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في الجنوب الجزائري، العالقة بين اإلنسان 
والنخلة عالقة عمرها تاريخ البشرية

زراعة النخيل 
هي الحل المستدام 

لتنمية الجنوب الجزائري

عنا�صر التوازن البـيئي بالواحات اإال اأن عوامل 

عديدة  اأ�صنافًا  وتهدد  وجودها  تهدد  كثرية 

اأن  لدرجة  �صنفًا(   60 من  )اأكــر  التمور  من 

بع�ض االأ�صناف اختفت كليًا من ال�صوق وحتى 

اليدوية  احلـــرف  عــن  ناهيك  ــواحــات،  ال مــن 

وال�صعف  اجلــريــد  على  تعتمد  التي  الرتاثية 

ا�صتمر  اإذا  النخلة.  مكونات  وباقي  والكرناف 

لها  بديل  ال  اأ�صا�صية  ثروة  �صنفقد  كهذا  و�صع 

بالزوال،  املهدد  البيولوجي  التنوع  بحماية  اإال 

واليوم اأ�صناف كثرية من التمور ت�صكو االإهمال 

البيو�ض  اأخرى. مر�ض  اأ�صناف  يف حني زالت 

يف  النخيل  تهدد  التي  العوامل  قائمة  يرتاأ�ض 

وجب  ولهذا  اأفريقيا  و�صمال  العربي  املغرب 

التوجه اإىل تنويع االأ�صناف بعيدًا عن االعتماد 

ال�صمعة  ذي  نـــور«  »دقــلــة  �صنف  على  الكلي 

التجارية العاملية.

اإ�صافة اإىل االآفات ومتطلبات ال�صوق، �صاهمت 

النخيل  و�ــصــعــيــة  ــور  ــده ت يف  اأخــــرى  ــل  ــوام ع

فتيحـة ال�شـرع

كاتبة يف جمال البيئة والتنمية - اجلزائر

ع�صو الرابطة العربية لالإعالميني العلميني

fatihachara@yahoo.ca

بالد النخلة ما تخلى

النخلة  )بــالد  تقول  حكمة  ال�صعبي  تراثنا  يف 

فيها  تنبت  التي  البالد  اأن  مبعنى  تخلى(  ما 

الآخر  جيل  من  اأهلها  عليها  ويحافظ  النخيل 

يف  اأي�صًا  وجــاء  احلاجة.  وال  اجلــوع  تعرف  ال 

»اإن  وكــذلــك  متــر«  وفيه  بيت  يجوع  »ال  االأثـــر 

من  واأعظم  فيه«  داء  وال  ــداء  ال يذهب  التمر 

ذلك كله ما جاء يف القراآن الكرمي »وهو الذي 

اأن�صاأ جنات معرو�صات وغري معرو�صات والنخل 

والزرع خمتلفا اأكله والزيتون والرمان مت�صابها 

وغري مت�صابه كلوا من ثمره اإذا اأثمر واأتوا حقه 

يوم ح�صاده وال ت�صرفوا اإنه ال يحب امل�صرفني« 

)االأنعام 141(

احلال يف اجلنوب...

واحات اجلزائر؛ كباقي واحات املغرب العربي 

ارتبط  امــتــداده؛  على  العربي  الــوطــن  وحتى 

وجودها ارتباطًا وثيقًا بزراعة النخيل. النخلة 

من  وعــنــ�ــصــرًا  رزق  م�صدر  و�صتبقى  كــانــت 
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الأخــرى  منطقة  من  حدتها  تختلف  والتمور، 

وهي: الت�صدير نحو االأ�صواق املحلية املجاورة، 

مهنة  عن  ال�صباب  وتخلي  والعاملية  الوطنية 

الزراعة واالجتاه اإىل وظائف اأخرى باالإ�صافة 

تقل�ض  اإىل  اأدى  الــذي  االإ�صمنت  زحــف  اإىل 

الواحات .

جمهودات تبقى حماوالت...

الإنــقــاذ  �ــصــنــوات م�صت ظــهــرت حمـــاوالت  يف 

فيها  يتم  منوذجية  مــزرعــة  كاإن�صاء  الو�صع 

بغر�ض  النخيل  مــن  خمتلفة  اأ�ــصــنــاف  جمع 

حماية االأ�صناف املهملة، لكن مثل هذه املزارع 

ما  وهو  م�صتمر  ب�صكل  وتعهدًا  �صيانة  يتطّلب 

النوع  هذا  يعمر  مل  وبالتايل  �صمانة  ميكن  مل 

اأن  امل�صروع  َيعترب  كما  طــويــاًل.  امل�صاريع  من 

الفالح العن�صر االأ�صا�صي الذي يجب حت�صي�صه 

واالإر�ــصــادات،  باملعلومات  وتزويده  )توعيته( 

ليتو�صع  والت�صهيالت،  ـــادي  امل الــدعــم  حتى 

لتكوين  والباحثني  لي�صمل اجلمعيات  االهتمام 

من  لال�صتفادة  ت�صتعمل  املعلومات  من  بنك 

التجارب الرائدة �صواء يف امليدان اأو يف خمابر 

البحث.

فوائد وعوائد

اأن نواة التمر ت�صلح الأن تكون  اأثبتت التجربة 

يف  زيــادة  عنه  ينتج  مما  للما�صية  جيدًا  علفًا 

اإنتاج احلليب واللحوم، كما اأن التمر هو االأن�صب 

ال�صحراوية  البيئة  يف  خا�صة  االإن�صان  لتغذية 

فهو يحتوي على ال�صكريات �صريعة االمت�صا�ض 

)اله�صم(، الفو�صفور، حريرات مهمة للن�صاط 

الفكري والع�صلي. كما يدخل التمر يف حت�صري 

ال�صنع  حملية  م�صروبات  وحتى  حلويات  عدة 

مثل: زيريزة، مقروط التمر، الريد، الرفي�ض، 

ب. زيادة على مربى ا�صمه الرُّ

لي�ض هذا فقط بل فوائد النخلة اأكر من ذلك، 

وكذلك  منها،  كذلك  ت�صنع  الـــورق  فعجينة 

البخور املعطر للجو وغري امل�صر بالبيئة ي�صنع 

الياب�صة.  التمر  اأ�صناف  بع�ض  مــن  اأ�صا�صًا 

االإن�صان  ــراث  وت حياة  من  جــزء  النخلة  والأن 

واأ�صعاره  األعابه  يف  حا�صرة  فهي  ال�صحراوي 

و�صريكة  اأنــهــا  لــدرجــة  حكمه  وحتى  واأغــانــيــه 
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احلــيــاة يف مــنــزلــة واحـــــدة، فــكــالهــمــا رمــز 

القا�صية،  والظروف  املعاناة  وجه  يف  لل�صمود 

اأي�صًا  والعطاء وكالهما مالذ للرجل. وللمراأة 

تقوم  التمور،  نى  جتجُ فحني  املهام،  من  ن�صيب 

املراأة بعملية الفرز، فاجليد للت�صويق وما تبقى 

اأخرى منها:  اإىل م�صتح�صرات  تتكفل بتحويله 

اخلل، اخلمرية، املربى.

اإمكانية التعاون العربي 

ــــدول الــعــربــيــة تــتــواجــد بــهــا زراعـــة  ــب ال اأغــل

اأن كل واحدة منها تتوفر على  النخيل واملوؤكد 

النخيل،  زراعة  ومعطيات مهمة عن  معلومات 

وباملقابل كل واحدة لها من التجربة وامل�صاكل 

جماالت  عن  البحث  �ــصــرورة  اإىل  يدفعها  ما 

للتعاون وتبادل اخلربات. هنا يظهر جليًا دور 

املكتوبة،  اأ�صكالها:  بكل  االإعـــالم  و�صائل  كل 

امل�صموعة واملرئية، يف ربط طريف احللقة التي 

تنطلق من الفالح وت�صل اإليه مرورًا بقطاعات 

ال�صناعة،  البحث،  معاهد  البيئة،  الفالحة، 

التجارة، ال�صياحة وغريها.

تتحدد  بها  خا�صة  اأ�صناف  لها  منطقة  كل  اإن 

ــة واملـــنـــاخ. حــتــى يف  ــرتب وفـــق نــوعــيــة املـــاء وال

تجُ�صتغل  كانت  م�صى،  وقت  ويف  العربية  الــدول 

وال�صعف  اجلــريــد  فمن  النخلة:  مكونات  كــل 

تجُ�صنع االأدوات واالأثاث والتحف؛ ومن اجلذوع 

اله�ض  اأما  واملقاعد،  واالأبــواب  البيوت  �صقوف 

من اجلذوع في�صتعمل وقودًا اأو اأحوا�صًا لغر�ض 

تنتع�ض  ال�صل�صلة  هذه  و�صمن  الزينة،  نباتات 

عدة قطاعات وت�صرتزق عدة عائالت. 

العودة اإىل االأر�ض هي التنمية

خدمة  ونــبــذوا  االأريـــاف  الكثري  هجر  حني  يف 

اأقلية خو�ض جتربة  البع�ض وهم  االأر�ض، قرر 

عن  بعيدًا  وا�صعة  هكتارات  بزرع  اال�صت�صالح 

مراهنني  املــلــوثــة،  واأجــوائــهــا  املدينة  �صخب 

تعوي�صًا  م�صتقباًل  لتكون  عــذراء  اأرا�ــض  على 

لتلك التي اكت�صحتها املدن االآخذة يف التو�صع. 

واأي�صًا لتكون م�صدرًا هامًا ي�صاهم يف انتعا�ض 

التوازن  بيئية تراعي  اأنظمة  الزراعة ويف خلق 

وحتافظ على التنوع البيولوجي.

على  ت�صطف  نراها  ما  غالبًا  التجارب  تلك 

�صقه  يف  واحــد  رقــم  الوطني  الطريق  حــواف 

�صعوبة  اأ�صحابها  يتحا�صى  حتى  ال�صحراوي، 

وجهتنا  امل�صالك.  غياب  ب�صبب  اإليها  الو�صول 

كانت على بعد 40 كلم من قلب مدينة غرداية 

ــاجتــاه حــا�ــصــي لــفــحــل، حــيــث تــتــفــرع طريق  ب

تنت�صب  زالــت  ما  عــرق  اإىل  ــوؤدي  ت �صحراوية 

فيه بئر ارتوازية بعمق 500 م تعود اإىل حقبة 

ين�صاب  التي  القليلة  االأبيار  من  وهي  ما�صية، 

ماوؤها العذب الفرات مالئًا الدالء.

يف هذه املنطقة ذات الطبيعة املناخية اجلافة 

النخلة  الــكــبــري، اخــتــريت  واملــــدى احلــــراري 

كدعامة وحل�صن ال�صدف اجتمعت كل الظروف 

من توفر املاء العذب اخلايل من االأمالح؛ اإىل 

اأهمها  املتنوعة  املكونات  ذات  الرتبة  طبيعة 

ومتنع  اجلـــذور  بتوغل  ت�صمح  التي  احلــجــارة 

ال�صطح كما هو  ت�صكل طبقة من االأمالح على 

ال�صحراوية.  الواحات  من  العديد  يف  حا�صل 

اأّما �صنف النخيل فقد وقع االختيار على النوع 

الأنها  العاملية  ال�صهرة  ذي  نور«  »دقلة  امل�صّمى 

االأن�صب يف مثل هذه العروق ال�صحراوية.

در�ض يف التحدي

بغية  هكتارات  ع�صرة  م�صاحة  بتهيئة  كانت  اإذ 

غر�ض  وال�صقاية،  الرعاية  اأ�صغال  يف  التحكم 

للفح�ض  خ�صعت  ف�صيلة   700 حــوايل  عليها 

البيو�ض.  مر�ض  اأفتكها  اأمرا�ض  وجود  خ�صية 

�صعيفة  تكون  للرياح  الف�صائل  مقاومة  والأن 

هذه  تقتلعها  حيث  االأوىل  املــراحــل  يف  جـــدًا 

الف�صائل  لتثبيت  الفالح  هنا  يتدخل  االأخــرية، 

كلما اقت�صت ال�صرورة بو�صع كومة من الرمل 

الف�صيلة  بلب  امل�صا�ض  عدم  مراعاة  مع  حولها 

طول  على  بينما  الــكــافــيــة.  التهوية  ل�صمان 

م�صدات  �صف  مت  فقد  اال�صت�صالح  حميط 

للرياح من جريد النخل واأ�صجار نبات الزيتون 

اجلفاف  لنوبات  مقاومته  ميدانيا  اأثبت  الذي 

وهذا لفرتات طويلة.

اإىل  الفالحون  جلــاأ  الهكتارات،  هــذه  ول�صقي 

املياه  يقت�صد  فــّعــال  كنظام  التقطري  نــظــام 

اأنها  تّيقنوا  كما  الــطــرق.  كــل  جــربــوا  بعدما 

ال�صارة  االأع�صاب  منو  ملنع  االأجنــع  الطريقة 

المستقبل هو 
الزراعة.. هو العودة 

لخدمة األرض 
وفق ما يحفظ لها 

خصوبتها
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حني  االأوىل  املرحلة  يف  ظهر  الــذي  اخلز  مثل 

كانوا يعتمدون على تخزين املاء داخل اأحوا�ض 

على  مفتوحة  م3   400 تــقــارب  ب�صعة  كبرية 

الهواء الطلق كما كان من قبل.

الفالحون  يعتمد  هــذا،  يومنا  واإىل  وكــذلــك 

ذلك  يف  م�صتثمرين  التقليدي  التلقيح  على 

ممار�صات اأملتها التجربة كح�صن اختيار موقع 

)ذكــار(  الطلع  لغبار  احلامل  املذكر  النخل 

نخلة   500 لكل  )فمثاًل  الرياح  اجتــاه  ح�صب 

اأهــم  باعتبارها  مــذكــر(  نــخــالت   10 هــنــاك 

عملية  يف  تــتــدخــل  الــتــي  الطبيعية  الــعــوامــل 

تربيته  النحل من خالل  لها  واأ�صيف  التلقيح، 

ــة. اأيــ�ــصــًا مــن بــني املــهــارات  ــدول بــدعــم مــن ال

املحلية التي �صدت انتباهنا وجود نبات الب�صل 

امل�صنني  الفالحني  اأحــد  اأخــربنــا  حيث  بكرة 

الذين ورثوا الفالحة »اأن رائحة الب�صل جتلب 

غبار  واأطرافها  اأجنحتها  بني  حتمل  ح�صرات 

الطلع فت�صاعد هي كذلك يف عملية التلقيح«.

النخلة هي االأن�سب

الفالحني  ــظــار  اأن تبقى  اخلــطــوة،  هــذه  بعد 

موجهة اإىل الطور االأول لظهور الثمار امل�صماة 

وجــوان  مايو  بني  ما  الفرتة  يف  ر�صوم  حمليًا 

االأخــرية  هــذه  تتعر�ض  فقد  ويــونــيــو(،  )مــايــو 

يف  )بــوفــروة(  با�صم  تعرف  عنكبوت  لهجوم 

�صكل  العنكبوت ع�صها يف  تبني هذه  اجلزائر. 

الثمرة  حول  رمادية  اأو  بي�صاء  مغزلية  خيوط 

يف  ذلــك  فيت�صبب  اإليها  ال�صوء  و�صول  مانعة 

اإىل  ــوؤدي  ي مما  ال�صوئي  البناء  عملية  تعطل 

يفقد  ولــهــذا  توقفه،  ثمة  ومــن  النمو  تباطوؤ 

اإن  مبكرة  مرحلة  يف  حما�صيلهم  الفالحون 

فقط  هــذا  ولي�ض  اأوانــهــا.  يف  املكافحة  تتم  مل 

التمر  دودة  اأي�صًا  فهناك  النخيل،  يتهدد  ما 

�صوداء  نقط  �صكل  يف  تنت�صر  التي  والفطريات 

ويكمن  والــثــمــار  اجلــريــد  طــول  على  وبي�صاء 

من  �صور،  وبعدة  انتقالها؛  �صرعة  يف  خطرها 

نخلة الأخرى ومن حقل الآخر، ويت�صدر مر�ض 

وحل�صن  لكن  النخلة.  ــداء  اأع قائمة  البّيو�ض 

احلظ مل ت�صجل اأي حالة منذ عدة �صنوات. من 

تكلفة،  واالأقل  فعالية  االأكر  الوقاية  بني طرق 

هي مادة اجلري حول جذع النخلة للق�صاء على 

اإىل كونها مادة تخلو  باالإ�صافة  االآفات،  اأغلب 

من االأ�صرار اجلانبية.

ع�صوية  مــواد  اإىل  النخلة  حتتاج  نبات،  وككل 

ت�صمن لها النمو اجليد، حيث برهنت املمار�صة 

وبع�ض  االإبــل  بقايا  من  اأف�صل  هناك  لي�ض  اأن 

بعد  على  الــرتاب  يف  تدفن  التي  احلديد  قطع 

الرئي�صي  اجلـــذر  مــن  ال�صنتيمرتات  بع�ض 

للنخلة.

عوائد وفوائد

تــردد  االأم  النخلة  مــن  الف�صيلة  ف�صل  عند 

عبارات واأهازيج متوارثة من الرتاث ال�صعبي، 

اإنها حلظة ميالد حياة جديدة جترى بكل دقة 

وباأدوات ي�صرتط اأن تكون حادة ومعقمة بالنار. 

وفور اإنهاء عملية الف�صل يدهن مو�صع القطع 

يــوؤذي  الــذي  املــاء  لدخول  منعًا  د�صمة  مبــادة 

تبداأ  االأم،  النخلة  وبف�صلها عن  النخلة.  جذر 

حتددها  عمرها  من  جديدة  مرحلة  الف�صيلة 

يف�صل  وهنا  حتت�صنها،  التي  االأوىل  الــرتبــة 

الفالحون؛ بحكم خربتهم ودرايتهم بالنخيل؛ 

ال�صايف  الرمل  من  بقليل  الغر�ض  حفرة  ملء 

يكون حتته ذبال من بقايا االإبل. بعد الف�صيلة، 

خم�ض  النخلة...  ثم  اجلبار  يجُ�صمى  ما  يكون 

�صنوات من النمو حتى يتبني للفالح اإن كان قد 

وفق يف اختيار ال�صنف اأم ال. اأّما الثمار االأوىل 

يف  تتح�صن  النوعية  متو�صطة  فتكون  للنخلة 

ال�صنوات املوالية �صريطة توفر العناية الكافية. 

االإن�صان  بني  العالقة  اجلزائري،  اجلنوب  يف 

والنخلة عالقة عمرها تاريخ الب�صرية، عالقة 

اإىل الفطام و�صنوات املرح  اأي�صًا ميتد  عمرها 

بني النخيل وامل�صامرة يف ليايل ال�صيف، فكيف 

ال يرى يف غر�صها رجل ال�صحراء ا�صتمرارًا له 

ولالأجيال املقبلة.

البحث العلمي وم�ساكل الواقع!

يقدمه  قد  ما  اإىل  اال�صت�صالح  فالحو  يتطلع 

املعاهد  يف  يتم  الـــذي  العلمي؛  البحث  لهم 

عند فصل الفسيلة 
من النخلة األم تردد 
عبارات وأهازيج من 

التراث الشعبي، إنها 
لحظة ميالد حياة 

جديدة
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اجلزائرية؛ من حلول مل�صاكلهم املرتاكمة فهم 

زاد  النخيل  من  كبرية  اأعداد  خ�صارة  يخ�صون 

طولها اإىل حد �صار من ال�صعب االهتمام بها، 

واالأدل على ذلك تلك احلقول والب�صاتني التي 

اأهملت لهذا ال�صبب فقد قل اإنتاجها.

ومن بني امل�صاكل اأي�صًا التي تنتظر حلواًل غزو 

كــل مو�صم(  اأفــعــى يف   80 االأفــاعــي )مبــعــدل 

واجلربوع الذي يتكاثر باملقابل كلما مت الق�صاء 

قوية  رغبة  وجود  مع  خ�صو�صًا  االأفاعي.  على 

ــواد  ــدى بع�ض الــفــالحــني الجــتــنــاب كــرة امل ل

�صاملة  التجارب  تلك  تو�صع  ظل  يف  الكيماوية 

العنب  الكمري،  التفاح،  مثل:  مثمرة  اأ�صجارًا 

بكرة، وباقي احلم�صيات، وحتى التوت، اللوز، 

املوز...اإذ ت�صقى كلها بالتقطري.

الـرهانات امل�ستقبلية

يف ال�صنوات االأخرية اأ�صبح اجلنوب اجلزائري 

التو�صع فيه ح�صب  �صيزداد  للم�صتثمرين،  قبلة 

باملخطط  يجُ�صمى  ما  تطبيق  بف�صل  التوقعات، 

غاية  اإىل  املمتد  العمرانية  للتهيئة  الوطني 

اإيجابية  انعكا�صات  له  �صيكون  مّمــا   ،2030

على جمال الفالحة اأو ما ي�صمى باال�صت�صالح.

موارد طبيعية واأخرى ب�سرية

حــوايل  اجلـــزائـــري  اجلــنــوب  م�صاحة  ــقــدر  تجُ

م�صاحته  وتــتــمــيــز  مــربــع،  كــيــلــومــرت  مــلــيــوين 

ال�صا�صعة هذه بتنوع ت�صاري�صها )جبال، رمال، 

عروق..(، مع وجود مائدة مائية جوفية مهمة 

بعناية  املدرو�صة  االرتــوازيــة؛  ــار  االآب تكفي  اإذ 

للطاقة  ا�صتعمال  دون  ال�صتغاللها  واملراقبة؛ 

وبالتايل تقل التكلفة خ�صو�صًا يف مناطق مثل 

املنيعة، زلفانة، القرارة، حا�صي لفحل، وحتى 

اإىل اجلنوب الغربي كاأدرار، وتوات. كما يتيح 

كبرية  اإمكانيات  الطبيعية  الظروف  اختالف 

لتنوع املحا�صيل الزراعية.

الفالحية  املعاهد  من  �صنويًا  يتخرج  وباملقابل 

الــبــالد اآالف  نــواحــي  املــتــواجــدة عــرب خمتلف 

مهند�صني  بني  الب�صرية(  )املــوارد  االإطـــارات 

ا�صتغلت  ما  اإذا  العنا�صر  هــذه  كل  وتقنيني. 

وفق ا�صرتاتيجية ر�صيدة وم�صتدامة مكنت من 

من  الفالحة  قطاع  يف  جــذري  تغيري  اإحـــداث 

وتقنيات  علمية  وبحوث  معارف  اإدخــال  حيث 

حديثة تقدم حلواًل للم�صاكل من خالل التحكم 

ال�صياق  هــذا  ويف  االإنــتــاج.  وكمية  نوعية  يف 

ــزراعــات  ال جمــال  يف  الــدعــم  الكثري  ينتظر 

والبطاطا،  والــكــروم  كالقمح  اال�صرتاتيجية 

وفــرة  ت�صنعها  الــتــي  امل�صاكل  مــن  واخلــــروج 

يف  املحا�صيل  بع�ض  مــع  يحدث  كما  ــتــاج  االإن

الذي جنح  البطاطا  املناطق كمح�صول  بع�ض 

يف  �صوف  وادي  مبنطقة  للنظر  ملفت  ب�صكل 

لكن  التون�صية،  احلدود  عند  ال�صرقي  اجلنوب 

يف ظل غياب موؤ�ص�صات تتكفل بعملية التخزين 

والت�صويق وحتى ال�صناعات الغذائية التحويلية 

يتحول االإنتاج الوفري اإىل عبء.

خلدمة  الــعــودة  هو  ــزراعــة...  ال هو  امل�صتقبل 

االأر�ض وفق ما يحفظ لها خ�صوبتها... عبارة 

ظل يرددها على م�صامعنا اأحد الفالحني وكاأنه 

يريد اأن يحّمل اجلميع هذه االأمانة.

هل ي�سمد نظام ال�سقي التقليدي

الطريق  عــرب  غــردايــة  واليــة  اإىل  الــداخــل  اإن 

الــوطــنــي رقـــم واحــــد؛ الــــذي اأجنــــزه �صباب 

اخلدمة الوطنية يف �صنوات ال�صبعينيات؛ ي�صد 

انتباهه منظر واحات النخيل التي متتد و�صط 

الرمل وال�صخر االأ�صم، حيث تقول احلكاية اإن 

املنطقة كانت يف القدمي بيداء قاحلة ال ي�صمع 

فيها اإال �صوت الرياح وال يرى اإال احلجر االأ�صم 

حّط بها الرجل ال�صحراوي رحاله ليبداأ رحلة 

التحدي...

غــردايــة  اأر�ــــض  وطــئــنــا  ال�صم�ض  غـــروب  مــع 

اجلــزائــر  جــنــوب  كلم   600 م�صافة  قاطعني 

تعترب  فهي  موقعها  اإىل  وبالنظر  العا�صمة، 

�صهل  تــرتبــع على  الــكــربى  الــ�ــصــحــراء  بــوابــة 

هذا  يتخلل  اجلبال.  من  جمموعة  اأ�صفل  يقع 

ال�صهل واد يطلق عليه وادي ميزاب. ويف هذه 

املنطقة ال�صحراوية ال�صخرية، حيث يح�صب 

األف  لكل �صرب  ويو�صع  األف ح�صاب  لكل قطرة 

ليبني  ال�صخر  يطّوع  االإن�صان  راح  تخطيط، 

فوقه م�صكنه تاركًا الرتبة للزراعة، فاأ�صبحت 

»امل�صكن واخل�صرة« حا�صرة يف  بذلك معادلة 

كل ح�صاباته، فال يجوز الأي طرف من املعادلة 

هذا  االأعــــراف.  ح�صب  االآخـــر  حمــل  يحل  اأن 

من  واحــات  بني  يجمع  الــذي  البديع  الن�صيج 

األهم  قد  حملية  بناء  مــواد  من  وق�صور  نخيل 

الفرن�صي  املعماري  املهند�ض  ومنهم  الكثريين 

.«  Le Corbusier»لوكوربزي

منطقة  هــي  غــردايــة  اأن  جــيــدًا  نعلم  والأنــنــا   

وتذبذب  االأمطار  ت�صاقط  قلة  ت�صكو من  جافة 

يعادل  اأي ما  بال�صنة  45 ملم  ف�صوله، حوايل 

�صاألنا عن �صر  ال�صنة،  اأيام ممطرة يف  ع�صرة 

هذه الواحات الغناء التي متتد على طول �صهل 

وادي ميزاب ذي 86 األف كيلومرت؟

االإن�سان و�سراع البقاء

مبعية  اإال  غــردايــة  اأ�ــصــرار  اكت�صاف  ميكن  ال 

جولتنا  ويف  املنطقة،  اأهل  من  �صياحي  مر�صد 

الذي  يزجن  بني  من  عدون  عمر  رافقنا  هذه 

اأخربنا قائاًل: »اإن اإ�صرار االإن�صان على البقاء 

يف  التفكري  اإىل  دفــعــه  غــردايــة  يف  والتعمري 

املياه  ا�صتخراج  حيث  من  حمكم  �صقي  نظام 

وجتميعها وتوزيعها توزيعًا عاداًل«.

ويعترب هذا النظام الر�صيد الذي اأر�صاه االأوائل 

واأ�صلح  اأقـــدم  مــن  ــرون  ق ثمانية  حــوايل  منذ 

باخل�صو�ض  يالئم  العامل  يف  ال�صقي  اأنظمة 

اأغــلــب  عــرب  منت�صر  وهـــو  اجلـــافـــة،  املــنــاطــق 

عمري 76 سنة وما 
زلت أفرح كاألطفال 

حين تنزل أولى 
قطرات الغيث 

ويجري السيل حاماًل 
معه الماء والطمي 
الضروري لخصوبة 

التربة
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واحات غرداية وق�صورها اخلم�ض، مما ي�صمح 

با�صتغالل املياه ا�صتغالاًل كاماًل، بحيث ت�صتفيد 

العن�صر  هـــذا  مــن  ح�صتها  مــن  نــاحــيــة  كــل 

املعي�صية  ال�صكان  حاجيات  يكفي  مبا  احليوي 

وكذا الفالحية.

وح�صب امل�صرفني عليه من بع�ض اأبناء املنطقة 

ال�صاأن يف  هو  كما  به  يت�صبثون  زالوا  ما  الذين 

النقاط  على  يعتمد،  فهو  يزجن،  بني  ناحية 

تالقيها،  نقاط  االأوديــــة،  اجتــاهــات  التالية: 

البع�ض  زال  وما  جماريها.  واأخــريا  حدودها، 

جتــاوزت  التي  االآبـــار  يقيمون  هــذا  يومنا  اإىل 

كل  من  النا�ض  يوؤمها  جارية  ك�صدقة  االآالف 

لل�صرب  هي  مياه  من  يحتاجونه  ما  مللء  جهة 

النكهة  ذي  ال�صاي  كــاأ�ــض  لتح�صري  اأو  فقط 

الأنها  االآبـــار  مياه  يحبذون  فــهــوؤالء  اخلا�صة، 

�صائغة وخالية من مادة الكل�ض امل�صرة.

عيون باجتاه ال�سماء

الكائن  ال�صقي  لنظام  زيارتنا  لنا  لقد �صمحت 

مبنطقة تاجننت مب�صاهدة العنا�صر االأ�صا�صية 

متكاملة  اأجـــزاء  ثالثة  يف  وتتمثل  لــه  املكونة 

وهي:  توزيعها،  ثم  و�صرفها  املياه  جر  ت�صمن 

هذه  كل  واالأم�صاط.  وال�صدود  التوزيع  �صواقي 

العنا�صر موجودة يف بداية ال�صيل نظرًا ملالءمة 

تكون  حيث  ال�صيل  نهاية  خالف  على  املكان، 

االآبار مهياأة حلجز املاء.

تغمر  االأمطار  نــزول  جــراء  الــواد  يفي�ض  حني 

املياه الواحات وهنا ياأتي دور النظام التقليدي 

منها  جــزء  بحيث  النعمة  هــذه  ا�صتغالل  يف 

لرتتوي  الواحات  نحو  وا�صعة  يوجه عرب جمار 

باحمد اللوت من  املهند�ض  يبنّي  الفائ�ض؛  اأّما 

في�صرف  وترقيته؛  مــزاب  واد  حماية  ــوان  دي

م�صارف  اأن�صئت على  منافذ  ال�صدود عرب  نحو 

الواحات للتحكم يف كمية املياه املتدفقة، فاإذا 

امتالأت ال�صدود يعود الباقي اإىل جمرى الواد 

مغذيًا بذلك الطبقة اجلوفية اأثناء �صريانه.

مياه  ت�صلها  ال  والتي  املرتفعة  الب�صاتني  ــا  اأّم

اأثناء  اأمامها حفر عميقة متتلئ  الغدير حتفر 

جريان ال�صيل تدعى باللهجة املحلية » اأّجام«، 

ح�صب  الب�صاتني  هــذه  اأ�صحاب  ي�صتخرج  ثم 

املحتجزة  املــيــاه  كمية  اأحــدهــم  لنا  رواه  مــا 

م�صتعملني الدواب على الطريقة التقليدية قبل 

اأن جتف احلفر اأو ينفذ ماوؤها اإىل االأعماق.

اجلفاف قادم

املياه  وجود  توقعنا  �صتاء،  ف�صل  الف�صل  والأن 

رئي�ض  �صالح  باعلي  ال�صيد  اأن  غــري  بــوفــرة 

اأن  لنا  ذكر  يزجن  لبني  البيئة  حماية  جمعية 

حيث  مــن  �صحيحة  كــانــت  ال�صنة  هــذه  بــدايــة 

فيها  تتذبذب  غرداية  حال  هو  وهذا  االأمطار 

يكون  فاأحيانًا  الغيث.  بتذبذب  االإن�صان  حياة 

الطوفان يف دقائق واأحيانًا جتف ال�صواقي حتى 

كتجاعيد  تبدو  حتى  �صنوات  ثالث  من  الأكــر 

حفرها الزمن.

الأجزاء  الدائمة  ال�صيانة  وبف�صل  م�صى  فيما 

بكاي  اأحــمــد  ال�صيد  لنا  �ــصــرح  ال�صقي  نــظــام 
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اأحد �صيوخ املنطقة املعّمرين » كانت الظروف 

املياه الأننا كنا  توؤثر كثريًا يف وفرة  القا�صية ال 

وكانت  اخل�صب  اأوج  يف  حتى  للجفاف  نتهياأ 

اأعيننا ال تغفل عن رعاية و�صيانة نظام ال�صقي 

هذا.« ثم وا�صل حديثه الذي يبعث القلق على 

كيف  لنا  ذاكــــرًا  الثمني  االإرث  ــذا  ه م�صري 

اجلماعي  العمل  وهي  التويزة  اأعمال  نق�صت 

التالفة  االأجـــــزاء  تــرمــيــم  بــغــر�ــض  الــتــطــوعــي 

تعرقل  التي  الروا�صب  من  املمرات  وتنظيف 

تدفق املياه عربها. زيادة على زحف اال�صمنت 

للزراعة  املخ�ص�صة  االأرا�ــصــي  اأكت�صح  الــذي 

الفالحي  الن�صاط  عــن  النا�ض  تخلي  ب�صبب 

)الزراعي( الذي كان امل�صدر االأ�صا�صي لرزق 

العائالت يف وقت �صابق. 

املــرة  ــذه  وه الب�صاتني  ــل  داخ توغلنا  وا�صلنا 

داخل تلك املحيطة بق�صر تغردايت يف اجلهة 

ال�صمالية للوالية باجتاه �صاية بن �صحوة حيث 

والع�صافري  الــدواب  �صوت  اإال  فيها  �صمع  يجُ ال 

من حني الآخر، التقينا باأحد الفالحني يف زيه 

التقليدي، ورغم كرب �صنه اإال اأن عزمية ال�صباب 

مل تفارقه، وحني اأدرك �صبب جميئنا ا�صرت�صل 

قائاًل »عمري 76 �صنة وما زلت اأفرح كاالأطفال 

ال�صيل  الغيث ويجري  اأوىل قطرات  تنزل  حني 

خل�صوبة  ال�صروري  والطمي  املاء  معه  حاماًل 

الذي  البيت  هذا  »حتى  بيده  اأ�صار  ثم  الرتبة« 

ع�صت فيه اأغلب �صنوات عمري �صنعته من طني 

الواد فهو منع�ض �صيفًا ودافئ �صتاء.«

نفو�صنا  يف  طوياًل  اأثرها  يدم  مل  الفرحة  هذه 

حني وقعت اأعيننا على اأجزاء كبرية من نظام 

تهدمت  وقــد  الناحية  بــهــذه  التقليدي  الـــري 

ودفــنــت حتــت الــرمــل وبــقــايــا جـــذوع النخل. 

فربغم وجود هيئة حملية ت�صمى »اأمّناء ال�صيل«  

اأن  اإال  النظام  و�صيانة  ت�صيري  على  ت�صرف 

جمهودها لوحدها يبدو جليًا غري كاف.

هل من خطة الإنقاذ ما تبقى؟

قبل  مــن   1982 عــام  غــردايــة  واليـــة  �صنفت 

النظام  ويعترب  حممي  عاملي  كرتاث  اليون�صكو 

تراثًا  ال�صيل  مياه  وتق�صيم  لت�صيري  التقليدي 

مفاجاأتنا  لكن  حمايته،  وجبت  حية  وذاكــرة 

اأخـــربنـــا الــ�ــصــيــد باحمد  كــانــت كــبــرية حــني 

واد  حماية  بــديــوان  معماري  مهند�ض  ــوت؛  الل

مزاب وترقيته؛ باأنه ال توجد ميزانية ل�صيانة 

فقط  ذلــك  يف  االعتماد  بل  النظام،  وترميم 

على تربعات املح�صنني من حني الآخر، لكن يد 

واحدة ال ت�صفق.

التنمية  خــرباء  تقارير  ح�صب  اجلزائر،  والأن 

يف االأمم املتحدة مبنا�صبة اليوم العاملي للمياه 

توقع اأن  لهذه ال�صنة، هي من بني الدول التي يجُ

تدخل دائرة الفقر املائي يف ال�صنوات القادمة 

للت�صيري  التدابري الالزمة  اإن مل تعّجل باتخاذ 

ينطبق  ذاته  االأمر  املائية،  ملواردها  العقالين 

اإهماله  اأدى  التقليدي الذي  على نظام ال�صقي 

اإىل الكارثة التي عا�صتها والية غرداية باأكملها 

ت�صييق  ت�صبب  اإذ   ،2008 اأكــتــوبــر  �صهر  يف 

داخله  الع�صوائي  البناء  ب�صبب  ال�صيل  جمرى 

وكذا غلق املنافذ وه�صا�صة بع�ض اأجزاء النظام 

يف عدم التحكم يف كمية ال�صيل املتدفقة والتي 

ت�صببت يف اأ�صرار بليغة يف االأرواح واملمتلكات. 

يف  وحيدًا  نف�صه  غرداية  �صاكن  وجد  باالأم�ض 

اأدوات  �صوى  يــده  يف  ولي�ض  قاحلة،  �صحراء 

وراءه،  واجلفاف  اأمامه  اجلفاف  وكان  بدائية 

عقله  فا�صتح�صر  حمالة  ال  هالك  اأنــه  اأح�ض 

�صاكن  ي�صتح�صر  فهل  البقاء،  وقــرر  واإرادتـــه 

ملن  خلف  خري  ويكون  امل�صتقبل  �صيناريو  اليوم 

�صلف؟ واأخــتــم مــقــايل هــذا يف هــذه االأبــيــات 

يومًا  تزهو  كانت  التي  النخلة  هذه  حلال  رثاء 

ولكن  االنحناء  على  اأجربت  واليوم  بخ�صرتها 

اأكيد دوام احلال من املحال:

ُقل للذي هجرين يومًا 

حتما �سرتجع اإيّل يومًا 

وتدرك اأنني ثروة ال تزول 

واأنني اأِرُث االأر�ض بعد البرتول 

ُكنُت الزاد وامليعاد الأجدادك 

فهل يبقى من الذكرى �سيٌء الأحفادك 

ُخِلقت الأب�سط راأ�سي  اإىل ال�سماء 

لكنك َجِهلت واأجربتني على االنحناء 

للعط�ض واالإهمال تركتني 

وبني القطع واحلرق ما خّيتني 

ُقل للذي �سلبني ُخ�سرتي 

ما عا�ض ِن�ْسُلك لو ال ثمرتي 

اأنا النخلة من طينة اآدم 

اأنا النه�سة للجيل القادم


