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 الحمد    مدا ك يرا طيبا مباركا في                   

و ال  ة و ال    عل   بيبنا و شفيعنا  , رة  عيننا سيد ا  
 محمدصل  ا  علي  و سلم                

 حمد ا  الع يم الم تعان ال ريم عل  ع يم ف ل  و س ا  عطا    
 عل  إ ارة دربنا.                  

 كما  تقد  ب ال  ش ر ا و عرف ا نا ل ستاذ            

 " را  عبد الرزا "                          

عل  تو يهات  القيمة و تف ا ي  في م اعدتنا و رف  معنوياتنا و  
 ش ر كل من ساعد ا من بعيد و من  ري   اصة األستاذ محند  
  كلي   ربان                 

 إل  كل من  يل فيهم كاد المعلم  ن ي ون رسو     

 و ش را ل ل من يحمل مشعل العلم و ورا ل ل األ يا .

 
 



  

 اإلهدا 

ا  برضاهما و  ا  فيهما ا  عز و ل في كتاب  "وا فظ    إل  من إرتبط رض 
 لهما  ناح الذ  من الر مة و  ل ربي ار مهما كما ربيا ي صغيرا"

 إل  من رفعتني بدعواتها ودعمها في كل  طوة من  طوات الحياة

عل  وهن ,إل  من غمرتني بحبها و  نا ها و   ارت   إل  من  ملتني وهنا
 بتني عل     العلم إل  من كا ت رمز العطا دربي ب لواتها إل  من ر 

إل  زهرة  يامي و  ور إلهامي و عطر    مي و منب   نا ي  مي الغالية  طا   
 ا  عمرها

إل  من  شعل لهي  العلم العلم و الدراسة في صدري إل  من تع  من   لي  
إل  من يفرح معي عند  ’و رعا ي إل  من ربا ي و ما مل ت يدا   عطا ي  

 تيفر 

 الغالي  بي اطا  ا  في عمر  و  ف   و  طل  من ا  شف ا  

إل  رمز النق ا    تي و   ي و إل  صديق اتي و إل   ساتذتي و إل  كل من  
 يعرفني .

  وا                                                         



  ة                 ال ط                                                      
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ةـــــــــــمقدم



 مقدمــــة

 أ  
 

 مقدمة:

عرفت البشرية حضارات كثيرة ومتعددة منذ عصور ما قبؿ التاريخ وكؿ واحدة كانت      
تؤسس  تيا، كانت أغمب المنارات القديمةسابقوفر ليا الرفاىية ويحقؽ نقمو عف تأتي بجديد ي

المواد الطبيعية ومبلئمة في أماكف توفر كؿ اإلمكانيات مف أجؿ ازدىارىا خاصة منيا 
كانت منطقة شماؿ افريقيا عرضة إلىتماـ الكثيريف، حيث عرفت تعاقب ألكبر المناخ اذا 

الحضارات العظيمة فييا، التي عرفت باإلنجازات الكبرى والحضارة الرومانية التي دامت عدة 
 قروف.

ت دوما إلى منطقة شماؿ إفريقيا بنوايا عديدة أىميا االستغبلؿ واالستيطاف فعاشت ببلدنا دخم
 نفس األحداث ونفس االنجازات.

نذكر منيا موضوع دراستنا شبكة الطرؽ التي كانت عامؿ ىاـ لمعديد مف األىداؼ وكاف    
 منيا المواصبلت.مف األولويات أنيا وسيمة فعالة تحقؽ وتيدؼ إلى التوسع وتسيؿ التنقؿ 

كما ذكرنا سابقا، حيث ينص موضوع دراستنا عمى شبكة الطرقات لمدينة روسيكاد،ألف   
ىذه  ا لمف يعيد احياءه مف جديد، فتراثتراث ىذه المدينة األثرية أضحى يصرخ مستغيث

، والمعروفة بطبوغرفيتيا ، لـ يعد يحتمؿ أكثر لبقاءه في صمتالمدينة أو ما بقي منو
الطرؽ أغراض عدة منيا رغبة ونوايا روما مف انجاز ىذه الطرؽ واليدؼ الرئيسي  فئلنشاء

 مف وراء اىتماميـ بيا.

طرؽ المجاورة لروسيكاد لذا تتمحور إشكالية ىذه الدراسة حوؿ معرفة ولو القميؿ عف ال     
 مما استيوت قموب األثرييف ىـ المدف األثرية والتاريخية ليا مميزاتمف أفيي تعتبر 

 والميندسيف وغيرىـ.

ويرجع سبب اختياري ليذا الموضوع االطبلع عمى الواقع األثري لطرؽ ىذه المدينة والرغبة 
 .الذاتية مف أجؿ المعرفة

 مما تناولت في خطتي ىذه مقدمة.



 مقدمــــة

 ب  
 

الفصؿ األوؿ الذي يتحدث عف الموقع الجغرافي والجيولوجي لممدينة وكذلؾ الجانب 
 التاريخي.

 فيتحدث عف المعطيات التقنية لمطريؽ الروماني. أما الفصؿ الثاني

 لشبكة الطرؽ منيا= دراسة وصفية وفي األخير تناولت

 الطريؽ المؤدي مف روسيكاد إلى سطورة. -

 طريؽ روسيكاد إلى ىيبوف. -

 وتناولت بعض أسماء األماكف.

 المطروحة.وفي األخير خاتمة التي تناولت فييا اإلجابة عف اإلشكالية وبعض األسئمة 

ومف بيف العراقيؿ التي وجيتيا صعوبة الوصوؿ أو الحصوؿ عمى المراجع والمصادر وكذلؾ 
 نظرا لضيؽ الوقت.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفصل األولا
 

 دراسة جغرافية وتاريخية لمدينة روسيكاد
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 .الموقع الجغرافي -أوال

 شماال. °69 85‘ 78‘‘

 شرقا.  °89 87‘ 57‘‘

مى الساحؿ الشرقي طابسا، طابسوس، روسيكاد، فيميب فيؿ وأخيرا سكيكدة مدينة تقع ع 
عنابة، أما مف الجنوب ، يحدىا شماال البحر األبيض المتوسط، شرقا والية لمقطر الجزائري

 فواليتي قالمة وقسنطينة،غربا والية جيجؿ.

ي، خميج سطورة حاليا و ىو الخميج الذي دالقديمة في عمؽ الخميج النومي وضعتيا الجغرافيا
يندفع أكثر باتجاه الشماؿ مقارنة مع بقية الساحؿ الجزائري، مما جعمو مف أعمى مناطؽ 

 .الوطف تسجيبل لنسبة تساقط األمطار

ويمتد ىذا الخميج مف"رأس بوقاروف" غربا الى "رأس الحديد" شرقا و الغريب أف الجغرافي 
اليوناني يحشر مع ىذا الخميج، خميجا أخرا يطمؽ عميو اسـ "االولكاشيت"، و ىي تسمية لـ 

"رأس  يتسف ألحد بعد معرفة أصوليا، و يفترض أف ىذا الخميج  يبدأ عندما ينتيي األوؿ عند
 .(1)لى غاية رأس الحديد شرقافمفمة" إ

نشأت المدينة بيف جبمي المحادر أو رأس سكيكدة أو بوعباز حاليا، مف الناحية الشرقية و  
 بويعمى غربا، حيث يقسميا مجرى واد صغير إلى قسميف.

المحيطة بالمدينة بتشكيبلت فيزيائية يغمب عمييا الطابع  قد تميزت التضاريسو       
و التي ترتمي في  الجبمي، و التي ىي باألساس امتداد طبيعي لسمسمة جباؿ األطمس التمي،

، و تتميز بالكثافة الغابية و األودية العميقة كمما زاد اتجاىنا غربا، أما مف البحر المتوسط

                                         
1-Pellisssier (E). Exploration de l’Algérie pendant les années 1840, 1841,1842. Paris. P 
365. 
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لمنخفضات الخصبة ذات الجودة العالية نتيجة الفيضانات الناحية الجنوبية فتتميز بالسيوؿ وا
 .المستمرة لؤلودية

وعموما فإننا نجد بالناحية الجنوبية و الجنوبية الشرقية لممدينة سيميف كبيريف ىما سيؿ       
"زرامنة" الذي ينبسط عند مدخؿ المدينة جنوبا، و يبدأ ىذا السيؿ في االتساع بداية مف 

ـ، يتخممو وادي الزرامنة الذي 5888كمـ عف المدينة(، ليصؿ إلى حدود  :8)منطقة الحدائؽ
كمـ جنوب غرب مدينة سكيكدة، و يأخذ مجراه  55"عمى بعد  اسطيحة ينبع مف مرتفعات "

باتجاه الشماؿ الشرقي، و سيؿ "صفصاؼ" الذي يتكوف بدوره مف سمسمة مف السيوؿ التي 
، الماجف، حمادي ح بالشعور، رمضاف جماؿمرورا بكؿ مف صال تبدأ مف منطقة الحروش،

يتخممو وادي الصفصاؼ كمـ، و  58كمـ، و عرض يفوؽ  57كرومة عمى مسافة تقدر بػ 
ييما عند الجية الجنوبية أخيرا يمتقي السيميف بالتقاء وادالذي يأخذ اتجاه شرؽ شماؿ شرؽ، و 

 BRINCARDرد الشرقية لجبؿ سكيكدة، حيث كانا يشكبلف حسب تقارير النقيب برانكا
 . (1)ـ عمى شكؿ دلتا88;إلى  988مستنقعا مف 

 

 

 

 

 

 

                                         
1-Edouard solal, Philippeville et sa region 1837- 1870, Edition la maison des livres,Alger 
,page 14.   
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 .المناخ -ثانيا

مناخ البحر األبيض المتوسط الذي يتسـ باالعتداؿ حيث يكوف  مناخ المنطقة ىو     
ويا بسبب تكاثؼ الرياح الغربية مـ سن 5888ممطر و دافئ  شتاء بنسبة تساقط تزيد عف 

عمي أتعرؼ المحممة بالرطوبة عمى مستوى جباؿ األطمس التمي التي والشمالية الغربية 
 .(1)الغربية كما سبؽ ذكره وبطقس حار و جاؼ صيفا ارتفاعاتيا بالمناطؽ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 . 59مميمة، الجزائر، ص أطمس الجزائر و العالـ، دار اليدى، عيف  -1
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 الغطاء النباتي: -ثالثا

يتميز الغطاء النباتي لممنطقة بالتواجد الكثيؼ لمغابات خاصة في الجية الغربية       
عقبة أماـ كؿ جيود القوى الغازية التي حاولت  شكمت منذ الفترات القديمةنة حيث لممدي

 (1)السيطرة عمييا، كما أنيا أيضا بالمقابؿ كانت توفر ثروة طبيعية لمف يحسف استغبلليا
و الصنوبر أىـ ىذه الثروة الغابية، وينتشر ىذا النوع مف األشجار بقوة  وتشكؿ أشجار البموط

يف الزويت وصوال حتى السفوح المطمة عمى خميج سطورة، باإلضافة بمناطؽ كؿ مف القؿ، ع
إلى وجود أنواع أخرى مف األشجار و الشجيرات التي ال يمكف إحصاءىا مشكمة نسيجا غابيا 
متبلحما، أما بباقي الجيات األخرى فإنيا اقؿ كثافة، و ىي عبارة عف مناطؽ متفرقة مف 

شجار المثمرة، فتعد الكروـ والحمضيات و أشجار التيف األحراش الغابية، أما فيما يتعمؽ باأل
و الزيتوف مف أكثر األنواع زراعة بالمنطقة، وكذلؾ الخضراوات بجميع أنواعيا، أما زراعة 

 الحبوب و القمح فيي تتركز أكثر كمما اتجينا نحو المناطؽ الداخمية.  

 

 

 

 

 

 
                                         

كانت الشركات االحتكارية األوروبية تستغؿ ىذه الثروة خبلؿ الحكـ العثماني بالجزائر في إطار العقود التي كانت  -1
تبرميا مع سمطات البايمؾ بقسنطينة، كما كانت تستغؿ ىذه األخيرة أيضا أخشاب المنطقة في إطار ما يعرؼ بنظاـ 

 الكراسطة.
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 الطبيعة الجيولوجية: -رابعا

يمكف تقسيـ مبلمح الرسـ الجيولوجي لمنطقة سكيكدة وفؽ ما يفرضو الواقع الجغرافي      
ا تنقسـ إلى تشكيمتيف متباينتيف، ىي سمسمسة جباؿ يليذه األخيرة، و التي كما ذكرنا أن

األطمس التمي غربا و المناطؽ السيمية و الجباؿ األقؿ ارتفاعا باتجاه الشرؽ و الجنوب، فإذا 
تتميز جيولوجيا بواقع الصخور الشيستية الطينية وبعض طبقات الكوارتز والتي  كانت األولى

ف التشكيمة الثانية تتميز بثرائيا الجيولوجي نتيجة الثوراف إف ،(1)تميز معظـ األطمس التمي
الغرانيتي الذي أدى إلى تصمب الصخور الشيستية والجيرية ذات التكويف الكريتاسي، و عمؿ 

الرممية بالمواد المعدنية خاصة بمناطؽ فمفمة و وادي المساجد و صوال  عمى تطعيـ الصخور
إذ باتت ىذه المناطؽ محؿ استكشاؼ عمماء الجيولوجيا بحثا عف  (2)حتى رأس الحديد شرقا

بشأنيا أنيا كانت محؿ استغبلؿ مف طرؼ  Fournelو التي يعتقد فورناؿ  ،مناجـ الحديد
 .(3)الونداؿ في منتصؼ القرف الخامس

وغني عف التعريؼ ىنا أف نذكر أف أحد أىـ مناجـ الرخاـ يتواجد عمى مستوى ىذه        
المنطقة و نعني بو منجـ الرخاـ بفمفمة المتميز بجودتو العالية وصيتو العالمي، و الذي يمكف 
بسببو كما يعمؽ عمى ذلؾ فناؾ أف نفيـ بسيولة لماذا كانت مدينة روسيكاد تحظى بتمؾ 

 .(4)لفاخرةالعمارة ا

 

 

                                         
 .55ائر و العالـ ، المرجع السابؽ، ص أطمس الجز  -1

2-Fournel Henri, Richesse minérale de l’Algerie, tome 1,  Paris 1850, p 113. 
3-Fournel, ibid, p 113. 
4-Emanuel Vincent  Fenech , Histoire de philippeville ,Philippeville1852, p 27. 



                                     الف ل األو                                    دراسة  غرافية وتاري ية لمدينة روسي اد    

 9 
 

8 

 أصل التسمية: -خامسا

لـ يكف مف الصعب معرفة االسـ القديـ لممدينة التي وقع عمييا الفرنسيوف صدفة      
، التي ـ مف قسنطينة;6;5أفريؿ>8بتاريخ  Négrierفالحممة التي قادىا الجنراؿ نيقريي 

سقطت  بيف يدي االحتبلؿ عاما مف قبؿ، باتجاه الشماؿ بحثا عف منفذ بحري، أوقفتو بعد 
، الزالت بعض معالميا في ذلؾ الوقت كما (1)ثبلثة أياـ مف السػػػير أماـ أنقاض مدينة كاممة 

" قد اخذوا فقط باألمس مقاعدىـ عمى Fenech كما يصؼ فناؾ  ،المتفرجي لو أف
، لـ يكف مف الصعب معرفة اسـ ىذه (2)ي بالكاد لفحتػيا السنوف بموف القدـ" المدرجات الت

المدينة األنقاض، ذلؾ أف جنود االحتبلؿ عندما بدؤوا أولى تحصيناتيـ العسكرية كانوا قد 
اعتمدوا في ذلؾ عمى حجارة المباني التي وجدوىا مبعثرة في عيف المكاف، وكذلؾ عثروا 

وليس ،اؿ عمى كتابة نقشت عمى قاعدة تمثاؿ عثر عميو بقمب المسرحأثناء قياميـ بتمؾ األشغ
السيرؾ أو المدرج كما تـ االعتقاد في البداية، وىذا بسبب عدـ التعرؼ عمى المعمـ وقتيا 
نظرا لوجود معظـ أجزائو تحت األرض، يتحدث فييا صاحبيا وىو "ايميميوس باالطور" 

Emilius ballator دىما لئللية"فينوس"راعية مدينة روسيكاد عف إىدائو لتمثاليف اح
باإلضافة إلىدائو مف مالو الخاص عشرة أالؼ سيسترس أنفقيا عمى تزييف المسرح، واألخر 

وزع الطعاـ عمى المواطنيف وختـ ألنونة روما، وبمناسبة ىذا اإلىداء أقاـ ألعابا بالمسرح و 
 مكاف التمثاليف اختير بأمػر بمدي "."

  . »روســيـكــاد « لتمؾ المػدينة إذفكاف االسـ القديـ 

GENIO COLONIAE VENERIAE RUSICADIS وقد وضعت تحت الرعاية ،
 المباشرة لئللية فينوس راعية العائمة اإلمبراطورية.

                                         
1-Edouard solal. Op. cit. p 46.  
2-E.V. Fenech. Op. cit. p 6. 
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بعد ذلؾ عثر عمى العديد مف النصوص األدبية والنقشية والتي يرد فييا اسـ روسيكاد  
والتي تثبت كميا أف االسـ الصحيح لممػدينة ىو مصرفا إلى مختمؼ الحاالت اإلعرابية، 

"روسيكاد" ال كما ساد االعتقاد لدى الكثيريف، خاصة مع بداية االحتبلؿ، مف أف اسـ المدينة 
، أو كما ورد أيضا في بعض مصادر القروف الوسطى، ذلؾ أف ما سينتج (1)ىو"روسيكادا" 

موجود في مختمؼ  قا لـ ىولف يكوف موافعف كتابة االسـ وفؽ ذلؾ الشكؿ األخير 
النصوص التي عثر عمييا إلى حد اآلف والتي ورد فييا اسـ روسيكاد مصرفا عمى ىذا 

 النحو=

RUSICADI ،RUSICADIS  ،RUSICADENSIS ،RUSICADEM (2) 

و كميا كما تبيف تفرض حتما أف يكوف االسـ الصحيح لتمؾ المدينة الساحرة روسيكاد  
 وليس غيره.

والذي اتفؽ غالبيتيـ عمى  ب عمى تحميؿ أصوؿ ىذا االسـ،ؿ العديد مف الكتىذا وقد تداو 
نو ذو أصوؿ فينيقية، وانو يتكوف مف شقيف، روس= والتي تعني الرأس أو القمة، وىو  تقميد أ

شاع استعمالو لدى الفينيقييف في إطبلؽ تسميات تبدأ بػ " روس " عمى شتى األماكف التي 
 (3) غرار كؿ مف= ترسو سفنيـ بخمجانيا عمى

 = دلس. (RUSUCCURUS )روسوكوروس،
 = مرس الجاج.RUSUBICCARI)) روسوبكاري،
 (  = ازفوف.(RUSUBESER روسوبسر،
 .(4)= ماتيفو (RUSGUNIAE)رشقونيا، 

                                         
1 - Nisard. Colection des Auteures latin. Paris 1850.Liv I. p 606.  
2- Louis Bertrand. Histoire de Philippeville.Philippeville 1903. P 6 
3-Gsel (S). Inscription Latines de l’Algerie.. Paris 1922.Tome II. p 1 
4-O.Mac Carthy. Les Antiquitées Algerinnes.Alger.1885, p 13. 
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وربما يعود السبب في ذلؾ إلى شدة اعتمادىـ عمى الرؤوس المطمة عمى الخمجاف       
كؿ ثبلثيف إلى أربعيف ميبل، أو ما  ونياينشئلتوجيو سفنيـ مف خبلليا إلى الموانئ التي كانوا 

 يعادؿ مسيرة يـو بسرعة سفف ذلؾ الوقت عمى امتداد سواحؿ المتوسط.

لروسيكاد التي استعمؿ الفينيقيوف فييا جبؿ لمحادر أو رأس  وكذلؾ كاف الشأف بالنسبة      
سكيكدة أو بوعباز حاليا، وىو جبؿ داخؿ في البحر ومييمف بقمتو العالية عمى فضاء المكاف 
مف حولو لتوجيو سفنيـ مف خبللو إلى خميج سطورة حيث الميناء، وىذا بإشعاؿ النار عمى 

لبلسـ والذي ىو" ايكادة" والذي تباينت التحاليؿ رأس تمؾ القمة، ومنو يكوف الشؽ الثاني 
وفي كمتا الحالتيف ، (1)بشأنو،إال أف ىذا التبايف لـ يكف ليتجاوز احد المعنييف، النار أو المنارة

ف ذلؾ ال يغير في جوىر المعنى شيئا، فقد كانت النار تستعمؿ في القديـ كمنارة وىو ما إف
 االت جميعا.يجعؿ الكممة تحمؿ نفس المعنى في الح

نو تجدر اإلشارة إلى أف الفينيقييف لـ يطمقوا ىذا االسـ سوى عمى ذلؾ الجزء مف أبيد        
 دة التي نشأت في الفترة البونيةالجبؿ، في الوقت الذي أطمؽ فيو المؤرخوف اإلغريؽ عمى البم

 إذ أشير إلييا في رحمة ،"طابسـوس"اسـ الحقا المدينة الرومانية مكاف
 " عمى أنيا بمدة طابسا ابتداء مف القرف الخامس قبؿ الميبلد باسـ "Scylax  سكيبلكس

بنفس التسمية في ىذا  "Ptolemé"" ، وكذلؾ يضعيا "بطميموس(2)واقعة في خميج نوميذيا
، ىذا Olkachite "(3)" "األولكاشيت"الخميج والغريب أنو يضيؼ إليو خميجا أخرا ىو خميج 

 " في القرف الرابع لمميبلد عف "طابسوس Sequestre Vibiusواستر" ويتحدث "فيبيوسسيك

                                         
1-Julle chabassiere et L Bertrand ; Rusicade d’après ses ruines , Extrait du bulletin de 
l’Accadémie d’hippone n° 31 BONE 1904, p 04. 
2-Gsell(St).  Atlas Archéologique de l’Algerie. .Alger /Paris.1911. feuille n 08 page 12.  

يشكؿ ىذا الخميج  بحسب ىذا المؤرخ جزءا مف الخميج النوميدي ويمتد مف رأس فمفة غربا إلىغاية رأس الحديد شرقا   -3
 .Pellisssier(E).op. cit. P 365))يراجع=
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، وىو الذي يتفؽ (1)(Thapsus africae , iuxtarusicadem)واد بالقرب مف روسيكاد "
 معظـ الباحثيف عمى انو "وادي الصفصاؼ" حاليا  ويقع ىذا الوادي شرقي جبؿ سكيكدة. 

ي تسميتيا إليو نظرا لمخمط الذي وقع فيو الظاىر أف المدينة الفينيقية إنما نسبت ف و
جغرافيي القروف الوسطى والرحالة في تحديد  المؤرخوف اإلغريؽ أوال، ثـ الذيف بعدىـ مف

حيث التبس عمييـ األمر بيف ذلؾ النير الصغير الذي كانت المدينة  موقع ىذا الوادي بدقة،
بويعمى غربا وبيف نير تتربع عمى ضفافو ويأخذ مجراه بيف جبمي سكيكدة شرقا و 

طابسوس الصفصاؼ معتقديف عند الحديث عف المدينة أنيا تقع عمى ضفاؼ ىذا األخير)
  (.قديما

إليو وبعض  سبقت اإلشارة لـ تصمنا معمومات أوفر حوؿ ىذه المدينة الفينيقية سوى ما
 ؿ سطورةاؿ خزانات المياه أسفؿ جببقايا أثرية يعد أىميا تمؾ المقبرة التي وجدت إلى شم

دمي مف أعض القطع األثرية متمثمة في رأس وىي المقبرة التي سنتحدث عنيا الحقا، وب
حيوانية )أسد(، مف البرونز  وكذلؾ ثمانية رؤوس( 2)يوني ونصب صغيرأالحجر الرممي وتاج 

عمييا رفقة تابوت داخؿ مدفف يتكوف مف سمسمة غرؼ وجدت شماال مف مبنى المستشفى عثر 
 .(3)كزي اليوـ(،  باالضافة إلى مجموعة مف األثاث الجنائزيالعسكري )المر 

الفنيقيوف  لكف يبدو مف خبلؿ دراسة المصادر أنيا كانت عبارة عف محطة ىامة أنشاىا 
كما أنيا تطورت فيما بعد في إطار ما يعرؼ  بغرض االتجار مع القبائؿ المنتشرة ىناؾ،
ي فترة حكـ ماسينيسا الذي قاـ باستغبلؿ مينائيا بالمدف الميتاغونية، لتأخذ بعدا استراتيجيا ف

لنقؿ الحبوب مف منطقة نوميديا إلى روما بعد أف أصبح حميفيا األوثؽ غداة التحوالت التي 
 عرفتيا المنطقة.

                                         
1-Gsell (St). Ibid. feuille n 08 page 12 . 
2-Gsel(St). musées de l’Algerie et de la Tunisie. Paris. 1898. p 77. 
3-Gsel(St).Fouille de gouraya ,Paris 1903, p 47 . 
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وكاف مف بيف نتائج ىذه التحوالت ميبلد ما عرؼ في التاريخ القديـ بالكونفدرالية السيرتية 
المستعمرات األربع مع نياية القرف األوؿ قبؿ الميبلد وذلؾ بعد انتصار   أو كونفدرالية

يوليوس قيصر عمى خصومو، ونتيجة لذلؾ قاـ بمكافأة معاونيو في الحرب، حيث كاف الجزء 
، الذيف اتخذوا مف Sitiusيا مف نصيب مرتزقة سيتيوسدمممكة نوميالشمالي الغربي مف 

روسيكاد،  والتي تضـ باإلضافة إلى سيرتا كبل مف=سيرتا عاصمة لتمؾ الكونفدرالية، 
 .Milev، وميبلوChuluشولو

ويبدو أف قيصر الذي تميز ببعد النظر قد قاـ بتمؾ الخطوة احترازا مما يمكف أف يخبئو  
مزاج حمفائو المغاربة المتقمب مف مفاجآت محتممة، فخطوة كيذه تعد عمبل وقائيا لحماية 

قديمة، كما يمكف أيضا أف يكوف قد عمد إلى ذلؾ بغية استغبلؿ قواعد روما في إفريقيا ال
أولئؾ المرتزقة الذيف عرفوا بشراستيـ في تمييد تمؾ المنطقة الجبمية المستعصية المسالؾ 

                                                                    .(1)لمستقبميا الروماني
متفقاف عمى أف نشأة  Salusteو"صالوسػت"  Pline"بميف"  فإو ميما يكف مف أمر ف

، وكذلؾ يعتقد ستيفاف غزاؿ أنيا تعود في نشأتيا إلى العيد (2)ؽ ـ 78روسيكػاد كاف سػنة 
 الجميوري وأنيا ربما مف إنشاء مرتزقة "سيتيوس".

الوحيد مف بيف المصادر القديمة الذي table de peutinger (3)بوتنغر" "ويعد فيرس 
، (5)(Oppida)، وقد أشار إلييا بميف ضمف القبلع الحصينة(4)يمنحيا لقب المستعمرة

، فحيث ىيبو ضمف "المدف الواقعة في إفريقيا  Pomponius mélaوبومبنيوس مبل 
 روسيكاد. 

                                         
 .99ص  8;>5د. محمد البشير شنيتي، االحتبلؿ الروماني لببلد المغرب، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر  -1

2-JulleChabassiere et L Bertand.op.cit. p 4 . 
3-Gsell (st) les inscriptions latines de l’algerie .Paris. 1957 .Tome II. p 1.  
4-Anonyme. Recueil des itinéraires anciens : comprenant l'Itinéraire d'Antonin, la Table de 
Peutinger et un choix de périples grecs. Paris1845.p 292. 
5-Ajasson De grandsagne , Histoire naturelle de Pline , Paris, 1829 . Page 45 (Oppida : 
Cاhullu ; Rusicade et ab eo ad quadraginta octo M pas suum in mediteraneo cirta). 
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 تاريخ األبحاث: -سادسا

يمكف القوؿ أف تاريخ األبحاث األثرية بالمدينة كاف يسير في خط متواز مع بناء المدينة     
الجديدة، ىذه األخيرة التي قامت فوؽ أنقاض المدينة القديمة تماما، وكاف ذلؾ كما ذكر في 

نو يتوجب، إلعادة إحياء مجد المدينة أ الذي رأى فالي" السابؽ قد تـ بأمر مف المارشاؿ "
انية، القياـ ببعث مدينة جديدة عمى أنقاضيا وذلؾ وفؽ ظروفيا الخاصة ومميزاتيا الروم

فإف فرؽ اليندسة العسكرية أوال ثـ إدارة األشغاؿ العمومية الحقا، عممت  العصرية، وىكذا
عمى استغبلؿ المنشآت الرومانية سواء كأساسات لمباني جديدة عمى غرار مثبل ال الحصر 

والذي بني فوؽ أساسات خزانات مائية خمفا لمعبد فينوس، أو بترميـ  المسرح الجيوي حاليا
عادة  بعض المعالـ كما حدث ذلؾ مع الخزانات المائية بكؿ مف منطقة بويعمى وسطورة وا 
استعماليا مجددا، أو بقمعيا ومحوىا تماما كما حدث لممدرج، وقد واكب بعض الضباط 

ألرض مف أشغاؿ، وىو األمر الذي مكف مف العسكرييف واليواة وصؼ ما كاف يحدث عمى ا
االحتفاظ ببعض ذكرى المدينة الرومانية، ولو أف ذلؾ لـ يكف كافيا، سواء بسبب سرعة 
األشغاؿ التي استمرت بشكؿ متواصؿ إلى درجة أف البعض قد اندىش لتمؾ السرعة الفائقة 

عسكرية ثـ إدارة األشغاؿ التي تـ بموجبيا بناء مدينة فيميب فيؿ، بحيث أف معاوؿ اليندسة ال
فيما بعد لـ تكؼ يوما عف استخراج بأبسط عمميات الحفر تحفا نادرة مف باطف  العمومية

ليذه المقى أف توضع عمى مستوى الطريؽ  لو قدر حدىـ بأنوأ درجة يقوؿ األرض، إلى
تي أو بسبب الحجـ اليائؿ مف الردـو ال، (1)الوطني أي الرئيسي لممدينة لمؤلتو عف آخره

كانت تغطي المعالـ القديمة إذ يذكر مثبل في ىذا الجانب أف المسرح الروماني استغرؽ عدة 
سنوات قبؿ التمكف مف إزالة األتربة التي كانت تغطيو سنرى الحقا، كما أف العديد مف 
المعالـ كانت في حالة جد متقدمة مف التدىور ما أدى إلى عدـ إمكانية التعرؼ عمييا أو 

 شامؿ ليا.تقديـ وصؼ 

                                         
1-Gsel (st). Op. cit ; 1898. P 11. 
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الدوريات والمجبلت والحوليات التي  لكتابات المتعمقة بيذا الجانب فيىذا وتوجد مختمؼ ا
 كانت تنشر سنويا عمى عدة مستوايات والتي مف أىميا=

-Recueil de la societé archéologique de constatine (RSAC). 
Bulletin archéologique du comité des traveaux historiques et 
scientifiques.(BCTH) 

Bulletin de l’académie d’hippone.(Bull. Acad. Hippone) Mémoires 
des antiquaires de France.(Mem. Ant. France) Revue africaine.(RA) 
Lybica. 

أوؿ مف تعرض لتاريخ المدينة مفردا ليا كتابا متوسط  E.V.Fenechويعد فناؾ     
خصصو لمحديث عف مختمؼ الظروؼ المحيطة بنشأة المدينة، باإلضافة لحديثو عف الحجـ، 

اآلثار التي تسنى اكتشافيا في البدايات األولى مف االحتبلؿ، وقد شكمت شياداتو الحية عمى 
مرجعا رئيسا لكؿ الذيف جاؤوا مف بعده وخاضوا في تاريخ روسيكاد، وقد حظي  (1)تمؾ الفترة

وتقدير الجميع، مف ذلؾ ما كتبو ادوارد صوالؿ قائبل بعد التعريؼ بالكاتب ىذا الكتاب بإشادة 
الذي كاف يشغؿ منصب مستشار بمدي وأميف الغرفة التجارية ببمدية فيميب فيؿ انو=" المؤرخ 
المحمي الوحيد الذي حمؿ اإلضافة الفعمية واإلسياـ الجدير باالحتراـ لتاريخ منطقة فيميب 

ـ يعتبر دراسة جيدة وفي 77;5ـ_;6;5سؼ ال يتناوؿ سوى سنوات فيؿ، فمؤلفو والذي لؤل
 .ذات الوقت شيادة قيمة لمعاصر لؤلحداث التي قاـ بوصفيا "

                                         
1-Recueil de la societé archéologique de constatine (RSAC). Bulletin archéologique du 
comité des traveaux historiques et scientifiques.(BCTH) 

Bulletin de l’académie d’hippone.(Bull. Acad. Hippone) Mémoires des antiquaires de 
France.(Mem. Ant. France) Revue africaine.(RA) Lybica. 

الكتاب بقولو "...ووثائقي ىي شيادتي نفسيا عمى أحداث، أعماؿ، فترات، تطورات وىو ما عبر عنو المؤلؼ في توطئة -1
 تعاقبت منذ اليـو األوؿ ) لبلحتبلؿ (".
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أما شارؿ فيرو فيقوؿ بشأنو " لو لـ يأخذ الموت ىذا الكاتب لما ترؾ لنا شيئا لنقولو عف 
 ". تاريخ فيميب فيؿ

سكرية الفرنسية، والتي أسندت ليا مياـ كما كاف لمجاف التي أنشئت ضمف المؤسسة الع  
استكشافية لئليالة الجزائرية، دور حاسـ في وضع قاعدة معمومات شاممة لكؿ المقومات 
عداد خرائط جغرافية وطبوغرافية  الطبيعية واالجتماعية والتاريخية لمببلد وتركيباتيا اإلثنية وا 

اإلطار ما قاـ بو كؿ مف الرائد وجيولوجية وغيرىا مف المجاالت العممية، ويدخؿ في ىذا 
والذيف  "Ravoisier Amable"وامابؿ رافوازي  "Adolphe De Lamare"أدولؼ دولمار

قاما برفع مخططات عف مختمؼ المعالـ القديمة بالجزائر ورسـ لوحات تمثؿ حالة ىذه 
وسيكاد المعالـ في تمؾ الفترة المبكرة مف االحتبلؿ، وكذلؾ نجد صورة المدينة الرومانية ر 

وىي في حالتيا البكر غداة االحتبلؿ الفرنسي، حيث تبدو كما يعبر عنيا غزاؿ " كما لو أنيا 
وذلؾ بسبب تعرض ىذه المدينة بعد االجتياح الوندالي ليا وتخريبيـ إياىا وترؾ  (1)صحراء" 

 ت فييا روسيكادمختمؼ بقاياىا مبعثرة في األرجاء إلى كساء مف ترسبات القروف التي ظم
 .تغط في سبات عميؽ

ا في حد ذاتيا، نظرا لزواؿ مختمؼ يىذا وتعد لوحات ىذيف الضابطيف تحفا ومعالم 
التحؼ والمعالـ التي قاما برفع مخططاتيا ورسـ أشكاليا مف عمى وجو األرض، واختفائيا 

 إلى األبد  جراء التخريب أو الثورة العمرانية التي طالتيا. 

لوحيد، ىو عدـ وجود نصوص تشرح لنا ماىية تمؾ ربما عيب تمؾ الموحات ا و 
قاـ باالعتماد عؿ الرسومات والمخططات، وىو ما استدركو ستيفاف غزاؿ فيما بعد بحيث 

الموجودة بمتحؼ الموفر والتي ضمنيا دولمار بعض مبلحظاتو، بشرح  النسخة األصمية
لكممتي النصوص فيو عمى نفس العنواف مع إضافتو  ىبقأىذا األخير في كتاب لوحات 
 الشارحة.

                                         
1- Gsell (St), Les monuments antiques de l’Algerie, Paris 1901, Tome I, P 108 . 
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نفسو بشرح بعض الرسومات في دراسة خصصيا ألثار منطقة سطورة  كما قاـ دولمار 
، وىي دراسة قيمة عرض فييا قبؿ ذلؾ "MémAnt de France" بمجمة >8;5نشرىا سنة 

إلى نبذة مف تاريخ روسيكاد، قبؿ أف يعرج بالوصؼ الدقيؽ عمى مختمؼ المعالـ والبقايا 
 التي وجدت في بداية االحتبلؿ بسطورة.األثرية 

بينما قاـ رافوازي بكتابة نصوص مصاحبة لموحاتو إال انو توقؼ في وسط  الكتاب  
 .ططاتو أكثر دقة وجمالية مف سابقووتعد لوحاتو ومخ ألسباب مجيولة

وفي جميع األحواؿ فاف أعماؿ ىذيف الباحثيف مف اجؿ ما أمكف تقديمو لعمـ اآلثار   
 بالجزائر فموحاتيما تعد مدف ومعالـ وتحؼ قديمة لـ تعد اآلف موجودة.

نقوؿ ىذا ، الفرنسيوف خدمة لآلثار بالجزائر ويعد مف بيف األعماؿ الجميمة التي قاـ بيا  
بدافع الحرص االستعماري عمى استغبلؿ البحث العممي و نحف ندرؾ يقينا أنما ذلؾ كاف 

وتوجييو مف اجؿ طمس معالـ اليوية الجزائرية وتثبيت معالـ جديدة تدعـ السموؾ 
ما قاـ بو ستيفاف غزاؿ بأمر مف قيادة أركاف الجيش  (1)االستعماري وتمنحو الشرعية

الجزائر، وىو ما قاـ بو  ثري عفأ إعداد أطمساالستعماري وتوفيرىـ لو يد المساعدة بغرض 
فعبل وبنجاح،  فقد شكؿ ىذا المرجع قاعدة انطبلؽ لكؿ بحث يطاؿ الجانب األثري بالجزائر 
ورغـ أف الكاتب لـ يقـ بزيارة أغمب المواقع األثرية التي وردت في األطمس، واعتماده عمى 

وىو ما  مختمؼ النصوص التي كانت تنشر ىنا وىناؾ في الدوريات والمجبلت األثرية
 إال أف ذلؾ ال يمغي عمو شاف ىذا المرجع وقيمتو العممية. يعترؼ بو الكاتب نفسو،

ليغطي معظـ أجزائيا بنفس الحدود  ;8زاؿ، فميب فيؿ في الورقة رقـ قو قد تناوؿ 
اإلدارية الحالية تقريبا، لتشمؿ غربا مدينة القؿ وشرقا بعض مناطؽ عزابة وصوال حتى بعض 

ة مف والية قالمة جنوبا، أما بقية األجزاء الشرقية التي تتبع إقميميا اليـو والية  المناطؽ الشمالي
                                         

1 - Paul-Albert Fevrier. Approches du Maghreb Roman ,Edisud La calade,1839.p30. 
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أي   Boneبحسب تقسيـ غزاؿ فقد جاءت في ورقة بوف  ;8سكيكدة وال توافؽ الورقة رقـ 
 .>8رقـ 

 كما قاـ بإعداد مخطط لممدينة حاوؿ مف خبللو توزيع المقى و المعالـ األثرية لروسيكاد.

يامات ستيفاف غزاؿ الكثيرة فيما يتعمؽ بالتراث األثري لمدينة روسيكاد  ويضاؼ إلس
عندما قاما بإعداد كاتالوج لمتحؼ فيميب فيؿ شرحا  العمؿ الذي قاـ بو بمعية لويس برتراف،

فيو المجموعات المتحفية التي كانت موضوعة عمى مستوى المسرح الروماني أوال، قبؿ أف 
الزاؿ السكاف يحتفظوف باسمو إلى اليوـ رغـ أف ىذا المتحؼ ـ متحفا ;>;5ينشا ليا سنة 

كاف يضـ  ـ بغية بناء مكانو عمارة النخيؿ، وكاف يضـ عدة أجنحة،>8>5كاف قد ىدـ سنة 
قطعة أثرية بعثرت فيما بعد في مختمؼ أنحاء المدينة  5888لوحده  فييا جناح عمـ اآلثار
 بعد تيديـ المتحؼ.

الكاتالوج المصور في قيمة الشرح العميؽ لتمؾ المجموعة المتحفية وما وتكمف أىمية ىذا  
نتج عنيا مف تحاليؿ تاريخية ساعدت عمى فيـ أكثر لتاريخ المدينة، كما تعد الصور التي 

 تضمنيا تحفا في حد ذاتيا بسبب ضياع بعضيا وتشوه البعض األخر.

عايف أثار المدينة عدة  فأ الذي سبؽ وإلى جانب كؿ ىذا فقد كاف ليذا العالـ   
"معالـ  إسيامات أخرى في التعريؼ بكنوزىا األثرية عبر العديد مف المؤلفات مف بينيا

والكتابات البلتينية في  Les monuments antiques de l’Algerieالجزائر القديمة" 
ىذا األخير الذي يضـ  Inscriptions latines de l’Algerie, tome 2  Lesالجزائر
التي يمكف جني الكثير مف المعمومات عف كثيرا مف الكتابات ائرة فيميب فيؿ وحدىا عف د

  تاريخ مدينة روسيكاد مف خبلؿ دراستيا وتحميميا.

يعد عمى صعيد التأليؼ   Charles Vars "شارؿ فار" ف ما أنجزهإف لكف وقبؿ ذلؾ كمو،
ي يبدو انو استفاد الكثير مف أف ىذا الباحث الذ إذ مف أىـ ما كتب عف روسيكاد الرومانية،
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البلتينية عف قسنطينة  خبلؿ تأليفو لمونوغرافيا أثرية وتاريخية مف خبلؿ الحفريات والنقوش
 Cirta ses monuments son administration et ses magistratsتحت عنواف

ي قد سيؿ عميو أمر إعداد عمؿ مماثؿ بالنسبة لروسيكاد في العاـ الموالي أ ـ8>;5سنة 
 Rusicade et Stora ou Philippeville dansـ، والذي حمؿ عنواف9>;5سنة 

l’antiquité   ويبدو أف الكاتب كاف استفاد أيضا مف موقعو كتائب لرئيس جمعية اآلثار
األثريتيف  تيفالكـ اليائؿ مف المعمومات والمادبمقاطعة قسنطينة لمحصوؿ عمى مثؿ ذلؾ 

لحاح اف و نو يعترؼ ىنا باف المساعدة التي قدميا لو لويس برتر أ، ولو المتيف ضمنيما كتابيو ا 
كما  ىذا األخير عميو مف اجؿ إعداد ىذا العمؿ كاف لو الوقع الحاسـ في نجاح ىذا الكتاب،

 تمكف الكاتب بفضؿ خيالو الخصب مف وضع  تصور لما يمكف أنيا كانت عميو روسيكاد و
زىي فترات روسيكاد، ألشخصية افتراضية خبلؿ بتوظيفو  سطورة في الفترة القديمة، وذلؾ

 Julesتقـو بجولة سياحية بيف مرافقيا الفاخرة، وىو تصور يتفؽ مع ما قاـ بو جوؿ شابسيار
Chabassiére  الذي أعد دراسة عممية بمعية السيد لويس برترافLouis Bertrand  عف

ولة لتحديد مبلمح في محا  Rusicade d’après ses ruinesروسيكاد مف خبلؿ أثارىا
 بمجمة   87>5المدينة الرومانية وفيزيونوميتيا وىي الدراسة التي قاما بنشػػرىا سنة 

Bulletin de l’Académie d’Hippone n°31 . 

وىي دراسة قيمة رغـ حجميا المتواضع نظرا التساميا بالمنيج العممي البحت، ولما   
سطورة  ب بإعداد خارطتيف لمدينة فيميب فيموتتوفر عميو مف معمومات دقيقة، حيث قاـ الكات

وزع عمييما باستخداـ الحروؼ واألرقاـ المعالـ والمرافؽ العمومية، في محاولة لمحصوؿ عمى 
 توزيع عمراني لممدينة الرومانية.

وكاف مف بيف الشخصيات التي تركت بصماتيا عمى التراث األثري لممدينة، الميندس   
الذي شغؿ منصب محافظ المتحؼ األثري لفيميب فيؿ  " Josephe Roger"جوزيؼ روجي 

 ـ عمى مستوى المسرح الروماني>8;5عندما كاف ىذا األخير عبارة عف مستودع بني سنة 
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  رضي وتوضع قطعو الثمينة في الطابؽ األرضي لمبنى البمديةأنزالؽ إ قبؿ أف ينيار اثر
يشير إليو غزاؿ و برتراف  وىو ماوىو ما أدى إلى ضياع البعض منيا وتمؼ البعض األخر، 

في الكاتالوج المشار إليو سابقا والذي كاف روجي قد سبقيما إلى إعداد عمؿ مماثؿ، غير انو 
صفحة، مضافا إلى ذلؾ  97لـ يتمكف مف إتمامو أسباب مجيولة، و يتكوف ىذا الكاتالوج مف

الة أجزاء ىامة مف ـ بالمدينة، في إز 89;5أف الفضؿ يعود ليذا الميندس الذي حؿ سنة 
ـ بعد قرار السمطات 95;5إلى  ـ>8;5الردـو التي كانت تغطي المسرح ابتداء مف سنة 

البمدية إقامة بعض البنايات جانب الحائط الخارجي لممسرح، وقد نشر الميندس نتائج أعمالو 
 ـ.98;5لسنة  >8ىذه  بالمجمة اإلفريقية عدد 

كثير مف القطع األثرية المكتشفة عمى مستوى كما يعود لو الفضؿ أيضا في جمع ال    
 المدينة وضواحييا باإلضافة إلسيامات أخرى نشرت بػمجمة جمعية اآلثار لمقاطعة قسنطينة.

وقد خمؼ الميندس روجي كمحافظ لممتحؼ السيد لويس برتراف الذي ال نكاد نجد بحثا    
يكوف فيو كالظؿ، فقد كاف أكثر شخص معرفة بآثار  أو حفرية أو نشاط اثري بالمدينة إال و

روسيكاد، حيث عمؿ فييا بحماس بالغ مف اجؿ حماية أثارىا والمشاركة في العديد مف 
الحفريات اإلنقاذية التي تمت سواء بطمب مف المبلؾ الذيف كانوا يعثروف أثناء قياميـ 

 " Lesieure" السيد لزيور بأشغاؿ البناء في ممكياتيـ عمى مواد أثرية كما حدث ذلؾ مع
حيث أفضت نتائج ىذه الحفرية بوضع تحت الضوء ضريحا يعود إلى الفترة الرومانية، أو 

حدث بمنطقة سطورة وكمؿ  عف طريؽ المصادفة اثر حدوث انزالقات أرضية عمى غرار ما 
 المقبرة البونية ىناؾ. كتشاؼبا

ره في اإلعداد لمؤلفات تخص أثار وباإلضافة إلى مساىماتو إلى جانب ستيفاف قزاؿ وغي
بإعداد كاتالوج  François Bertrandالمدينة فقد قاـ بنفسو و بمساعدة ابنو فرونسوابرتراف 

 خاص بمتحؼ فيميب فيؿ األثري.  
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ىذا وقد قاـ لويس برتراف وعمى غير المتوقع بكتابة مؤلؼ عف تاريخ مدينة فميب فيؿ 
ونيالي لدائرة ىذه األخيرة، وليس لمحديث عف أثارىا لكنو افرده لمحديث عف التاريخ الكول

القديمة وربما نجد لو العذر في ذلؾ لكثرة كتاباتو عف أثار المدينة بالمجبلت والدوريات التي 
سبؽ ذكرىا، و إسياماتو المتعددة و مشاركاتو مع مجموع الباحثيف في مختمؼ أعماليـ كما 

 رأيناه سابقا.

والذي ال يتناوؿ  Edouard solal، ما قاـ بو ادوارد صوالؿومف األعماؿ المميزة أيضا
بشكؿ مباشر أثار المدينة،إال أف التفاصيؿ الدقيقة التي يتناوليا عف مراحؿ احتبلؿ المدينة 
والقرارات الحاسمة التي صنعت مصيرىا، والتطورات التي عرفتيا في البدايات األولى 

لمراحؿ، ليس لميبلد المدينة الجديدة، ولكف ـ تعد رسما بيانيا 8:;5لبلحتبلؿ حتى سنة 
 لوفاة المدينة الرومانية. 

كؿ ذلؾ مف دوف أف نغفؿ الدور االيجابي لبعض ضباط الجيش الفرنسي ميندسيف 
حيث قدموا  بقسنطينة، كاف اغمبيـ أعضاء بجمعية اآلثار وأطباء وغير ذلؾ، والذيف

عمى األرض، أو بدراسات مفصمة مثؿ بتسجيؿ مبلحظاتيـ لما كاف يحدث مساىماتيـ سواء 
الذي اعد دراسة  De Marceillyما فعمو الرائد رئيس فرقة اليندسة العسكرية دومارسيي 

 ـ.86;5قيمة جدا عف أثار دائرة فيميب فيؿ نشرىا بمجمة اآلثار لمقاطعة قسنطينة عدد 

قد تسنى لو رغـ كؿ ىذا ورغـ أف الكثير مف ذكرى المدينة القديمة  و نوأ و الحقيقة
ع إال أف ذلؾ ال يعد كافيا أماـ ما لحؽ المدينة مف خراب، أماـ ىذا الجش الوصوؿ إلينا،

خرا، والذي ىوى بمعاولو بدوف رحمة ليقضي في لحظات آالكولونيالي حتى ال نقوؿ شيئا 
عمى معالـ ظمت صامدة لقروف طويمة، أماـ ىذا الضمير الميت الذي يقتمع ببرودة مبنى 

تى جذوره كاف ليصبح اليوـ ربما مدرسة بمفرده في اليندسة المعمارية القديمة، ولـ كامبل ح
يكف حظ المسرح الروماني سعيدا رغـ نجاتو بسبب الردـو التي عممت عمى حمايتو، الف يد 
الجبلد لـ تشأ أف تمضي دوف أف تأخذ أجزاءه األمامية )الخشبة(، ولـ يسمـ مف أثار المدينة 
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سطورة، والتي فرضت الضرورة أف  خزانات المياه عمى منحدر جبؿ بويعمى والرومانية إال 
 يتـ ترميميما واستعماليما في منظومة المياه االستعمارية.

لقد كاف تطور المدينة الجديدة سريعا جدا، ففي غضوف سنوات بسيطة غطى العمراف   
يؿ حتى مف أراد أف يصؼ كامؿ الموقع الذي احتمتو المدينة القديمة، إلى درجة أنيا لـ تم

ـ كانت مبلمح >9;5إلى غاية  ـ;6;5أكثر المعالـ  التي كانت بعد قائمة وقتيا، فمف سنة 
 المدينة الجديدة قد تحددت نيائيا.  

وكذلؾ توقفت اآلثار التي كانت تنبعث يوميا مف باطف األرض بأدنى عممية الحفر   
ـ فقد استنفذت 8>;5ىذا في حدود سنة الممكنة كما يشيد عمى ذلؾ مف عاصر األحداث، و 

تعد قادرة عمى العطاء ألف المدينة الرومانية ببساطة، قد تبلشت وعفت مف عمى  تماما ولـ
 وجو األرض.

روسيكاد كاف الروماف يستعمموف الطرؽ البرية والبحرية عمى السواء وكاف ميناء  إلىلموصوؿ 
يا الخصبة بشعوب دإذ بات يشكؿ رأس جسر يربط نوميسطورة ىو الميناء الرئيسي لممدينة، 

، ولذلؾ فقد فرض ىذا الموقع االستراتيجي (1)المدف الكبرى بايطاليا عمى حد قوؿ "فناؾ" 
ليذه المستعمرة التي تعوؿ تمؾ الشعوب باف تولييا روما العناية الفائقة مف اجؿ ربطيا بشبكة 

صبلحات مستمرة روس -الطرؽ، وسنرى الحقا كيؼ أف طريؽ سيرتا يكاد عرؼ ترميمات وا 
لو توقؼ عف  موت جوعامف اجؿ استبقاء ىذا الشرياف الحيوي نابضا، والذي كانت روما ست

  .ضخ أطناف األنونة إلييا

                                         
1-E .V. Fenech , op.cit ;p 30. 
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 أنواع الطرق: -أوال

رومانية إلى قواعد أساسية يضعيا المخطط منتظـ، ىذه العمراف داخؿ مدينة يرتكز      
قطة القواعد تتحكـ في بناء وتأسيس الطرؽ، فيتـ وضع طريقيف رئيسيف متعامديف في ن

(، فالطريؽ المتجو مف الشماؿ إلى الجنوب يسمى Forum)تخصصيا لساحة العامة
يس ماكسيميس، ىما كاردوماكسيميس، والطريؽ المتجو مف الشرؽ إلى الغرب يسمى ديكوماين

 أساس شبكة الطرقات.

( ىذا Decumani Cardinesثـ تتفرع منيا وبالموازاة طرؽ ثانوية تسمى بالترتيب )      
النظاـ المحكـ تنتج منو تقسيمات تقـو عمى أساسيا المنشآت األخرى داخؿ المدينة، يسمى 

 المخطط بالكنترة.

كانت الطرؽ متنوعة ومختمفة في األىمية، لذا حيث أعطوا ليا مفاىيـ تسميات لمتمييز      
الحضارة الرومانية، حيث تفرضيا  اقتصادبينيا، ىذه التسميات تسمح لنا بالتعرؼ عمى 

 طبيعة األرضية أحيانا، كما أنيا توضح نوع معيشة القرف نذكر منيا=

-Actus ،فأصبح ممر لمعربات، ثـ طريؽ ذات استعماؿ محدود = كاف يستعمؿ درب الماشية
وىو مسمؾ طبيعي يساعد في ITER أقداـ فقط(، واالستعماؿ المتكرر أصبح  7)عرضو 

استغبلؿ األراضي، أو ربط ممتمكات بسيطة األىمية، كثيرا ما كاف يؤدي وظيفة العبور 
 والحد بيف أراضي العديد مف العشائر والقبائؿ.

- VICUSريفي أما  = ىو مسمؾ CALLISلطريؽ المراعي أو طريؽ جبمي ضيؽ،فيو ا 
SEMITAE . يدؿ عمى ممر داخؿ حديقة أو مرعى 

 عمى طريؽ عمومي، وغالب ما يكوف معبد أو مبمط. STRATAأوVIA مصطمح -

ىو مسمؾ  Compendium= فيي أرضية مرتفعة نوعا ما، استعممت كطريؽAGGERأما -
 مختصر لربح الوقت والمسافة.
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فيو تفرع طريؽ يؤدي إلى طريؽ ثانوي كما يدعى أيضا = DINERTICULUM أما -
FLEXUS. 

أصبح يطمؽ عمى الحي أو  VICUSأصبح لبعض التسميات مدلوؿ آخر في المدف مثؿ=
وتطمؽ تسمية Crèpida أو Margo الشارع إما فأطمؽ عمى الرصيؼ والذي يدعى أيضا

Angiportusعمى األزقة بيف المنازؿ، وCHivus عمى شارع منحدرFundula عمى طريؽ
كاف يطمؽ عمى شارع ثـ أطمؽ عمى  Plateaعمى مسمؾ حضريPerviumمسدود 
ىي مدرجات تصؿ بيف طريقتيف خاصة باألماكف المرتفعة، أغمبية ىذه  Scalaeساحة

 التسميات ريفية استعممت في المدة.

ختصر، يدخؿ في تقسيـ درب طبيعي، يؤخذ كحد أو طريؽ ثانوي م Limes تعني كممة
 الكنترة، ثـ أصبح طريؽ خارجي يحيط باألسوار و أخيرا خصص الطريؽ محصف عسكريا.
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 مقاسات الطرق: -ثانيا

، فالطرؽ (1)كانت لمطرؽ الرومانية أىداؼ وأبعاد كثيرة، لذا لـ تكف ليا نفس األىمية    
 تتفرع منيا. الرئيسية ىامة جدا بالنسبة لمطرؽ الثانوية، أي أنيا

لذا اختمفت في مقاساتيا، حيث اىتـ التشريع الروماني بيذا الموضوع حيث قاـ بتحديد 
 (2) ؽ، ـ. 8طاولة الذي وضع في القرف  55القانوف 

قدما في الجيات الممتوية  59أقداـ في الجيات المستقيمة و ;عرض الطرقات العسكرية بػ
 (3) ـ. 8.68الروماني تساوي  ـ إذ كانت القدـ 8;.7و  5.78أي ما يعادؿ 

ـ( بوضع قوانيف تتماشى مع أىمية 57إلى  -ؽ.ـ :5لكف قاـ اإلمبراطور أغسطس)      
 الطرؽ.

 55قدـ لػ " كاردو ماكسيموس" و  58قدـ لطريؽ ) ديكومانيس ماكسيموس( و 78فوضع 
 أقداـ لممسالؾ الثانوية. ;قدـ لػ" الكارديس والديكومني" و

 58إلى 7" عرض لطرؽ " الكاردو" و " الديكو مانيس" مف Hgginري " وضع المعما     
(، وىذا ما يدؿ عمى أف عرض :55 -;>أمتار في فترة حكـ االمبراطور " تراجانوس" )

الطريؽ يختمؼ حسب أىميتيا والتي تتغير مف فترة حكـ ألخرى فيي بعض األحياف نجد أف 
 الطبيعة ىي التي تفرض نفسيا.

 

 

                                         
1-chevallier ( R)  , op.cit ;p 96. 
2-Ibid ;p 70. 
3-E .V. Fenech , op.cit ;p 30. 
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  تقنية بناء الطرق: -ثالثا

كاف تأسيس الطرؽ مف طرؼ الروماف ذو أبعاد كثيرة، منيا تقدـ جبية الرومنة بتقدـ     
آمف لمجيش واألباطرة، وضماف نقؿ المنتوجات لذا عمموا عمى توفير النوعية الجيدة 

 لؤلرضية، وفي نفس الوقت محاربة الزمف والطبيعة.

ا راجع إلى طبيعة األرضية مف جية وأىمية الطريؽ حيث اختمفت تقنيات البناء لمطرؽ وىذ
 واالمكانيات المتاحة مف جية أخرى.

 تؤسس الطرؽ نظريا عمى طبقات متعددة تشكؿ بنية تحتية ليا وتكوف عمى الشكؿ التالي=

اليدؼ منيا ىو تسييؿ جرياف المياه، كما  Sulciفيتـ وضع حفرتيف متوازيتيف تسميا-
 (.margines تستعمبلف كأرصفة لممشاة تسمياف أيضا )

إلى  5ىاتيف الحفرتيف تحصراف مساحة تمثؿ عرض الطريؽ، حيث تحفر لعمؽ يتراوح مف 
 ـ ليتـ وضع الطبقات المتكونة مف مواد مختمفة.5.8

التي تمر  األثقاؿعمييا بنية وتتحمؿ يجب أف يصؿ عمؽ الطريؽ إلى الصخرة القوية لترتكز 
 عمييا.

أساس مكونات الطريؽ عبارة عف أحجار تثبت عمى أرضية مباشرة بشكؿ مسطح لتساعد 
 عمى جرياف المياه.

 ( ستاتيماف.Statumemوتسمى )  8.98إلى  8.68سمؾ ىذه الطبيعة يتراوح مف 

صغير الحجـ تسمى  تمييا طبقة ثانية أقؿ سمكا لتساعده تحتوي عمى حجارة مكسرة
(Rudus سمكيا مف )ـ.8.58 

أما الطبقة الثالثة فيي عبارة عف مبلط يتكوف مف الجير والرمؿ فيي مواد دقيقة تكمف القوة -
 في الجمع بينيما.
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ـ 8.88إلى  8.68تعتبر طبقة ىامة جدا، فيي نواة الطريؽ سمكيا يتراوح مف  فيي     
اء بالحجارة المصقولة أو المبلط تكوف محدبة ( فيي مبمطة ومييأة سو Nucleusوتسمى )

 Sunum ـ وتسمى )8.68إلى  8.58في المركز لجرياف المياه وسمكيا يتراوح مف 
Dorsum.) 

ـ( استغنى الروماف عف ىذه الطبقة فيناؾ طرؽ مبمطة 5:8يعتقد أنو ابتداءا مف عاـ )
 .بحجارة كبيرة واألخرى بمكعبات مف الحجر  و األخرى مغطاة بحصى

يستعمؿ الروماف في غالب األحياف الطبيعة، أي تكوف بمثابة سطح لطرقاتيـ، كاف يعاد  -
تعود ىذه اآلثار التي وصمنا اليـو إلى الترميمات سنة عمى األقؿ،  58بميط الطرؽ عمى ت

 التي قاموا بيا.

دوف إلنشاء طرقيـ منيا عسكرية أو ريفية ب إفريقياكما خصص القرف األوؿ تقريبا كمو في 
 الحضري والمدف. اإلطارتبميط، كانت الببلطات تنعدـ كمما ابتعدنا عف 

طرؽ فقط تحتوي عمى األساس، أما الطرؽ  58كميا نجد حوالي  إفريقياألف في شماؿ 
 األخرى فيي ذات أرضية طبيعية ميما كانت أىميتيا.
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 األدوات التي استعممت في انجاز الطرق: -رابعا

 صوؿ عمى أقصى درجة ممكنة مف الدقةمف األدوات أو الوسائؿ التقنية المستعممة لمح     
 واالستقامة يمكف ذكر ما يمي=

-le gromaوىي آداة يمكف اعتبارىا سمؼ كوس المختص في اليندسة =geometer 
eqréne   أو المساح تستعمؿ خاصة ميمة رسـ الزوايا المستقيمة، وىي مجيزة بخمسة

 لرسـ الخطوط العمودية انطبلقا مف نقطة مركزية. fila ploneمطامر

-le chorobate = أمتار مجيزة في الجانب العموي نجد  9ة حوالي صمبمسطرة طويمة
rainier  ممموءة بالمياه تستعمؿ لقياس المستويات ولمحصوؿ عمى منحدرات خفيفة في
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le dioptre- = مطمار لتسوية مستوى الطريؽ. مثمث ووسيمة مجيزة ب 

المكمفوف بانجازىا لتفادي المستنقعات وأماكف  ؿ تتميز الطرقات باالستقامة يحاوؿبطبيعة الحا
 المياه بقدر المستطاع. 
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 مواد البناء لمطرق: -خامسا

اعتمد الروماف في بناء طرقيـ عمى مواد طبيعية التي كانت متواجدة في محيطيـ،      
وذلؾ لربح الوقت التقميؿ مف الجيد البدني تارة يستعمؿ مادة واحدة وتارة أخرى يستعمؿ مواد 
يخمطيا لتعطي صبلبة مف أجؿ تقوية الطريؽ لمقاومة الزمف والظواىر الطبيعية، وكذلؾ 

 ية ومف بيف المواد فيما يمي=المؤثرات البشر 

 الحجارة: -1

تستعمؿ الحجارة غالبا في التبميط سواء عمى أرضية مييأة مف تركيبة مواد أخرى ليعطي    
لمطريؽ أكثر صبلبة وقوة وأكثر مقاومة، أو توضع مباشرة عمى أرضية طبيعية في الطرؽ 
األقؿ أىمية فمثبل تبمط أرصفة المشاة بصفائح حجرية رقيقة عمى أرضية مييأة  وكذلؾ 

 رة في الخمط، فتكسر إلى قطع صغيرة.يمكف أف تستعمؿ الحجا

يتـ تبميط الطرقات ذات االستعماؿ الكثير والتي تمر عمييا األثقاؿ الكبيرة بأحجار        
ـ حيث توضع عمى أرضية مييأة مف الحصى 8.88ـ إلى 8.68خشنة يتراوح سمكيا مف 

 .أحجامياوالرمؿ، حيث كاف مصدرىا الحجارة مف المحاجر القريبة بمختمؼ 

  ل:ــــالرم -2

مية كبيرة فيو يعتبر يدخؿ الرمؿ في تركيبة العديد مف الطرؽ الرومانية، كما لو مف أى  
 األساسي في تشكيؿ المبلط .العنصر 

 مما يساعد عمى التماسؾ، ويمعب دورا ىاما في التسطح.

 مـ. 8إلى  8لمرمؿ أنواع كثيرة ويصنؼ حسب حجـ حبيباتو المتراوح مف 

مـ إلى  8.8ممـ، وذو الحجـ المتوسط مف  8.8إلى  8.5لحجـ الدقيؽ مف حيث نجد ذو ا
 (.Gravien ممـ، وكذلؾ الخشف جدا) 8إلى  5ممـ، أما الخشف مف  5
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 المالط: -3

المبلط خميط مركب مف عدة مواد مثؿ األحجار الصغيرة واآلجر المكسر وكذلؾ الكمس     
 والرمؿ .

أف  عمى سطح الطريؽ دوفكببلط جدا، يمكف استعماليا  وىذه التركيبة قابمة لمتغير، وقوية
 تتغير أو يتغير مظيرىا.

استعمؿ الروماف مادة الجير فيو مف أصؿ الرخاـ والكمس بعد خمطيـ بالرمؿ وتذويبيـ في 
 الماء.

 ويرجع تميز المبلط الروماني إلى الخميط والمكونات ومدى تماسكيا.

 الخشب: -7

استعمؿ الروماف مادة الخشب عند تأسيس طرقيـ بارتكازىا عمى أعمدة خشبية فوقيا    
ألواح مف خشب ثـ تمييا طبقة مف حجارة مسطحة وكمسية ثـ تضاؼ فوقيا التربة فاستعممت 

 ىذه التقنية في األماكف التي خمقت ليـ مشاكؿ في وضع بنية الطريؽ.
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  .الميناء -أوال

ىناؾ ال يتوفر عمى  ناء حيث موقع المدينة لكوف الشاطئلـ يكف باإلمكاف إقامة مي   
الروماف بأف يتبعوا أسبلفيـ  قرر ، ولذلؾ فقدكافي الذي يمكف السفف مف اإلرساءالعمؽ ال

 عمى مف عدـ توفره سطورة ميناء رئيسيا لروسيكاد، وبالرغـأف يبقوا عمى ميناء  نيقييف ويالف
حتى يسمح لمسفف مف مقومات تجعؿ منو موقعا مثاليا لذلؾ، فيذا الخميج يممؾ العمؽ الكافي 

ة بو مف الناحية الغربية باإلرساء عمى ضفافو الصخرية، كما باتت تشكؿ الجباؿ المحيط
 ،ية الغربية مما يجعمو اقؿ تأثيراالرياح الشمالية والشمال ذرعا واقيا لحماية السفف مف ىبوب

جي الذي يتخذه الخميج يكاد أف يكوف ميناء حتى في حالتو فإف الشكؿ اإلىميوزيادة عميو 
 الطبيعية البكر.  

قياـ الفرنسييف بأشغاؿ إعادة بناء ميناء لـ يتبؽ لنا مف ىذا الميناء شيء، فحتى قبؿ    
ولـ تبؽ إال بعض اآلثار التي تدؿ عمى مدى أىميتو ونشاطو الكبير  ،جديد كاف  قد اختفى
قريبة والتي ىي عبارة عف مخازف التي كانت  ت، منيا تمؾ المنشآخبلؿ الحقبة القديمة
يحتاج إليو  كاف ماضاعة و ت مف أجؿ تزويد السفف بالبجدا أنيا بني اوخزانات مائية، واضح

 .(1)والتجارة مف متطمباتالمبلحوف 

أف يقدـ لنا شيئا يذكر عندما أراد أف يصؼ ( De Marceilly)ولـ يستطع دومارسيي      
االحتبلؿ، إذ يقوؿ غالبا ما بحثت عف ميناء  خبلؿ فترةالميناء في ذلؾ الوقت المبكر 

مكتؿ األخرى بالنسبة ل أما، شكميا األصمي سطورة، لـ أجد غير كتؿ مبنية ال يمكف معرفة
فيبدو أنيا لمطريؽ الروماني الممتؼ مف ىناؾ، واآلثار  ،التي وجدت بالشاطئ تحت الصخر

 .ىي بقايا اسمنت (jetée)الوحيدة التي قد تشكؿ دليبل عمى وجود مرفأ 

لضربات سبب اختفاءه إلى وقع ا ما حدث ليذا الميناء، وىذا يرجح وال يمكف فيـ      
تمؾ القروف قد فتتو وانزوت بو إلى ف الصيانة بونظرا النعداـ  ،المستمرة ألمواج البحر

                                         
1E .V. Fenech , op.cit ;p 30. 
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دائما في ىذه المنطقة الجبمية المعروفة  تحدثاألعماؽ، وكذلؾ بسبب اإلنزالقات التي 
 الشديدة وبطبيعتيا الجيولوجية المتكوف أغمبيا مف الشيست.  ابانحداراتي

 البكري اإلدريسي، مصادر القروف الوسطى عمى غرار كؿ مفستنتج مف خبلؿ ون  
وجود فإشارات  قائما في تمؾ الفترة ارموؿ وغيرىـ أف ىذا الميناء ال يزاؿوليوف اإلفريقي وم

، وىو ورة "، "مرسى سقدة"، "ميناء سطورة" كميا تفيد ببقاء الميناء مستعمبلى سطميناء "مرس
بعد الحديث عف إنشاء قرية بأعمى جبؿ  لميوف اإلفريقيما تؤكده لنا أكثر الدالئؿ القوية 

أف حارسا يقيـ فييا عمى الدواـ لئلخبار بمجيء السفف" وال يمكف ليذه السفف  مجاور يقوؿ "
، إال أنيا كانت ترسو بميناء سطورة، غير أننا ال نعمـ وقتيا الحالة التي كاف عمييا الميناء

تدؿ عمى  نعثر عمى أي إشارة فمـ ،مى إدارة شؤونوما إذ كاف ىناؾ فريؽ يشرؼ عوبالرغـ  
 ذلؾ.

ذا كنا سنتحدث الحقا عف طريؽ يربط بيف سطورة  محفوؼ بالفيبلت  روسيكاد و وا 
وىي  ،عمى الساحؿ الحديث عف نقاط توقؼ وجدت كذلؾ يمكف ،والمرافؽ العمومية والمقابر

ونحف ئبل "قا "ىشاباسيارذكر " ية و بعض اآلجر والحجارة كمايثبث وجودىا بقايا إسمنتنقاط 
عدة نقاط عمى أف الصخر قد  وفميب فيؿ نتعرؼ بسيولة عبر نتتبع بدقة الساحؿ بيف سطورة

مبلؾ تمؾ الفيبلت كانت تساعد ىيئ إما لمرفأ منتظـ أو ممر لمراجميف، ىذه الممرات 
 .(1)" مبانييـلموصوؿ إلى 

عف إليو لتقديـ معمومات جديدة، سواء نو لـ يتبؽ لنا اليـو أي شيء نستند و عموما فإ 
ثر عمميات التوسيع التي عرفيا الميناء وخاصة في السنوات الميناء الذي غرؽ تماما اآلف إ

 .شاباسيار أو األخيرة أو عف تمؾ النقاط التي يتحدث عنيا كؿ مف شارؿ فار

 

                                         
1-Chabasssiére. Op.cit. p 58. 
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 :الطرق -ثانيا

طريؽ باتجاه  ثبلث طرؽ، حسب الجغرافييف القدامى فقد كانت تنطمؽ مف روسيكاد
، وال Partianis(1)وثالث نحو بارسيانيس Nédibusخر باتجاه ندبوسالجنوب إلى سيرتا وآ

 )القؿ(بشولو ما إذا كاف ىناؾ طريؽ رابع يتجو نحو الجية الغربية ليصؿ روسيكادنعمـ 
فمـ يكف الروماف  الذي يصؿ المدينتيف ىو طريؽ البحر،غمب الظف أف الطريؽ الوحيد وأ

لمسافة بينيما وأف ا ،عمؿ إضافي طالما أف المدينتيف تتوفر كمتييما عمى ميناء بحاجة إلى
قصر وال تكمؼ الكثير مقارنة مع ما قد يواجيونو مف صعوبات جمة عمى الساحؿ ستكوف أ

 أرادوا شؽ طريؽ في ىذه الجباؿ الوعرة. لو أنيـ

بارسيانيس  الطريقيف األولييف فإف الطريؽ الثالث إلى و إذا كاف باإلمكاف التعرؼ عمى     
 .ال صدى ذكراه في المصادر القديمةلـ يبؽ منو إ ىوه ثار آ أمحتقد 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
1-Fournel. Op.cit. p 126. 
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 روسيكاد: –طريق سطورة -ثالثا

بمحيطيا  يمكف اعتبار ىذا الطريؽ جزءا مف شبكة الطرؽ التي تربط مدينة روسيكاد      
كـ 9ميناء الذي يبعد عف المدينة بػ المجاور لسبب واحد، و ىو أف ىذا الطريؽ يوصؿ إلى ال

 لى الضفة الشمالية.منو بعد ذلؾ إلى العالـ الخارجي، كما أنو يعد أيضا طريقا استراتيجيا إ و

بف  اليـو الذي يعبر منطقة الطريؽ ة قديما ىو نفسو رسـالطريؽ المؤدي إلى سطور  و رسـ
ووادي  أىميا وادي بني مالؾ ووادي القنطرة ةحيث يقطع مجموعة مف األودية الصغير قانة، 
لكف جسر بني مالؾ  ،(1)بداية االحتبلؿ في ترميميا أعيد أربعة جسورأيف عثر عمى  المودر

واديو كاف قد حؿ بو نفس مصير الوادي الذي يخترؽ المدينة أثناء االحتبلؿ الفرنسي  و
، بينما الزاؿ جسر وادي القنطرة أو (2)بغرض إنشاء طريقيف مكانييما لمطمرا عندما تعرض

 غريفا حاليا و جسر وادي المودر  قائميف و مستعمميف إلى اليوـ.

 كانت توجد فيبلت فاخرة ومباني و عمى امتداد طوؿ ىذا الطريؽ المبمط بالحجارة     
 وحتى أن ،(3)توابيت رخامية غاية في اإلتقاف بيا عمومية ومجموعة مف األضرحة كانت

 la voie desاسـ طريؽ القبوركثرة ىذه األضرحة الطريؽ بسبب وجود  ىذا أطمؽ عمى

tombeaux(4). 

 

 

 

 
                                         

1-Vars(Ch). Op.cit . p  69 . 
 ىما الطريؽ الرئيسي لممدينة ديدوش مراد وطريؽ اإلخوة خالدي غربا. -2

3-De Lamare  Etude sur stora in Bull Ant de France ,3 série, tome 4. 1859 , p 156. 
4- Vars(Ch). Op.cit . p  68 . 
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 =طريق سيرتا روسيكاد -رابعا

بني في القرف  ، ويقاؿ أنو قديعد مف أىـ الطرؽ التي تربط المدينة بمحيطيا المجاور 
ا كاف ينقؿ عبره ويمكف االعتقاد أنو أقدـ مف ذلؾ بكثير بحيث أف ماسينيسلمميبلد  األوؿ

 و يتوجب تبعا لذلؾ أف يكوف مييئا، (1)ميناء سطورة لنقميا بعد ذلؾ إلى روماالقمح إلى 
 .حتى يتسنى لو نقؿ تمؾ الحمولة بشكؿ يسمح بسير العربات عميو

 البونية عندما كانت قرطاجة تجوؿ ترة الطريؽ قد شؽ خبلؿ الف أف ىذا و يحتمؿ أيضا
 .تتصرؼ في شؤوف المنطقةو 

أشغاؿ بناء واسعة  Adrianusوس أدريان اإلمبراطور في فترة حكـوقد عرؼ ىذا الطريؽ 
 وادي بني مالؾ جسرعمييما، واحدة بجانب  نقيشتيف عثرذلؾ  ر إلىيكما تش ،أكثر لتأىيمو

 ، حاليامبنى البريد االلكتروني  أو بالقرب مف باب سطورة

نفس الكتابة ونصيا تقريبا وتحمبلف ، (2)واألخرى بوادي ىاجر بالقرب مف قسنطينة
وغسطس قامت الجميورية أ اوس، ادريانوسمترجما "تحت حكـ اإلمبراطور قيصر، تراجان

يكستوس روسيكاد، س نفقاتيا ببناء جسور الطريؽ الجديد مف سيرتا إلىانفاؽ السيرتية عمى 
في نص ىذه الكتابة التي تؤرخ ف قائد الفيمؽ االوغسطي الثالث " و الموجود يوليوس كا

ـ ىذه العبارة " جسور الطريؽ الجديد 519-ـ511بحسب تعييف اسـ قائد الفيمؽ بػ 
يعني أف ىذا الطريؽ قد أعيد  فالجديد Pontes viae novae Rusicadensis الروسيكادي 

بناءه بشكؿ كمي، فكممة الجديد توحي بوجود طريؽ قديـ قبمو كما سبقت اإلشارة إليو وربما 
كما حدث عندما أعاد  ،يمكف حتى االستنتاج أنو بني وفؽ مسار جديد يختمؼ مع األوؿ

                                         
1-Pierre Salama, Les voies romaine de l’Afrique du nord , ,Alger. 1951. p 4. 

2- De Marceilly .Notices sur les vestiges de L’occupation Romaine dans cercle de phillipe 
ville.1953.  
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ريؽ القديـ لكنو أحيانا ويتقاطع مع الط الفرنسيوف بناء الطريؽ  بيف المدينتيف بشكؿ يحاذي
 .تخذ مسارا جديداي

ىو أف الطريؽ بني مف نفقات الجميورية  حظ في ىذا النحوو األمر الثاني المبل 
االعتقاد عمى  "شارؿ فار" وىو ما حمؿ  ،إلى الفيمؽ االوغسطي الثالث السيرتية مع اإلشارة

 ورية السيرتيةبأمر مف اإلمبراطور وبتمويؿ مف الجمي ىو مف تولى أف الفيمؽ االوغسطي
، إلى الخبرة البلزمة والميندسيف األكفاء أعماؿ بناء ىذه الجسور نظرا لحاجة ىذه األشغاؿ

ريؽ بواسطة عبيدىـ بأشغاؿ بناء الط، مبلؾ الخواص الذيف يمر الطريؽ بمزارعيـفيما تولى 
 .(1)األعباء المفروضة عمييـ تقاليد اإلدارة الرومانية في إطاركما تقضي 

صبلحات متكررة كما  قد عرؼىذا و   الطريؽ خبلؿ الفترة الرومانية عدة أعماؿ ترميـ وا 
يا خبلؿ ، بدءا مف تمؾ التي عرف(2)التي عثر عمييا في مختمؼ نقاطو تبينو الشواىد األلفية

 ميب العربي، ديس، تريبونياف، غاؿحكـ اإلمبراطور سيبتـ سيفورس، كراكبل، غوردياف، في
 .طيفغاراف، قسطناورلياف، 

كاف الطريؽ ال يزاؿ يتراءى لمعياف بشكؿ مستمر أثناء الحممة االستطبلعية التي قادىا  
نو كاف سالكا قبؿ ذلؾ خبلؿ القروف )مانع( أوال يمنع  ،إلى ميناء سطورة"نيقريس"  الجينراؿ

قسنطينة  وصؼ ليوف اإلفريقي "ويمتد مف سكيكدة إلى شؼ مف خبلؿكالوسطى كما يست
لمسماة نشاىده في ايطاليا مف بعض الطرؽ ا لحجارة السوداء عمى نحو ماطريؽ مبمط با
الطريؽ لموصوؿ إلى تكوف سمطات البايمؾ قد استخدمت  وليس ببعيد أف (3)"الطرؽ الرومانية
 .مناطؽ سكيكدة

                                         
1-Vars(ch). Op.cit . p  6: . 
2-Bertrand L, catalogue du musée archéologique de philippeville, Philippeville 1914, pp 28 
et  61. 

 . 88_87المرجع السابؽ،  ص  الحسف محمد الوزاف الفاسي، -3



 دراسة وصفية لشبكة الطرقات الرومانية لمدينة روسيكاد  الثالث:                الفصل    

 
39 

 

تكوف مف حافتيف مف الحجارة ي »ا الطريؽ قائبل وصفا دقيقا ليذ "رافوازي" و يقدـ لنا
يمؤل الفراغ ثـ أمتار سمسمة أو عوارض حجرية كبيرة  58إلى  0الكبيرة تربط بينيما كؿ 

 .(1)«ـ 02.8ويصؿ عرض الطريؽ إلى  ،بينيما بحجارة صغيرة

مكورة كبيرة  تتكوف مف حجارة »=يعطينا نفس الوصؼ تقريبا "دومارسيي" و رغـ أف
الجيد  الموجود في حالة الحفظمف الحجارة المنحوتة والجزء  بيف خطيف متوازييف موضوعة

بو  ، وكأف باألمس فقط أنييتعند غابة الزيتوف قرب قاسطوف) صالح بالشعور( يوجد
 .(3)لعرض الطريؽ متر 9إلى  1لكنو يعطينا بعدىا مقاسات مخالفة جدا ما بيف  (2)األشغاؿ"

عمى بعد  ،لمطريؽ باالتجاه الشرقي لمقر بمدية عيف بوزياف و مف خبلؿ المعاينة الميدانية
حيث نبلحظ بدقة وجود بعض  لممعالـ، يمكف التأكد مف معالـ الوصفيف السابقيف كمـ .

أننا ال نستطيع بسبب  غير بوضوح وجود حجارة المؿء، كما نرى، الحواؼ الحجرية الكبيرة
نا ال نستطيع نرى أن ولو أننا ،يذا المقطعأف نعطي مقاسات محددة ل ،الحالة السيئة لمطريؽ

تزيد عف تمؾ بسبب الحالة السيئة لمطريؽ، أف نعطي مقاسات محددة ليذا المقطع  ولو أنيا 
 .دومارسييقاليا التي 

وال يمكف فيـ ىذا التضارب في األرقاـ، ففي وقت يضع فيو رافوازي رقما دقيقا نرى   
ذا كاف ا ،الثاني يضع رقما تقريبيا روسيكاد عمى رأس اكبر -لرقـ األوؿ يضع طريؽ سيرتا وا 
التي أنشأىا الروماف في  (4)مف حيث أنواع الطرؽلرقـ الثاني ف ا، فإالطرؽ في شماؿ إفريقيا

                                         
1-Gsell (St). Les monuments antiques de l’Algerie ; ouvrage publié sous les auspices du 
GGA ; tome II ;Paris ;1901 ;page 02 
2-De Marceilly.op.cit ; p 36. 
3-De Marceilly, ibid, p 36 . 

روسيكاد ضمف النوع األوؿ، بينما تتميز طرؽ الصؼ الثاني -الطرؽ إلى ثبلثة أنواع ويضع طريؽ سيرتا يقسـ قزاؿ -4
ـ وتتكوف مف طبقة واحدة مف الحجارة المكسرة أو المستديرة مع بعض االسمنت  7إلى  6بكونيا اقؿ عرضا، فيي مف 

 .Gsell (st)ؽ ترابي خاص بالمناطؽ الجبمية. انظر = وبحافتيف مف الحجارة الصغيرة، أما النوع الثالث فيو عبارة عف طري
Ibid. p 4 
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ذا كنا نعمـ أف، ىذه المناطؽ نو في حالة حفظ عف مقطع يقوؿ عنو أيتحدث  دومارسيي وا 
 زي.فإننا نجيؿ المقطع الذي اعتمد عميو رافوا، جيدة

 الطريؽ سيكوف مبالغا فيو بحسب رافوازي افإننا نرى أف عرض ىذ وفي جميع األحواؿ 
الطريؽ  استحؽ ىذبينما ال يإذا كاف قد اعتمد مقطعا وشيكا مف مخارج المدينة،  إال

كوف في الصؼ الثاني مف الطرؽ التي ال تربط إال بيف مدف اقؿ أىمية مف ي أفاإلستراتيجي 
 روسيكاد.و  سيرتا

 روسيكاد ضمف النوع األوؿ، -سيرتا يقسـ قزاؿ الطرؽ إلى ثبلثة أنواع ويضع طريؽ 
ـ وتتكوف مف طبقة 9إلى 1بينما تتميز طرؽ الصؼ الثاني بكونيا أقؿ عرضا فيي مف 

 واحدة مف الحجارة المكسرة أو المستديرة مع بعض االسمنت وبحافتيف مف الحجارة الصغيرة.

 ة عف طريؽ ترابي خاص بالمناطؽ الجبمية.أما النوع الثالث فيو عبار 

وىو ما يؤكده لويس برتراف تماما الذي يقطع الشؾ باليقيف عند معاينتو لمقطع في     
حيث نراه يقدـ وصفا مماثبل  ،كمـ فقط مف مدينة روسيكاد 9حالة جيدة مف الحفظ عمى بعد 

ما يثبت صحة ما ادعاه ليوف وىو  ،تقريبا مع التأكيد أف حجارة المؿء ىي مف مادة الكوارتز
أما بالنسبة لحجارة الحواؼ التي جمبت مف المقمع  ،وأنيا قد جمبت مف جبؿ مجاور ،اإلفريقي

فيي مف الحجر  (carriere romain)القريب والذي يطمؽ عميو إلى اليوـ اسـ المقمع الروماني
تراوح مابيف الرممي، ثـ يعطينا بعد ذلؾ مقاسات محددة، فحجارة الحواؼ ىي بعرض ي

وبطوؿ ما بيف  ،ـ8401-ـ84,1أما ارتفاعيا الذي يفوؽ طوليا فمابيف ،ـ8418ـ_8498
 .(1)ـ ,ثـ يضع أخيرا رقما وسطا لعرض الطريؽ في حدود  ،ـ8408-ـ8418

                                         
1-Bertrand L.un trançon de la voie romaine decouverteprés de philippeville.in Bcth 1905 pp 
366- 367.  
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ويتقاطع ألماكف يأخذ الطريؽ نفس اتجاه الطريؽ الحالي تقريبا إذ يحاذيو في كثير مف ا 
 بوزياف  أخرى بحيث يعبر كبل مف الحامة، زيغود يوسؼ، التوميات، عيف نقاطمعو في 

ليضبة التي إلى ا غرب الحروش وكذلؾ بالنسبة لصالح بالشعور ثـ مخيـ الديس ليصؿ أخيرا
 . رييأطمؽ عمييا ىضبة نيق

و ىذا الرقـ ىو األقرب إلى  ،(1)ميبل 90المسافة التي يقطعيا ىذا الطريؽ بػ  "بميف "و يقدر
قدمو قدمو فيرس بوتنغر كما سنعرضو بنفس الشكؿ الذي بينما الرقـ الذي  الحقيقة

 دومارسيييو رقـ بعيد جدا. 

 المسافة عمى النحو التالي= (بوتنغر )يقدر فيرس

 كمـ 99أي  ميؿ روماني  XXX        مف روسيكاد الى فيبل ساؿ -

 كمـ 10أي ميؿ روماني   XXV              مف فيبل ساؿ إلىبالما -

 كمـ 50أي  ميؿ روماني  XII       إلى سيرتا       مف بالما -

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   

     LXVII                   44 كمـ 

 و قد حاوؿ دومارسيي تصحيح الوضع الذي رأى انو مبالغ فيو عمى ىذا النحو=  

 أف فيبل ساؿ ىي التوميات=اعتبارا  -

 كمـ 99ميؿ روماني   =   XXX      فيبل ساؿ -روسيكاد -

 كمـ ,5ميؿ روماني   =   XI             بالما-فيبل ساؿ -    

                                         
1- Ajasson De grandsagne , Histoire naturelle de Pline , Paris, 1829 . Page 45(Oppida : 
Cاhullu ; Rusicade et ab eo ad quadraginta octo M pas suum in mediteraneo cirta). 
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 كمـ ;5ميؿ روماني   =    XII     سيرتا       -بالما  -  

 اعتبارا مف اف فيبل ساؿ ىي قاسطوف فيؿ)صالح بوالشعور( =     

 كمـ 57ميؿ روماني   =    XVI      فيبل ساؿ  -روسيكاد -    

 كمـ :6ميؿ روماني   =  XXV          فيبل ساؿ _بالما -    

 .(1)كمـ ;5ميؿ روماني   =  XII               سيرتا -بالما -    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1- De Marceilly .Notices sur les vestiges de L’occupation Romaine dans cercle de 
phillipe ville.1953, p36.  
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 هيبون: طريق روسيكاد -خامسا

أنو يوجد  بحسب ما أوردتو المصادر القديمةف ىيبو  إلى كانت تنطمؽ مف روسيكاد     
 (Nédebus)نيدبوسعبر األخر  و (Partianisالساحؿ عبر بارسيانيس) أحدىما يحاذيطريقيف 

أف الطريؽ األوؿ قد عفا تماما وال يمكف تقديـ  شرنا إلىمف داخؿ األراضي وقد سبؽ وأف أ
يتعمؽ فعبل  وفيرس بوتنغر انطونيوسأي وصؼ عنو، ىذا عمى فرض أف ما ورد في رحمة 

 وال يتعمؽ بطريؽ بحري . ىيبوف إلىمدف الساحؿ مف رروسيكاد بطريؽ بري يربط 

 =يرسـ لنا ىذا الطريؽ بيذا الشكؿ ف األوؿ منيماو عموما فإ

، TacatuaXXII ، تاكاتواCulucitanis XXII ، كولوكيتانيسXVII، بارسيانيس XXVروسيكاد 
 .ىيبوف Sullucu ،XXXII سولوكو

 =الثاني فيقدمو لنا عمى ىذا النحوأما 

، Zaca VIII، زاكاCulucitanis VIIسكولوكيتاني، XVI، بارسيانسXXVروسيكاد
 .(1)ف، ىيبو Sublucu XXXIIIسوبموكو، XVIIIتاكاتوا  ،VII (mazarur)مازارور

 و المبلحظ ىو أف ىذا الطريؽ طويؿ جدا، بحيث انو أطوؿ مف طريؽ سيرتا روسيكاد
ذا عممنا أف الطبيعة الجغرافية التي يعبرىا تتميز بالطابع الجبمي والجباؿ  بضعفيف، وا 

بإمكاف  تساءؿ حتما ما إذا كاف ىناؾ طريؽالشاطئ، فإننا سن الصخرية كمما كنا بمحاذاة
إذا كاف عبارة عف مجموع مقاطع تربط بيف الفينة  الروماف شقو في ىذه المناطؽ الميـ إال

عض ىذه المدف أو بأصح عبارة، القرى الصغيرة عمى نحو ما يشير إليو قزاؿ واألخرى بيف ب
عمى أنو ليس إال طريؽ ترابي بؿ Boneالطريؽ الذي يربط سيدي مرواف وبوف  واصفا

 .(2)ال يجد لو أي أثر Pouydraguinويضيؼ أف السيد بويدراغويف

                                         
1-Gsell(St). AAA , feuille 02 n° 2. 
2-Gsell(St).ibid , feuille 02 n° 4. 
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 بة، أقصر مف ذلؾ بكثيرمرورا بعزا وىيبوف ىذا وسيكوف الطريؽ الذي يربط بيف روسيكاد
شابسيار ذكره  بحسب ما -وىو نفس اتجاه الطريؽ الحالي، فبعد أف ينطمؽ مف روسيػػكاد 

باستكشاؼ  ـ5010مفتش االحتبلؿ بفميب فيؿ سنة  Léoniالذي قاـ صحبة السيد "ليوني" 
)حمادي يقطع قرية دامريموف  " لمياه الرومانية الخاصة بالفبلحة،لممنطقة بحثا عف منظومة ا

ثـ يحاذي بعدىا "جبؿ  عزابة ( مارا بمزرعة القايد)بوعافية( مكاف الطريؽ الحالي إلىةكروم
 .(1)عزابة " ويتجو صوبا ناحية الشرؽ إلى ايبدو  ليرتفع عمى ما برقوؽ"

، (2)و كاف ىذا الطريؽ يتراءى لمعياف عمى مسافة الكيمومتر الواحد بمنطقة رأس الماء      
ىناؾ متفرعا  يمتحؽ بو اطريقا أخر  كما أف، (3)واحدة مف الحجارة المكسرة ويتكوف مف طبقة

 .اليوـ الحاؿكما ىو  (4)عف طريؽ سيرتا _ روسيكاد عمى مستوى الحروش

و المبلحظ مف خبلؿ ىذه اإلطبللة عمى شبكة الطرؽ التي كانت تربط في القديـ      
قوة  وىو ما يعكس مدى ،روسيكاد -روسيكاد بمحيطيا المجاور أف أىميا ىو طريؽ سيرتا

بحيث يمكف فعبل اعتبارىا كما كانت عمى الدواـ  ،المعامبلت التي كانت تربط المدينتيف
 ، (5)ميناء ليذه العاصمة األزلية وذرعيا االقتصادي

بدليؿ أف االحتبلؿ  ،جدا خضع لرؤية دقيقة أف شؽ الطرؽ حينيا قدكما يتضح لنا أيضا 
ليندسية لـ يغير الكثير في ىذه الشبكة التي وضعت عمى المقاس إال الفرنسي بترسانتو ا

 بقدر ما تفرضو المستجدات الحديثة. 

                                         
1-J. Chabasssiére. Op.cit. p 12. 
2De Marceilly. Op.cit. 37. 

De Marceilly.ibid. 38-5 
4-Gsell(St). Op.cit, feuille 08 p 17 n°213. 
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أف الروماف قد وجيوا عنايتيـ الفائقة لمطرؽ ذات البعد  يمكف مبلحظة أيضا الو     
أف السياسة  إلى باإلضافة، االقتصادي والتي تسمح بتوفير أكثر السيولة نحو مخازف روما

مما  ،نظرا لحاجة ىؤالء لتمؾ البنية التحتيةالخواص، تي اعتمدىا الروماف بإشراؾ المبلؾ ال
صبلحو الطريؽ و  مصالحيـ إلى السير عمى صيانة ىذا دفع بيـ نتيجة الحرص عمى ا 

 .باستمرار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أسماء األماكن القديمة و الحالية. -سادسا

 سكيكدة.               طابسا _طابسوس _ فميب فيؿ _ روسيكاد = 

 ستورة = سطورة.                                                       
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 ىيبوف = عنابة .                                                         

 سيرتا = قسنطينة  .                                                    

 ومة .                                          دامريموف = حمادي كر 

 قاسطوف فيؿ = صالح بوشعور .                                       

 شولو = القؿ .                                                            

    بارسيانيس = قرباز .                                                 

 نيدبوس = لمساجد .                                                     

 ميبلؼ = ميمة .                                                           

 روسوبكاري = مرسى الجاج .                                          

 .                                                      روسوبسر= أزفوف

 رشقونيا = ماتيفو .                                                      

 كاالما = قالمة .                                                          

    إجيمجمي = جيجؿ .
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 خاتمــــــــــــة:
و في ختاـ ىذا البحث الذي أردنا مف خبللو تسميط الضوء عف بعض الطرؽ الرومانية       

 لمدينة روسيكاد .                                                           

لـ تكف مجرد مدينة رومانية وجدت بمحض الصدفة بقدر ما كانت مدينة  فمدينة روسيكاد
إستراتيجية ذات أىمية مما فرض وجودىا مما كاف تواصؿ بيف ضفتي المتوسط حيث كانوا 

        .الروماف ينقموف عبرىا الخيرات )نوميديا(

 االقتصاديبعد و يمكف مبلحظة أيضا أف الروماف وجيوا عنايتيـ الفائقة لمطرؽ ذات ال     
عتمدىا باإلضافة إلى أف السياسة التي ا والتي تسمح بتوفير أكثر السيولة نحو مخازف روما ,

 الروماف بإشراؾ المبلؾ .                               

مما توضح  يـ و السير عمى صيانة ىذا الطريؽمما دفع بيـ في الحرص عمى مصالح
روسيكاد السياسة المنتيجة لمستعمركما يحاوؿ تفادي أقؿ  شبكة الطرقات الرومانية في مدينة

ثروات الببلد في أماف , مما كاف ميناء  استقبلؿالخسائر مف أجؿ فرض تواجده و خاصة 
 سطورة المموؿ األوؿ لنقؿ الخيرات لروما .                                                                                  

أيضا  استعممتضية مما نت تمؾ الطرؽ ذات بنية مختمفة مف حيث األىمية و األر وكا
رضية لنقص التكاليؼ , كما تبيف أيضا مف خبلؿ بحثي أنني لـ أتطرؽ إلى الطبيعة كأ

الطريؽ المؤدي مف مدينة سكيكدة إلى قالمة وىذا راجع لنقص المراجع و عدـ الحصوؿ 
                         عمييا و كذلؾ بالنسبة لمترجمة.    

 .               كوف قد وفقت و لو القميؿ في عمميو في األخير أتمنى أف أ         



 

 
 

 

 
 

 قــــــــــــــــــالمالح  
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 (10):ممحق رقم

 
 موقع والية سكيكدة

 
 (10ممحق رقم:)

 
 موقع روسيكاد وسطورة
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 (10ممحق رقم:)

 
 شبكة الطرؽ التي تربط بيف روسيكاد ومحيطيا المجاور

 

 (10ممحق رقم:)

 
 أوؿ نقيشة عثر عمييا بالمسرح الروماني تحمؿ االسـ الكامؿ لروسيكاد)رافوزي(
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 (10ممحق رقم:)

 
 روسيكاد دومارسيي–طريؽ سيرتا 

 (10ممحق رقم:)

 

 
 سطورة في األعمى جسر دولرمار -مف األسفؿ طريؽ روسيكاد
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 (10ممحق رقم:)

 

 

 

 

 جسر روماني طريؽ روسيكاد سطورة )واد المودر(
 

 (10ممحق رقم:)

 
 جسر روماني طريؽ روسيكاد سطورة ) واد القنطرة( 
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 (10رقم:)ممحق 

 

 

 
 طريؽ سيرتا روسيكاد )منطقة عيف بوزياف(
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