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  العھد العثماني فيالدفاعیة بمدینة الجزائر  اتنیحصتال

  حصن تامنتفوست نموذجا

  ھجیرة تملیكشت. د

  

     :الملخص

تمثل المنشآت الدفاعیة بمدینة الجزائر خالل العھد العثماني حلقة ھامة من تاریخ فن 
الحرب في العصر الحدیث،خاصة وأن ھذه الفترة ھي فترة المواجھة المباشرة بین 

ارتین حضارة شرقیة و حضارة غربیة، كان محور االلتقاء بینھما ھو ساحل حض
  .،لذلك عززت من منشآتھا الدفاعیةالبحر األبیض المتوسط 

نحاول من خالل ھذا البحث المتواضع تسلیط الضوء على احد ھذه المنشآت س
الحصون البرانیة لمدینة  أھم  الدفاعیة و ھو حصن تامنتفوست الذي یعتبر من

  .لجزائرا

:الكلمات الدالة  

.الجون ،رأس ماتیفو، تامنتفوست ، حصن، بطاریة، طبانة، برج   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

Tel : 00213 772 15 22 65. Email/ hadjiratame@yahoo.fr
.جامعة الجزائر_معھد اآلثار    
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  :مقدمة

الخامس عشر المیالدي  مھددة ف�ي /كانت مدینة الجزائر طوال القرن التاسع الھجري 
 بس�بب ،١أمنھا  من قبل القوات المسیحیة األوربیة و خاص�ة الج�یش الملك�ي االس�باني

اس�بانیا م�ن اح�تالل المرس�ى الكبی�ر  القوة في البحر المتوس�ط، و تمك�ن میزاناختالل 
بوھران و مدینة بجایة  في بدایة القرن السادس عشر،فاضطر أھل مدینة الجزائر الى 

أي القلع�ة " Penon ال�ـبنیون "حص�ن  س�محت لھ�م ببن�اء توقیع معاھدة م�ع اإلس�بان،

ق�ـابلة للمدین�ة لتھدی�د األھ�الي بالقص�ف ال�ذي بن�ى عل�ى أكب�ر الج�زر الم   ٢ الصخریة
وبالتالي فرض�ت ھیمنتھ�ا عل�ى مدین�ة الجزائ�ر ابت�داء م�ن  ،٣وإرغامھم عنوة بتسلیمھا

ی�ر م�ن ھ�دم م ، وتصدى لھا عروج وخیر الدین إلى أن تمكن ھ�ذا األخ ١٥١٠سنة   
م، ورغ��م ذل��ك اس��تمر ١٥٢٩بالمك��ان س��نة  ة االس��بانی ج��زء منھ��ا وإنھ��اء الس��یطرة

، ال�ذي "شارلكان"رل الخامس شابقیادة م  ١٥٤١ نة سنة وان االسباني على المدیالعد
، لكنھ انھ�زم ول�م تتحق�ق انیین منھاة علیھا وطرد األتراك العثمأصر على إعادة الریاد

لق�رن الث�امن عش�ر أھدافھ ، فجددت اسبانیا حمالتھا العسكریة ضد المدینة في أواخر ا
  .لكن بدون جدوى 

  :الجزائرأھم تحصینات 

إع��ادة بن��اء أس��وارھا بش��كل م��تقن ن مدین��ة الجزائ��ر معماری��ا ببتحص��ی اھ��تم الحك��ام 
بحمای��ة الثغ��ور و ثخ��وم الدول��ة بإنش��اء سلس��لة م��ن  بالخن��ادق، كم��ا اھتم��وا وإحاطتھ��ا

بمن��اطق ج��د حساس��ة  بص��فة دقیق��ة وض��عت ھ��ذه المنش��آت  ٤ الحص��ون و البطاری��ات
م�دن  لخارجی�ة ، حت�ى اص�بحت ب�ذلك م�ن أش�دتستجیب لمبدأ الدفاع م�ن االعت�داءات ا

مدینة األلف "و"المحروسة "و  "دار الجھاد"ب  نا حیث لقبتالمغرب اإلسالمي تحص
  " الجزائر المنیعة"و " مدفع

الحص��ن الرئیس��ي المع��روف بالقص��بة القدیم��ة ال��ذي  م��ن ب��ین اھ��م ھ��ذه التحص��ینات و
س��نة  وج ف��ي بن��اءهابت��دأ ع��ر.٥أنش��ىء ف��ي النص��ف األول م��ن الق��رن الراب��ع عش��ر

ث��م القلع��ة الت��ي تش��رف عل��ى ك��ل القص��بة، حی��ث ش��رع ف��ي تش��ییدھا م ، ١٥١٦/ه٩٢٢
م ، و ھ���ي ف���ي األص���ل ثكن���ة كبی���رة إلی���واء الجن���ود ١٥٥١/ه٩٥٨م���ن س���نة  ابت���داء

اإلنكش�اریین المرس��لین م��ن ط��رف الب��اب العالي،كم��ا احیط��ت المدین��ة بس��ور ع��ریض 
كم�ا تح�د ھ�ذا الس�ور خن�ادق تنتھ�ي  ث،التض�اریس جھت�ي التل�ة مش�كال مثل� یتماشى و

                                                           
1 Missoum(S),Alger a l’époque ottomane ,la madina et la maison traditionnelle, Alger, 
I .N.A.S,2003,p115  

  .٢٦م،ص ١٩٧٢،الجزائر  ملیانة مدیة،ال المدن الثالث، الجزائر،  تاریخ الجیاللي عبد الرحمان، ٢
3 Ibid,p34.  

  .أبراج مراقبة على طوال السور: بطاریات  ٤
5 Cresti,F, La ville d’Alger dans les descriptions et Iconographie  du 17eme siècle, 
l’Architecture de  E .P.A.U ,Alger.1982.P25. 
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وق�د "ت�وب بان�ا" تعرف باسم) بطاریات(بشرفات وفتحات للرمي الى جانب الطبانات 
تشمل أسوار مدینة الجزائر على جدار ق�دیم یت�راوح :" وصفھ الجاسوس بوتان  بقولھ

فتح�ة، كم�ا  ٢١٤م تتخلل�ھ فتح�ات للمدفعی�ة  تبل�غ ف�ي مجموعھ�ا ١٣و١١ارتفاعھ بین 
وقد شیدت ھذه األسوار ...ھذا السور على مسافات صغیرة أبراج مربعة الشكل تتخلل
م من قبل حسین باش�ا عل�ى ش�كل مثل�ث متس�اوي األض�الع تقریب�ا ترتك�ز ١٥٤٠سنة 

قاعدت��ھ عل��ى البح��ر و الض��لعان اآلخ��ران یرتفع��ان بش��كل متب��این عل��ى ط��رف ھض��بة 
ھ��ذا الس��ور یتخل��ل  "٦درج��ة ٢٥و ٢٠و١٥حی��ث یك��ون اإلنح��راف م��ع األف��ق بزوای��ا  

ب������اب الجدی������د،باب الواد،ب������اب عزون،ب������اب البح������ر و ب������اب : خمس������ة أب������واب
و نظ��را ألھمی��ة المین��اء االس��تراتیجیة ، فق��د ت��م رب��ط  الیابس��ة .  ٧)الجزی��رة(ال��دزیرة

بالجزر المقابلة  للمدینة عن طریق رصیف عال ی�ؤمن الحمای�ة و دع�م ب�أبراج مطل�ة 
،برج رأس  ١٠، برج رأس المول٩)برج الجبال(مان،برج القو٨على البحر كبرج الفنار

  . ١٣،برج مابین١٢،برج السردین ١١عمار القدیم

ب�رج :و لتدعیم األمن و الحمایة بنیت بالمدینة عدة أبراج على طول سور المدین�ة ھ�ي
، ١٧)اإلمبراط�ور(،برج م�والي حس�ان ١٦،برج باب الواد١٥،برج الزوبیة١٤باب عزون

، ب�رج ٢١،ب�رج الكیف�ان٢٠،ب�رج رأس ت�افورة ١٩ل،ب�رج قلع�ة الف�و١٨برج مرسى الذبان
وفي اقصى نقطة لجون الجزائر من الجھة  ٢٢،برج النجمة) أو برج الحراش(القنطرة 

  حی��ث اول��وا عنای��ة خاص��ة بتحص��ین الجھ��ة البحری��ة الش��رقیة نج��د ب��رج تامنتفوس��ت ، 

                                                           
6 Boutin (V.Y), Reconnaissance des villes fort et forters d’Alger,Paris 1927,p18-32. 

،تحصینات مدینة الجزائر في الفترة العثمانیة، من ایكوسیم الى الجزائر،المتحف  بلشھب بوعالم  ٧
  .٥٨م، ص٢٠٠٧الوطني لآلثار القدیمة، الجزائر عاصمة للثقافة العربیة،

  .م١٥٧٢برج الفنار بني من طرف  أحمد عراب سنة   ٨
  .م١٨١٥-١٨١٤/ه١٢٣٠-١٢٢٩بني من طرف عمر باشا سنة :لقومانبرج ا ٩

  .م١٧١٢بني من طرف علي بن حسین سنة : برج رأس المول  ١٠
  .م١٨٢٦بني من طرف حسین سنة : برج رأس عمار القدیم   ١١
  .م١٦٦٧بني من طرف علي آغا سنة :برج السردین  ١٢
  .م١٨٢٣بني من طرف حسن باشا سنة : برج مابین  ١٣
   .م١٥٨٤-١٥٨١بني من طرف حسن باشا سنة :اب عزونبرج ب  ١٤
   .م١٨٠٣بني من طرف مصطفى باشا سنة :برج الزوبیة  ١٥
  م١٥٦٧بني من طرف محمد باشا سنة : برج باب الواد ١٦
   .م١٥٤٥بني من طرف حسان بن خیر الدین سنة : 'االمبراطور'برج موالي حسان ١٧

   .م١٦٧١سنة بني من طرف حاج علي آغا : برج مرسى الذبان  ١٨
   .م١٥٨٠بني من طرف حسان باشا سنة : برج قلعة الفول ١٩
   .م١٥٣٢بني من طرف حسان باشا سنة : برج رأس تافورة ٢٠
  م١٥٨١بني من طرف جعفر باشا سنة : برج الكیفان  ٢١

  م١٥٦٨بني من طرف حسن باشا سنة : برج النجمة ٢٢
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 جھات الت�ي حظی�ت باھتم�ام كبی�ر،تعد  اھم الوا وھي  .٢٣منتفوست ابین بولوغین و ت
مسرحا للعدید من اإلنزاالت البحریة یرجع ذلك  ضلت ھذه الضفة و لمدة طویلة حیث

الى الطبیعة الجغرافیة لھذه الض�فة ك�ون الش�اطىء رمل�ي خ�ال م�ن الج�زر الص�خریة 
التي یمكن أن تعیق السفن في انزالھا، و علیھ ظلت ھذه المنطقة تواجھ كل اإلنزاالت 

، و الكثی�ر منھ�ا كان�ت خ�الل العھ�د العثم�اني ةدین�البحریة  الت�ي م�ن ش�أنھا تحط�یم الم
س����نة " أوریل����ي"م،  و حمل����ة ١٥٤١/ه٩٤٨س����نة " ك����انش����ار ل"  كحمل����ةاس����بانیة 

-ه١١٩٧( م، و دون أنطونی������و بارس������لو األول������ى و الثانی������ة س������نة١٧٧٥/ه١١٩٠
، وبالتالي تفطن الحكام الى ضرورة تحص�ین ھ�ذه الناحی�ة )م١٧٨٤-١٧٨٣/ـھ١١٩٨

  "فوستتامنت"ببناء برج ٢٤

  :برج تامنتفوست

تقع تامنتفوست شرق مدینة الجزائر یحدھا من الشمال و ):٠١الصورة رقم ( :الموقع
الغ��رب البح��ر األب��یض المتوس��ط، و م��ن الش��رق بلدی��ة ع��ین طای��ة، أم��ا م��ن الجن��وب 

  .فتحدھا بلدیة برج البحري

توس��ط و ھ��ي تكتس��ي جغرافی��ا أھمی��ة اس��تراتیجیة كبی��رة  لكونھ��ا تط��ل عل��ى البح��ر الم
بحیث أن جون الجزائر و خلیج بنقوت الذي یقع شرقھ یشبھان نصف دائرتین تكونان 
زاویة قائمة عن�د تالق�ي طرفیھم�ا ال�ذین یكون�ان ت�وغال ف�ي البح�ر، ف�الطرف الش�رقي 
لألول یشكل عندما یصل الى الطرف الغربي للثاني رأس تامنتفوست  الذي شید فوقھ 

اثن��ي عش��ر كیل��ومتر إذا أخ��ذنا بع��ین االعتب��ار وت��ر یبع��د ھ��ذا األخی��ر بمس��افة   ،الب��رج
، و ھ�و ال�رأس ال�ذي اس�تخدم من�ذ أق�دم العص�ور ٢٥المحور المشكل من جون الجزائ�ر

م ، لكن الرأس ال�داخل ف�ي البح�ر یخف�ف ٤٠كملجأ للتجارة رغم أنھ یقل ارتفاعھ عن 
ح�ة من شدة الریاح القویة التي تكتسح الخلیج و خاصة في فص�ل الص�یف فص�ل المال

  . ٢٦التقلیدیة  حتى ال تصیب في الغالب إال جناحھ الشرقي

                                                           
برج القنیطرة "بان الحقبة العثمانیة نموذجمفتاح عثمان،العمارة الدفاعیة لشرق مدینة الجزائر ا ٢٣

   .٧م،ص٢٠٠٩_٢٠٠٨دراسة وصفیة اثریة وتحلیلیة مقارنة،ماجستیر ،جامعة الجزائر،" بالحراش
٢٤

  .١٩- ١٨مفتاح عثمان،المرجع السابق، ص ص  
25 Berbrugger(A), De la nécessité de coloniser le cap Matifou,Paris 1845 ;P5. 

م،لیسانس، معھد ١٨٣٠- ١٥١٦اء العسكري العثماني لمدینة الجزائر، البن ،خالصي علي ٢٦
  .١٥م،ص ١٩٧٧التاریخ،جامعة الجزائر،
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  Google earth  /موقع حصن تامنتفوست   عن)  ٠١صورة رقم ( 

أن كلم�ة " بیربروج�ر" ی�رى  المدین�ة تس�میة ح�ول اآلراءتع�ددت  : اشكالیة التس�میة
العھ��د  خ�الل و حرف�ت ھ�ذه التس�میة" األی�ادي الثمانی��ة"منتفوس�ت تعن�ي باألمازیغی�ة ات

  ٢٧" رأس ماتیفو" الفرنسي وأصبحت تسمى

 « Cap –Matifou » بینم��ا  .٢٨یفس��ر ھ��ذه التس��میة بالجھ��ة الش��رقیة" كالی��ن"م��ا ،أ

  : الكثیر  من یرى انھا كلمة أمازیغیة تتكون من شطرین
  .تعني الجھة: ثاما

  .أداة التعریف: ن
  .ثایفوست تعني  الیمنى: الشطر الثاني

  ٢٩" الجھة الیمنى"للكلمة  تعني  فیكون المعنى اإلجمالي
 ال�ذین االس�بان طرف من تامنفوست لتسمیة تحریف اال ماھي ماتیفو كاب تسمیة و

  ."٣٠ماتیفو " ثم ماتیفوس الفرنسیون نطقھ  منھ و میتافوس الى غیروه

  
  

                                                           
27 Berbrugger(A),de la necessite de coloniser,….Paris1845,P4. 
28 Klein(H),Feuillets d’El Djezair,Alger 1937,P252. 

رج تامنتفوست، لیسانس، جامعة شك عزیوز،عاشوري سجیة، دراسة أثریة و معماریة لبوا ٢٩
  .٢٤م،ص ١٩٩١_١٩٩٠الجزائر 

30Gandidier (O),une basilique chritienne à Rusguniae Ext ,de la semaine religieuse du 
diocèse d’Alger 1900,P : 1 
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  :امتدادھا التاریخي

رك�ز عرفت منطقة تامنتفوست بحكم موقعھا االستراتیجي تجمعا سكانیا منذ القدم،  تم
فأصبحت مركزا تجاریا ھاما " روسقونیا"و أسسوا بھا میناء یحمل اسم   بھا الفنیقیون

وسعت ھذه المدینة في العھد الروماني، خاصة في ظل .في القرن الرابع قبل المیالد ،

م  وش��رفھا اإلمبراط��ور كلودی��وس  .ق ٢٧و ٣٣حك��م اإلمبراط��ور أغس��طس م��ابین  
 خرب�ت ھ�ذه المدین�ة أثن�اء ھج�وم الون�دال ،.٣١ی�ة ال�ذي منحھ�ا ح�ق المواطن�ة الرومان

 و القدیم�ة الفت�رة أواخ�ر ف�ي نھائی�ا المدین�ة ان�دثرت و الموق�ع أھمی�ة ب�ذلك فزال�ت
النسیان لقد تعرض لوص�فھا الم�ؤرخ اإلدریس�ي ف�ي الق�رن الس�ادس  طي في أصبحت

وتام��دفوس  وم��ن الجزائ��ر ال��ى تام��دفوس ش��رقا ثمانی��ة عش��ر م��یال،: " الھج��ري ق��ائال
مرسى حسن، علیھ مدینة خراب و أكثر سورھا قد تھدم وبھا بقایا بناء ق�دیم و ھیاك�ل 

   " ٣٢و أصنام حجارة، ویذكر أنھا كانت من اكبر اعظم البالد كبرا و أوسعھا قطرا

األتراك الى الجزائر لفتت تامنتفوس�ت بفض�ل موقعھ�ا ال�ذي ی�تحكم ف�ي م�دخل  وبقدوم
ا م��ن جھ��ة ، وم��ن جھ��ة أخ��رى توفرھ��ا عل��ى ج��ون الجزائ��ر م��ن الناحی��ة الش��رقیة ھ��ذ

و التي تصلح للبناء دون مشقة "  روسقونیا"الحجارة المصقولة  في المدینة الرومانیة 

 ال�ذي الدین بھا من طرف  خیر  اتصال أول فكان . التي تصلح للبناء انتباه الحكام 

 رجع يالذ و، م 1529 ماي في اإلسبانیة السواحل بمھاجمة متظاھرا مراكبھ جمع

  .٣٣البنیون قلعة لتحطیم الجزائر إلى تامنفوست من

لإلس��تیالء عل��ى مدین��ة )  م ١٥٤١/ ه٩٤٨(س��نة  " ش��ارلكان" ج��اء ش��ارل الخ��امس
الجزائر ،و بعد الفشل الذریع الذي منیت بھ حملتھ ،اضطر لالنسحاب مع ما تبق م�ن 

ن ھن�اك ال ب�رج ، فلم یك�٣٤جیشھ و االلتجاء الى میناء تامنتفوست ومنھ غادر الجزائر
ب��أكبر " بلحمیس��ي" الباح��ث الجزائ��ري وال قلع��ة للتص��دي لھ��ذه الحمل��ة، الت��ي یص��فھا 
حی��ث ك��ان . ٣٥الس��ادس عش��ر الم��یالدي/تس��لیح عس��كري ف��ي الق��رن العاش��ر الھج��ري

أل�ف جن�دي واثن�ي )٢٤(و عش�رون  ةاألسطول المجھز لھ�ذه الحمل�ة یتك�ون م�ن أربع�
غ�الیر و ) ٦٥(صان و خمس�ة و س�تونح)٢٠٠٠(بحار و ألفین ) ١٢٠٠٠(عشر ألف

                                                           
31 - Salama (P) , la colonie de Resguniae d’après les inscriptions, Ext de la R afr T99, 

Alger,1955 P : 2 
اإلدریسي المغرب العربي من خالل كتاب نزھة المشتاق، حققھ و نقلھ الى الفرنسیة محمد الحاج ٣٢

  .١١٤م،ص١٩٨٣صادق،الجزائر 
  .٥٥-٥٤، صفحات في  تاریخ مدینة الجزائر، قسنطینة ،ص )عبد القادر(نور الدین ٣٣

  .١٧٠م،ص ١٩٧٢الجزائر،....،تاریخ المدن القالق،)عبد الرحمان(الجیاللي ٣٤
م بین المصادر الغربیة و ١٥٤١/ه٩٤٨غارة شارلكان على الجزائر "بلحمیسي موالي،  ٣٥

  .٩٨م،ص ١٩٦٩، جویلیة ٧و ٦اإلسالمیة،مجلة تاریخ و حضارة المغرب، العدد 
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اد  لھذه الحملة أكثر م�ن مركب لشحن و استغرق االستعد) ٤٥٠(أربع مئة و خمسون
سافر بھ�ا بنفس�ھ أي "  : "صاحب الغزوات"الصدد یقول  و في ھذا،  ٣٦سنوات خمس

الجزائر فأرسى بجون تامنتفوس�ت، ی�وم الخم�یس للیلت�ین بقیت�ا م�ن ش�ھر جم�اد الثانی�ة 
و أربعین و تسعمائة،و ك�ان إرس�ائھا وق�ت العص�ر، و خی�ل ألھ�ل الجزائ�ر سنة ثمان 

حین طلعت ھذه العمارة أنھا جبل یسیر ف�ي البح�ر ، فح�ین أرس�ت ب�ذلك الج�ون، قی�ل 
  .٣٧"لھم أن جبال استقر

و أسطولھ البحري یومین على طرف الخلیج المقابل لمیناء " شارلكان"فبعد أن قضى 
یسرى لواد الحراش و ھناك أخد بإنزال جن�ده من�ذ فج�ر تامنتفوست عند نحو الضفة ال

  .٣٨م١٥٤١اكتوبر  ٢٣ه الموافق ل٩٤٨جماد الثانیة  ٢٣یوم األحد 

لكن المقاومة الباسلة لسكان مدینة الجزائر بقیادة حسن آغا ، برغم الفارق الكبیر في  
ة الت��ي العت��اد و الع��دة حال��ت دون تحط��یم المدین��ة، و مم��ا زاد الط��ین بل��ة تل��ك العاص��ف

ضربت بس�واحل المدین�ة فھب�ت ری�اح كثیف�ة أث�رت عل�ى األس�طول البح�ري اإلس�باني 
  .كثیرا

ثم إن هللا تعالى تدارك أھل مدین�ة الجزائ�ر بلطیف�ھ الخف�ي :" یضیف صاحب الغزوات
فھاجت الریاح وساقت السحاب أمثال الجبال و أمطرت السماء مطرا كطوفان، و مال 

ر اض�طرابھ بم�ا ل�م یعھ�د مثیل�ھ ، فجعل�ت س�فنھم تتكاف�أ البحر و اش�تدت أمواج�ھ و كث�
یمینا و شماال ھذا و البحر في زیادة و األمواج تترام كالجبل، فغرق كثی�ر م�ن س�فنھم 

  "٣٩و عطب على الساحل سفن كثیرة ، فعند ذلك دھش الكفار

ة  و یبدو أن حكام  مدینة الجزائر قد تفطنوا لھذا األمر و أخذوا العب�رة م�ن ھ�ذه الحمل�
فسعوا الى زیادة تحصین مدین�ة الجزائ�ر و تعزی�ز نق�اط ض�عفھا ، كم�ا وردت ش�ھادة 

م ١٥٨٠/ه٩٨٨الل�ذان ذك�را ف�ي س�نة " بوس�یو"و" النفریدوش�ي"تؤكد ذلك ف�ي تقری�ر 
بـأن القیام بأي حملة على الجزائر مستقبال أصبح أصعب من الفترة التي ھاجمھا فیھا 

 "٤٠یدوا وتحصیناتھا أصبحت أكثر متانةألن المدافعین عنھا تزا" كانوشارل"

                                                           
  .٩٧نفسھ،ص  ٣٦
  .١٢٥مؤلف مجھول، غزوات عروج و خیر الدین، ص  ٣٧
  .٢٧٤م،ص ١٩٨٤الوطنیة للكتاب، الجزائر، المدني أحمد توفیق، كتاب الجزائر، المؤسسة ٣٨
   قد دعى هللا تعالى بنجدة أھل المدینة ، فلبا هللا " والي دادة"تروي األسطورة أن ولي صالح اسمھ

تعالى نداءه، فبقدرتھ تعالى ھبت عاصفة  ھوجاء في البحر حطمت جل األسطول البحري 
 :أنظر. بسة باتجاه مدینة الجزائرلشارلكان، و أعاقت ھذه العاصفة حتى السیر على الیا

Devaulx(A), les edifices religieux de l’ancien Alger, R.F.N, 1872,P171.  
  .١١٩مؤلف مجھول، المصدر السابق،ص  ٣٩

40 Lanfreducci,F, Bosio,O, « Costa e discorsi de Barberia 3tard et pub, par Monchicourt et 
Grandechamp,R .A T66 ,1925,P542. 
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 .موقع ویكیبیدیا/ عن. م ١٨٢٨تامنتفوست سنة ) ٠١لوحة رقم (

اختلف الباحثون في تحدید تاریخ ھذا البرج فیرى فیكتور برارد : تاریخ البرج

« Berard » بینما    ٤١م أثناء حكم الباشا محمد كرد علي١٥٥٦/ه٩٦٣أنھ بني سنة

م،من طرف ١٦٦٠/ه١٠٧٠أنھ بني سنة    « Berbrugger » "یرى بربروجیر

  ٤٢خلیل أول اآلغوات  وذلك استنادا على حولیات خطیة موجودة بالمكتبة الوطنیة

من طرف ١٦٦١/ه١٠٧٠بأنھ بني سنة   « Klein,H »في حین یذكر ھنري كالین 

م من طرف الداي ١٦٨٥رمضان آغا بأمر من الباشا اسماعیل و أعید تحصینھ سنة 
ینما یذكر . ٤٣م١٦٨٣سین میزومورطو بعد تأثره بقنبلة دوكسن سنة حاج ح

  ٤٤م ١٦٨٥/ه١٠٦٨ان البرج وضع في حالة دفاعیة سنة  « Boutin » بوتان

بني حصن تامنتفوست على ھضبة قلیلة اإلرتفاع و شدیدة اإلنحدار،   :الوصف العام
م، یبدو من ٤٤شكلھ مثمن و صغیر الحجم، یقوم على قاعدة ثمانیة األضالع قطرھا 

، الطابق السفلي و األول ثم السطح، و بنیت لخارج انھ یتألف من ثالثة طوابق ا
  ر مدینة ریسقونیا الرومانیة ، التي جلبت من آثادرانھ بالحجارة المربعة المصقولةج
و یقدر علو األسوار من قاع الخندق الذي یحیط بھ الى ) ٠٣و  ٠٢ رقم  الصورتان( 

الشرقیة جسر خشبي متحرك -الناحیة الجنوبیة  كان یعبره من م، و ٩قمة البرج ب

                                                           
41 Berard,V, Indicateur  général de l’Algerie description geographique,historique et 
statistique dans les 3 provinces,3éme edition , Bastide,libraire editeur,Alger 1997,p116. 
42Berbrugger(A) ,de la nécessité de coloniser,……p10. 
43 Klein(H), Feuillets d’el Djazair,Pais 1910,p37. 
44 Boutin,Y.V, Reconnaissances des Villes,fort et batteries d’Alger,publier par 
escher,G,ed,H,champion ,Paris,1927,p 30. 



١٧د ا ر اب  اــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

٣٤٠  

،تم استبدالھ بجسر  من الحدید و اآلجر  متحرك  و ٤٥ Demir بني من طرف األمیر

ھو یؤدي الى الباب الوحید السفلي الذي كان یعلوه إطار من الرخام األبیض 

  . )٠٤الصورة رقم(٤٦المنقوش

  
  )تصویر الباحثة(.ي ریسقونیاآثار الموقع الرومان) ٠٢صورة رقم (

  
 )منظر خارجي لبرج تامنتفوست و وتبدو أقسامھ  التي یفصل بینھا نطاق الطبقات٠٣صورة رقم(

  )تصویر الباحثة(

                                                           
45 Berbrugger ;op.cit ;.p 10. 
46 Salama ,P, « Bordj Tamentfoust »,in Revue Djezair, Alger,1970,P77. 
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  )تصویر الباحثة( .باب البرج الوحید ویعلوه الجسر المتحرك) ٠٤صورة رقم (

ولى و ھي عبارة عن  قیفة األیتم الدخول عبر الباب الوحید الى الس :الوصف الداخلي
یبلغ طول . ین منكسرینمحرس لعدد من الجنود، على جانبي ھذا الباب نجد جدار

و ) سم٢٣/١١( ، بلطت ارضیتھا بقطع من  اآلجر مستطیلة الشكل ابعادھام٦السقیفة 
، و في الجھة الجنوبیة الشرقیة منھ نجد فتحة سم، و یعلوھا سقف برمیلي٤سمكھا 

  .  ل ان الجسر الخشبي كان یرفع عن طریق ھذه الفتحةمغطاة بالقرمید یحتم

م  یعلوھا ٣م وارتفاعھ ١عرضھ  اما السقیفة الثانیة فیتم الدخول الیھا عن طریق ممر
م ش�كل س�قفھا ٢،٦٠م و عرض�ھا ١٠م ، یقدر ط�ول الس�قیفة ٠،٢٥نصف قطره  عقد

ضیتھا م بلطت أر٤،٣٥م وارتفاعھ عن األرضیة  ٠،٥٥من قبو برمیلي نصف قطره 
بنفس شكل السقیفة األولى ، ولمدخلھا اتجاھان ، اإلتجاه األول نحو الیسار یؤدي ال�ى 
سلم من تسع درجات متساویة یوصلنا ھذا األخیر الى غرفة سداسیة األضالع أبعادھا 

م، ام�ا الض�لع ١،٣٠من جھتھا الش�رقیة ، و ط�ول ض�لعھا الجن�وبي ) م١،٣٥/٠،٤٥(
اغل�ب الظ�ن أن ھ�ذه القاع�ة كان�ت . م٢م وارتفاعھ ٠،٨٨م بھ باب عرضھ ٢الشمالي 

، تجنبا ألي حادث یؤدي الى انفجار مستودعا للبارود بدلیل موقعھا في الطابق السفلي
  .ھذا من جھة ، ومن جھة أخرى فمن الصعب على قذائف العدو الوصول الیھا

م ٢م وارتفاعھ��ا ٢،١٠وی��ؤدي االتج��اه األیس��ر للس��قیفة  ال��ى فتح��ة متس��عة عرض��ھا 
  .م  وھي حالیا مسدودة١،٣٤م وارتفاعھا ٠،٦٧تضیق في نھایتھا لیصل عرضھا 

 .رج، ویتصل بھ سلم یؤدي الى السطحاألیمن للسقیفة فیؤدي الى فناء الب االتجاهأما 
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 الغرفة الخامسة               - ٩.                       السجن-٥.                السقیفة األولى-١
  الغرفة السادسة- ١٣

).          المرحاض(الكنیف -١٠.             الغرفة الثانیة-٦.               السقیفة الثانیة-٢
  )المصلى(المسجد- ١٤

.                          المطعم-١١.                 الغرفة الثالثة-٧       مخزن العتاد      -٣
  )الفناء(الصحن- ١٥

        الحمام                 -١٢ا لغرفة الرابعة                    -٨.              لىالغرفة األو-٤
  .الصھریج - ١٦

     .واشك غزیوز وعاشوري سجیة/عن              مسقط برج تامنتفوست      - ٠١شكل رقم  

  .اعتین كبرى و صغرىیتصل بالسقیفة الثانیة مخزن للعتاد ینقسم الى ق: مخزن العتاد

تتصل بالقاعة الصغرى مباش�رة بمم�ر عب�ارة ع�ن انكس�ار للقاع�ة  :القاعة الكبرى  - أ
 .م٠،٥٠م و عرضھ ١،٥٠الصغرى طولھ 

م ٣،٩٠م شماال، و ط�ول الض�لعین الجن�وبین ٣،٩٠و ھي تتخذ شكال خماسیا ابعادھا 
یعلوه س�قف م، ٤م، بینما طول الضلع الشرقي ٣م ، اما الضلع الغربي فطولھ ٢،٣٠و

م  ف��ي الناحی��ة الغربی��ة، ام��ا ف��ي الناحی��ة ٣،٨٥م وارتفاع��ھ ١برمیل��ي  نص��ف قط��ره
  م ٠،٨٠الشرقیة فیبلغ نصف قطره 
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ف�ي االتج��اه األیم�ن للس��قیفة الثانی�ة نج��د عل�ى یس��ارنا غرف�ة مس��تطیلة  :الغرف�ة األول��ى
م ، ی���تم ال���دخول الیھ���ا عب���ر ب���اب عرض���ھ ٤،٦٠و قطرھ���ا ) م٤،٣٥/٢،٠٥(الش���كل 
فتحت بجدارھا الشمالي نافذة تطل على فناء البرج، و ف�ي . م٢،٦٠م وارتفاعھ ٠،٨٤

م�ن المحتم�ل ان ھ�ذه . جداره الغربي كوة مربعة الشكل ، یعل�و الغرف�ة س�قف برمیل�ي
  .الغرفة كانت مخصصة الستقبال زوار حامیة البرج

ین بدای�ة للس�قیفة الثانی�ة و عل�ى یم� األیمن في االتجاه  )٠١/٥الشكل رقم ( :السجن_
م یقودنا الى ١،٤٠م وارتفاعھ ٠،٦٠السلم المؤدي الى السطح نجد باب ضیق عرضھ 

  .قاعة كبرى وقاعة صغرى: داخل السجن الذي ینقسم الى قاعتین 

مربع�ة الش�كل یعلوھ�ا س�قف برمیل�ي ، ط�ول ض�لعیھا الش�مالي و  :القاعة الص�غرى-أ
م���ا الض���لع الش���رقي م ا١،٧٠م ، وط���ول ض���لعھا الغرب���ي ٢،٦٠و  ٢،٠٥الجن���وبي 

م یعلوه ١،٤٠م وارتفاعھ ٠،٦٥م فتح بھ باب یؤدي الى القاعة الكبرى عرضھ ١،٣٠
  .م٠،٢٥عقد نصف قطره 

م، ٢،٤٠ط��ول ض��لعھا الجن��وبي : تتخ��ذ ش��كال رباعی��ا ابعادھ��ا  :القاع��ة الكب��رى-ب
م ، في حین ضلعھا الشمالي ٦،٢٠م، الضلع الجنوبي  الشرقي ٥،٧٠الشمالي الغربي 

س�م ٥م، تتخل�ل الج�دار الجن�وبي الغرب�ي  س�ت فتح�ات قطرھ�ا ٢،٧٠یس�اوي  الش�رقي
م كانت تستعمل ل�ربط أی�ادي المس�اجین بالج�دار ، یعل�و ١،٣٠ترتفع عن األرضیة ب 

م ، یتوس�ط ھ�ذه القاع�ة فتح�ة تس�مح ب�دخول ٠،٧٠القاعة سقف برمیلي  نصف قطره 
  .م٠،٧٠و  ٠،٦٠م و ابعادھا ٢،٤٥الضوء و الھواء الى داخلھا عمقھا 

م ال�دخول الی�ھ عب�ر الس�قیفة الثانی�ة ، ی�ت) ١٥/ ٠١الشكل رقم ): (الصحن(فناء البرج
م، یح�یط ب�ھ ١٤ و١٢    یتخذ شكال ثمانیا غیر منتظم األضالع ، یتراوح طولھا بین 

عمود تعلوھا عقود منكس�رة باس�تثناء عق�د م�دخل الفن�اء  ١٧صف من األعمدة عددھا 
  .مودین النصف دائري  محمول على ع

م یعل�وه ١،١٥یفصل الفناء عن الغرف و المراف�ق العام�ة المحیط�ة ب�ھ رواق عرض�ھ 
م ، تكتن�ف ال�رواق  ٤،٢٠م یرتفع عن األرضیة ب  ٠،٣٠سقف برمیلي نصف قطره
  )٠٥صورة رقم (.اثني عشر عارضة خشبیة

  .في الجھة الشمالیة للفناء نجد فتحة الصھریج الشبھ دائریة الشكل
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  منظر داخلي لحصن تامنتفوست یبدو الفناء و المرافق المحیطة بھ )٠٥صورة رقم (

یقع أسفل الفناء یمد بالمیاه بواسطة نظام  )١٦/ ٠١شكل رقم انظر  : ( الصھریج
متكامل من القنوات الحاملة لمیاه المطر الممتدة من السطح الى الصھریج المستطیل 

طولیا ثالث دعامات مربعة یقسم وسط الصھریج )  م٨،٥٠/٦،٥٠(الشكل ابعاده 
م في الوسط اما على الجانبین الشمالي و الجنوبي فنجد ٠،٥٥×٠،٥٥الشكل مقاساتھا 

م یعلوھما عقد نصف دائري اما سقف الصھریج ٠،٢٠دعامتان تبرزان عنھما ب 
ریج قناة لجلب كمیاه فھو برمیلي الشكل، نجد في كل ركن من اركان سقف الصھ

سم ، و اسفل فتحة الصھریج قناة إلخراج ١٠واحدة  طح قطر كلالمطر من الس
الفائض من المیاه عندما یمتلئ الصھریج و تؤدي الى خارج البرج، إذ تتصل ھذه 

  .األخیرة بالقناة الكبرى لتصریف المیاه القذرة

یحیط بالفناء غرف و مرافق عامة  )٠١الشكل رقم : (المرافق المحیطة بالفناء
  :من یسار مدخل الفناء  في اتجاه الیمین، موزعة كالتاليیفصلھا عنھ رواق ، و ھي 

م و قطرھا ٢،٦٠/م٦،٦٥مستطیلة الشكل ابعادھا )٠١/٦شكل رقم ( : الغرفة الثانیة
م یعلوه عقد نصف قطره ٠،٩٥م و عرضھ  ٢م، ندخل الیھا من باب ارتفاعھ ٧

م  ،على جانبي الباب نافذتان مستطیلتان تفتحان على الصحن  ، لھذه الغرفة ٠،٤٠
الشرقي، اما سقف الغرفة فھو برمیلي ارتفاعھ عن  بالجدار الجنوبيكوة بالجدار 

  .م١،١٠م و نصف قطره ٣،٤٠ألرضیة ا

على نفس نمط الغرفة الثانیة مستطیلة الشكل ابعادھا )٠١/٧شكل رقم (: الغرفة الثالثة
  .م في جداریھا الشمالي و الجنوبي نجد كوتین٢،٥٠/م٦،٤٠
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لھا نفس شكل الغرفة الثانیة و الثالثة ، ھي  )٠١/٨شكل رقم : ( ةالغرفة الرابع
  .الغربي–ن متقابلتان  في جداریھا الغربي و الشمالي األخرى بجداریھا كوتا

و   ٦،١٠و ٦،٦٠شكلھا شبھ منحرف ابعادھا  )٠١/٩شكل رقم ( :الغرفة الخامسة
م ، في الجدار الشمالي الغربي نجد كوة لھا نفس تسقیف الغرفة ٢،٨٠و ٢،٥٠

  .السابقة، وباب معقود یفتح على الفناء

شكلھ خماسي یعلوه سقف برمیلي ، طول  )٠١/١٠شكل رقم ( :)المرحاض(الكنیف
م ، اما طول ٢م وارتفاعھ٠،٨٠م فتح بھ باب معقود  عرضھ ٢،٥٠ضلعھ الجنوبي 

م ، أما الضلعان الغربیان ٢،٣٠م ، والضلع الشرقي ٣،٦٠ضلعھ الشمالي فیقدر ب
  .سم ٢٠م ، و یبلغ قطر قناة القاذورات ٠،٧٠م و ٢،٥٠فطولھما على التوالي 

م و ١٠شكلھ سداسي طول ضلعھ الشمالي الغربي ) ٠١/١١ل  رقم شك(  :المطعم
بھ . م٦م و  ٣،٨٠،١،٦٠ھ الشمالیة الشرقیة ب م، بینما تقدر اضالع٥عھ الشمالي ضل

كوتین بالجدار الشمالي الغربي ، و كوة في نھایة الجدار الشمالي الشرقي، یعلوه 
 م١،٤٠سقف برمیلي و یتقدمھ مدخل عرضھ 

م ، اما القاعدة الثانیة فترتفع عن ٠،٥٥لى ترتفع عن مستوى الفناء ب بھ قاعدتان األو
  .یالم ، تتخللھ مدخنتان مسدودتان حا٠،٢٠األولى ب

شكلھ خماسي ، طول ضلعھ الشمالي الغربي   )٠١/١٢شكل رقم ( :الحمام
م ، بینما طول ضلعھ الجنوبي الشرقي ١م و٢،٥٠م،وضلعاه الشمالیان الشرقیان ٣

م ، فتح ٠،١٦م ، نصف قطرھا ٠،٤٠بھذا األخیر كوة معقودة عمقھا  م، توجد٣،٦٠
سم، اما سقفھ فلھ ٤٠م،یعلوه عقد نصف قطره ١،٨٠م وارتفاعھ ١بھ باب  عرضھ 

  .م تتوسطھ مدخنة سدت حالیا٢،٦٠شكل قبو متقاطع ارتفاع مركزه 

 م اما١٠/٥،٥٠شكلھا شبھ منحرف  أبعاده،) ٠١/١٣شكل رقم (  :الغرفة السادسة
م، نجد بالجدار  الجنوبي الشرقي كوة ، یتم ٢،٥٠طول الضلعین اآلخرین فھو 

م یعلوه عقد نصف ١،٥٠م وارتفاعھ ٠،٩٥الدخول الى ھذه الغرفة من باب عرضھ 
  م ، على جانبیھ نافذتان٠،٣٥قطره 

م ، ٣،٣٠م و عرضھ ٣،٨٠مستطیل الشكل طولھ )٠١/١٤الشكل رقم : (المصلى
راب خماسي األضالع تعلوه قبیبة خماسیة األضالع ھي یتوسط جداره الشرقي مح

م یعلوه عقد نصف ١،٦٥م وارتفاعھ ١األخرى، یقابل المحراب باب المدخل عرضھ 
سم،على جانبي ھذا الباب نجد قمریتین شبھ دائریتین ، اما السقف فھو ٣٦قطره

  .م١،٦٥م و نصف قطره ٢،٩٥برمیلي ارتفاعھ 

و  ٢،٣٠یھ عبر سلم  ،یتراوح عرضھ بین نصل ال): ٠٢الشكل رقم ( :السطح
و علوھا ، یعلوه سقف م مشكل من سبعة عشر درجة  مختلفة في عرضھا ٢،٦٠
ي بطریقة جد متقنة، القبو األول یبدأ من السقیفة الثانیة ینتھي في الدرج السابع برمیل
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م، یبدأ القبو الثاني عند نھایة األول في الدرج السابع ویصل ٠،٦٥نصف قطره 
م و یبدأ القبو الثالث في الدرج الرابع عشر نصف قطره  ٠،٧٥ف قطره الى نص

  ).٠٦رة رقمالصو( .م١،٨٠م وارتفاعھ ٠،٤٠

عند نھایة السلم باب یسمح  بالخروج الى السطح الذي یتیح للمدافعین التحرك من 
  م٢و  ١،٨٠وراء متراس قوي یعلو كل ضلع من اضالع البرج،سمكھ مابین 

فتحة  بمعدل ثالث  ٢٣یقدر عددھا ب ، تتخللھ فتحات للمدفعیة  م١،٦٠ویرتفع ب 
  .فتحات في كل ضلع باستثناء ضلع المدخل الذي یحتوي على اثنین فقط 

لم تكن فتحات المدفعیة ھي القوة الدفاعیة للبرج إذ كان بھا نظام كامل إلطالق النار 
 ٢٨ار بالبندقیة، عددھا فردیا، فكان یقع بین كل فتحتین مدفعیتین فتحة إلطالق الن

  .فتحة

ثم نجد قناة المیاه التي تمون الصھریج بمیاه المطر، و في الجھة الشمالیة الشرقیة 
  .، و الثالثة ھي مدخنة الحمامطح نجد ثالث مداخن،اثنین للمطعمللس

كذلك نجد غطاء السلم الذي یظھر منھ القبو الثاني و الثالث، و على یمینھ نجد فتحة 
م ، و یصل ارتفاعھا الى ١،٣٠م و عرضھا ١،٧٠طیلة الشكل طولھا السجن مست

  .م٠،٥٠

  
  الساللم-٤مدخنة الحمام      -٣مدخنتا المطعم                   ٢-  ١

  فتحات المدفعیة-٧قناة لتصریف المیاه   -٦فتحة تھویة السجن                  -٥
  ك عزیوز و عاشوري سجیة واش/ مسقط لسطح برج تامنتفوست   عن:  ٠٢الشكل رقم
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 السلم الصاعد الى السطح ٠٦الصورة رقم 

استعملت في بناء الجدران الخارجیة للبرج تقنیة ) :٠٣الشكل رقم (  : تقنیات البناء

حیث نقلت  Opus Quadratumالحجارة المربعة المصقولة متراصة بطریقة أفقیة 

ملئت الفواصل و سقونیا ،رومانیة ریالحجارة المستعملة في البناء من أطالل المدینة ال
) مكون من خلیط من الجیر و الرمل و التراب الطیني بنسب مقدرة(بطبقة من المالط 

  .مع اضافة كمیة صغیرة من شقف فخاریة في فواصل القسم العلوي من البرج

ت بعضھا رص یت بحجارة غیر مصقولة و قطع من اآلجرأما الجدران الداخلیة فبن
و ملء الفراغ بین الجدار الخارجي و الجدار الداخلي  بالتراب مكثف،بواسطة مالط 

المدكوك المشكل من التراب األحمر و الحصى و قطع فخاریة ، وھو یعتبر عازل 
  .تمأل الفواصل بطبقات من المالط أما العقود فقد بنیت باألجر و للرطوبة،
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  تقنیات بناء جدران الحصن -٠٣شكل رقم 
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  :الخاتمة

ا على ما تقدم یتبین لنا ان اختار حكام الجزائر لموقع حصن تامنتفوست لم یكن بناء
الصدفة، بل تم ذلك بعد دراسة إلستراتیجیة الموقع  الذي یتحكم في مدخل جون ولید 

الجزائر من الناحیة الشرقیة ، و لتكثیف الدفاع الخارجي لمدینة الجزائر، حیث اسند 
الذي كان یعمل بالتناوب مع میناء الجزائر ،كذلك  لھذا البرج دور حمایة المیناء،

حمایة الشاطئ الغربي لتامنتفوست الذي یعتبر قطاع مھم لإلنزال البري خاصة في 
فصل الصیف،حیث تتمیز میاه شواطئھ بالھدوء فھي محمیة جیدا من الریاح الشرقیة 

ف مدفعیتھ، كما و الشمالیة  الشرقیة اذا ما تقدم اسطول للرسو ، فیتعرض حتما لقذائ
كان یشكل نقطة عبور لألساطیل الداخلة و الخارجة من المرسى ، كما اسندت لھ 

  .مھمة اطالق الطلقات الشرفیة للتحیة واستقبال الحكام

كما یشتمل ھذا الحصن على مختلف المرافق العسكریة  الضروریة، وجاء شكلھ 
الشكل یمنح لھ امتیازات  اھذ بالجزائر و بنیت التي العثمانیة البروج مثمن  خالف

 سرعةو حریة بھذا یجدون البروج عن المدافعین ألن، شبیھة بالتحصینات الدائریة 
بالبرج، كما أنھ  زود بكل المرافق الدفاعیة  فھو یحتوي  الدوران یحاولون عندما

على عد ھائل من فتحات المدفعیة تتخللھا فتحات البنادق الموجھة برا و بحرا، الى 
لجسر المتحرك و المدخل المنكسر و الخندق الذي یعیق كل من یحاول الھجوم جانب ا

 .على الحصن

كما استعمل في بنائھ  الى جانب اآلجر المشوي الحجارة المربعة المصقولة  ذات 
  السمك الكبیر

تخترقھ قذائف العدو،واستعمل نظام متكامل و  الذي یزید من متانة المبنى حتى ال
  .زن و تصریف المیاه التنظیم في خمتقن 
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  المراجع المصادرو قائمة
  باللغة العربیة: أوال 

  .المصادر_ )١
اإلدریسي المغرب العربي من خالل كتاب نزھة المشتاق، حققھ و نقلھ الى الفرنسیة محمد الحاج -

   .م١٩٨٣الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، صادق،

 ، الجزائر،١،تحقیق نور الدین عبد القادر،طمؤلف مجھول، غزوات عروج و خیر الدین-

 .م١٩٣٤

 المراجع_ )٢
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The defensives Fortification in the city of Algeria in 
The Ottoman Period 

model Tamentfoust tower 

Hadjira Tamelikecht 

Abstract: 

Defense installations in Algeria during the ottoman era represent 
an important link to the history of the art of war in the modern 
era, which is the period of direct confrontation between oriental 
and western civilization. The Mediterranean coast was the focus 
of convergence between them. The ottoman strengthened so their 
defense. 

The rulers of Algeria chose Tamentfoust site to build a tower for 
its strategic location that controls the entrance to basin Algeria 
from the east. The site has been the scene of many marine 
landing for a long time. The geographical nature  of the site witch 
is sandy beach free of rocky islands that can hinder ships 
relegated, And it has been facing all marine Attacks that will 
destroy the city during the Ottoman era, and many of them were 
Spanish such as " Charles Quint " campaign on the year 948 AH / 
1541 CE, "O'Reilly" campaign on the year 1190 AH / 1775 AD, 
and Don Antonio Parsilo first and second years ( 1197 e -1198 e / 
1783-1784m), and so rulers become aware of the need to fortify 
this point by building the tower "Tamentfoust" and to intensify 
the external defense of the city of Algiers, the tower was assigned 
to protect the port,-alternately with the port of Algiers-, as well as 
the protection of the western shore of Tamentfoust which is an 
important sector for ground landings, especially in the summer, 
where its shores water offers tranquility are well-protected from 
the winds and the North East if the above fleet to dock, 
endangering inevitably shells artillery, as it was It is a transit 
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point for the fleets of the in and out of the marina point, as 
assigned to him firing shots honorary salute and receive 
important rulers. 

The tower also includes various necessary military facilities, it 
came from an octagon otherwise built in Algiers during the 
Ottoman period and this format gives him similar privileges 
circular immunization, because the defenders of the zodiac find 
this freedom and speed when they try to spin the tower, as it 
provided all defense facilities is It contains a huge count of 
artillery guns openings interspersed with openings directed by 
land and sea, along with drawbridge and moat and refractor, 
which hampers anyone who tries to attack the dungeon entrance. 

 

 


