
 (Fort Malden) ثل موقع حصن مالدن التاريخي الوطني


مدخًال رائًعا لالطالع عىل تاريخ كندا العسكري يف بداياته، باعتباره

موقع االجت�ع التاريخي ب� لواء الس� إسحاق بروك وزعيم

الشو� تيكومسيه

كان الحصن ¥ثابة املعقل الربيطا� عىل حدود ديرتويت أثناء

حرب عام 1812والثورات التي اندلعت يف الفرتة ب� عامي

1837و 1838. ك� كان مرسًحا ألطول احتالل أمري¯ لألرايض

الكندية

اليوم تنتظرك تجربة فريدة وممتعة حال دخولك حصن مالدن ! فسواء كنت تريد

االستمتاع باملناظر الطبيعية الجميلة عىل طول نهر ديرتويت، أم تبحث عن تجربة

أصيلة تعود بك إىل أوائل القرن التاسع عرش، فلدينا ما يناسب الجميع

هل تعلم أن...

أول موقع عسكري يف هذا املكان، بُني يف عام 1796، أطلق عليه اسم حصن

أمهرستربغ

حصن أمهرستربغ كان طرفًا يف بداية حرب عام 1812 ونهايتها

È يبق أي يشء من التحصينات األوىل التي شيدت هنا نظرًا إلحراقها عام 1813 عىل

يد الربيطاني�

حصن مالدن استخدم كملجأ محيل تابع للمقاطعة بعد أن تخىل عنه الجيش


كنك أن تطرح علينا املزيد من األسئلة عن مايض الحصن سواء يف الفرتة العسكرية

أو ما بعدها

دليل الزائر



أثناء زيارتك لحصن مالدن

استكشف جميع املعاÈ أثناء تجوالك بأرايض الحصن أو عىل ممىش الواجهة املائية. ويف أثناء

رحلتك إىل تاريخ حصن مالدن الÑي واملتنوع سيستقبلك املوظفون برتحاب، وستجد يف

انتظارك مركزًا شه�ًا للمعرفة، ومشاهد تاريخية

يضم مركز املعرفة العديد من القطع الفنية الفريدة واألصلية، مثل العلم الوحيد املتبقي

للجمهورية الكندية. ك� توجد أنشطة تفاعلية لألطفال، مع عرض لفيلم إرشادي، و
كنك أيًضا

استك�ل زيارتك بالتجول يف متجر الهدايا

رس عرب بوابات الحصن، واستكشف كيف عاش الجنود وأرسهم خالل أوائل القرن التاسع عرش،

ف� زال الحصن يضم يف أجزائه الداخلية الثكنة األصلية التي يعود تاريخها إىل عام 1820،

فضًال عن مساكن الضباط، ومساكن الجنود واملطبخ، التي أعيد بناؤها

عىل بعد خطوات قليلة من حصن مالدن

استمر يف تجوالك ما بعد حصن مالدن إىل حديقة كينغز نيفي يارد، والتي تضم مبنى

املفوضية، الذي أنشئ عام 1831 ليكون ¥ثابة املكتب املسؤول عن رشاء البضائع وتخزينها.

(وتطلع عرب النهر لالستمتاع باملشاهد البانورامية لجزيرة بوا بلون (جزيرة بوبلو

يرجى زيارة املوقع www.pc.gc.ca/malden للحصول عىل مزيد من املعلومات

ادخل أغوار التاريخ من خالل أكÑ املواقع تفرًدا وقيمة يف البالد

 Facebook.com/FortMaldenNHS  

pc.fortmalden.pc@canada.ca

@ParksCanada 
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عنرب املعدات الحربية، عرشينيات القرن التاسع عرش

أكواخ املتقاعدينتقريبًا املتحف، حوايل 1904 الثكنات املسيجة رقم 1

(جزيرة بوا بلون (جزيرة بوبلو

عىل بعد 500 مرت من حديقة كينجز نيفى يارد (موقع قاعدة أمهرستبورغ

(البحرية التاريخي الوطني

الثكنات الطوبية



أبرز املعا� يف جولة الس� يف أنحاء حصن

مالدن

مركز الزوار

تم بناء هذا املبنى عىل طراز ”القرص الفرنيس القديم“ يف عام 1939، وكان يف األصل

.متحف حصن مالدن عندما أصبح الحصن حديقة تاريخية وطنية يف عام 1939

(أكواخ املتقاعدين العسكري�، حوايل عام 1851 (ُمرمَّمة

بعد أن غادر النظاميون الحصن، حل محلهم املتقاعدون املسجلون. وقد استقر هؤالء

.الرجال وعائالتهم قيد االحتياط العسكري حول الحصن، حيث تم بناء 86 كوًخا

املتحف، حوايل عام 1861

كان يف األصل مغسلة ومخبزًا مللجأ للمرىض العقلي� تأسس يف عام 1859. وبعد

إغالق امللجأ، تحول املبنى إىل مشغل لسحج األلواح الخشبية ثم تحول يف نهاية

املطاف إىل مسكن عائيل خاص يف عام 1918. وعىل إثر رشائه عام 1946، أصبح هذا

.املبنى اآلن ¥ثابة مركز للمعرفة، يضم معروضات حصن مالدن

(متاريس، 1813 و1838 إىل 1840 (بقايا

ïشيدت القوات األمريكية مواقع دفاعية فوق التالل املرتفعة، يف الركن الش�يل الغر

من الحصن، عندما استولت عىل الحصن يف عام 1813. وقد حفرت خنادق جديدة

وثبتت حواجز خشبية أسفل الخندق. ويف أعقاب حرب عام 1812، عندما حل السالم،

تم إه�ل إصالح التحصينات الدفاعية. ولكن، تم تعزيز الحصن يف 1838-1840

.وأعيد بناء املتاريس

(الثكنات املسيجة رقم 1، 1839 (حدود األساس

بنيت ثكنات ذات سياج خشبي مكونة من طابق� هنا للمساعدة يف إيواء الحامية

متزايدة العدد. وكان الغرض منها، جنبًا إىل جنب مع منشأة م�ثلة بنيت داخل

الحصن وأطلق عليها الثكنات املسيجة رقم 2، إيواء 400 جندي و عائالتهم. وقد

بقيت الثكنات حتى أوائل القرن العرشين، حيث قسمت ثم أعيد بناؤها بالقرب من

.الحصن باعتبارها ثالثة مساكن خاصة

(املطبخ الطو£، حوايل 1820 (حدود األساس

ضم املطبخ مرافق إلعداد حصص الطعام اليومية وكان منفصالً عن أماكن النوم عىل

سبيل االحتياط للتأم� من الحرائق. وقد أُهمل املبنى إىل أن وصل إىل حالة مرتدية

.وهدم يف عام 1853

(بالوعة، عرشينيات القرن التاسع عرش تقريًبا (حفريات

شكلت ملتقى نظام الرصف الخاص بالحصن. و
كن رؤية مرصف من الطوب

للمراحيض أسفل الحفرة. ومن هنا، كان يجري نقل مياه الرصف الصحي عرب الجدار

.الش�يل للحصن إىل مرصف مفتوح عند قاع الحفرة الش�لية

(املراحيض، 1820 (حفريات

كانت املراحيض املحاطة بسياج خشبي توفر مرافق صحية للجنود وأرسهم. وكانت هذه

املنشأة املغلفة بألواح خشبية مرتاكبة محاطة بسياج خشبي لحجب املبوالت الخارجية.

.وقد نقلت إىل موضع آخر عام 1841، وكل ما تبقى منها هو األساس الحجري املستكشف

مطبخ املستشفى، حوايل 1842

شيد يف وقت ما بعد عام 1842، وضمت هذه اإلضافة مطبخ املستشفى. ويالحظ وجود

.غاليت� كب�ت� استخدمتا يف تحض� الوجبات الخاصة املقدمة للمرىض

(الثكنات الطوبية، حوايل 1820 (ُمرمَّمة

آخر مبنى متبق من تلك املبا� التي ُشيِّدت بعد إعادة احتالل الربيطاني� حصن مالدن.

وكانت الثكنات املكونة من طابق واحد تتضمن ثالث غرف مصممة الستيعاب 66 جنديًا.

ويف أربعينيات القرن التاسع عرش، تم تحويل الثكنات بالحصن إىل مستشفى، وأضيف

.مطبخ إىل زاويته الجنوبية الرشقية

(عنرب املعدات الحربية، يف عرشينيات القرن التاسع عرش تقريًبا (بقايا

أنشئ يف األساس كعنرب للبنادق، ولكن جرى توسيعه وترقيته تدريجياً. وكانت تحفظ به

املؤن، واملستلزمات، واملعدات الحربية (املدافع وما يرتبط بها من معدات). واستخدم

ïالعنرب يف عدد من األغراض قبل تدم�ه يف أوائل القرن العرشين. وال تزال بقايا جداره الغر

.قاûة

(ثكنات الضباط الطوبية، 1839 (حدود األساس

تم إنشاؤها أثناء الثورة، وكانت ثكنات الضباط عبارة عن مبنى من طابق� يحتوي عىل

üان غرف يف الطابق األريض وأربع يف الطابق العلوي. وخالفا للجنود، كان لكل ضابط

غرفته الخاصة التي تضم مدفأة. أما الطابق الثا� فكان مخصًصا ملعيشة القا�û عىل خدمة

.الضباط

(غرفة حرس الضباط ومساكن ضباط الصف الطوبية 1839 (حدود األساس

تقع إىل الجنوب من بوابة الحصن، وهي عبارة عن مبنى من طابق من الطوب يتضمن

.مساكن لضابط املناوبة ولضباط الصف تتضمن مساحة تخزينية يف ِعليّة املبنى

(بيت الحرس الطو£، حوايل 1821 (حدود األساس

كانت هذه املنطقة تضم مبنى طوï مسيج يحتوي عىل زنزانت�، وغرفة للجنود املناوب�، وقبو

ر بيت الحرس يف خمسينيات القرن التاسع عرش، وتكاد تكون حدوده للحبس االنفرادي. وقد ُدمِّ

.قد طمست باملطبخ واملغسلة اللذين أُنشئا وقت وجود امللجأ

املوقع التاريخي الوطني ملنارة جزيرة بوا بلون

لعبت املنارة التي تم إنشاؤها عام 1836 دوًرا مهً� يف املالحة يف نهر ديرتويت. وكان

للجزيرة ذاتها أهمية اسرتاتيجية يف الدفاع عن حصن مالدن خالل عامي 1837 – 1838

.إبان فرتة إغارة الثوار الكندي� عىل الحدود من الواليات املتحدة
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