذا المسجد ،و (عين البيضاء)سيدي حسان
هيرة الشّ مير ال وجود لراية األ هنأونلحظ  ،( م1847-1832)  مّدة ميرولة األلدّ  تعود  اية هذه الرّ  ا  وطبع

باإلضافة و ،ات مير بالذّ األ ن هذا البيت يخص  أمع العلم (يطرح نفسه وهذا سؤال  ) ،في هذه المشاهد 

مير عبد األ إن كان يخّص هذا المكان ولكن ،ةمضامين محلي وكلها تحملّ ،كثيرة   رايات   إلى وجود

 القادر لماذا لم يضع رايته المعروفة على البناء ؟؟
ها ليس ة كل  ن يجمع القبائل الجزائري  أراد أمير األ نّ أهنا يخطر ببالنا  -3

اية و الرّ أبأن يكون العلم و ،همكل   نالجزائريي  لجمع  واحدة   نما تحت راية  إو ،تحت رايته

هما اللذان خضرين والخطين اال،جمة والنّ ،بالهالل  مثلة  ة مسالميّ اإلالتي تجمعهم الهوية 
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لم تشابه كبير بين الع  هو  هميةاألعلى غاية شيء وهناك  ،والبركة  ،والجهاد ،للعطاء رمزا  

 . ضخمة ة  عالي   على سارية   الموضعلم والع   ،الحالي للجزائر
خضر األ واللون  ، بيض موجود  األفاللون  بينهما  بدا  أ كبيرا   فرقا   ن فال نجدّ لنا االثنيّ حلّ  ذاإ -4

لى إفقي من المستوى األ  عملية االستدارة لذلك نجد أّن ؛ن جمة موجوديّ والنّ ،والهالل،  موجود  

هذا ،وخضر األمربع والخضر األ مستطيلالو أ ، فقط هي الفارق بينهمااقولي المستوى الشّ 

 نّ أونعلم ،موز هذه الرّ بتى من صمم العلم الوطني الحالي أ ين  أن مِ أنّه دعو لالستغراب أمر ي  

 .ثالين زمني كبير بين المِ  هناك فارق  
فع في مظاهرات م العلم الجزائري بعد االستقالل والذي ر  ولذلك نرى الذي صمّ  -5

  محّددة.  سس أ  مه على صمّ   م  1945عام 
خضر من خالل اللون األمير عبد القادر األ على راية االعتماد سس من هذه األ  -6

سالمي عد اإللى الب  إوما يرمز  ،لى الهالل إ وباإلضافةفريقيا إنجم شمال ة وأدخل رمزي   ،

 . م1962عام ة  رسميّ  فة  بصّ  مرة   ولّ أهذا العلم تخدم وقد اس   ،للجزائر  

خذ أ ؛مير عبد القادرشأنه شأن األم العلم الوطني الجزائري مصمّ  ا  ذإ -7

مع  واحد وطني   وعاء  جعله في و،والوطني ،والفكري ،يني عد الدّ على عاتقه الب  

( سفلأعلى وأ)وهي عبارة عن خطين خضراوين ،عبد القادر  ميرراية األ
 مؤطرة   وكتابة   ،باتجاه اليمين  ممدودة   وعليه يد  ،ون بيض الل  أوالمنتصف ،

هللا  يد   ]ة الكريمة نيّ آالقر يةِ باآلأ سوة  أو  ،بايعة لى الم  إه يرمز وكأنّ  ، ة  ني  آقر ية  آب

 . كما تحدثنا سابقا  [فوق أيديهم 
في  أو العلم الموجوداناية ن نبحث عن هذه الرّ ألكن علينا  و -8

 ة ؟لها في الوثائق الوطنيّ  جود  هل من وف ،الجزائربهذه الغرفة 
في  الموجودهذا العلم وهو لماذا ال نرى  في الخاطرة سؤال  ، -9

 .مير في الجزائر ؟ كان األعندما الجزائر بمير بدمشق مكتبة األ
الموجود في دار  تصميم العلمبين  ربط   ة  ثمّ  نّ أجابة تكون اإل قد وهنا -11

ي في والتقصّ ، ؤكده أعمال البحثِ مر قد ت  وهذا األ،سمي الحالي للجزائر والعلم الرّ  ،األمير

 المستقبل .
راية اللونين  يضا  أوتشاركها أبنية عديدة، على متوضعة خضراء كاملة  رايات   يضا  أهناك  -11

 .حدى قبائل الجزائر إل اية قد تكون تمثّ هذه الرّ و ،(يض باأل وحمر األ) 
خضر أوخط ،على بيض من األأ خرى عبارة عن خط  أ راية   ونلحظ -12

 راية   يضا  أوهناك  ،النجمة،وو الهالل أبيض بالمنتصف األ،وال وجود للون سفل من اال

 جمة بلون  نّ الو ،هاللالواللون  األبيض، والمنتصف ،( على أ وسفل أ)خضر مؤلفة من األ

وعليها ،بيض أوالمنتصف لون ( على أ وسفل أ)حمراأل من اللونِ  مؤلفة   راية   يضا  وأ،حمر أ

 .حمر األ ونِ للاب ونجمة  ، هالل  
لِمنا أ -13 ، والمشهد ونة اللّ اعتمد رمزيّ عالم ايات واألم الرّ الذي صمّ  نّ ع 

الشهداء ودماء  نساني، فضيلة العمل اإل يضا  أو،مانيةالعثالحقبّة  ل  مثّ ي  األحمر  والّشكل

على المحبة بيض داللة  واال ،العثمانية المّدة ضمن غالبا  سالم اإل ن جمة يمثالوالنّ ،والهالل ،

وال  ،روات البالد وث  ،خاء والرّ  ،قدملى التّ إلع طّ للتّ  خضر رمز  واأل ،قاءوالنّ  ،مانألوا،الم والسّ 

وهذا نراه  ،في مناطق عّدة مير المجاهدبايعة األلم   صبحت رمزا  أجرة ن الشّ خفى علينا أي  

ت ة التي تمّ ل البيع  ثيّ د تم  عيّ ي   ن  أيني وبورعه الدّ  ،المجاهد مير  األ حبّ أوربما  ، وجليا   واضحا  

يض هللا عن لقد ر  ]التي تقول الكريمة باآلية  وتمثال  جرة تحت الشّ  [ص ]سول مع الرّ 
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 فتحا   أ اثمه كينة عوهي  و فأ نزل السد ، ما  ي قوومه  علد جرة ف  الشد  بايعونك حتت  ذ ي  ا  املؤمنني 

 له من رموز  مث  وما ت  ،جرة كز على هذه الشّ رّ ن ي  أ مير  األ حب  أولذلك ، صدق هللا العظمي [ قريبا  

مراد أوبذلك  ؛حداث هذه األ والواقع لمكانِ ،يعة بالطّ ضفاء إو مع  ،ة  عد موز هذه الرّ  ع كلّ ج 

 .رفة في هذه الغ   وواضحا  ، جليا   نراه   وهذا ما ، واحد   في مشهد  
  حديد ؟رفة بالتّ الغ   بهذهلماذا  ،لكن -14

وما  ،شاهدهذه الم   نّ أمع العلم  -15

 مهم   بمكان   الفنان الّرسم مكانإبفكان  كثيرة ه من دالالت   تعنيّ 

في ،ورضي ابق األئيسة في الطّ في القاعة الرّ  :مثال   للغايةِ 

فهِم من  لذلك البدّ  ؛يوان من اإل قريبة   رف  في غ   ،أويوان اإل

رفة معروفة لهذه الغ  التي ليست و ،والمفقودة، أة الالت المخفيّ الدّ 

 ،جاهدالم  همية لألميِر األ غايةِ ب رفةالغ  إذا  كانت هذه  ؛ات بالذّ 

منه  و بعضا  أ ه  لتاريخ الجزائر كلّ  اختزال    هذا الموضع بمثابةِ و

 البحث عن المزيد.علينا ف ، المشاهدفي هذه ونلحظه غالبا  
ومن ؛ عقدة  م  ة  نشائيّ إ عاني من مشاكل  ي  رف الغ  هذه من  ه كثير  نّ أ شرنا سابقا  أوكما  -16

هان ،ومن خالل تغطيتها لرسومات  عديدة  خريبي دخل التّ هذه المشاكل التّ  عب من الصّ بالد 

قراءة هذه الوثائق إعادة علينا  زاما  لِ و ،شرنا لذلك سابقا  أكما  بسهولةإزالته 

ي نها تحوّ سوم المصورة المغطاة ألوكشف الرّ ،ترميم ِ عادة  إ م  بأن يتّ  ؛كثرأمنهجية  بصورة  

 .همية غاية األب على معلومات  
 :ومن هذه المراحل ،مراحل عّدة   على تعتمد   ترميم  ة خطّ  خالل وضعِ  منوذلك  -17

وهذا نراه  ،ذلك بستعجلة الحاالت الم   لبعضِ  نظرا   وعاجل   ،ضروري   سعافي  إوكشف   ترميم  

 نلحظ  إذ  ،رف في بعض الغ  انهيارها والتي من الممكن  ،لمواضع رف وافي كثير من الغ  

غ رف وهذا نراه في  ،رب المياهلى تس  إدى أمما ؛ ةِ قف الخشبيّ الس   عمدةِ لبعض أ ا  تكسر

 عديدة  في الطّابق األول .
ف سق  أبعض  حمولةِ  تخفيف   بأن يتم   ؛ة نشائيّ إ  ةسعافيّ إ عمال  أجراء إمن  لذلك البدّ  -18

 .رف ل الغ  لكام ت  الحدوث انهيار وذلك منعا  ،ة عمدة الخشبيّ من األ بعض   واستبدالِ  ،رف الغ  
 
 :نقاط   حليالت كلها ببضعة  وجز هذه الت  ن   ذا  إ

   ه  جعلمما  ؛للجزائره بّ ح  مثل   جاهد عبد القادر دمشق  الم   مير  األ أحب 

 .امالش   هلِ أ لكل   حسنة  قدوة  
  ِحد ثي ع صره نفتحا   ؛هذا األمر الذي جعله  قدوة  لكثير  من م  لكونه م 

واحترمه العثمانيون أنفسهم  محافظا  على كيانه العربي واإلسالمي،و بحدوِد الش ريعة،

 وأجلوه كثيرا .
   رفة اهد المّصورة بالبيت، وفي هذه الغ  ش  نرى بكل  هذا في الم 

طر  متوازنة  ال غلو فيها، فنلحظ أنّه احترم الد ين اإلسالمي  بالتّحديد
تعددة  وضمن أ  ثقافات  م 

سوم اآلدمية د الوطني، والتّاريخّي، والفنّي بتوازن. ،بمنع تصوير الر   حيث أعطى البع 
 ضح لنا لمن ولم يتّ  ، عديدة   ة  وطنيّ قبائل ما رايات نّ إو،مير في هذه المشاهد لم نلحظ راية األ

 ،للجميع متسع   في وطن  ة متحدّ الّرايات تكون أراد األمير أن ولكن   ،تعود

القيادة  بايعته على تولي  التي القبائل هي وبالتّأكيد  ، معينة   وليس لقبيلة  

الحالي  بيهة بالعلمِ اية الشّ الرّ  ضع  و   بينما ، ؟!ن يضع رايته فقطأفكيف له ،
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عامة ، الوطن  ل رمزية  ا تمثّ نهّ أ واضحة   لى داللة  إشير والتي ت   األطول،هي تعد   على سارية  

 أسمى من كل  الرايات.
  الفكرية و –قافية الثّ و -ياسيةالس  )  ؛واحيالنّ  ومن كل    ،ذكيا   ورة توازنا  المصّ أعطت المشاهد

 ميرمن حياة األ ة  مهم  مدة   مثل  ت   مهمة   عطى الفنان وثيقة  أبهذا و( ة و الوطني   –ينية الد  و –

 .لى دمشق إنقلها  وبدوره  والجزائر

    عكست   حيث   ،اهدش  هذه الم  نراهم في  الحضاريّ  ج  زماوالتّ  ،ةة والوطنيّ سالميّ اإل وحالر 

 .المد ةاهد في تلك ج  مير الم  روح األ
 لى إه ا يحب  مم   شيئا   قد نقل   المجاهد   مير  األ ن  إ و ،ةهميّ غاية األب ة  ثريّ أ مام وثيقة  أنحن ؛ ذا  إ

يز عن دمشق المم   ل بهذا البيتِ هذه الوثيقة تتمث  و ، وروحه   خياله   تراودطالما التي مدينة ال

 ن نقوم  أعلينا  ولذلك لزاما   ؛فكار أو ،وثقافاتِ  ،وحكاياتِ  ،ويه من قصص  توما يح ،ها كل  

 ، ميراأل التي تخص   من المعلوماتِ  كنز   عتبر  ي  ألنه  ؛ويه تا يحبعض ممّ عن  فصلةِ م   بدراسةِ 

 .، والجزائر، والعالم اإلسالميودمشق  
   قابلة في القاعة الم السيماوأركانه،  من كثير  دهور الحاصلة بالت   عمالِ أ ف  قِ و   ضرورة

  .درانوالج   سقفِ باأل سريعة    سعافية  إ  عمال  أالى  بحاجة   ه  ول كلّ ابق األو الط   ،يوانإلل
  ِسومات حالها مثل  ،وعنها  من الكشفِ  البد   همة  م   عتبر وثائق  ت  التي و ،تم  تغطية  كثير  من الر 

 . اهد التي تكلمنا عنهاش  حال الم  
 أنحاء البيِت ورة في اهد المصّ مش  ال   دراسةِ متابعة ِ هما:مرين أمام  أل نحن جم  بالم   ذا  إ

ها ميع   .رف الغ   لبعضِ   ة  سعافي  إوحماية  ، ترميم   عمال  أجراء إ ضرورة   ، وج 
 سواء. على حد   لسوريا، والجزائرة همي  أه هذا البيت من مثل  ما ي  لِ  ؛وذلك 
 ة د المدَّ يراث؛ لتحدقافة والت  ولية للثّ ، ونزوالً لدى رغبة مؤسسة األمير الدّ قريرالتّ  ختام  ي ف

 بين عامي قبة ماإلى ح   عود  أنها ت األثرية تبين   بعد المعاينة  و،سومات هذه الرّ منية لنشأة  الزّ 
 م .1855-1890
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