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المساجد في الجزائر أو المجال
*
المسترجع .مدينة وهران نموذجا
**

دلٌلة صنهاجً-خٌاط
ترجمة :صورٌة مولوجً -قروجً

تكشف الصورة المعمارٌة للمساجد المشٌدة فً الجزائر منذ  2:73عن فقر حقٌقً
فً المادة المعمارٌة الدٌنٌة اإلسالمٌة بالرغم من وفرة و تعددٌة األنماط التً عرفها هذا
البلد فً الفترة العثمانٌة ،حٌث تمثل المساجد" الجزائرٌة" الٌوم أشكاال و نماذجا ترتبط
بالفنتازٌا أكثر من ارتباطها بالتقالٌد أو اإلبداع الذي نلمسه فً العدٌد من البلدان
اإلسالمٌة األرخر .
فالهندسة المعمارٌة للمساجد التً بنٌت فً الفترة األرخٌرة ،بقببها و صومعاتها ،تولى
أهمٌة للزرخرفة و الرمزٌة أكثر من اهتمامها بالبحث عن نوع من الوظائفٌة ،1و ألن
* صدر هذا المقال ألول مرة باللغة الفرنسٌة فً مجلة العام المغربً ،عدد .3121
**أستاذة مساعدة بقسم الهندسة المعمارٌة ،جامعة العلوم و التكنولوجٌا ) ،(USTOوهران.
ٌ 1صبح تصمٌما ما عملٌا فً الهندسة المعمارٌة عندما ٌتم التفكٌر فٌه و ترتٌب
المساحات بشكل ٌسمح لعملٌة البناء أن تتم بالشكل الالئق .ففً المساجد المغاربٌة ،على
سبٌل المثال ،والتً تعد بمثابة مرجع  ،فإن المساحات المرخصصة للوضوء ٌتم غالبا
تهٌئتها فً قلب المسجد .فنافورة الوضوء هً التً تمكن من الدرخول مباشرة إلى قاعة
الصالة .حالٌاٌ ،تم إنشاء هذه المساحات فً بعض المساجد فً أماكن بعٌدة نوعا ً ما عن
قاعة الصالة ،لذا ٌضطر المصلون إلى االنتقال من جهة إلى جهة أرخر فً المسجد.
من ناحٌة أرخر  ،م ّر زمن طوٌل لم تعد تسترخدم فٌه الصومعة من أجل المناداة للصالة.
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الطابع المعماري ٌغلب على الطابع الهندسً ،2فإن المساجد تبنى حسب قوالب
معمارٌة غالبا ما تترجم رغبة و كرم بعض المتبرعٌن ،و ٌعد عدم التزام الدولة ببناء
أماكن العبادة من األسباب األساسٌة فً رخلق هذه الوضعٌة.
باستثناء المساجد الكبر ذات الصبغة الوطنٌة أو الجهوٌة التً تتدرخل الدولة فً
بنائها على المستو المعماري ،3فإن مه ّمة تشٌٌد المساجد تتوالها الجمعٌات الدٌنٌة أو
األشرخاص الطبٌعٌٌن .و ٌحكم بناءها المرسوم التنفٌذي رقم  92-:2المإرخ فً 34
مارس  42::2الذي ٌنص فً مادته الرخامسة على أن" المساجد تبنى من طرف الدولة،
الجمعٌات ،األشرخاص الطبٌعٌٌن أو المعنوٌٌن بعد الحصول على تصرٌح أو موافقة من
وزارة الشإون الدٌنٌة أو مدٌرٌة الشإون الدٌنٌة" ،حٌث ترحب هذه األرخٌرة بحماس
المسلمٌن الذٌن ٌدعون "بالمحسنٌن" ،و هو حماس ٌف ّسر دون شك بوصفه مإشرا على
الحالة الجٌدة لإلسالم الجزائري .فالمساجد المشٌدة من قبل أشرخاص مادٌٌن ،كما هو
الشؤن فً مدٌنة وهران ،هً من جهة أرخر  ،بناٌات مسجلة ضمن أمالك مدٌرٌة و
وزارة الشإون الدٌنٌة.
كثٌرا ما ٌترك ارختٌار النمط المعماري للمساجد إلى الجمعٌات الدٌنٌة المموّ لة من
قبل المتبرعٌن ،الذٌن ٌع ّد أغلبهم أشرخاص مٌسورٌن من أصحاب الصناعات ،و الذٌن
لسبب أو آلرخرٌ ،ساهمون و ٌموّ لون مجمل عملٌات البناء فً وهران .فرخالل السنتٌن
األرخٌرتٌن ت ّم البناء الكامل لمسجدٌن بفضل تبرعات رجلٌن من مالك المإسسات
الصناعٌة 5حٌث ٌكون هإالء األشرخاص فً الغالب من األشرخاص المولعٌن بالهندسة
المعمارٌة الدٌنٌة اإلسالمٌة ،لذا فإنهم ٌفرضون على القائمٌن باألشغال نماذج لمساجد

نفس الشًء بالنسبة للقبة التً كانت تسترخدم فً القدٌم ،رخاصة فً المناطق ذات األجواء
الحارة ،للتهوٌة .أما الٌوم ،فقد أصبح دورها جمالٌا ٌحفظ أحٌانا حجمٌة المساجد ال
غٌر.
ٌ 2حٌل المعماري إلى كل ما هو زرخرفة و دٌكور ،فً حٌن أن الهندسً ٌحٌل إلى
حجمٌة و تركٌبة المساحات.
 3لقد تم انشاء مشروع الجامع الكبٌر بمدٌنة الجزائر ،مثال  ،برعاٌة رئٌس الجمهورٌة
عبد العزٌز بوتفلٌقة.
 4المرسوم التنفٌذي رقم  :2-92المإرخ فً  34مارس  2::2و المتعلق ببناء المساجد،
وظائفها ،تنظٌمها و تسٌٌرها.
 5تم تدشٌن أول مإسسة تحمل تسمٌة مسجد اٌسطو )( (USTOجامعة العلوم و
التكنولوجٌا) بشكل رسمً من قبل مدٌر الشإون الدٌنٌة باسم وزارة الشإون الدٌنٌة ،أما
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شاهدوها فً الغالب على قنوات تلفزٌونٌة فضائٌة أو أثناء زٌارتهم للشرق األوسط
أو بمناسبة أداء فرٌضة الحج بمكة المكرمةٌ .قتضً بناء مساجد على شاكلة المسجد
الكبٌر للمدٌنة المنورة أو الدار البٌضاء ٌدا عاملة ذات كفاءة ورخبرة عالٌة ،و هو ما ٌعد
سلعة نادرة فً السوق الجزائرٌة .و حتى و إن تمت االستعانة فً الكثٌر من األحٌان
صٌة ،فإن المساجد عموما ،تفتقد فً
بمغاربة و مرختصٌن فً النقوش الرخزفٌة و الج ّ
الغالب للتناسق ،ذلك أنها تلم بنوع من التعددٌة المتباٌنة فً المكونات المعمارٌة (القباب،
صومعة واحدة أو أكثر...إلخ).
إن المساجد التً بنٌت مإرخرً ا بمدٌنة وهران تكشف ،ال محالة ،عن رخٌارات فردٌة.
فالبناٌة التً ت ّم تشٌٌدها بالحً المسمى "اٌسطو" ) (USTOتحمل اسم "مسجد
التلمسانٌٌن أو المغربٌٌن" ،ذلك أن "المحسن" الذي قام ببنائها ٌنحدر من منطقة
تلمسان ،وهً منطقة تقع فً الحدود الجزائرٌة -المغربٌة .أما المسجد الذي ت ّم بنائه فً
حً "رخمٌستً" ) (Fernanvilleبتموٌل من متبرعٌن "ٌدٌنون االجتٌاح األمرٌكً
للعراق" ،فٌحمل إسم "مسجد العراقٌٌن" بسبب قبته المقرنصة و المشابهة لتلك القبب
الموجودة فً بعض المساجد فً بغداد.
ٌبقى معنى "احترام الطابع اإلسالمً األصٌل للهندسة المعمارٌة" الذي تدعو إلٌه
المادة السابعة من المرسوم التنفٌذي الصادر سنة  ،2::2معنى غامضً ا تشوبه الكثٌر
من الضبابٌة  :فإذا كانت المادة  8-3تفرض احترام اتجاه الصالة ،فإن ما تب ّقى من
المواد و رخاصة ما تعلق منها بعبارة " طابع إسالمً أصٌل" غٌر وارد شرحه و ٌحمل
على تؤوٌالت شتى .أضف إلى ذلك أن مفهوم الهندسة المعمارٌة "األصٌلة" ٌتوقف عند
السلطات ،فً الغالب ،على وجود أقواس ،صومعة و قبب ال ٌح ّدد عددها وال طبٌعتها.

ثانً مإسسة هً فً طور االنجاز و تكاد األشغال بها تكون منتهٌة فهً تحظى
بالزٌارة المنتظمة لمدٌر الشإون الدٌنٌة الذي ٌتفقد نسبة تقدم األشغال فٌها.
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الصورة  : 1مسجد ذو طابع فارسً موجود فً حً "خمٌستً" )( Fernanville
بوهران

المصدر :دلٌلة صنهاجً خٌاط2002،
تذ ّكر ك ّل من القبة المقرنصة و المنارة المش ٌّدة فً شكل عمود سداسً بالمساجد
الفارسٌة.
الصورة  :2المسجد المدعو " مسجد الصٌنٌٌن" ،تم بناؤه فً أرزٌو من طرف عمال
صٌنٌٌن

المصدر :دلٌلة صنهاجً خٌاط2008،
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ٌذكر الهٌكل الصٌنً المبنً فوق القبة بالهندسة المعمارٌة الصٌنٌة.
الصورة  :3مسجد وهران المجهز بعدة قبب و أروقة مقنطرة

المصدر :دلٌلة صنهاجً خٌاط2008،
ٌحٌل وجود القبب بشكل أساسً إلى العدٌد من المساجد العثمانٌة فً اسطنبول ،وهو
محاكاة واسعة للهندسة المعمارٌة البٌزنطٌة ،إذ ٌب ٌّن الجمع فً هذا المسجد بٌن العدٌد
من القبب ،صومعة واحدة مربعة و أروقة مقنطرة تلك الرخاصٌة اإلنفتاحٌة لمفهوم
المعمار اإلسالمً األصٌل ،كما تعرفه المادة السابعة من المرسوم التنفٌذي المإرخ فً
 2::2المتعلق ببناء المساجد.
" المصاهرة " المعمارٌة و الموروث الكولونٌالً
لقد دفعتنا هذه "المصاهرة" المعمارٌة إلى االهتمام بشكل رخاص بالمساجد الناتجة
عن تحوٌل أماكن العبادة الٌهودٌة و المسٌحٌة إلى مساجد .ففً سنة  ،2:73و مع
الرحٌل الجماعً لألوروبٌٌن أصبحت الكنائس و المعابد شاغرة .تحتفظ الكنٌسة فً
الجزائر بؤبرشٌاتها األربعة :مدٌنة الجزائر ،قسنطٌنة ،وهران و األغواط ،غٌر أن دٌن
الدولة أصبح اإلسالم .و إذا كان ت ّملك المساجد العثمانٌة القدٌمة سنة  2941و تحوٌلها
إلى كنائس 6هو أحد معالم الهٌمنة السٌاسٌة و العسكرٌة لالحتالل الفرنسً ،فإنه بعد
االستقالل ،حدث العكس.
 " 6سنة  ،2943تم تحوٌل مسجد كتشاوة الواقع فً شارع دٌفان ) (Divanإلى كنٌسة
مسٌحٌة ،و نفس الشًء حصل سنة 294:مع المسجد الرخارجً للقصبة ،و كذلك حدث
مع مسجد بتشٌن ،شارع القصبة سنة ."2954
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لقد عاشت الكنٌسة الكاثولٌكٌة احتالل الجزائر بوصفه استرجاعا ألرض كانت فً
القدٌم مسٌحٌة ،و هً أرض القدٌس أوغستٌن و الستة مائة أسقف.
(جورج )،2:88 ،(Georgeص.)55 .و لدفع شارل العاشر ) (Charles Xإلى
االلتزام بإرسال بعثة الجزائر ،أوعز الماركٌز "كلٌمون تونٌر (Clermont
) Tonnerreالذي كان وزٌر الحرب آنذاك ،إلى الملك الفرنسً بإمكانٌة إعادة إرساء
معالم المسٌحٌة فً إفرٌقٌا.

الصورة  :4جامع كتشاوة الذي تحول إلى كنٌسة ،مع وضع صلٌب التٌنً فوق قبة
الجامع القدٌم

المصدر :مجلة الجزائر الكاثولٌكٌة ،1231 ،ص3
فإذا كان هذا الطموح قد استمر بعٌدا جدا عن اهتمامات جنراالت الجٌش بإفرٌقٌا فال
ب ّد من اإلشارة أن لوٌس فٌلٌب ) (Louis Philippeو بؤمر ملكً صدر سنة ،2941
سمح بإرسال قسٌس إلى كل فرقة عسكرٌة .و هكذا ،صاحب بعثة الجزائر ستة عشرة

" بعد  ،2941أصبحت هذه العبادة تقام فً معابد تجسدت فً مساحات قدٌمة كجامع كتشاوة
حٌث أقٌم القداس ألول مرة بتارٌخ  35دٌسمبر  2943من طرف رئٌس الدٌر القسٌس العسكري
كولٌن ) ،(Collinو كذلك أصبح كل من جامع القصبة و جامع علً بتشٌن على التوالً:
كاتدرائٌة القدٌسة كروا ) (Sainte-Croixو كاتدرائٌة سٌدة االنتصارٌ .نظر هنري كالٌن
) ،2:23(Henri Kleinص.ص. )72-42 .
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قسٌسا دٌنٌا و شكلوا جزءًا ال ٌتجزأ .فاكتشاف اآلثار الرومانٌة 7على أرض الجزائر
منح الكنٌسة حجة إلعادة بعث الكنائس اإلفرٌقٌة العتٌقة" ،هنا ،فً إفرٌقٌا الشمالٌة،
سنجد فً كل مكان و فً كل رخطوة آثار روما :و هو ما ٌثبت أننا هنا فً مكاننا ،أي فً
الصفوف األولى للحضارة" (لٌوتً. ،س.د ،(Lyautey)،ص.)24 .
ساهم مونسٌنٌور دوبوش ) (Mgr Dupuchأول أسقف بالجزائر ،و على تكالٌفه
الرخاصة فً بناء عدة كنائس ]....[" ،فً أول جانفً  2957تركت تقرٌبا ستٌن كنٌسة،
جوقة ترتٌل و مصلّى ،و أكثرها بنٌت على حسابً الرخاص".8
وفً سنة  2977عرف مشروع إعادة الهٌمنة الكاثولٌكٌة على الجزائر نبضا جدٌدا
مع تعٌٌن رئٌس أساقفة جدٌد لمدٌنة الجزائر ٌدعى شارل دي ال فٌجري (Charles de
) la Lavigerieو الذي أصبح كاردٌناال فٌما بعد .و كان هذا األرخٌر ٌر فً الجزائر
نافدة تفتح اآلفاق أمام المهمة الكاثولٌكٌة فً القارة اإلفرٌقٌة برمتها .لذا فقد قام بكتابة
برنامج تكوٌن حلقات محلٌة لرجاالت الدٌن و تنظٌم حمالت تبشٌرٌة فً صفوف
األهالً المسلمة .
عند استقالل البالد سنة  2:73أرادت الدولة الجدٌدة التعبٌر عن نهاٌة
الكولونٌالٌة و المسٌحٌة من رخالل التؤكٌد على ضرورة استرجاع الهوٌة المسلمة للبالد:
فتج ّسدت أولى التدابٌر السٌاسٌة التً أقدم علٌها الحكام الجزائرٌون فً استرجاع
و التً حوّ لت إلى
المساجد العثمانٌة القدٌمة (كتشاوة ،علً بتشٌن ،القصبة البرانً)
كنائس مع بداٌة االحتالل الفرنسً ،لٌتم هكذا تحوٌل المعابد الٌهودٌة و الكنائس إلى
مساجد من جدٌد.
فاألمر ٌتعلق هنا بإعادة تملّك فضاءات ت ّم االستحواذ علٌها و لفترة طوٌلة من
طرف المستعمر .و ابتداء من أكتوبر  ،2:73درخل الرئٌس أحمد بن بلة فً محادثات
مع المونسنٌور دوفال ) ( Mgr Duvalكما درخلت عملٌة استرجاع أماكن العبادة التً
كانت تحت إمرة الكنٌسة ح ٌّز التنفٌذ بشكل سرٌع .إضافة إلى أنه ت ّم إنشاء لجنة مرختلطة

 7لقد شكلت اآلثار الرومانٌة موضوع عدة بٌانات ،فقد ساهم ألبار بالو
مصمم أول كنٌسة بنٌت بوهران أثناء فترة االحتالل الفرنسً ،فً االستكشافات العلمٌة
للمدن الرومانٌة ومن بٌنها مدٌنة تيمڤاد.
)(Albert Ballu

8

Archives archevêché, Alger (AAA) 19, Dupuch, Rapport au Pape du 29 Janvier 1846,
pp. 50-51.
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لدراسة طرق استعادة المساجد القدٌمة التً كانت قد حولت إلى كنائس 9لتترخلى
الدولة الفرنسٌة بذلك عن أكثر من أربعة مائة كنٌسة للدولة الجزائرٌة .و من ث ّمة،
انرخفض عددها من  678سنة  2:73إلى  ،278إضافة إلى بناء مساجد جدٌدة ٌضاهً
عددها  5585مسجدا تم بناءه فً الفترة الممتدة بٌن  2:73و .2:83
انطالقا من سنة  ،2:83و بمناسبة االحتفاالت بالعشرٌة األولى لالستقالل ،أقامت
الدولة الجزائرٌة عالقات دٌبلوماسٌة مع الفاتٌكان الذي اعتبر أن كنٌسة الجزائر انتقلت
من وضعٌة المإسسة االستعمارٌة إلى وضعٌة الكنٌسة المعترف بها رسمٌا فً بلد ٌع ّد
االسالم فٌه دٌن الدولة.
كتشاوة ،نبذة تارٌخٌة قصٌرة عن التحول
تع ّد كاتدرائٌة القدٌس فٌلٌب الواقعة فً مدٌنة الجزائر إحد أولى أماكن العبادة
المسٌحٌة التً تم استرجاعها عشٌة استقالل الجزائر .فهذا المسجد العثمانً القدٌم
المدعو مسجد حسن باشا ،و الذي ت ّم بناإه قبل  2723على أنقاض معبد رومانً ،ثم
أعٌد بناإه سنة  ،28:6كان موضوع تشاورات عسٌرة بٌن ممثلً وزارة األوقاف و
ممثلً الكنٌسة.
لقد كانت هذه الكاتدرائٌة مند  ،2943أول مكان عبادة مسٌحً نتج عن تحوٌل مسجد
عثمانً 10إلى كنٌسة .و علٌه ،فإن إعادة تملّك هذا المكان من قبل السلطات الجزائرٌة
لالحتفال بتارٌخ أول نوفمبر ٌ 112:73حٌل إلى رهانات ّجد رمزٌة .و من هنا أصبحت
الكاتدرائٌة الكبٌرة لمدٌنة الجزائر  -بشكل رسمً  -جامع كتشاوة و ذلك إثر تصرٌح
علنً لوزارة األوقاف و رئٌس أساقفة الجزائر ت ّم اإلعالن من رخالله عن هذا التحول
بوصفه عربون صداقة ،و ذلك بالمواقفة الطوعٌة للكنسٌة باسم مسٌحًٌ الجزائر .و

 9لم ٌتم العثور على أٌة تفاصٌل برخصوص هذه اللجنة فً األرشٌف و ال فً الجرٌدة
الرسمٌة لسنة  .2:73األسماء و القرائن الوحٌدة التً بحوزتنا موجودة فً سجل ;
Algérie de l’ Annuaire de l’Afrique du Nord, Paris, Edition CNRS, 1963

 10كانت فرنسا قد عقدت اتفاقٌة مع داي مدٌنة الجزائر الذي كان ٌتوقع احترام و حرٌة
ممارسة الدٌن اإلسالمً وسالمة هذه المناطق المرخصصة للعبادة (إتفاقٌة بورمونت
.)Bourmont
 11تارٌخ االحتفال بالثورة الجزائرٌة التً اندلعت سنة  2:65و التً أصبحت عٌدا
وطنٌاً.
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كانت أول صالة جمعة أقٌمت فٌه ٌوم  3نوفمبر  2:73و ت ّمت فوق سرداب كان ال
ٌزال ٌؤوي قبور األساقفة.
التحوالت
تمثل مدٌنة وهران أرضٌة رخصبة لمالحظة التغٌٌرات التً طرأت على أماكن
العبادة المسٌحٌة و الٌهودٌة و التً أردفتها مساجد .فقد ساهم وجود جماعة ٌهودٌة
معتبرة و سكان أوربٌٌن فً توفر المدٌنة على العدٌد من المعابد الٌهودٌة والكنائس و
المعابد البروتستانٌة التً تحوّ لت فً أغلبها إلى مساجد .وقد استدعت عملٌة تحوٌل هذه
األماكن عددا من التعدٌالت ذات الطابع "الدٌنً" و ذلك بشكل منهجً :تسوٌة قاعة
الصالة ،حذف هٌكل الكنٌسة و محراب المعبد ،كما تم رخلق مساحات للوضوء ،محراب
و منبر ،و ت ّم تقسٌم المجال بٌن الرجال و النساء .12وتكمن التحوالت المعمارٌة أساسا
فً بناء صومعة و تعوٌض األقواس المنكسرة 13باألقواس المص ّففة.14
المعبد الٌهودي
بنً المعبد الٌهودي لمدٌنة وهران سنة  ،2991و كان ٌعتبر عند بنائه أكبر صرح
دٌنً ٌهودي فً إفرٌقٌا الشمالٌة برمتها ،فقد ت ّم بناإه باسترخدام الحجارة المنجورة (les
) ،pierres de tailleو ت ّم تحوٌله إلى مسجد سنة  2:83تحت اسم مسجد عبد هللا بن
سالم و هو اسم ٌهودي ثري اعتنق اإلسالم فً المدٌنة المنورةّ .
ٌمثل هذا المعبد
األثري ،الذي ال ٌزال ٌحتفظ بمكانته فً الوسط الحضري ،معلما ً للذاكرة ٌنوّ ه بالتارٌخ
الٌهودي فً مدٌنة وهران .و باستثناء بعض المصلٌن الذٌن عاٌشوا الزمن الكولونٌالً و
الذٌن ٌقٌمون الصالة الٌوم فً هذا المعبد الٌهودي السابق ،فإن أغلبٌة سكان وهران و
رخاصة جٌل الشباب ٌجهلون الوظٌفة األولى لهذا المعلم الدٌنً .فبعض الشباب ،عندما
ً
مجددا ألداء
ٌعلمون أن هذا المسجد هو معبد ٌهودي قدٌمٌ ،رفضون الذهاب إلٌه
الصالة .بالمقابل ،فإن األشرخاص المتق ّدمٌن فً السن ال ٌرون أي حرج فً التردد علٌه.
 12عندما تسمح بذلك مساحة الكنٌسة القدٌمة .فقد مكن المعبد الٌهودي بفضل مساحته
الكبٌرة بالحفاظ على طابق للنساء .كما أن الكنٌسة القدٌمة "سٌدة العمل" (Notre Dame
) du Travailكانت تتوفر على مساحة أرضٌة كبٌرة سهلت من عملٌة بناء مجال
مرخصص للوضوء و قاعة صالة للنساء رخارج الكنٌسة القدٌمة المرخصصة للرجال فقط.
 13القوس المنكسر هو قوس ٌتجه جانبٌه نوعا ما نحو مركز القوس.
 14القوس المصفف هو قوس فً شكل نصف دائرة مثالً.
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و عندما ٌسؤلون عن السبب ،فإنهم ٌستذكرون معاٌشتهم القدٌمة لٌهود المدٌنة و
ٌرون فً هذا التحول للفضاء الدٌنً ،تعالٌا للدٌن اإلسالمً.
ٌع ّد المعبد الٌهودي لمدٌنة وهران تصمٌما بازٌلٌكٌا ٌتكون من ثالثة أروقة ،رواق
أساسً و رواقٌن أسفل الجانبٌن ٌح ّدهما صفان من األعمدة.
أ ّما قاعة الصالة المبنٌة على مستوٌٌن فً شكل مستطٌل فتنتهً بمحراب مرفوع فً
صالة.15
شكل تقوٌس موجه نحو القدس .و قد تم االحتفاظ أثناء التحوٌل بنفس اتجاه ال ّ
كما تم تحوٌل منبع الماء إلى مجال للوضوء .أ ّما فٌما ٌرخص الطابق األول ،فقد تم
ترخصٌصه للنساء .وٌتمثل التعدٌل األكثر ظهورا للع ٌّان فً بناء جدار فاصل 16دارخل
قاعة الصالة حٌث ٌوجد المحراب.17
ٌمثل هذا األرخٌر ،أي المحراب ،عنصرا من العناصر المعمارٌة المهمة فً بناء
المساجد .ففً شكله شبه الدائري ٌبدو المحراب بابا أو إطار باب ،و هو ٌتكون من
قوس و من دعامتٌن أو باألحر دعامات صغٌرة موضوعة هنا و هناك أما الجدار
دارخل المحراب وهو مبنً كلٌة من الرخزف الصٌنً .كما ٌحٌط بقوس المحراب شرٌط
ٌحمل نقوشا آلٌات قرآنٌة وعبارات فً التقو دون أٌة مراجع كلٌغرافٌة حقٌقٌة .أما

 15اتجاه الصالة عند الٌهود نحو القدس ،و عند المسٌح نحو الشرق و عند المسلمٌن نحو
مكة .و كلها فً مدٌنة وهران تتجه نحو الشرق ،لهذا ،فإنه عند التحوٌل بقً توجه
الكنٌسة السابقة أو المعبد الٌهودي هو ذاته .تعرف مدٌنة وهران حالة واحدة فقط ٌوجد
فٌها اتجاه الصالة فً االتجاه المعاكس ،قطرٌا ،لهذه الكنٌسة ،و ٌتعلق األمر هنا
بالكنٌسة السابقة " سٌدة لورد" ) ،( Notre Dame de Lourdesحٌث ٌصلً فٌها المسلمون
بالقرب من مجاز الكنٌسة السابقة.
ٌ 16توفر المعبد الٌهودي لمدٌنة وهران على طابق تحت أرضً ،كما تتكون بنٌته من
جدران مبنٌة من الحجارة المنجورة .وأثناء التحوٌل ،تسبب حذف درج المحراب بغٌة
تسوٌة أرضٌة قاعة الصالة فً مشكل بنٌوي جد حاد .لهذا تحدٌدا تم تبنً الحل القائم
على وضع جدران فاصلة دارخلٌة ،و التً تم بناءها انطالقا من المحراب " ،حاجبة"
بذلك الدرج الذي أصبح فً رخلفٌة الصورة .حالٌا ٌسترخدم هذا المجال بوصفه ملحقا
رخاصا بإمام المسجد.
 17كلمة المحراب تعنً "قصر"" ،حنٌة"" ،مدرخل"" ،غرفة"" ،شرفة" أو "معرض"،
»  Encyclopédie de l’Islam, 1993, article « mihrabفهو ٌحتل وسط الجدار و ٌشٌر إلى
اتجاه مكة .كما ٌعود تارٌخ ظهوره فً المساجد إلى بداٌة القرن الثامن ،أما نشؤته فٌعود
األصل فٌها إلى محارب المعابد الٌهودٌة البدائٌة و المحارب المسٌحٌة.
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لمنبر 18فٌوجد على ٌمٌن المحراب و ٌعود األصل فٌه إلى منبر الوعظ القدٌم
للمعبد الٌهودي وٌعلوه هالل و أرخادٌد .المنبر هو عنصر أساسً فً الهندسة المعمارٌة
الدٌنٌة اإلسالمٌة ،و ٌعود أصله إلى منابر الوعظ الموجودة فً المعابد الٌهودٌة و
السرادٌب المسٌحٌة البدائٌة (غولفٌن ).(2:71 ،(Golvin
أما من الرخارج ،فقد كان المعبد الٌهودي ،الذي ت ّم تحوٌله إلى مسجد ٌحتكم على
برجٌن شامرخٌن متشابهٌن ٌذكران بالهندسة المعمارٌة للصومعات.
و مع بنائه سنة  ،2991ت ّم تسجٌله فً إطار حركة " العروبة" التً شجعتها حكومة
جونارت ) .(Jonnartفهذه الحركة التً تطوّ رت فً بداٌة القرن العشرٌن فً الجزائر،
ارتبطت تقرٌبا بكل البناٌات العمومٌة التً بنتها فرنسا 20بٌن سنتً  2:11و  .2:41و
مع اقتراب الذكر المئوٌة للتواجد االستعماري بالجزائر ،فإن فرنسا المستعمرة غ ٌّرت
سٌاستها المعمارٌة منادٌة رسمٌا 21بهندسة معمارٌة أكثر قربا من الثقافة المسماة بالثقافة
"األهلٌة" .ت ّمت ترجمة هذه المقاربة الجدٌدة للمستعمر من رخالل البناٌات المشٌدة 22و
من رخالل إضافة القبب ،الصومعات و شبابٌك من األقواس.
(le
لقد م ٌّز هذا النوع من المعمار مرحلة االنتقال من (طابع الحامً
) protecteurإلى طابع الغالب ) ،(le vainqueurبقٌن ) ،2:94 ،(Béguineص.
فً بلد ت ّم استرجاعه كلٌةٌ .عتبر هذا التوجه بمثابة "جملة من الط ٌّات
(1
المورفولوجٌة المحددة للتجلٌات الكبر للتواجد الفرنسً بشمال إفرٌقٌا" انطالقا من

 18المنبر هو المِنصّة مرخصصة لإلمام ،و هو نوع من اللوح المرفوع الذي ٌتم من رخالله
إلقاء الرخطبة .و قد كان مرخصصا ،فً العصور األولى لإلسالم ،للسلطان أو الحاكم الذي
كان ٌرخاطب من أعاله المسلمٌن أثناء صالة الجمعة .فالمنبر هو المجال الرمزي للسلطة
فً الجامع الكبٌر الذي تلتف الجماهٌر من حوله لسماع رخطبة الجمعة.
 19من ثمةٌ ،عد منبر الوعظ األداة المادٌة الثقافٌة الوحٌدة الموروثة و المحافظ علٌها إلى
ٌومنا هذا.
ٌ 20شكل البرٌد المركزي بمدٌنة الجزائر و محطة السكة الحدٌدٌة بمدٌنة وهران أهم
مثالٌن عن هذه الحركة التً تواجدت بقوة فً الجزائر.
 21فً بٌان صدر سنة  ،2:16فرض الحاكم العام " جونارت" الطابع المورسكً طابعا
للدولة .كما صدر بٌان آرخر فً  15مارس ٌ 2:17رخص استرخدام الطابع المورسكً
الجدٌد فً تشٌٌد البٌانات العمومٌة.
ٌ 22شهد عدد كبٌر من المنشآت وإلى غاٌة الٌوم على هذه الحركة ،رخاصة البرٌد
و أٌضا محطة السكة الحدٌدٌة بمدٌنة وهران.
المركزي لمدٌنة الجزائر
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التفاصٌل البسٌطة و وصوال إلى المفهوم الشامل للمنشؤة ،و المعبد الٌهودي لمدٌنة
وهران هو أحسن مثال على ذلك.
فوجود صومعتٌن 23فً الواجهة األساسٌة ،و كذا عدد من القبب ،األقواس المتجاوزة
و األقواس المقرنصة ٌضفً على المعبد الٌهودي لمدٌنة وهران صبغة ٌهودٌة عربٌة.

الصورة  :5الواجهة األساسٌة للمعبد الٌهودي الكبٌر بمدٌنة وهران
ٌمكن رإٌة صومعتً المسجد إلى غاٌة الٌوم بشكل واضح إلى غاٌة اآلن.

المصدر :دلٌلة صنهاجً2002 ،
وٌبقى المعبد الٌهودي مثاال عن التغٌٌر السهل ،ذلك أن هندسته المعمارٌة وفضاءاته
األصلٌة تتشابه إلى ح ٍّد كبٌر مع الطابع "اإلسالمً".

 23ال تحتاج الدٌانة الٌهودٌة ال إلى صومعات و ال إلى أجراس للنداء إلى الصالة.
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الكنائس
من المإكد أنه ال غنى عن التغٌٌرات المعمارٌة الدٌنٌة ،حسب الحاالت ،فً مرختلف
التعدٌالت .ففً الكنٌسة السابقة "سٌدة العمل" التً أصبحت الٌوم مسجد "النصر" ،و
التً بنٌت على المستو األرضً نفسه ،ت ّم حذف درج الهٌكل بسهولة ،غٌر أن
المحراب ٌتواجد عكس اتجاه القبو بشكل قطري ،بالقرب من صحن الكنٌسة السابق.
صة رخشبٌة موضوعة ٌمٌن المحراب .لقد بنٌت الكنٌسة السابقة على
ٌتكون المنبر من من ّ
مساحة كبٌرة و لذلك ال تزال تحتفظ بشكلها األصلً .كما ت ّم بناء فضاءات ملحقة فً
صصة للنساء و مدرسة
الرخارج :فناء ٌسمح بدرخول أشعة الشمس ،قاعة للصالة مرخ ّ
قرآنٌة لألطفال ،إضافة إلى صومعة مربعة الشكل و نافورة للوضوء تزٌن ساحة
المسجد.
بعد أن تحوّ لت هذه الكنٌسة إلى مسجد "قباء" فقدت شكلها العرضً ،فقد ت ّم بناء
صص للوضوء فً الساحة القدٌمة للكنٌسة والتً ت ّم رفعها بطابق لرخلق فضاء
فضاء مرخ ّ
للصالة رخاص بالنساء .كما أد بناء هٌكل جدٌد من الرخرسانة ٌعرف باسم "هٌكل
األعمدة و القضبان العارضة" إلى ارختفاء الشكل األصلً للكنٌسة .من ثمة أصبح للبناٌة
شكل طولً ممتد 24حٌث ٌسمح "هٌكل األعمدة و القضبان العارضة" بالحصول على
قاعات مع ّمدة مشابهة لتلك الموجودة بالمسجد األول للمدٌنة المنورة والتً ّ
تمرخضت عن
بناء القاعات الكبر المعمدة للمسجد الكبٌر لألموٌٌن بدمشق "و مسجدي القٌروان و
قرطبة" .ففً الكنٌسة القدٌمة للسٌدة العذراء تم تثبٌت المحراب و المنبر بالطوب فً
قلب الجدار ،كما حذف الجرس و ت ّم تعوٌضه بصومعة مربعة الشكل .فعند التحوّ ل،
وحتى و إن تنوّ عت األشكال وطرق المعالجة ،تبقى الصومعة عنصرا مادٌا ،رمزٌا و
رخاصا بالمساجد .إنها تش ّكل عنصرا ال غنى عنه فً الواجهة الرئٌسٌة وهو عنصر
ٌساهم فً بناء ظاهرتها األثرٌة .لم ٌكن مكان تواجدها ذاك من باب الصدفة ،وإلى غاٌة
وصول المو ّحدٌن إلى الحكم ،كانت تتواجد فً محور الرواق المركزي المتواجد فً
الواجهة الرئٌسٌة ،كما ٌظهر ذلك من رخالل المساجد األموٌة (غولٌن  ،2:71ص.
 .)66فك ّل الصومعات فً الكنائس التً تم تحوٌلها إلى مساجد موجودة على ٌمٌن
 24المجال الطولً تم بناإه فً اتجاه الطول عكس المجال العرضً و الذي ٌبنى فً
اتجاه العرض .فالتصمٌم الكالسٌكً للمسجد غالبا ً ما ٌكون بعكس تصمٌم الكنٌسة
العرضً.
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الواجهة الرئٌسٌة .األقواس تشكل العنصر الثانً الظاهر من الرخارج ،و هً عناصر
معمارٌة من الدرجة االولى فً المساجد ،إذ أنها موجودة فً كل حاالت التحول:
فاألقواس المنكسرة " ٌعاد تشكٌلها" 25فً أقواس مصففة أو متجاوزة .26هذه
الصومعات ،التً تظهر فً شكل مر ّبع بفتحات متعددة ،تدرخل فً إطار التقلٌد الجاري
فً بناء الصومعات-المنارات المغاربٌة بوصفها عنصرا معمارٌا كالسٌكٌا فً مساجد
شمال إفرٌقٌا.

 25تغٌٌر القوس المنكسر بقوس مصفف هً مهمة ٌكلف بها فً الغالب بناإون لٌست لهم
معرفة كافٌة أو حسن تدبٌر ،إذ ٌنتجون أشكال غٌر منسجمة تحمل آثار التعدٌالت
الردٌئة التً تتك ّ
شف فً الكثٌر من األحٌان عن آثار الهندسة المعمارٌة الدٌنٌة المسٌحٌة
و رخاصة الرومانٌة.
 26إحالة دون شك إلى المساجد األولى فً االسالم ،بما فٌها مسجد األموٌٌن بدمشق و قبة
الصرخرة بالقدس.
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الصورة  ;6مخطط تمثٌلً للمعبد البروتستانً قبل و بعد تحوٌله إلى مسجد

المصدر :دلٌلة صنهاجً2002 ،
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المعبد البروتستانً
إنّ المعبد البروتستانً القدٌم لمدٌنة وهران و الذي حوّ ل إلى مسجد سنة  2:93ت ّم
بناإه فً مساحة أرضٌة مربعة صغٌرة بٌن بناٌتٌن فً وسط المدٌنة الكولونٌالٌة
القدٌمة .فً الدارخل ،حذف درج الهٌكل و ت ّم اإلبقاء على اتجاه الصالة نفسه ،كما

27

صص الطابق األرضً و الطابق األول للرجال .أما فٌما ٌرخص الوهن أو غرفة
رخ ّ
المقدسات المجاورة للكنٌسة فقد تحوّ لت إلى فضاء للوضوء .كذلك ،تحوّ ل المنزل السابق
للقس إلى مدرسة قرآنٌة و ٌسترخدم فً بعض األحٌان كمكان لصالة النساء .فً الرخارج،
ت ّمت إزالة الصلٌب المنقوش فوق المدرخل الرئٌسً ،كما ت ّم نزع الجرس .و من ثمة ،ت ّم
بناء صومعة مر ّبعة الشكل عند المدرخل و هً موجودة فً الرواق الرئٌسً للمعبد
القدٌم ،على عكس الصومعات الموجودة فً الكنائس التً ت ّم تحوٌلها إلى مساجد رخاصة
بالزواٌا.
خالصة
تسمح التعدٌالت ،على المستو

مكونات المسجد "الجزائري"
المعماري ،بتحدٌد ّ

الجدٌد .و تعود التعدٌالت ذاتها بشكل منتظم بالنسبة لثالثة مكونات للمسجد هً:
المحراب ،المنبر و الصومعة .فقد أصبحت األروقة الموازٌة لصدر الكنٌسة موازٌة
لجدار القبلة أو حنٌة التوجٌه فً المسجد ،و هو عنصر ظاهر للع ٌّان فً المسجد الكبٌر
لألموٌٌن بدمشق :
"ثالثة أروقة فً قاعة الصالة تذ ّكرنا بالهندسة المعمارٌة للكنائس المسٌحٌة .لكنّ
توجه المسجد و تو ّجه الكنٌسة مرختلفان تماما ،ففً حٌن تنظم الجدارٌات على حسب
تو ّجه األروقة للوصول إلى الصدر  ،فإن صفوف أعمدة المسجد توجد أمام جدار القبلة.
هكذا ،فإن المصلٌن ٌقفون للصالة بالموازاة معها" (أندرالٌن )،2000 ،(Enderlein
ص ص.(82-75 .
تكشف الرخٌارات المعمارٌة المنتقاة فً الجزائر بغرض تحوٌل أماكن العبادة الٌهودٌة و
المسٌحٌة إلى مساجد عن الرخاصٌة الضبابٌة للقانون التشرٌعً الجزائري فٌما ٌتعلق
ببناء المساجد .وفً تؤكٌدها فقط على احترام القبلة و الطابع األصٌل و اإلسالمً

 27موجود بٌن ممرٌٌن مهمٌن ،طرٌق واجهة البحر و شارع رخمٌستً.
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 حتى، فتحت النصوص القانونٌة المجال أمام تؤوٌالت معمارٌة شتى،المفترض للمساجد
 عن غٌاب محاولة المزج،  من جهة أرخر، إ ّنها تكشف.و إن كانت تنعت باإلسالمٌة
.المعماري فً أماكن العبادة الرخاصة بالدٌانات التوحٌدٌة
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