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 املثمرة اليت يقوو  اوا علمواآل ار وار ذة سعاد سليماين هذا، ضمن اجلهوداألستايندرج عمل         
يف قوراآلة ااصةوة لتواريحل اة،ونة، اجلزائريون للكشف عما ختتزنه اخلريطة األ رية مون معطيوات يديود 

 االستدادة من موارد الطبيعة يف املنطقة.على مدى اعالية التجربة البشرية قةد  واالطالع
اكانوووو  صةوووويلة  ا ريووووا، الوووودكتورة سووووعاد ام،وووو  سوووونوات طووووواال موووون م ووووارهاكيووووف ال، و          

 ا،وووال عووون اسوووتجالآل مواقووود جديووودة،مبوووا عثووورت عليوووه مووون معوووا  و أل ريوووة آًل للخريطوووة اجهودهوووا ا ووورا
اشووارت اليووه سووجلته و  مث مووا سوووآل القووراآلة الواضووحة اصيانووا،الغموووو و واحووأ ا وورل، كوول يكتندهووا 
 .من عوامل اإليالف املتعددة

 راعو  مون اةيوة ،ال علمية اصويلة شوكل  اضوااة نوعيوةوقد يكلل  جهودها بإجناز اعم
او ذات  عملي يف عالقة اإلن ان ببيئة جغراايوة اا لوة ماهلا من نددالبحث يف جمال ار ار الريدية و 

الذل اجتذب اهتما  البواصث  يف جمواالت اجلغراايوا التار يوة هذا اإلقليم  شبه بإقليم اة،نة قدميا.
وعلم ار ار منذ  ال ينيات القرن املاضي، ملا يتوار عليه من مظاهر جغراايوة قولو وجودهوا يف اقواليم 

يشوهد عليوه ا وار  هوو مواالبشورل. و  اخرى بشمال ااريقيا، من صيث عالقة البيئة الطبيعية بالعمران
التغلو  علوى مةواع  تغالل مووارد املواآل للورل املودين والزراعوي، و ا اإلن وان السواملنشآت اليت اقامه

 املناخ املتميز باجلداف شبه الةحراول الذل يتةف به منطقة اة،نة.
، نوايوه املركزيوة طشوحل اة،ونة  اإلقلويم انوه عبوارة عون صووو مونخد  امن خةائأ هذا

مريدعوووات جبوووال ونو وووة  و مووونيتشوووكل صوووواف اةوووو اريداعهوووا عووون م وووتوى سوووط  البحووور. و  يقووول
لشرقية باريداع يوااو  بو  ات،ن اةوو من اجلهات الشمالية و بلزمة يف شكل قوس حيواملعاضيد و 

يوودعمها  يغلووا اةوووو موون اجلهوات اجلنوبيووة مريدعووات متليلوويو  مثامنائووة موا،والووف و  اربعمائووةالوف و 
د صوو اة،نة متند ا واسعا سووى اذا الوضد املوراولوجي ال جيمريدعات اوالد نايل والزيبان. و 

، صيث متتد اهل،اب العليا مشكلة ارا ا يحا لتأ ريات مناخية جااوة جعلو  مون هة الغربيةمن اجل
 اجلداف.عرضة للحرارة و منخد  اة،نة 

طوديوووان  سووويول سوووطحية م اة،ووونة علوووى مووووارد ميوووا  جوايوووة و يف مقابووول ذلووور يتووووار اقلوووي
جعوول املنطقوة اقليمووا صيويوا لتوااوود  هوو موا وبخة  باسووتمرار، و عملو  علوى يغذيووة اربوار والشووحل طال

 اارسوة النشواا الزراعويايوه اريوبحل بوالتحكم يف مووارد املواآل و  االسوتقراربشرل منذ زمون بعيود. لكون 
من خالل املخلدوات األ ريوة املنتشورة  االجتماعيو  االقتةادلكهر ذلر النمحل  اىل جان  الرعي.

 عرب صوو اةةنة.
اعتووواد مورخوووو العهووود الرومووواين بشووومال ااريقيوووا علوووى ربوووحل صووودود سووويطرة  مووون جهوووة اخووورى

رومانيووووة علوووووى األرو مبوووودى النجاعووووة االقتةوووووادية املمثلووووة يف األرو الزراعيوووووة ذات اإلمرباطوريووووة ال
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قووال بعوو  املتتبعوو  لتوواريحل املوس ووة يدوود ملووا يتمتوود بووه موون منوواخ اطوور وخةوووبة الابووة. و املووردود املر 
يف مشوال ااريقيوا اثلوة يف اخلطووا الدااعيوة ومراكوز اةمايوة األمنيوة املوجهوة ضود  ةالع كرية الروماني

ان ذلووور كووووان متماشوووويا مووود موووودى اةيووووة  ،موووون الووووادد علوووى املنوووواطا الزراعيووووة ملووونعهمالبووودو الرعوووواة 
ان اةووودود و  مووون يلووويهم.تغالل بأيووودل املوووزارع  الروموووان و األراضوووي الزراعيوووة املوضووووعة موضووود اسووو

 ووري املديوود موون املقاطعووات الرومانيووة. ديوود و " كانوو  متثوول صوودا ااصووال بوو  املLimes – "اللوويم 
صووودقيته يقلووول مووون اخلريطوووة الزراعيوووة  اخلريطوووة الدااعيوووة طالع وووكرية  و لكووون هوووذا الوووربحل املغووورل بووو 

هووي ينتشوور جنوووب صوووو الكثووري منهووا، و  سووعاد ا/درسوو  اةقووائا األ ريووة الوويت اكتشوود ، والوويت 
اهل،وواب العليووا الغربيووة  ينعوود  ال ووهول الزراعيووة اخلةووبة. وكووذلر الشووأن عوورب صيووث يكوواداة،وونة، 
اهتووا اجلنوبيووة علووى شووواهد منشووآت دااعيووة كانوو  جووزآلا موون شووبكة الووتحكم األموو  عوورب هالوويت يف ج

 مناخها ذو شبه كبري مبناخ الةحراآل.يغطي اهل،اب العليا اجلزائرية، و ال هوب الرعوية اليت 
يشوووكل ئةائةوووه الطبيعيوووة الرومووواين جنوبوووا  االسوووتيطانيوسووود كوووان صووووو اة،ووونة قبووول 

م الرعوواة ا نوواآل دورهتووا الزراعووة مشوواال. ي ووتقبل البوودو و منوواطجموواال صيويووا بوو  منوواطا الرعووي جنوبووا و 
رعوون م وتقرون علوى موواد الدالصوة مةوائف التول. ويتعويوي ايوه مزاالاصالية ب  مشوا  الةوحراآل و 

املتنقلو . من البودو و  املومسي زوارهم لر يف جو يآلف عليه اهل اة،نة و التجارة، كل ذواةرف و 
الوضووود اخووذ يف التغوووري ا نوواآل القووورن الثوواين املووويالدل بدعوول النموووو الوودميغرايف النووواجم عوون يوااووود لكوون 

م ووووتوطن  موووون املنوووواطا الزراعيووووة الشوووومالية طبووووالد التوووول  موووون اصدوووواد امل ووووتوطن  املووووزارع  الووووذين 
دهم ال ووهول الزراعيووة هنووات. اامتوودت صركووة االسووتيطان الروموواين  ووو املنوواطا شووبه اكتظوو  بأعوودا

اُمنوود الرعووي اووا شايووة لشووجر الزيتووون الووذل انتشوورت  راسووته ضوومن  جنوووت يب ووة.الرعويووة املمتوودة 
،ووونة نةوووي  وااووور مووون ذلووور صووووو اةالزراعيوووة. وكوووان ل ووودو  األوراس اجلنوبيوووة و  يوسووويد اخلريطوووة
لووه  ومالآلمووة الطقوو ، وهووي عواموول جووذب دميغوورايف واوورتخةوووبة الابووة امليووا  و  اردالتوااوود لوووارة مووو 

 املوس ة الع كرية  طاآل امنيا مغريا بتوسويعها خطووا "اللويم " اىل موا وراآل يلور املنواطا جنوبوا،
 مند يرددها املعتاد على بالد التل الزراعية.وذلر للحد من صركة البدو الرعاة و 

 موووارد ن اىل يلوور املنوواطا شووبه الرعويووة القيووا  بأعمووال الووتحكم يفعلووى الوااووديكووان لزامووا و 
نشووووآت هندسووووية علووووى األرو كال وووودود، واخلزانووووات، املوووودين بواسووووطة مالوووورل الريدووووي طالزراعووووي  و 

الباصثووة  منووه هووو مووا اصتدظوو  بشووواهد  األ ريووة الوويت رصوودتو  مووا اىل ذلوور.، و اجل ووورو  ،والقنوووات
اعاليايووه العمليوووة  دالاليووه التار يوووة، و و  ،الدنيووةالوكيديوووة و الشوويآل الكثوووري، ودرسوو  خةائةووه سووعاد 

 .باالهتما كتجربة جديرة 
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لكووون علينوووا ان نتوووذكر ان هوووذا التغيوووري الووودميغرايف علوووى األرو   حيووود  يلقائيوووا، اووواألمر 
الرومانية مجيعهوا ابتوداآل مون القورن  ا األباطرة ازاآل اراضي املقاطعاتمتعلا ب ياسة اسااجتية انتهجه

كووووان طووووة الزراعيووووة عوووورب اإلمرباطوريووووة، و اخلريالووووتحكم يف اين املوووويالدل، صيووووث التدتوووووا اىل اةيووووة الثوووو
ليهووووووا منووووووذ بدايووووووة العهوووووود لألبوووووواطرة يف مقاطعاهتووووووا امووووووالت ا وووووويحة مبوجوووووو  يقاسووووووم اإلشووووووراف ع

قوول منتوجهووا اإلةووال و م ووريون، الحقهووا ون امووالت اإلمرباطووور وكووالآل عنووه و مرباطوورل، ي ووري شووو اإل
 اعداد املواطن  الرومان احملتاج  ألرو زراعية ميتلكوهنا. مد يزايد

يوسوووويد ديوووود اصووووال  اوضوووواع اسووووتغالل األرو و اصوووودر اإلمرباطووووور هادريووووانوس مراسوووويم ي
هوي املقاطعوات الويت كوان  اصورار يف مةور ومشوال ااريقيوا، و اخلريطة الزراعية ملن  قطد ارضية ملزارع 
ا ريوة بشومال ااريقيوا الزراعية. ذات ما اصتدظ  به مواقد  على كاهلها متوين شع  روما باملنتجات

هوي ممول مراسيم امرباطورية اذا الشأن، و اثال يف نةوص يشريعية طقانونية  م تمدة من احوى 
املتعلووا بووأمالت  Lex Manciana امسوواآل وكووالآل علووى امووالت اإلمرباطووور، منهووا قووانون منكيانووا

ومنحهوووا ملوووزارع  اصووورار قةووود االسوووتدادة منهوووا مووو  شوووروا  مرباطوووور نوووريون املةوووادرة، وجتزئتهوووااإل
علوووى ينظووويم جديووود ي،ووومن صوووا الدولوووة معينوووة. ومووون يلووور النةووووص القانونيوووة امكننوووا اإلطوووالع 

ل ااريقيوا خاصوة، التمودود اإلقليموي للخريطوة الزراعيوة يف مشواو يشجد املوزارع  علوى خدموة األرو و 
بووالتحكم يف مووارد املوواآل،  املنشوآت ذات العالقوةكثااوة ا ووار   يد وور هوو موااشومل صووو اة،وونة. و 

الزراعوي التقليودل اىل –ولومون الطوابد الرعوكذا العمران املدين مبنطقوة اة،ونة. موا يشوري اىل موهلوا و 
اىل مووا بعوود   اصووة، ذلوور العهوود الووذل يعووود اليووه و الطووابد املوودين الزراعووي ا نوواآل العهوود ال وويدريل خ

ا ووراآل ، ودراسووتها و باصثووة سووعاد ا،وول الكشووف عوون الكثووري منهوواكثااووة اللقووى األ ريووة الوويت نالوو  ال
الووذل بوو  ايوودينا سووجلو زاخوور بثموورات جهودهووا امليدانيووة. انووه منوووذج جوودير الكتوواب و  معارانووا اووا.

 يف جمال البحث األ رل الريدي باجلزائر. باالصتذاآل

 األستاذ الدكتور حممد البشري شنييت
 – 2 روزائوووة اجلووامعوووج –                                                    
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 صـالملخ

ضنة قدميا مسألة مناخ مالئم، بل سببه أعمال وجهود باهظة الثمن، احل يكن ازدهار مل
تعكسها العديد من املنشآت املائية املنجزة بإقليم املسيلة. تكشف بقايا هذه األخرية عن هندسة 

ة قاسية، حملية مميزة، تتكيف مع طبيعة تنفرد هبا هذه املنطقة، مما يعكس إرادة قوية لتحدي طبيع
حمركها األساسي مبادرات ومهارات حملية، لتشكل بذلك تنظيًما واسًعا ومنهجًيا الستغالل 

 .عنصر املاء. ال ريب أن كل تلك اجملهودات تعود إىل ما قبل الرومان

إن املنشآت املائية موضوع هذه الدراسة، تعد من ناحية، خاصية تتماشى مع منطقة 
املسيلة باجلزء الغريب من احلضنة، ومن ناحية أخرى، تعترب من  السهوب اليت تنتمي إىل إقليم

املنجزات اليت يكتسيها الطابع الريفي، متاًما مثل تلك املوجودة يف منطقة الشرق اجلزائري واليت 
 .متت دراستها من طرف جون بريبنت

جند بقايا هذه املنشآت على ضفاف الوديان أو السيول ذات التدفق املتوسط، وليس 
الضرورة دائمة اجلريان، إما لتلبية احتياجات مركز سكاين، أو لري احملاصيل الصاحلة للزراعة ب

 باملراكز الزراعية القدمية. 

يعود النوع األول من بقايا هذه األعمال إىل مآخذ املياه واخلزانات والسدود، أما النوع 
ذلك الصهاريج املخزنة. مت إعدام كالمها الثاين فيتعلق بالقنوات الناقلة الرئيسية والثانوية منها، وك

باستخدام مواد وجدت يف املكان نفسه؛ يتم خلط حجارة الدبش باملالط اهليدروليكي، وبالتايل 
تتشكل منجزات شديدة املقاومة.
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 Summary 

The prosperity of Hodna was not a meteorological 

question, but it was at the cost of expensive works and 

efforts, reflected by many hydraulic works. The remains of 

the latter reveal a principle of local execution - of a so-called 

indigenous origin - adapted to the nature of the soil, proving a 

symbiosis which is not due solely to local initiatives, but 

which constitutes a vast and methodical organization, from 

which we often evoke the systematization of these works by 

the Romans. 

The hydraulic installations, object of this study, are on 

the one hand, an original type to a steppe zone belonging to 

the territory of M'sila, western region of Hodna, on the other 

hand considered of a rural nature, just like those of the 

region of eastern Algeria, already studied by Jean Birebint. 

We find the remains of these works, on the banks of 

wadis or torrents of the least importance by the flow of water 

that it is likely to provide, either to meet the needs of a 

population center, or for the irrigation of arable crops in 

ancient agricultural centers 

The first type of the remains of these works, belonged to 

catchments, basins and dams. The second, to aqueducts or 

secondary canals, as well as cisterns. Both were executed 

using materials found on the spot; rolled rubble and pebbles 

mixed with hydraulic mortar, thus composing very resistant 

concrete blocks. 
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العمائر وتقوم احلضارات وتزدهر على ضفاف األهنار والوديان، فهناك عالقة  تنشأ عادة
أساسية بني املاء والنشاط الفالحي واالقتصادي بصفة عامة. وعليه ملا احتـل الرومان بالد املغرب 

، مل يكتفوا باستغالل سواحله فحسب بل توغلوا -أو ما يسمى أيضا بشمال إفريقيا -القدمي 
 سعة من السهولبسبب احتياجهم لتلك املساحات الشا الداخل وبلغوا التخوم الصحراويةإىل 

إنعاش  حىت حيولوها إىل أراض خصبة ومنتجة، فهي اليت مكنتهم من توسيع اخلريطة الزراعية ليتم
من جهة أخرى خاصة بعد األزمات احلادة اليت  النهوض باقتصادهمو  ي من جهةالنشاط الزراع

حية وعمروها وبنوا . أقاموا منشآت فاليف القرن الثالث امليالديشهدهتا اإلمرباطورية الرومانية 
حلمايتها وتأمينها من السكان األصليني عموما ومن زحف البدو الرحل الرعاة إليها  مراكز دفاعية
 بوجه خاص.

كل هذا مل يكن بالشيء اليسري للمستعمر الذي أعاقته العديد من العقبات؛ فليس فقط   
ثورات احملليني املنتفضني أو تردد الرعاة على تلك األراضي الزراعية، بل حىت النقص واإلنعدام يف 

من به مناخ مشال إفريقيا  بعض األحيان للعنصر احليوي املتمثل يف املاء، وهذا نظرا ملا يتميز
لينجح  فكيف كان السبيلتذبذب من حيث كمية وكيفية تساقط األمطار، شديد و  اضطراب
وختصبيها؟ وكيف استطاع العيش يف تلك املناطق الشبه صحراوية  يف زرع تلك األراضي الرومان

 اليت تشح فيها األمطار، بل وتنعدم لفرتات طويلة أحيانا مثلما نشهده يف أيامنا هذه؟

كيف ، و ميكن لنا أن نتساءل عن سر خصوبة تلك األراضي فيما مضى فمما سبق ذكره 
املصادر املائية، وماهي األساليب والتقنيات املستعملة للتحكم يف هذا  دى القدماء إىلاهت

عن الطرق اليت استغلت يف جلبه  أيضا نبحثالعنصر احليوي، علما أن األمطار نادرة هبا، كما 
، مث كيف مت إليصاله إىل املناطق السكنية لالستعمال اليوميتوزيعه سواء لري األراضي أو و 

تلك اليت تأيت هبا  وماهي الطرق والوسائل اليت استعملت للحفاظ على مياه األمطار أو استغالله
 فيضانات الوديان املومسية؟ 

مهارات كانت ممارسة لدى و قد يسوقنا هذا إىل إدراك مدى القدرة على استغالل تقنيات 
جلديد يف ا احملليني بصفة عامة وباملناطق الشبه صحراوية بصفة خاصة، مث معرفة ماالسكان 

املنشآت والتقنيات املستعملة يف استغالل املاء وتقريبه لسقاية األراضي الزراعية وتزويد السكان 
 باملياه الشروب أو لالستعماالت املختلفة. 
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ه جلفاف وامليا من اعاينق الداخلية تناطأما اليوم رغم ما يشهده العامل من تطور فإن امل
هل هي ا؟ و ات قدميجناز يام مبثل هذه اإلهي الوسائل املستعملة للق ، فمااجلوفية تسكن باطنها

ضارات أخرى؟ عوب وحشمن  أم أن أصلها حملي؟  أو رمبا استمدها احملليون عهد الروماينوليدة ال
املياه  يعتم توز يان ككيف  مت صالحيتها و هل هي مستغلة اآلن؟ وكم دا؟ و إىل أي فرتة ترجع إذا

املائية  نظومةذه املكتابات تساهم يف إدراك جل قوانني تسيري هوأيضا هل من نصوص و وقتها؟ 
 حتديد نقاط التأثري والتأثر؟ مث هل ميكن ،كوناهتاوم

لعله من العسري أن نقدم هنا إجابات شافية وتفسريات كافية، وذلك ألن الدراسات 
ألثرية السابقة اخلاصة مبيدان املنشآت املائية وأعمال الري تكاد تكون منعدمة بني واألحباث ا

الباحثني املختصني، يف حني ندرك أهنا من أهم االجنازات اليت خلفها اإلنسان يف بالد املغرب 
قدميا بصفة عامة وباملقاطعات القدمية التابعة حاليا للجزائر بصفة خاصة، مث أهنا مل حتض 

  1جون بيرينتالكايف من اهتمام الباحثني باستثناء األعمال اليت قدمها بالقسط 
(J.Birbent)  حول الري الروماين بالشرق اجلزائري، أو بعض التقارير املوجزة اليت أعدها

مثل هذه اإلجنازات قد لعبت إداريون خالل الفرتة اإلستعمارية، ورغم ذلك كلها جتعلنا ندرك أن 
 قدميا. والسياسية االقتصادية احلياة االجتماعية و تهان به يفال يس دورا

ساقنا كل هذا الطرح إىل االهتمام مبثل هكذا موضوع وحفزنا للخوض يف غماره أستاذنا 
، فوقع اختيارنا 2، الذي كثيرا ما تطرق في أبحاثه لهذه المنطقةمحمد البشير شنيتيالقدير 

ا يف إقليم والية املسيلة احلالية. تغطي مساحة على اجلزء الغريب ملنطقة احلضنة، واملتمثل أساس
جغرافية وطبيعية مميزة. ومما خصائص مناخية و تقريبا، وهلا  ثلثي مساحة احلضنةهذه األخرية 

فيها حىت وإن مل تكن يف حالة حفظ جيـدة،  وفرة بقايا أثار أعمال الريالريب فيه هو من جهة 
املنطقة يف العصور القدمية ال سيما الفرتات  من جهة أخرى الدور الفعال الذي لعبته هذهو 

 املتأخرة منها. 

هيئت من أجل املياه اخلاصة و  هذا البحث يف دراسة كل املنشآت اليت أعدت أهداف متثلت
االستعمال اليومي، مث حماولة الكشف عن أهم التفاصيل الصاحلة للشرب و بالري الفالحي واملياه 

                                                           
 بإدارة الري الفرنسية خالل الفرتة اإلستعمارية. مهندس 1
حممد البشري شنييت، حوض احلضنة يف العهد الروماين، أعمال امللتقى الوطين الثالث للبحث األثري والدراسات التارخيية  2

 .1995ارة الثقافـة، املسيلة، مطبوعات وز 
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التقنيات املستعملة فيه، كيفية ونوعية املواد و هذا من خالل الوقوف على  الدقيقة اخلاصة باملبىن و 
إضافة إىل ذلك  وسعينا بعدها إىل معرفة ما هي الفرتة اليت ميكن أن ترجع إليها هذه املنشآت،

 رفعها.ن خالل إحصائها وتصويرها و قمنا بتوثيقها م

ح يف املادة الفاد  نقصعوامل ال إال أن إجناز عمل كهذا مل يكن باألمر اليسري حتقيقه بفعل
وش األثرية والنق دميةالعلمية اخلاصة باملوضوع، وإن وجدت فهي مبعثرة بني طيات النصوص الق

 ى.هة أخر جمن  والتحقيقات من جهة ويف كتب الدراسات احلديثة اليت تظل بعيدة املنال

املعلومات األثرية  بدء على مجععكفنا يف ال ،باملوضوع املطرق يف دراستنا هذه ولإلحاطة
التارخيية املستقاة من البحوث امليدانية املنشورة يف الدراسات املتخصصة من خالل جمموعة من و 

 (Gsell.St) 3ستيفان جزالنذكر منها على سبيل املثل ال احلصر: أعمال  ،الدورياتالكتب و 
على يد البعثات العلمية يف األطلس األثري للجزائري وكذا التحريات األثرية امليدانية اليت متت 

خالل النصف الثاين من القرن التاسع عشر يف كل من اجلزائر وتونس على وجه اخلصوص، نذكر 
ل الري حو  5بيربنتحول منشآت الري باحلضنة و (M.Payen) 4بايانمنها أعمال كل من 

 الذي خصص جزء هاما( C.Delablanchere) 6دوالبالنشيرمث  الروماين بالشرق اجلزائري
حول الري الريفي بتونس، باإلضافة إىل بعض الدراسات اجلديدة حول منشآت الري بليبيا واليت 

 .1995لسنة   )Alisco(7األليسكو نشرت يف مطبوعات 

ت تائج التحريانى ذلك دة علزيا ،صور اجلوية واخلرائط الطبوغرافيةبال ناستعناأما ميدانيا فقد 
ن ني منهم الذياملسن حنيع السكان احملليني وباألخص الفالاليت أجريناها سواء يف امليدان أو م

 .ملسيلةت بامواضع ما تبقى من هذه املنشآاجتاهات و أفادونا يف تتبع بعض مسارات و 

ملتواضعة أن ستنا ادرا ال تسع ،على هذا القدر من احلداثة واجلدةهبذا احلجم و  وإزاء موضوع
 .  يطرحهااليت ألسئلةامل به أو حىت اإلجابة على جمتتناول بالدرس والتحليل العميقني مجيع جوان

 
                                                           

3Gsell.St,Atlas Archéologique de l'Algérie : édition spéciale des cartes au 200.000e du 

Service Géographique de l'Armée ; avec un texte explicatif. Alger 1911 : Jourdan 
4 Payen. M, Colonisation du Hodna, dans. RSAC, 28, 1893, pp 137-156. 
5 Birebint. J, Aquae Romanae, recherches d’hydraulique romaine dans L’Est Algerien, 

ed, Baconier, Alger, 1964. 
6 Delablanchere. C, L’aménagement de l’eau et l’installation rurale dans l’Afrique 

ancienne, dans, Nouvelles archives des missions T 7,1897, pp1-110. 
 )مطبوعات األليسكو(. 1995 أكتوبر 7-1املؤمتر الثالث عشر لآلثار، اجلماهرية العظمى/ طرابلس.:  7
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 تاريخ الحضنةجغرافية و 
 الخصائص الجغرافية والطبيعية لحوض الحضنة - 1

تقع منطقة احلضنة بقلب القطر اجلزائري بني سلسليت األطلس التلي واألطلس الصحراوي 
م( على مستوى سطح 400سطحها عن أربعمائة مرت ) (، وال تتعدى نسبة ارتفاع1 الصورة)

 أو املناخ أواهر السطح ـالبحر، ويتميز إقليمها خبصائص جغرافية منفردة، سواء من حيث مظ
 .1االجتماعيالنشاط االقتصادي و 

  2م1800و م 1400اليت ترتاوح نسب ارتفاعها بني السالسل اجلبلية احمليطة هبا و إن  
 ونوغةسلسلة جبال  ، وأهم تلك املرتفعات تتجلى يف3ميتها باحلضنةكانت سببا مباشرا يف تس

الشمالية الشرقية، وض احلضنة من الناحية الشمالية و اليت تشكل قوسا حيد ح بلزمةو لمعاضيدوا
الزيبان وتشكل من الناحية الشرقية اليت تفصل بني حوض احلضنة وحوض  متليليمث مرتفعات 

الواقعة إىل اجلنوب الغريب،  الزابحينا وتصل بني جبال حلقة وصل يف األطلس الصحراوي 
مرتفعات متليلي. في حين تنتصب الضاربة إىل الشمال الشرقي من جبال  األوراسمرتفعات و 

هناك متتد السهول الغربية املتنفس الوحيد للحوض، و من اجلهة اجلنوبية  لتبقى اجلهة  أوالد نايل
 .4هلضاب العليا الغربية على بالد احلضنةالعليا مشكلة ممرا فسيحا لتأثريات ا

سامهت عوامل املناخ مع التنوع التضاريسي يف حتديد خصوصية اجلوار اجلغرايف بني بالد 
احلضنة واألقاليم اجملاورة، إذ شكلت شبكة الوديان معابر رئيسية تربط املناطق التلية بإقليم 

 بسكرةمعابر سهلة بني إقليمي احلضنة من جهة، ومن جهة أخرى شكلت مرتفعات الزيبان 
من منذ العصور القيمة روابط متينة وحيوية حركية ال نظري هلا. و لعل هذا ما شكل و  واحلضنة،

جهة أخرى لعبت املمرات املشكلة عند احلدود الرابطة بني مرتفعات أوالد نايل وجبال الزاب 
 .5ممرات يف توطيد الصلة بني بالد الواحات و إقليم احلضنة

، غري أن هذا 6مم350مم و 200تلقى من التساقط أكثر من معدل يرتاوح بني ال ي
املناخ مل حيرم سهول احلضنة من مصادر املياه، فهي تتوفر على خمزون هام من املياه اجلوفية 

                                                           
ر ديوان ب، اجلزائر يف ظل اإلحتالل الروماين؛ حبث يف منظومة التحكم العسكري )الليمس املوريطاين( ومقاومة املو  م. .شنييت 1

  .160-159، ص 1، ج1999،املطبوعات اجلامعية، اجلزائر 
2-  Despois. J, Le Hodna,Paris, 1953, p7 
3 Sebhi. S, Mutation du monde rurale algerien, le Hodna, OPU, Alger, 1987, p 50; 

Despois J,Id, p7- 
  p7 ,Despois. J,Id؛ 160-159، ص شنييت .م.ب ، املرجع نفسه 4
 .160املرجع نفسه ، ص  ،شنييت .م.ب  5
 p 26 Id,Despois J. و 160، ص1ب، املرجع نفسه، ج  م. .شنييت 6
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اليت ال تنضب، لكوهنا تتجدد بفعل التهاطل الذي ينال املرتفعات احمليطة حبوض احلضنة من 
وهي اليت تتلقى منسوبا هاما من املياه ينحدر أغلبه حنو السفوح  اجلهة الشمالية خاصة،

اجلنوبية، فيغذي الينابيع واآلبار، وهذا ما أعطى لإلقليم حيوية زراعية قام عليها استقرار 
 .7بشري معترب منذ عهود مبكرة، وبرزت أنشطته يف العهد الروماين

 هيدروغرافية الحضنة -2
لسليت  بني س كلم8500يعيا وميتد على مساحة طبيشكل إقليم احلضنة منخفضا 

 سافورنابني الباحث  راسته اجليولوجية ملنطقة احلضنة،ففي د ،األطلسني التلي والصحراوي
8)avorninS(  أن كلمة احلضنة تنطبق على حوض هيدروغرايف تتكون جدرانه من احلواجز

لماء، كما شبهه يف شكله بورقة اجلبلية اليت حتيط بالسهل الذي ميثل بدوره احلوض املستقبل ل
 ( له حدود واضحة تتمثل يف خط توزيع املياه .2الصورة العنب )

تتسرب يف معظمها عند وصوهلا إىل و  يتلقى هذا احلوض مياه األهنار املنحدرة من اجلبال، 
 دائمة اجلريان .  9السهل، لكن تبقى سيوهلا يف فرتة الفيضانات

نطقة احلضنة باملياه على نوعني، منها السطحية اليت تتمثل يف إن املوارد املتعلقة بتزويد م
الوديان؛ خاصة املنحدرة من اجلبال الشرقية والشمالية، إضافة إىل مياه األمطار والفيضانات، غري 

لتتحول إىل مياه جوفية لتشكل موردا مائيا آخر.   خرية تصب مباشرة يف اجتاه السبخةأن هذه األ
، جند من ناحية املنحدرات الشمالية والشرقية واد اللحم 10ليم صبحيسفحسب دراسة الباحث 

ا من اجلهة اجلنوبية (، أمسنويا 3م مليون 62نسوب مائي معترب جدا )وهو أهم الوديان اآلتية مب
سنويا(، والثاين  3مليون م 33: األول وادي ميطر الذي يصب يف سهل بوسعادة )فيوجد وادان

( أيضا، كما أن  3مليون م 33خة بالقرب من القاللية مبنسوب )سبواد امسيف الذي يصب يف ال
، وعليه يتميز أخرى، وفقا لنسبة تساقط األمطار كمية مياه هذه الوديان ختتلف من سنة إىل

نظام جريان مياه وديان احلضنة بتعاقب السنوات اجلافة اليت تتخللها بعض السنوات الرطبة، اليت 
نتظمة، تتسبب أحيانا يف إتالف األراضي الزراعية السطحية، تأيت بفيضانات جارفة وغري م

جيري خالل فرتة احلجم السنوي للتساقطات يسيل و  أضف إىل ذلك أن اجلزء اهلام يف
الفيضانات، مث يشح باقي أيام الشتاء، إىل أن جيف متاما يف بقية الشهور، فرمبا كان هذا أحد 

 ن املياه من طرف اإلنسان يف العهود املبكرة. الدوافع األساسية إلجناز منشآت حفظ و ختزي
                                                           

 .161 ، ص1املرجع نفسه، ج  ب، م. .شنييت 7
8 Savornin. J, Etude Géologique de la Région du Hodna et du Plateau Setifien, Algér, 
pp 34-35 
9  Despois, Id,p74. 
10 Sebhi, p75. 
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ال ونوغة من جب نحدرامل لقمانجند وديانا أخرى ال تقل أمهية، منها واد  ،إضافة إىل هذا
. كما يصب  نا هذا يوم، الزالت آثارها باقية إىلأعمال ري هامة يف العهود القدميةشهد  الذي

 يرالدبال جين من املنحدر  سبيسبو، نانجووادي  ،املنحدر من جبال ونوغة ترقةكل من واد 
ة من ديان املنحدر ما الو . أةديان بكامل اجلهة الغربية للحضن، هذا الذي يعد أهم الو حمليف واد ال

ال من جب ما ينحدر، كبوطالبو سوبالووادي برهوم واد و ، سلمانجبال احلضنة فعندنا واد 
  .بريكةو ،بيطامكل من وادي   بالزمة
فهي تقوم بتعويض هذا النقص، إذ ندرك أن حوض احلضنة حيتوى عددا  11وفيةامليـاه اجل أما

هاما من التكوينات املائية املتمثلة يف الطبقات االرتوازية املوجودة بوسط احلوض مث الطبقة 
بيعتها ثابتة يف معظمها على ختوم الشط وهي بط ني تتشكل احلقول املائية اجلوفيةاحلبيسة، يف ح
 .وعالية اجلودة

  تحديد نطاق الدراسة -3
 النطاق الجغرافي  -أ

ودراسة منشآت الري القدمية فيه، هلذا  ،سحعمليات املع رقعة احلضنة وقتا هاما ليتطلب اتسا 
وهو  ،يشمل أكرب املراكز الثالثة للمنطقة ،رق إىل جزء هام من منطقة احلضنةبالتط اكتفينا هنا

خري تقريبا اجلزء الغريب للحضنة، علما أن منطقة حيتل هذا األحيث . سيلة حالياإقليم والية امل
، مث يأيت املركز الثالث املتكون من منطقيت منه اجلزء الشرقي –وهي املركز الثاين  –بريكة تغطي

 . يقع على ختوم احلضنة الشرقية الذيومدوكال، و  ،نقاوس
ي الصطالح قليدلتيد اع جمال التحدقد ال يتطابق اجملال اجلغرايف يف هذه الدراسة مهذا و 

ايل لشط ء الشمجلز حم غربا يف الواد الو  ،وهبذا سيتمحور ما بني واد الذهب شرقا ،احلضنة
 جلزء اجلنويب اة غربا يفوواد بوسعاد -د الشعريأحد فروع وا -واد امسيف شرقا  احلضنة وما بني

يت جات يف الة، و قدميمن شط احلضنة. ويف األخري سعينا إىل رصد خمتلف شواهد أعمال الري ال
لزراعية مع احية و لفالاآت الريفية اخلاصة بالري الفالحي؛ أي سقي األراضي املنش معظمها ضمن

املياه تزويد السكان بىل بعض املنشآت اخلاصة بتموين و إ -ما توفرت املعطيات كل  -التطرق 
 الصاحلة للشرب.

 النطاق الزمني -ب
 ابقة هلذه املنشآت املائية، ميكنت السراساوالتحليالت املنبثقة عن الد استنادا لالستنتاجات

حصر الفرتة الزمنية اليت اجنزت فيها من قبيل االحتالل الروماين حىت الفتح اإلسالمي لبالد 
 احلضنة، أي من هناية القرن الثاين إىل بداية القرن السابع امليالديني. 

                                                           
11 Sebhi, pp 78-88. 
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 للجزائر بالنسبة الحضنة : الموقع 1الصورة 

 
 )بالتصرف(الهيدروغرافي للحضنة   : الحوض 2الصورة

 Kebiche Mustapha. Le bassin versant du Hodna  :املرجع
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 فذلكة تاريخية لبالد الحضنة  -4
لتاريخ؛ اا قبل ور منسجت بالد احلضنة من تارخيها ملحمة، تعود برموزها ونقوشها إىل عص

ة نطية والعربيالبيز  مث ونداليةفتدل شواهدها على تعاقب عدة موجات حضارية منها الرومانية فال
منها ما و ا بقي مها ؛ فمنثارا شاهدة وعادات وتقاليد سائدةاإلسالمية، كلها خلفت وراءها آ

ن الشرق إىل مائرها ة عماضمحل، لكن جيب أن ندرك أن القرون األويل مليالد هذه البالد الضارب
لى علوقوف ارص فد قلصت من الغرب ما تزال غامضة؛ فال ريب أن احلفريات املنعدمة هبا ق

 ا.رت هبمتفاصيل ومراحل تطور منشآت هذه البالد تبعا للمراحل التارخيية اليت 

دائي الذي دشن هذه الرقعة ثقافة اإلنسان الب -وأكثرها كانت عفوية  -بينت االكتشافات 
ت وعلى جدران تاركا بذلك بصماته املتمثلة يف النقوش اجلدارية املتواجدة بداخل املغارا ،اخلصبة

حمام الضلعة مبنطقة  12كاف لعسلالكهوف املنتشرة ببالد احلضنة وأمهها ما أكتشف مبغارة 
، وكذا الصناعات احلجرية املتمثلة خاصة يف 13بن السرورمبنطقة  العرائسو بوماللو القهرةو

هذا باإلضافة إىل  بوسعادةجنوب مدينة  14عين أغرابالصوان املنحوت، املنتشرة مبنطقة 
املتواجدة على مرتفعات  أوالشوشات البازيناتيف  15العديد من املنشآت اجلنائزية املتمثلة

وأوالد حناش وجبال بوطالب  المعاضيدة، وجبل بوسعادو وسيدي عيسى ونوغةوالخرابشة 
 باقي املناطق، كلها تشهد على تعمري بشري كثيف وهام.وجبال واد الشعري و 

جمهوال، يلفه الغموض حىت يومنا هذا وال تزال هذه  نةألسباب أو ألخرى ظل تاريخ احلض
ؤكد به باطنها من دالئل ت البحث والتنقيب لتخرج ما يكتنزه البالد عذراء مل تنل حقها من

احملطات التارخيية، وتروي شواهده الدور الذي لعبته يف املقاومات ماضيها احلافل بالوقفات و 
بلين و (Herodote)هريودوت  أمثال -القدامى  الشعبية اليت أشادت هبا صفحات املؤرخني

(Pline)   وبروكوب(Procope)  خيلفوا معلومات وافرة ودقيقة حول  مل هؤالء حىتو  –وغريهم
من حني إىل آخر ارتبط  حلضنة عرضاامتداد حدود التوسع الروماين، وعليه جاء ذكر بالد ا

 . 16حبوادث عسكرية كانت مسرحا هلا 

                                                           
 فرع اآلثار لوالية املسيلة. 12

13 Lhote. H, Les Gravures Rupestres De L'atlas Saharien, Mont Des Ouled Nail Et 

Région De Djelfa office national du parc national du Tassili,Alger,1984,pp.208-211 
14 Gsell. St, AAA, f 36, n° 23. 
15 Gsell. St, AAA, f25, n°16à19 et f36, n°4à 20. 
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 هنا يفة شألتعرض بقسط كاف إىل سرد األحداث الدالة على حقيقكل ذلك عسر علينا ا
 الفرتات التارخيية املتوالية اليت شهدهتا.

 أ(3الصورة)تبني اخلريطة السياسية  لبالد املغرب  تواجد احلضنة ضمن مملكة نوميديا الشرقية 
. بعد 17غايااهل واليت كانت يف البداية خاضعة حلكم الع )Massyles( بماصيليااملعروفة قدميا 

احلضنة حتت  أصبحت ق م، 193-203إبان الفرتة املمتدة بني  18ماسنيسافتوحات امللك 
تكون بذلك لواء اململكة املوحدة، وبعد وفاته، تدخلت روما كعادهتا لتـزعزع العرش النوميدي و 

ء أحد أبنا آذربعلضمن مملكة نوميديا الشرقية اليت كان ملكها  م ق 116احلضنة يف عام 
 مسينيسا..
حيث متكن هذا األخري من  يوغرطةابن عمه و  آذربعلنشبت حرب بني  ق م 113يف عام 

أن أرض احلضنة  كانت  -أيضا-، كل هذا يسوقنا  للقول 19االنتصار وتوحيد نوميديا مرة أخرى
 املصادر حقا مسرحا للمقاومات اليت قادها الزعماء احملليني يف حماربة العدو الروماين. تذكر

سنة  سيرتابعد سقوط العاصمة  الجيتولبقبائل  يوغرطةالتارخيية أمهيتها ملا استنجد القائد 
  21، وباتت احلضنة يف حالة متردiteliusMمتيليوس على يد القائد الروماين  20ق م 108

الروماين، والريب أهنا دعمت ووقفت جبيشها مرة أخرى إىل جانب القائد الثائر  دائم رافضة الغزو
 م.17سنة  ريناستكفا
الفرتة تبقى تقريبية؛  احلضنة يف وقت مبكر، غري أن هذه وصل االحتالل الروماين إىل بالد 

 طبنةم( حيث استقبلت مدينة 117-98)تراجانوس فأرجعها البعض إىل فرتة اإلمرباطور 
األوراس  لطريق عرب جبال هادريانوسكما أنه أثناء إجناز القائد   .جمموعة من املستوطنني الرومان

شاسعا بل ألن ضنة لكوهنا ليس فقط معربا سهال و م، مل يتوان عن استغالل منطقة احل145 سنة

                                                           
يف العصــور  ؛ حمفــوق قــداش، اجلزائــر18 ص ،1985 الطبعــة الثانيــة، اجلزائــر، االحــتالل الرومــاين لــبالد املغــرب،شــنييت م.ب،  17

 .164 – 163ص  ، ص1993 اجلزائر ترمجة صاحل عباد، املؤسسة الوطنية للكتاب، القدمية،
 .5 ص ،2املرجع نفسه، اخلريطة رقم  شنييت م.ب،- 18
م  .. شنييت35ص  ،19الفقرة  ،1997 اجلزائر ،مطبوعات دحلب ترمجة حممد اهلادي حريش، ،سالوستيوس، حرب يوغرطة 19
 .35 - 34ص  ص اإلحتالل الروماين لبالد املغرب، -ب
 .80نفسه، الفقرة  املصدر يوس،سالوست 20
 .19الفقرة  . سالوستيوس،3واهلامش رقم  48ص ،1ج ،شنييت م.ب، الليمس املوريطاين 21
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باخلربة الزرقة  شهريةال  22سيالس كثرية املؤن، وكان أول حمطة هلذه الطريق حمطةهبا أرض سخية و 
 ملؤونة.على املطامري اليت حيفظ فيها حمصول احلبوب وا Cella23اليت يدل امسها الالتيين و 

اليت  هذا ما أكدته الكتابة األثرية-ذه الطريق من الشـرق حنو الغرب تنطلق ه أخرى من ناحية .
)بشيلقة(  زابيإىل حمطيت  )مقرة( لتستمرماكري فتعرب حمطة  -عثر عليها غرب مدينة طبنة

 أخرى. جهة)تارمونت( من  24أراسو
دراسة لنا الذي قدم  )Despois Jean( 25جون ديسبوايؤكد لنا ما سبق ذكره اجليوغرايف 

قتصادية اليت تتمع هبا، وكذا األثر الذي سجلته إلقيمة وفريدة من نوعها حول احلضنة واألمهية ا
تلك األمهية يف جذب العدو حنو اجلنوب، ويبني لنا أهنا مل تكن منطقة حدودية فحسب، بل  

الشرقية اليت ستعرف فيما بعد وموريطانيا  ،كان هلا أراض فالحية حتتل صدارة أراضي نوميديا
 مبوريطانيا السطايفية. 

ت حدوده إىل ما وراء جبال منها مطلبا لالستغالل الروماين الذي امتد كل هذا جعل
، كما أشار املؤرخون إىل اجلهود اليت 26قصد االستفادة من أراضي الري املوجودة هبا احلضنة

 (212-193)السفيرية األخرية حلكم األسرة  بذلتها املؤسسة العسكرية الرومانية خالل املرحلة
الطريق الرابط بني الصحراء اليت مت فيها إنشاء حصون ومراكز مراقبة يف عمق الصحراء عند معابر 

؛ وهي اليت تقع على امتداد اسرتاتيجي سدوريو، القهرةو، عين الريش، مثل حصون والتل
لك خالل مشروع توسيع ن شك كان ذ، فدو 27يتحكم يف اإلقليم املمتد جنويب احلضنة اخلصيب

سبتميوس أثناء املرحلة األخرية لعهد االإمرباطور  لليمساخلط احلدودي املعروف با
أي يف هناية القرن الثاين وبداية القرن الثالث الذي بلغت   ؛ (Septime Severe)سيفريوس

 .28 فيه احلدود الرومانية أقصى امتدادها باجلنوب املوريطاين والنوميدي سويا
هبذا جعل الرومانيون من احلضنة طريقا رئيسيا يؤمن ويربط بني املقاطعات اإلفريقية، حيث  

وانئ. حنو امل 29تلتحم فيه الطرق الفرعية املؤدية إىل اجلنوب حنو احلدود الصحراوية وإىل الشمال
                                                           

22 Gsell. St , Gsell.St,AAA,f26,n°135 ; CaT.E,Essai sur la province romaine de la 
mauritanie  cesariénne, Paris, Ernest  Leroux,1891, pp 220 -221, note 1et 3.    
23 Daremberg.Ch et Saglio.E, Dictionaire  des antiquités grecques romaines,Paris,p988 
24 CaT.E, p 222-224 
25 Despois, L e Hodna, p99-100,103,note 8. 

  pp  ,CaT.E  ,Ibid 225-22 ،84 ص .،املغرب.الل الروماين لبالد شنييت م.ب، اإلحت 26

مليالدي، دورها يف أحداث القرن الرابع املغرب أثناء االحتالل الروماين و ايف  واالجتماعية االقتصاديةشنييت م.ب، التغريات  27
 .242 – 239صص  ،1984، اجلزائر املؤسسة الوطنية للكتاب

 .118 ص ،1ج ،شنييت م.ب، الليمس املوريطاين 28

29  p106,, Colonisation du Hodna Payen 38ص،1959امحد صفر، مدينة املغرب العريب يف التاريخ،تونس، ؛. 
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موريطانيا ووصوهلم إىل نومديا و  ،لشمال إفريقيا يف حبر القرن اخلامس أما بعد غزو الونداليني
من مثة عرفت ، و 30على التحصينات اليت أقامها الرومان ببالد احلضنة القضاءإثرها السطايفية، مت 

هذه األخرية أوضاعا تارخيية مغايرة، إذ تعرضت معظم أراضيها الجتياح البدو الرحل ودون شك 
ال أفريقيا. يف قد خرب الونداليون عمائرها وأطاحوا حصوهنا مثلما فعلوا بباقي األمصار يف مش
(؛ ب 3الصورة تلك الفرتة حتديدا، اختلفت أراء الباحثني حول عالقة مملكة احلضنة بالوندال )

عالقة طيبة مع الوندال   Orthayasفخلص بعضهم  إىل أنه كانت تربط ملك احلضنة أورتياس
احلضنة لثقة إىل درجة أن رجال الدين الكاثوليك الذين حكم عليهم باإلبعاد أرسلوا إيل مملكة 

 .31امللوك الوندال هبا

ملك  إقليمي احلضنة وجنويب األوراس مع ملوك أورتياس  حتالففقد أما يف العهد البيزنطي، 
 سلومونزنطي ي، إال أنه يف األخري متكن القائد الب32قاوموا بشدة اجليوش البيزنطيةو  ،املور

Solomon، وضع واسرتجاع السهول لجيوش البيزنطية، من السيطرة على اللعام لقائد ا
اليت أضحت  -التلاليت يف معظمها ترتوي من منحدرات  -املتواجدة مشال شرق شط احلضنة

 حممية ومؤمنة بواسطة مدن حمصنة مثل طبنة.
 

 

لثة( )بالتصرف(أ : احلضنة يف الفرتة القدمية ) بعد احلرب البونية الثا 3الصورة   
  Claude (N) ,Rome et la conquête du monde méditerranéen املرجع:

 

                                                           
 .389 ص ،2ج ،شنييت م.ب، الليمس املوريطاين 30
 .461 - 452 صص  ،2ج ،شنييت م.ب، الليمس املوريطاين 31

32 Diehl.Ch, L’Afrique Byzantine, Paris, Ernest Leroux, 1896, p 43. 
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 ب: املمالك الوطنية خالل الفرتة الوندالية 3الصورة 
  إفريقيا  الوندال آتاب من آورتوا.ك عن نقال صفر أمحداملرجـع: 

 

اليت تشرف على الطرق  34سالتجببل  Billard البيار، وكذا مايعرف بقلعة 33وزايب جوستنيانا
 35لية، ولكن مل يتجاوز نفوذهم مرتفعات احلضنة غربااملعتادة بني احلضنة والسهول الشما

 .36فحسب بل فقدوا حىت سيطرهتم على األوراس واحلضنة معا
ضنة على غرار بقية دخول اإلسالم لبالد احل الثاين من القرن السابع امليالديشهد النصف 

حبكم املاضي ، وما كان من إسهام املنطقة يف إرساء احلضارة العربية اإلسالمية بلدان املغرب
اليت أصبحت عاصمة عظمى ملنطقة الزاب واليت ظلت كذلك إىل أن قضى  طبنةالعريق ملدينة 

عليها الفاطميون وأسسوا مدينة احملمدية باملسيلة، هذه اليت أمست العاصمة السياسية واإلدارية 
كما ازدهرت غربا،   تيهرتشرقا إىل  باغايوحىت املركز التجاري واحلضاري للمنطقة املمتدة من 

خالل العصر  إشعاع حضاريأوضاعها يف خمتلف اجملاالت، فجعل منها الفاطميون مركز 
الوسيط، ليقصدها العلماء والشعراء من خمتلف أحناء املغرب اإلسالمي .وهبذا كانت منطقة 

اليت املسيلة تزخر منذ نشأهتا مبدعمات احلضارة واملدنية، فطاملا اعتربت من أهم املراكز احلضارية 
                                                           

33 Christoffle.M, Rapport sur les travaux de fouilles et consolidations effectués en 

1930-1931-1932 par le Service des Monuments historiques de l’Algérie, ,p47 
34 Despois, La bordure Saharienne de l’Algerie Orientale, dans, Rev.Afr,1942, p 214, 

Gsell. St, AAA, f25, n °85.  
 .500، ص 2، جاملرجع نفسهشنييت م.ب،  35

36 Diehl,Ch,Id,p53 
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أدلت مسامهة فعالة يف إنعاش خمتلف جماالت احلياة باملغرب األوسط يف عهد الفاطميني ومن 
والهم، وإن أنشئت ألغراض عسكرية بالدرجة األوىل، لكنها بقيت متمتعة مبكانة مرموقة بني 
 خمتلف مدن املغرب اإلسالمي اهلامة  كالقريوان واملهدية وفاس إىل أن بنيت قلعة بين محاد يف

أواخر القرن الرابع اهلجري، وعليه راحت تفقد أمهيتها تدرجييا كعاصمة إقليمية وتضاءل شأهنا 
 .37تبعا لذلك

 المنشآت المائية بإقليم المسيلة
 خريطة شبكة المنشآت المائية  - 1
ليها عقفنا اليت و  ملاديةات اعلى الواقع، وهذا طبعا وفق املعطي املنشآت املائية حاولنا جتسيد 

 ى.هة أخر جمن  واليت اندثرت وقد أشار إليها الباحثون من قبل عني املكان من جهة يف
لف ا اتبعنا خمتغم أننر ا، إنه مل يكن بالسهل إجيادها أثناء التنقالت امليدانية اليت قمنا هب

 وية.على اخلرائط الطبوغرافية للمنطقة وكذلك الصور اجل األحباث واعتمدنا
ذي درسناه، ايف الجلغر ارب احليز مقاطعة من املقاطعات املتواجدة عميدانيا أن يف كل  يالحظ

 .لماصبا تسلسال منطقيا ملختلف املنشآت وكأهنا بنفس ما ذكر بوثيقة
 تاريخ األبحاث  - 2

إن أول إشارة لبقايا منشآت الري مبنطقة احلضنة، تعود إىل بعض الرحالة العرب الذين حلوا 
وابن  38ا بني القرنني العاشر واحلادي العشر امليالديني أمثال البكريباملنطقة يف الفرتة املمتدة م

حوقل و اإلدريسي؛ ففي وصفهم للمنطقة ذكروا وجود منشآت ري، متثلت يف قنوات لنقل 
وبعد االحتالل الفرنسي بدأت عمليات االستكشاف والتحري من طرف القادة . املياه

ر جد هامة كانت مبثابة السبيل الوحيد للتعرف على تقاري هؤالءترك  ،العسكريني وبعض اإلداريني
 :ملسيلة. ونذكر من بينهم الباحثنيخريطة منشآت الري مبنطقة ا

أول من أشار إىل هذه املنشآت يف مقال حول كتابة أثرية  ،MoreauM.39مورو  -
 . 1857خاصة باملسيلة نشره باجمللة االفريقية يف أكتوبر 

 1861ال حول أثار بشيلقة يف اجمللة اإلفريقية سنة الذي نشر مقا Poulle 40 بول -
 وأشار إىل وجود سد ضخم بوادي القصب.

                                                           
37 Massiera. P, M’sila du Xème au XVème siècle dans Bulletin de la Société Historique 

et Géographique de la Région de Setif, t2, 1941, p 190; Despois, Le Hodna, pp 111-

114;  
 .59، ص 1857 أبوعبيد البكري،. املغرب يف ذكر بالد إفريقيا و املغرب. بغداد: طبعة مكتبة املثىن، 38

39 Moreau. M, Inscription de M'sila, dans Rev.Afr,1857, p 324. 
40 Poulle .A, Ruines de Bechilga,dans,Rev.Afr,1861,p205 



 

 أملانيا –برلني  – لدلراسات الاسرتاتيجية والس ياس ية والاقتصادية إصدارات املركز ادلميقراطي العريب

 الفصل األول 

27 

يف  1864شرها عام ، ونسة فريدة من نوعها بإقليم احلضنةالذي قام بدرا Payenبيان -
أعمال الري القدمية اليت ال يزال عدد من أثارها جبزء من  '' :، حتت عنوانحوليات قسنطينة

إىل  41ساقه فضوله بعد أن اطلع على ما خلفه بعض املؤرخني والرحالة القدماء احلضنة''؛ إذ
القيام باستكشافات ميدانية، مكنته من الوقوف معاينا عددا هاما من أعمال الري، كما اجتهد 
يف إعطاء وصف دقيق هلا مع وضع تصميمات موضحة هلا ودرس مكوناهتا وتقنية بنائها، فخلف 

 توضيحية، كما حاول أن يؤرخ بعضا منها.  لوحة 23لنا يف حبثه 

: " تعمري احلضنة" اليت  42يف نفس احلوليات  دراسة  حتت عنوان 1893سنة  أيضانشر 
. استعان يف حتليله هلذه الدراسة بأهم املصادر 1864كانت مبثابة تكملة للبحث املنشور سنة 

فاستعرض بعض منشآت الري اليت ، إخل ..ومناخهااليت حتدثت عن تاريخ مشال إفريقيا وطبيعتها 
عثر عليها بإقليم احلضنة، مث حاول إجياد العالقة بني طريقة إجنازها ووفرة خمتلف املنتجات 
الزراعية اليت سخت هبا األراضي اليت كانت تزود مبياه السقي من تلك املنشآت على طول السنة.   

قنيات املستعملة يف بنائها وحاول من جانب آخر دراسة الت 43كما أعطى أمثلة عديدة كذلك
 وكذا املواد املستغلة مث طرح إشكالية تأريخ هذه املنشآت .

، الذي قام بدوره جبرد كل أعمال الري باجلزائر ونشر حبثه سنة St.Gsell ستيفان جزال-
ه هذا خصص يف حبث .44" حتقيق إداري حول أعمال الري القدمية باجلزائر'':حتت عنوان 1902

باحلضنة يف  ن ننسى ما أشار إليه من منشآت ريهذا دون أ ،الري باحلضنةجانبا ملنشآت 
 املتعلقة باملسيلة. 25األطلس األثري اجلزائري خاصة يف الورقة 

تعد دراستــه من األحباث اجلديدة واهلـامـة، '' فوساتوم أفريكائي'' ، J.Baradez براديز - 
Fossatum Africae يثة متثلت يف التصوير اجلوي، الذي اليت اعتمد  فيها على طرق حد

برهن وأكد به العديد من احلقائق التارخيية، ووقف يف أحد فصوله على عدد هام من منشآت 
الري املنتشرة بشمال افريقيا، كما أشار إىل جزء هام منها يف جنويب منطقة احلضنة وأكد مدى 

حلضنة، وكيف جعلتها مطمعا حول األمهية اليت متيزت هبا منطقة ا ديسبوا جونصحة فرضيات 

                                                           
41 Payen, Les travaux hydrauliques anciens,dont il existe encore de nombreux vestiges 

dans la partie du Hodna,dans,Rec de Const,T 8 ,1864, p4. 
42 Payen, Colonisation du Hodna, pp.136-156. 
43  Payen, Colonisation du Hodna, p146. 
44 Gsell. St, Enquête administrative sur les travaux hydrauliques en Algérie, 

Paris, 1902, pp 1-143   
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. أيضا، نشرله مقال مثريكان مبثابة ملخص ألعمال الري  الرومانية 45اقتصاديا لالستعمار الروماين
اليت بينتها الصور اجلوية يف منطقة تعترب حاليا سهبية، وكان هذا يف املؤمتر الوطين التاسع والسيعني 

عن وجود عدد هام جدا من منشآت الري ، جيزم فيه 1957للمؤسسات العلمية باجلزائر سنة 
مسألة تغري املناخ حىت أنه قد  46الفالحية الرومانية خاصة مبناطق نوميديا، وأثار يف مداخلته

 شكك يف صحة ذلك )أي تغري املناخ( ويف األخري طرح مسألة أصل هذه اإلجنازات. 
حبثا شامال ملنطقة احلضنة، تناول  1953الذي أصدرسنة ، J .Despois جون ديسبوا -

فيه كل اجلوانب وخص اجلزء الثالث منه لكل ما يتعلق باملنشآت املائية ونظم السقي ومصادر 
املياه. مث تطرق إىل أي مدى حرصت اإلدارة الفرنسية على االعتماد على ما خلفته إدارة 

األخطاء السابقة من جهة أخرى، مث بني إىل أي  أسالفهم الرومان من جهة، وكذا االستفادة من
مدى كذلك تتبعت هذه األخرية خريطة منشآت الري القدمية يف إجناز شبكة الري اجلديدة ببالد 

 .47احلضنة
أول الباحثني اجلزائريني الذين اهتموا بالبحث يف تاريخ وآثار منطقة محمد البشير شنيتي، 

ة إىل العديد من املقاالت اليت كتبها واحملاضرات اليت ألقاها احلضنة خالل الفرتات القدمية، فإضاف
حول هذه املنطقة، لقد خصص هلا يف حبثيه املوسومني بـ :" اجلزائر يف ظالل االحتالل الروماين" 
و"التغريات االقتصادية واالجتماعية يف املغرب أثناء االحتالل الروماين حيزا هاما، وأشاد بأمهيتها 

املغرب القدمي، كما ركز أيضا على املكانة االسرتاتيجية اليت استغلها االحتالل االقتصادية يف 
الروماين يف تدعيم املنظومة الدفاعية من أجل مراقبة تنقالت البدو الرحل بني التل واجلنوب، كما 

بدراسة تارخيية وأثرية،  -السيما تلك اليت هلا عالقة بالليمس  -خص عددا من مدهنا اهلامة 
ومواقع إقليم واد الشعري كما أوىل أمهية ملنشآت الري املوجودة هبا، ونوعية  ،منها زايب وطبنةنذكر 

 . 48الزراعة املمارسة هبا
 

                                                           
45 Despois.J,Bordure ……,pp210-11 ; Barradez. J,Fossatum Africae, recherches 

aériennes sur l’organisation des confins sahariennesn à l’époque romaine,Paris,p205 
46 Barradez .J, Travaux hydrauliques romaines réveles par photographies aeriennes 

dans une région aujourd’hui stéppienne, dans, Actesdu 79eme Congres National des 

Societes savantes , Alger1954        
47 Despois, J,Le Hodna ; Gsell (St), Enquête.., p 02. 

حممــد البشــري  :ســتاذينص لألأثريــة، تكــرمي خــاأحبــاث ودراســات تارخييــة و  ، خصوصــية املواقــع األثريــة باحلضــنة،ســعاد ســليماين 48
 .379، ص 2016اجلزائر شنييت وحممد اخلري أرفه يل، 
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دراسة  ،49، قدمنا في إطار بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير 2005وفي سنة 
بالتفصيل و ضنة. مت التطرق فيه مرة أخرى ميدانية لبعض ما تبقى من منشآت الري القدمية باحل

وتتبع مسارها وآلية  ،ان املسيلة ومواقعها األثريةإىل كل املنشآت املائية املنجزة قدميا على أهم ودي
ا حتليال حول تركيبة مواد بنائها. كما طرحنا إشكالية أجرينات بنائها و ي، مث حبثنا يف تقنعملها

كون بإخراج جديد لتمكني  لكتاب الذي أردنا أن ياهي موضوع هذا أصوهلا وفرتات إجنازها.  و 
 .اكل فئات املهتمني للتطلع عليه

ذه ضا يف هسيأيت ذكرها عر  الذيو  -هذه األحباث واملعاينات إن ما الحظناه من خالل 
ن مصيبهما نمل يناال  ،ة عامة وإقليم املسيلة بصفة خاصةحلضنة بصفاأن بالد  -الدراسة 
د تكشفها قاليت  خييةوف على احلقائق التار األثري للكشف عن عدد من املسائل والوق التنقيب

 الشواهد املادية، سواء الظاهرة منها أم تلك القابعة حتت الثرى.
 المسح األثـــــري. - 3

ليه مست لة، وعملسياخصت عملية املسح األثري املناطق اليت توجد هبا أهم وديان إقليم 
ىل جوستنيانا إ ق زايبال شر واد الذهب مشبعض املناطق الشمالية إلقليم املسيلة، واليت متتد بني 

بية ة الغر اجلهتلك املوجودة ب من جهة أخرىمنطقة عني قرمييدي بسيدي عيسى من جهة، و 
 عري.إقليم واد الشاليت متثلت يف منطقة جبال سالت و اجلنوبية واجلنوبة؛ و 

بوغرافية، والصور استنادا إىل ما جاء يف طيات األحباث املذكورة  سالفا، استعنا باخلرائط الط
اجلوية اخلاصة باملنطقة، وقمنا أوال باملسح األثري عرب خمتلف املواقع اليت احتوت على آثار خمتلف 

ببعض فالحي املنطقة املسنني   منشآت الري، وقد ساعدنا يف إجياد معظمها اإلتصال املباشر
ا هو احلال بالنسبة لسد ، مثلم50الذين كانوا قد استغلواها يف وقت مضى، بل ورمموا بعضا منها

وهذا  ذه املنشآت مهدد حاليا باالندثارفاقس الواقع على ضفاف واد لقمان، غري أن معظم ه
 Zabiزايب جوستنيان  فعلى سبيل املثال يف موقعلعدم اإلكرتاث هبذا اإلرث احلضاري؛ 

Justiniana ة منها شيلقة، اندثرت كل منشآت الري اليت كانت هبا خاصباملعروفة حاليا ب
الصهاريج واخلزانات اليت ردمها السكان وبنو عليها منازهلم؛ فمنهم من استغلها يف أساسات 
بنايته على حد قوهلم. مل يبق منها سوى جزء من القناة الناقلة اآلتية من واد القصب واليت قد 

ن ما ، خيتلف بكثري ع51م19أزيلت بدورها يف معظم مسارها؛ فما مت مالحظه يف هناية القرن 
                                                           

 .0520آت الري القدمية يف منطقة احلضنة، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد اآلثار، جامعـة اجلـزائر سعاد سليماين، منش 49
50 Payen, Travaux hydrauliques...., p 8. 
51 Payen, ibid, pp1-14. 
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و يزداد م، 1993وقف عليه فرع اآلثار أثناء إجنازه أللبوم صور حول املناطق األثرية  للوالية سنة 
؛ إذ الحظنا تدهور 2003فا أثناء إعدادنا  هلذا العمل امليدانني خاصة يف سنة اختال األمر

يد مثل مدينة املناطق اليت اجتاحها اإلمسنت واحلد عرب اآلخر منها، خاصة تلك املتواجدة البعض
الذي كانت متر منه القناة الثانية املنطلقة من  فيض البنيةزايب و ضفيت واد القصب، وكذا منطقة 

، كما هدمت الفيضانات اجلارفة للوديان من جهة أخرى منشآت 52الضفة اليسرى لواد القصب
الشعري وكذلك ، مث سد القهرة بواد د ملزورية وسد الرمان بواد لقمانهامة مثل سد اجلساسية وس
اهلامة بواد القصب،  مل تسلم فروع  القنوات الناقلة والسدود، كما معظم اخلزانات والصهاريج

ضال عن ذلك، طرأ على بعض . فملاضي تشكل شبكة ري حمكمة ودقيقةهذه اليت كانت يف ا
وسد واد  ،وإعادة بناء خالل الفرتة االستعمارية؛ إذ ال حظنا هذا يف سد اجلري املنشآت ترميمات

 . . ورغم ذلك وجدنا ما ميكن دراسته ويتطلب كل ما تبقى دراسة معمقة أكثر.الشعري

با على ؤثر سلياد، الطمي بالو كما ال ننسى أن تصفية سد القصب احلديث من الشوائب وإفراغ 
 السد الذي ما تزال أثاره مرتامية على جمرى الواد.

 
 نوعية منشآت الري بإقليم المسيلة  - 4

الري  هيزاتجتمن ضتندرج  أن معظم املنشآت اليت مت العثور عليها بإقليم املسيلة رغم
نها خصص مد بعض وجو  عية بالدرجة األوىل، إال أنه ثبتلكون املنطقة فال حية وزرا الفالحي

ها ضئيل كن عددلية، احلة للشرب واالستعماالت اليوملتزويد التجمعات السكنية باملياه الص
ستغلت حلفظ االيت  اريجألخرية خاصة يف الصهأثارها إال القليل. متثلت هذه ا ومل يبق من جدا

 نا. بعض القنوات املوصلة لألحياء السكنية يف موقع زايب جوستنيااملاء، و 
حاليا من فال خيلو منزل باملدينة املبنية  ج املنزلية بكثرة يف منطقة زايب؛انتشرت الصهاري 

. كما وجدنا البستان اجملاورلهن عادة إما جبانب أو بداخل يكو خزان مطمور حتت األرضية؛ و 
 .جنوب غرب شط احلضنة، 53سالتجببل   القليعنوعا من  اخلزانات الضخمة مبنطقة 

على  جاء -املستغل يف سقي األراضي الفال حية -هذه املنشآت املائيةأما النوع األول من 
نفصلة تستعمل يف وكلها مبثابة أعمال م يف منخفضات الوديان أو مبجاريها،شكل أنظمة مهيأة 
األرصفة مث  معظمها يف احلواجز واخلزانات واجلدران التوجيهية والتعويقية . متثلحيز فالحي حمدود

هي جمتمعة شبكة وغريها. تشكل و  Vannesأو العيون  Ecluseوالقنوات الناقلة والسدادات 
                                                           

52 Gsell.St, AAA, f 25, n° 82. 
53 Christoffle, pp. 47-53. 
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مياه  الذي تصب فيه كل اجلداول أومن الواد  دقيقة تسري بنظام متسلسل ومتدرج انطالقا
للسقي على مسافات الفيضانات اليت حتجز عن طريق السدود، فتنطلق منها القنوات املوجهة 

 .كلم  25تصل حىت 
ويف  الذي حتدثه الفيضانات، زانات وحواجز لتخفف شدة اإلجنرافوعادة تزود السدود خب 

. 54وزع من خالله املياه بواسطة القنواتاألخري عند الوصول إىل مدخل السهل، يهيأ سد أخري ت
، أنه كثريا ما تطبق بنسب تنازلية على الرغم من أن طريقة التنظيم  هذه ليست موحدة كليا إال

فيتبني من خالل هذا النظام احملكم امليزة اهلامة للعمل الذي أجنزه القدماء من أجل تنمية األرياف 
   وتطويره. باقتصادهم للنهوض 55اإلفريقية وإعطائها اهتماما أكثر

 مصادر استغالل المياه بإقليم المسيلة  - 5
ت يف استغل اليت البد أن نعطي حملة عن أهم مصادر املياه ،قبل اخلوض يف منشآت الري

هذه  روغرافية إىلاهليد ةراسإقامة جتهيزات الري املختلفة بإقليم املسيلة، فأشرنا بإجياز يف الد
 .املصادر

الري القدمية إذن على معظم وديان اجلزء الغريب للحضنة وعلى أهم الوهاد انتشرت جتهيزات 
، كما مت استغالل بعض الينابيع واآلبار االرتوازية املتواجدة جنوب ومشال الشط مثل عني 56هبا

هذه املصادر يلي  سندرج فيماو )مشال الشط(. بئر العنات و ،جنوب الشط() بالقالليةالقصب 
 شمايل للشط مث إىل جنوبه.انطالقا من اجلزء ال

 واد القصب -
وأطلق عليه  الرايسوكان يطلق عليه أحيانا اسم واد  السهرعرف يف ما مضى بوادي 

تغىن به  ،57وهو مبعىن هنر كثري األمساك Flumen Piscense فلومين بيسنسيالرومان اسم 
، هناك هنر عظيم م970أنه يف سنة  العديد من الشعراء وأشاد به املؤرخون القدماء و ذكروا 

تغطى مياهه كل البالد، وهو ليس بالعميق. ولعل هذا ما أغوى أبو القاسم فأسس احملمدية 
 .58)املسيلة حاليا( على ضفافه يف القرن العاشر

                                                           
54-  Gsell (St), Enquête …….., p 72. 
55 Id. 
56 Id, pp 71-72. 
57 Massiera. P, M’sila du Xème au XVème siècle dans Bulletin de la Société Historique 
et Géographique  

de la Région de Setif,t2,1941,p189 
58 Ibid, 
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يعد من أهم وديان حوض احلضنة وأوفرها مياها يف األوقات العادية، كما يتلقى فيضانات 
ويسيل جمراه جبل املوجود شرق مدينة سطيف،  اهمبر دورية ومفاجئة، يأخذ منبعه من جبل 

واملنحدرات الشمالية جلبل املعاضيد. تقدر مساحته  القطفالشرقية جلبل  لمجانةأسفل سهل ا
بـحوايل  ؛ حبيث املساحة الوادية اليت تتسع يف األعلى وتضيق أسفل اجملانة تقدر2كلم  85جمراه بـ 
أي منطقة زايب قدميا، ووسط متاهة  بني مسيلأراضي . وعند خمرج الواد، يبدأ إقليم 2كلم  208

من اجلدران املندثرة واحلجارة املنتشرة هنا وهناك، توجد منشآت خاصة بالري جد هامة، نقطة 
م( مشال احلدود 500يقطع هذا الواد مسافة مخسمائة مرت ) .59انطالقها ضفاف واد القصب

من جمموعة سدود تشكل ثالثة طوابق متتالية  املتامخة حلدائق املسيلة بواسطة وحدة نظام كاملة
م(؛ وهكذا يشكل 400) وتبعد عن بعضها البعض مبسافات متقاربة تقدر بأربعمائة مرت

، ويكون يوزع خمزون املاء على ضفيت الوادجمموعها حوضا شاسعا به عدة مقصورات أو أجزاء  ل
. فية املياه من الشوائب العالقةتصأي هو جهاز يقوم ب ؛60السد األخري أو الثالث مبثابة مصفاة

، وتسقى مياهه مساحات كلم وهو دائم السيالن  240حبوايل يقطع هذا الواد مسافة تقدر 
شاسعة من األراضي الفالحية ، خاصة سهول املسيلة اليت تقدر مساحتها حبوايل 

 جنوب شرقي املسيلة وكذلك السوامعو المطارفة، ويصل إىل غاية منطقيت 61 2كلم13.000
جنوبا يتخلل هذا الواد بعض الينابيع الطبيعية  منها عني "محام بلعرييب" الساخنة  مزريرإىل دوار 

 الواقعة بالقرب من السد اجلديد الذي أجنز خالل فرتة االحتالل الفرنسي.
  واد لقمــان -
، ويوجد ومنبعه األساسي الخرابشةينحدر من جبل الطرف بدوار  هو من الوديان التلية؛و 
يأخذ إسم واد لقمان  الحَرم، ثمو الدريعات. يتشكل من التقاء وادي كدية القطيفةح بسف
عند وصوله إىل عرش  البياضةيصبح امسعه واد و عرش أوالد منصور أوماضي، منبعه بإقليم  عند

باستعمال مياه واد لقمان يف  قرية الضلعةبإقليم أوالد منصور. يقوم سكان  فرقة أوالد البالي""
. 62ضيهم الفالحية كما ال زالت بضواحي مشتاهم بعض اآلثار لقنوات الري الرومانية سقي أرا

وانطالقا من هنا تسقى األراضي الفالحية  زاوية الشيخ لخضر،يصب هذا الواد إىل غاية 

                                                           
59 PAYEN,Travaux hydrauliques….,PP10-11 
60 Payen,Travaux hydrauliques….,p11,Gsell.St ,Enqute..,p72 
61 Despois(J),Le Hodna,pp190,195 
62  Gsell. St, Enqute.,, p 73. 
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لعل هذا ما يعلل وجود آثار سد من أجل التخزين والتوزيع اسطة األمطار ومياه الفيضانات، و بو 
 .63"،  باإلضافة إىل ثالثة سدود أخرى لمزوريةمبنطقة "

 واد الذهب   -
يتواجد شرق واد القصب جبناح أراضي املطارفة املقابلة ملدينة زايب. إن سيله ضعيف وجاف  

، وهذا ال مينع فيضه من سقي األراضي الفالحية املتامخة له، وتوجد به 64تقريبا يف كل األوقات
 تغل يف إيصال املاء إىل أراضي زايب كذلك.بعض املنشآت اخلاصة بالري واليت كانت تس

   واد البنية -
املوقع عبارة عن واد صغري جاف حاليا، يقع باجلهة اجلنوبية لواد  القصب وال يبعد كثريا عن  

اليت جيتاحها واد لقمان . توجد به أثار القناة الناقلة اليت تنطلق من  65بكدية لقلياألثري 
 سدود القصب.

 الل()واد الش واد اللحم -
ع مياهها عند ، تتجمات اجلنوبية جلبلي الديرة وونوغةإن السيول اجلارفة املتدفقة من املنحدر  

ميتد هذا األخري انطالقا من  جملرى نفسه الذي يشكل واد اللحم،ا مدخل السهل وتصب يف
يأخذ فمن هنا  اد الشاللاملناطق اخلصبة املرتفعة لسد اجلري وإىل غاية مهبط املناطق اخلصبة لو 

. إن امتداد مساحة يصل يف األخري إىل حبرية السبخة (، مثوادي احلم تسمية واد الشالل عامة
. 2كلم  28اإلقليم الذي جيتاز واد اللحم وروافده انطالقا من منابعه إىل غاية سد اجلري، ال يقل 

لرعدية أو غالبا ما تكون مفاجئة تأيت هبا العواصف اذا السيل اهلام فيضانات معتربة و يشهد ه
. يستغل هذا السيل يف 66اهلطول الغزيرة،   وكذلك بعد ذوبان الثلوج اليت تكسو  قمم اجلبال 

ري العديد من األراضي الفالحية اهلامة منها ختوم أراضي دوار أوالد سيدي هجرس اخلارجية 
دية ، وحىت األراضي احلدو يموأوالد ماضي بدوار الشالل مث أراضي إقليم أوالد سيدي ابراه

 .67للسبخة
هذا باإلضافة  68وجدت هبذا الواد بعض املنشآت الرومانية املتمثلة يف سد اجلري وقناة ناقلة

 .69إىل آثار بعض املنشآت اليت أزيلت من طرف السكان احملليني

                                                           
63 Ibid, p74 
64 Payen, Travaux hydrauliques…., pp 11-12. 
65  Gsell. St, AAA, f 25, n° 25. 
66 Payen,Travaux hydrauliques, pp 5-6. 
67 Despois. J, Le Hodna, pp.181-184. 
68 Gsell.St, Enquête ….,p 97 ;AAA, F25/28; Payen, Travaux hydraulique, pp 6-7. 
69 Despois. J, Le Hodna, p160. 
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   واد الشعير  -
على املنحدر  زنطيطيعرف باسم واد و  شرق منطقة اجللفة، فيض البطمةيأخذ منبعه من  

ل بوكحيل. ميتد من الشرق إىل الغرب وجيمع محولته بعديد عن الروافد اليت نذكر منها الشرقي جلب
هذا اخلري اجلزء السفلي له ويصب يف اجلهة الشمالية الشرقية لشط  واد امللح وواد أمسيف، يعترب

، يسقى هذا الوادي العديد من األراضي اخلصبة املمتدة جنويب شط احلضنة، 70احلضنة الكبري
اضي صاحلة لزراعة القمح والشعري خاصة، كما أنه يصب على مدار السنة كما هائال من وهي أر 

أوت وسبتمرب. إن ما  71املاء على شط احلضنة، ال سيما بعد اهلطول الرعدية اليت تأيت يف شهري
أيضا هو طبيعة التضاريس اليت تتخلله؛ إذ تتكون من خالهلا بعض السدود  مييز هذا الواد

ايضا احتوى هذا  72 ما هو احلال بسد القهرة الواقع بالقرب من موقع خربة القهرةالطبيعية مثل
 .73اجملرى منشآت ري قدمية معظمها قد اندثر وكانت غالبا سدودا وقنوات للنقل

 

 

                                                           
70 Reboud. J, Notice sur les ruines romaines, dans, Rev.Afr,1865, pp.131-132. 
71 Reboud. J, Ibid, p133. 
72 Reboud. J, Op-cit, pp133-134. 
73 Ibid, p134. 



                             
 
 
 

 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

         
 

 ثاينالفصل ال
 المنشآت المائية شمال إقليم المسيلة

 
 شبكة الري بواد القصب   -1
 المنشآت المائية بمنطقة زابي - 2
 المنشآت المائية بواد الذهب -3
 المنشآت المائية بواد لقمان -4
 المنشآت المائية بعين فريميدي -5
 المنشآت المائية بواد اللحم– 6

 



 

 أملانيا –برلني  – لدلراسات الاسرتاتيجية والس ياس ية والاقتصادية إصدارات املركز ادلميقراطي العريب

 الفصل الثاني 

36 

 شبكة الري بواد القصب  -1
 السدود  -
ق توجد على ضفيت هذا الواد وحده نظام كاملة هبا جمموعة سدود تشكل ثالثة طواب   
هكذا و  ،م(400بأربعمائة مرت ) قدرت عن بعضها البعض مبسافات متقاربة تبعدمتتالية، و 
أقسام تستعمل لتوزيع خمزون املاء احملتجز هبا عها حوضا شاسعا به عدة مقصورات و يشكل جممو 

؛ فتقوم بدور تصفية املاء من الشوائب ويكون السد الثالث مبثابة مصفاةعلى أراضي الضفتني، 
ي سد فرنسي هام مبين عند املقطع الذكذلك عدد هام من السدود احمللية، و   وجد .1العالقة

؛ يبدو أن هذه السدود جاءت ملنحدر من اجلبل إىل سهل املسيلةيفلت من خالله واد القصب ا
 ،مشال املسيلة )املدينة احلالية( 3م 1500فعلى بعد  ،منها سد الرومي 2عقبا لسدود قدمية

    .(4 الصورة) 4إليها من قبل ريتتواجد هذه الكمية اهلامة من اآلثار اليت أش

ذا افرتضنا إال إ ذُكر عمالكن الواقع بعيد  القدمية أن هناك سدود عديدة، ورد يف التقارير
سد لانطالقا من ا لقصب،اإن ما متليه علينا أرضية الواقع بواد  االندثار الكلي هلذه السدود،

ة إىل فرت  رجعانالذين ي ،سد العرباليا أو ح بسد الرومي -ما يعرف -اجلديد إىل غاية 
 يلي:  ما دجن ،ياالستعمار الفرنس

 السد األول  -أ
. جيعله مهامها إبطاء وهتدئة املياه الشديدة السرعةمن ، و 5املبطئةو  ةـعيقيعد من نوع اجلدران امل   

بعد سد الرومي . تأيت منشأة هذا السد الواد حمدب، حيطم قوة جريانمقعر و  شكله املتباين بني
م 1.5متوسط ارتفاعه حاليا حوايل  ، وبين على مرتفع من الضفة اليسرى، يبلغكلم  01حبوايل 
من ، فهناك هذا السد على ما يبدو للعبث. تعرض م10يبعد عن حافة الواد بـ رى، و من اجمل

، اتضح أنه كان وحجارته. بعد تتبع آثاره أخذ معظم أجزائهسطا على جسمه وفكك مكوناته و 
، تبعد الواحدة  حجريتنيكتلتنيم، ومل يبق منه سوى  30لى الضفة اليسرى للواد حبوايل ميتد أع

اياه على م من اجلهة اخللفية. ونلمح بق9.70وم من اجلهة األمامية 10.50عن األخرى مبسافة 
 .خرية يف طبقات من احلجارة، تتمثل هذه األأعلى مقطع للضفة اليمىن

                                                           
1 Gsell. St, Enquête …, p 72, AAA, F25/82, Payen, Travaux hydraulique, p 11. 
2 Ibid. 
3 Gsell. St, AAA, f 25, n° 82. 
4 Payen, Travaux hydraulique, p 10. 

آلثـار، اجلماهريـة العظمـىر طـرابل : بعض املنشآت املائية القدمية يف اجلماهريية املؤمتر الثالث عشـر ل  - حممد عطية الشلماين، 5
 .170ص  مطبوعات األليسكو(،) 1995أكتوبر  1-7
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وضعت يف ؛ فأكربها حجما  هو استعمال احلجارة بشكل متدرجما مييز هاتني الكتلتني
قها حجارة صلبة ممزوجة باملالط ، كما جاء شكلها مسطحا مث رصت فو وليني للقاعدةالصفني األ

  اجلري املائيو 
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لكن ، األوىل لكتلةإىل ذلك نشري إىل وجود نقش على حجر بقاعدة ا إضافةبطريقة حمكمة. 
 د(. : ج،5 )الصورةمل نستطع فك رموزه 

ة اليت قة حول املادات دقيعلومإن احلالة السيئة اليت آل إليها هذا املبىن مل تسمح لنا بإعطاء م
ة م بأن الطريقن اجلز نع م، لكن هذا ال مييف تلبي  اجلدران سواء من اخلارج أم الداخل استعملت

 ء.ية صمالبنااخاصة من اجلري املائي جتعل  احملكمة يف رصف احلجارة باملالط املكون
ال يوجد أي أثر للحجارة  هذه البناية تقنية رصف احلجارة بشكل غري منتظم و استعملت يف 
تارة فتارة جموف و  -دعمة بشكل متباين ، كما أن ضخامة املبىن ومسك جدرانه امل6املنحوتة

اه املندفعة ة هلذا املبىن هو استقبال املييسوقنا إىل التخمني يف أن الوظيفة األساسي -أخرى حمدب 
الشوائب العالقة هبا من جهاز لتصفية املياه من األتربة و ، مث تلعب دور وتصدي ضغطها من جهة

 .ة أخرىجه
واجدة ة املتلزراعيايستغل يف سقى األراضي  ،دور خزان مائي قد يلعب هذا املبىن أيضاو  

 على امتداد الضفة اليسرى للواد 
 

 
 : بقايا كتل من السد األول5رة الصو 

                                                           
6 Gsell. St, Enquête …, p 76. 



 

 أملانيا –برلني  – لدلراسات الاسرتاتيجية والس ياس ية والاقتصادية إصدارات املركز ادلميقراطي العريب

 الفصل الثاني 

39 

 السد الثاني -ب
يظهر على الضفة م، يقطع الواد من الغرب إىل الشرق و 450ن السد األول حبوايل يبعد ع

 اليسرى. مل بق منه غري ثالثة أجزاء. 
ومسكه   سم90 ولهطيربز منه جزء صغري ، و يتمثل اجلزء األول يف جدار خيتفي حتت األرض

هناية شهر  دثتالفيضانات اليت حأظهرت و  .م3.30حبوايل  يلوادسم، يرتفع عن جمرى ا70
، (06الصورة رقم )املبىن احلقيقي هلذا السد شكل  -ةواضح صورةوب- م2004ماي من سنة 

م وارتفاعه 7.40 فبلغ عرضه ؛لسداألبعاد احلقيقية ل فتجلت هحيث اهنارت كتلة هامة من
د لسلاجلديد املقطع  تبني لنا منكما م.  6.70 قدر بـفيم، أما طول الكتلة اليت انفلتت 3.30

، بين (د 6 صورةال)ا شكال يشبه هرما مدرجا معكوس فنالحظ ؛طريقة البناء اليت استعملت فيه
 ائي.  ري املاجل واستعملت فيه حجارة الواد واملالط املكون أساسا من ة،بلبتقنية السن
بعض  -رمبا-ري ظاهرين كليا، وقد يؤدي در اإلشارة هنا إىل أن اجلزأين الثاين والثالث غجت

احلفر إلظهارمها متاما. وهبذا ميكننا أن نتأكد بشكل قاطع من كوهنما تابعني للسد الثاين، أضف 
بة من أهنما كذلك على نف  املستوى من الكتلة اليت اهنارت. قد يكون دور هذا السد منع الرت 

كذلك من الضفة اليمىن إىل الضفة   وسط الواد، فهو يقطعه االجنراف وهذا حبكم تواجده
هبذا ميكن إدراجه ضمن اجلدران اليت تسمح برتسبات خلفها حىت حتافظ على األرض ، و اليسرى

، وعليه  عرف 7الزراعية من االجنراف، وأيضا  تساعد على توازن يف الري بتوحيد منسوب الرتبة 
 .8بسد املصفاة

تقدر  ،هايمليع اشكالن حوضا شاسعا لتجمي ويف األخري الحظنا أن السد األول والثاين
 .رى الواد(عرض جم)Xالسدين()املسافة بني أي  (2م13500= ) مX30م450 حبوايل: مساحته

 (االرتفاع Xالعرض  Xالطول )أي  .(3م27000) = X 30 X 2 450) حبجمو 
 السد الثالث -ت

ى مباشرة بعد م، يظهر جزء صغري منه على الضفة اليسر 400يبعد عن السد الثاين حبوايل 
م بالنسبة 2 أما ارتفاعه فهو م،1.10م وعرضه  2.20 القناة املتجهة إىل واد البنية، طوله املتبقي

ملستوى جمرى الواد. كما يبدو لنا ممتدا حتت أرضية إحدى البساتني اخلاصة اليت متر منها القناة 
ة للقناة الناقلة من جهة الضفة بالنسب الناقلة املتجهة إىل واد البنية، قد يكون اجتاهه شاقوليا  

                                                           
 .169الشلماين، ص  7

8 Gsell. St, Enquête …, p 75. 
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(، وميتد إىل غاية الضفة اليمىن، ومنه تنطلق القناة الناقلة الثانية املتجهة إىل 7)الصورة اليسرى 
 مدينة زايب جوستينيانان، وبالظبط عند اخلزان الثاين الواقع على نف  املستوى هلذا السد.

 
 2003بعد فيضانات جزء من السد الثاين قبل و : 6الصورة 

 
 يحي لربوز جزء من السد الثالث )رسم تيطراوي شفيق(: خمطط توض7الصورة 
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  القنوات الناقلة -
 .(8ورة )الص :ــــنيلفــــخمت ن يف اجتاهــنيتنطلـق من ســدود واد القصـــب قناتان رئيســــيتا

 املتجهة حنو زايب القناة الناقلة األولى-أ
متون مخسة صهاريج بسعة متوسطة قبل أن  كانت  ميتد مسارها على الضفة اليمىن للواد،

، متجمعة مبركز آثار زايب املدعوة السدود إىل صهاريج أخرى كبريةمن كلم   5تصل على بعد 
 .9خربة بشيلقةحاليا 
حتجز تراكمات األوحال واألتربة ألهنا تتلقى و كانت تلك الصهاريج اخلمسة مبثابة املصفاة، و 

أما  مها غري كاملني، و ، لكن مل يبق من هذه الصهاريج سوى اثنني10اليت يأيت هبا فيض الواد
 حسب ما أفادنا به مسنو املنطقة أثناء عملنا امليداين بزايب،مركز زايب، فلم جند هلا أثر، و  صهاريج

دائق هي موجودة باحلو  فإن هذه اخلزانات قد ُردمت خوفا من سقوط األطفال بداخلها،
 .هتمالبساتني اجملاورة لسكناو 

مل يب، و منطقـــة زا دخـــلعند م لظهورابمن الســد، أما أثــرها فيبدأ القـناة األوىل  مأخذمل جند 
يف سقي  تـــغل حالياخرى تسأرضــية وازية لقناة أوهي م ،قدميةالقناة المن تتبع آثــــار  هذا مينــعنا

ثلما مذه املنشآت هلصفا و  يلي نعطي فيماو  .من الوادي البساتـــني املمتدة على الضفــــة اليســـرى
 .زايبج إىل غاية القناة الناقلة بصهاريهذا انطالقا من الو  ،هي عليه اآلن

 
                                                           

9 Payen, Travaux hydrauliques…, p 11. 
10 Ibid, p 11. 
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خمطط عام ألعمال الري اليت تنطلق من واد القصب حنو 

زايب جوستنيانا والقناة املتجهة إىل البنية
عن: بتصرف  
(

1864
 

Payen
) 
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اتني م من السد الثاين بداخل أحد البس100يتواجد على بعد حوايل الخزان األول: -
هو عبارة عن بناء ضخم من احلجارة املتماسكة باجلري املائي يتكـــون اخلاصة على الضفة اليمىن، و 

العرض  وله ،م2.30جدار آخر طوله يستـــند على ، م2م وعرضه 5.70اخلزان من جدار طوله 
 (9)الصورة م 2.30ومتوسط مسك اجلدران يبلغ  ،م1.70أما ارتفاع املبىن فيصل إىل نفسه، 
م من اخلزان األول، نعثر على بقايا مبىن آخر على 80: على بعد حوايل الخزان الثاني-

وارتفاعه  م2.50م ومسكه 12.40طوله  -موازي للواد -شكل شبه منحرف يتكون من جدار
بعد ذلك إىل أن خيتفي حتت األرض  يستمرو  ،سم70ينتهي مبمـــر منحرف عرضـــه و  ،م1.50
لعل هذا اجلدار و  ،بإحدى املقاطع على الضفة اليمىن نرى منه جزءا صغريا، و (10)الصورة 

ر كما يستند أيضا من جانب الواد جبدار آخ  ،اة الناقلة املوصلة إىل سهل زايبيكون تابعا للقن
، أضف أنه مزود من خارجه بتدعيـم قوي م وله نف  االرتفاع1.20م ومسكه 4.50طوله 

على نف  خط السد الثالث  مة غري منحوتة، ويظهر بشكل موازيبواسطة حجارة رملية ضخ
 الذي وجدنا جزء منه على الضفة اليسرى.

 

 
 

 
 

 : جزء من اخلزان األول مع شكل توضيحي9الصورة 

 

 شكل توضيحي: جزء من اخلزان الثاين و 10الصورة 
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استه حول منشآت الري يف در  بيانسواء عند  ،هلذين املبنيني بشكل دقيق مل يرد وصفا
؛ فاألول أشار إىل وجود مخسة صهاريج على يف حتقيقه حول أعمال الري جزالباملسيلة أم عند 

، يف حني أعطى 11مسار القناة الناقلة املنطلقة من سدود واد القصب إىل غاية سهل زايب
 م3ضه عر م و 4.50ملبىن ضخم يقع على الضفة اليسرى، يتكون من جدار طوله  وصفا 12الثاين
أن يكون خزانا لتصفية مياه الواد  هرجحو ل زاوية قائمة جدار آخر أقل عرضا، يتكئ عليه بشكو 
أنه على بعد مسافة من هذا املبىن وجد جدار ، كما ذكر العوالق قبل أن يصل إىل سهل زايبمن 
فكر  ري حتت األرض يف اجتاه مشال جنوب، و ون أي انقطاع أو تكسدُ م خيتفي فجأة 8طوله 
، كما ذكر أنه مدعم من جانب النهر بدعامة نصف يف أن يكون قاعدة للقناة الناقلةلك كذ

 .اسطوا نية موضوعة على طبقة من احلجر الرملي الضخم
ضفة اليمىن وصوال إىل منطقة زايب، أما الصهاريج املتبقية فال أثر هلا على طول ما تبقى من ال

مي كل أثر من طرف أصحاب هتد من جهة، و تطور عمراين هذا راجع ملا شهدته املدينة منو 
. متثل الدور األساسي هلذه من جهة أخرى االبساتني من أجل زرع وغرس األشجار وغريه

سيأيت وصفها عند ظهر إال عند وصولنا إىل سهل زايب، و أما القناة فال ت ،13الصهاريج يف التصفية
 .قة الحقاالوصول إىل منشآت الري هبذه املنط

 اقلة الثانية المتجهة نحو البنيةالقناة الن-ب
من السد الثاين  رتا  م 50 حوايل القصب وعلى مسافة ياليسرى لوادتظهر على الضفة 

  غريبالنوب اجل اجتاهبم، 100، متتد على املعامل بقايا قناة ناقلة واضحة (ب-أ :11الصورة )
راعية اليت ألراضي الز ستغل يف ري ا، لتُ 15متر عرب واد البنيةو  ،14م300 مسافة كانت متتد على

 .16بإقليم واد البنية  1871القمع اليت حدثت عام  اتتعرضت للحجز بعد عملي
حتت  ختتفي تارةف ، أما حاليا-1993 غاية سنة إىل- ة املعاملواضحكانت هذه القناة وقد  

 تظهر تارة أخرى داخل إحدى البساتني اخلاصة. ل ،م3ممر طوله حوايل 
 يف توهحمأجزاء من هذه القناة؛ ستة منها  10عشرة  ظهرت القصب ن وادعند انطالقها ممث 

وعرض  ،م3.20 يبلغفمتوسط ارتفاعها أما . عرض جمرى الوادبواألخرى مرتامية  ،بستان خاص
أعلى  يتجلاملماسكة فيما بينها باجلري املائي باحلجارة املت هايتابنوقد نفذت ، م3.30جدارها 

                                                           
11-  - Payen, Travaux hydrauliques…, p 11. 
12 Gsell. St, Enquête …, p 76. 
13-  Payen, Ibid. 
14 Gsell. St, A.A.A, F 25 n° 82-83. 

 .أطلقت تسمية البنية نسبة ملبىن احلجارة الذي ميثل القناة املبنية باحلجارة 15
16 Gsell. St, Enquête …, p 73. 
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، كما -قبل أن ختتفي حتت الطريق  -تنحرف بشكل مقوس مث، هذه القناة يف اجلزء األخري
السيد رقيق برة بستان يف  داخلالها ئجز يف  بقايا فرنني قدميني لصناعة اجلري املائيالحظنا وجود 

ملسيلة، وهنا تأخذ م جنوب غرب ا1500 مسافةهور على ظتعاود اللختتفي القناة مث  مصطفى،
جسر حامل للقناة   هيئةشكل خمتلف ألهنا جاءت على ب بدوة؛ لكن تالبناي اسم البنية أي

من جمموع العشرة اليت أشار اليها  (ilesP) أربعة كوماتى ، ومل يبق منها سو (12الصورة )
 . يف دراسته 17بيان

 لقصب؛ان واد مطلق مكنتنا هذه األجزاء من مالحظة اختالف تقنية البناء عن اجلزء املن
 .رر واآلجيت احلجاادبني أفيها  حيث مزج ،opus mixtumاملزج تقنية فهي من نوع 

 
 صبواد الق: بقايا القناة املتجهة إىل واد البنية بالضفة اليمىن ل11الصورة 

 

                                                           
17-  Payen, Travaux hydrauliques,...pp 11-12; Gsell. St, Enquête ……, p 73. 

   12 الصورة

بقايا كومات القناة 
عند وصوهلا لواد 
البنية مع شكل 

 للقناة توضيحي
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ر ر اجلسن جداويتكو  ،وسع من قمتهأيظهر اجلسر احلامل على شكل شبه منحرف فقاعدته 
صغر حجما ة واألقاعدنها بالم الكبرية وضعت من ثالثة طبقات مبنية حبجارة خمتلفة األحجام؛

 فصل بنيوي ،لبي الصط املكون من اجلري املائاملال وجند كذلك استعمال باألجزاء العلوية،
 .طبقات اجلسر سافات مزدوجة من اآلجر

بنيت عن اليت  اتلف يف تقنية بنائهخت، ر قليلة هلذه القناة بواد البنيةه من أثاعلي ناعثر  إن ما
؛ فهي أقرب يف تقنية بنائها إىل زايبمدينة عن تلك اليت تتجه إىل  لكوختتلف كذ، القصب بواد

حاولنا وضع خمطط يوضح لتقريب الصورة و  .18جببل سالت املوجودةتقنية بناء جدران الصهاريج 
 .مل هبا القناةالكيفية اليت كانت حتُ 

  المنشآت المائية بمنطقة زابي-2
ية املستغلة يف تزويدها باملياه نشآت املائزايب حتتوي على شبكة هامة من امل كانت مدينة

هذه  متثلت لري الزراعي من جهة أخرى.واملياه املستعملة يف ا ،الصاحلة للشرب من جهة
الناحية إىل املدينة من  ناة الناقلة اآلتية من واد القصبتصل الق حيثيف قناتني ناقلتني؛  املنشآت
   .19 ةالغربي يةالشمال
 اهل يضاف، 20صهاريج مجاعية وأخرى خاصة باملنازل هناك اة املزدوجة،القن هذه إضافة إىلو  

 .(Château d’eau) ما يعرف بقصر املاء أو .21بقايا موزع للمياه 
 القناة الناقلة الرئيسية –أ

، وكانت تنطلق من السد املصفاة، على ب(-أ :13الصورة ) مزدوجة املسار عبارة عن قناة
كلم مث ترتفع فوق سلسلة من 2ثر من ، وتقطع مسافة أكطول الضفة اليمىن لواد القصب

.  كما أهنا عدة صهاريج قبل أن تصل إىل زايب املنحنيات وتنحي جنوبا لتعود إىل الشرق، فتعرب
كلم من   5على بعد  –وقبل أن تصل  ،(8)الصورة  صهاريج متوسطة احلجم  متون مخسة
هلا أثرا    ، فال جندما حاليا. أ22ركز زايبمتجمعة مب إىل صهاريج أخرى وحبجم أكرب  - السدود

ويتمثل يف  ،مباشرة عند مدخل مدينة بشيلقة على طول الضفة اليمىن؛ فإن ما تبقى منها يظهر
 ال جند ليا على سطح األرض، وأحيانا أخرىم، وأحيانا تظهر ك300بقايا متقطعة على امتداد 

  لقناة.اة سوى قاعد

                                                           
 .أنظر اجلزء اخلاص خبزاتات جبل سالت  18

19 Gsell. St, A.A.A, f 25 n° 85. 
20 Gsell. St, A.A.A, F25 No 83; Payen, Tavaux hdrauliques…, p 11. 
21 Gsell. St, Enquête …, p 75. 
22  Ibid. 
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م، وتتميز 1.50وبسمك  ،م1.58حيمل القناة  الذي -بقياملت-بلغ معدل ارتفاع اجلداريو 
بلغ فتحة كل حيث تمتوازيني ومتساويني،  أي حتتوي على مسلكني ؛هذه القناة بكوهنا مزدوجة

وبني مسلك  ،م0.30ل بني فتحيت املسلكني مسافة فصتو  .م0.30ارتفاع بم 0.20مسلك 
واملالط املكون من اجلري  ،القناة باحلجارةهذه  ةيابنوقد نفذت . م0.40 اخلارجية تهاالقناة وحاف
 .23وهو نفسه الذي ذكر من قبل ، سم4، ولب  مسلكيها بطالء مسكه املائي أساسا

 
 ملزدوجةلقناة اوصورة ل –ملسلك قناة زايب  صورة ساتليتية موضحة: 13الصورة 

 مسار القناة الناقلة  -ب
جرية متناثرة هنا احل هاما جند كتل ، وكثرياة وأزيح عن مساره األصليمعظم هذه القنا أتلف
، وهي متقاربةتكون أبعاد تكاد  بأشكال مستقيمة أو منحنية أو نصف أسطوانيةإما  ،وهناك

 متشعبة كما يلي:
 24نطلق منه عدة تفرعاتحيث ت ،هذا  املسار  القسم األهم أخذ: المسار األيمن -
زايب يصبح مدينة كلم من   1فعلى بعد  ؛جند له أثرا على أرض الواقع ، غري أننا ملللري تاستعمل

                                                           
23 Gsell. St, Enquête …, p 77. 
24 Gsell. St, A.A.A, F 25 No 82. 
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عدة ، ومنه تنطلق زايبموقع تا ال يتغري إىل أن يصل إىل ويبقى ثاب ،سم60 بـ:ا  قدر معرض املسار 
وأراضي  ،؛ مثل أراضي مزرير جنوب غرب املسيلة25ثانوية من أجل سقي األراضي اجملاورة قنوات

كلم   8على امتداد أكثر من  هنا وهناك ن املوزعةتظهر بقايا بعض العيو  مث ،ايهشرق إقليم املطارفة
 .26شرق السد املصفاة

والثانية على  ،ا عند مدخل القناة الناقلة بزايب؛ واحدة منهثالثة تفرعاتكانت تظهر أثار 
كيفية الدون معرفة  ؛ وهذا حال  ن نقطة انطالق التفرع غري موجودةم من زايب، غري أ300بعد 
ياه من جهة أخرى؟ امل تدفقكانت هناك عيون تنظم   ما إذامن جهة، و  هاياملهبا ع توز كانت اليت  
القناة الناقلة اليت كانت حتتوي نقطة انطالق تفرعات االحنراف الثاين الذي كان يف  حىت جزءو 

 .27حالة جيدة ،أزيل يف املاضي القريب من طرف عمال الطرقات
، فهناك  28موجودة بزايب يت كانتال : وهو الذي يصل إىل غاية الصهاريج المسار األيسر -

 .29سم20تتساوى فتحتا مسلكي القناة مرة أخرى؛ أي تصبح تساوي 
، إذ مت العثور من قبل الية الشرقية لزايب مبوزع للمياهكانت هذه القناة تتصل يف اجلهة الشم

بينها اثنني يف حالة جيدة تقريبا، إظافة إىل ومن  ،كان يتصل بعدة صهاريج30على أساساته
كلم جنوب شرق املسيلة؛   25املوجودة على بعد  31 خربة الرصاص، فهو كان ميول منطقة لكذ

ال خيلو منزل فيها من أحواض لتخزين  يكادو  ،32إذ كان هنا كان أهم مركز زراعي باملنطقة كلها
 (.14 الصورة).33املالطجاءت هذه األخرية مقولبة باجلص و ؛ املياه

 
                                                           

25 Gsell. St, Ibid, p 73. 
26 Gsell. St, Op-cit., p 73. 
27 Ibid, p 77. 
28 Gsell. St, A.A.A ,F 25 No 82. 
29 Ibid, p 77. 
30 Ibid, 
31 Gsell. St, A.A.A, F 25 No91 
32 Gsell. St, Enquête …, pp 75-76 
33 Payen, op-cit., p 4, note 1. 
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وبالضبط  –م؛ بدءا من مدخل مدينة زايب 700ة هو مسار هذه القنا إن ما تبقى من
، وهذا وفقا لتضاري  ؛ فمرة تستقيم ومرة متيل-السيد بن خرخاش بدياربالقرب من أرض 

املنطقة، متبعة بذلك مسار قنوات نقل املياه اليت أقامتها مصاحل الري الفرنسية إما بشكل متوازي 
بين فوق جزء منها جدار تابع إلحدى املنازل ، اجتاه املسجد احلايليف ، و املسار نفسه أو على

وى ، وهنا ال يظهر ساجتاه املسجدبزاوية قائمة  ةشكلمر هذه القناة نكساخلاصة، وبعده مباشرة ت
 سم. 18 ـ:وترتفع عن سطح األرض بـ ،م3قاعدة ملسلكني على امتداد 

رها يساوي ؛ فسمك جدااألوىل مقاسات القناة عن ختتلف مقاسات مسار هذه القناةو 
. سم 18 املسلك األيسر حةتف بلغتحني ، يف سم 25فتحة املسلك األمين تساوي م، و 1.55

بعد مسافة  –اما، إىل أن نصل املسلكني مت خيتفي أثر. مث سم 8طالء مسكه باملسلكني  يكسو 
 رف هذههنا تنحيف اجلزء الشمايل الشرقي لزايب، و  املتواجدة ،السيد زغبةإىل بساتني  – م200
داخل إحدى البساتني  عند بلوغناو سم. 70عن سطح األرض جمددا بـحوايل  وترتفع، القناة

، تتكون من (15)الصورة ة الشكل مستطيل اخلاصة، جند بقايا بناية ضخمة على سطح األرض
، كما فقط األساساتسوى منهما  بقمل ي شكل،ال يتإىل مقصورتني مربع حدمهاقسم أجزأين؛ 
ن كا  رمبانا إىل التفكري يف أن هذا اخلزان ادقبكثرة عند هذا املبىن، مما املتناثر ر اآلج ياالحظنا بقا

 ؟محامات هذه املنطقة ميون
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ىن الذي ظن للمب (1)جزالاليت أعطاها املقاسات ختتلف مقاسات هذا املبىن عن تلك هذا و 
أربعة  قسم إىلم هنكو   إضافة إىل ،مx 28م 20جاءت مقاساته كاآليت حيث ، ماء نه صهريجأ

 ره.اثآ تتبعاص استحال علينا و أحد اخلحتت أساسات منزل  هردموبسبب  ،أقسام
هو منشأة مائية دون شك، وقد يكون صهرجيا بعدة ف، بىن الذي وجدناه يف املكان عينهأما امل
ا كما قدر مساحتهمن البناية نب أبعاد األساسات وبعض اجلدران املتبقية اسحبو  مقصورات؟

 من خاللميكن مشاهدة هذه اآلثار  ،زيادة على ذلك .(2م143( أي )10x14.30) :يلي
 يقطع ،م18.50على مسافة من القناة ظاهر نالحظ وجود جزء  حيث، للموقعصورة جوية 

 بشكل مائل. ا املبىنهذ
  العيون الموزعة -ت

ملعروف بالكدية، من اجلهة الشمالية ويف اجتاه املكان االسيد زغبة، عند خروجنا من بساتني 
املنشآت املائية  ، توجد أجزاء أخرى، بنيت بنف  موادريق املؤدي إىل بلدية أوالد دراجاملوازية للط

ارتفاع و  ،سم 95 قطرب(، 16الصورة ، وجاءت على شكل نصف أسطواين )املذكورة سالفا
 م ومسك1.03 طولب، جدارمن جزء  ينطلقومن ميينه . سم 65بلغ في مسكه ماأ ،سم30
سم 84 اتشبه الشكل األول، قطره سم، نالحظ بصعوبة كتلة أخرى 80سم، وعلى مسافة 78
م خلف هذا 100. مث على بعد سم 4ا من الداخل بطالء مسكه يتسكسم،   65 اومسكه
تايل إىل إعطاء التفسري ال ا يسوقناو مهو احملفورة يف األرض؛  خبابمرور ساقية  ظحنالاملكان 

 : كرللكتلتني السالفيت الذ 

ه بجد او تت، لكن املوقع الذي مام إحدى تفرعات القناة الرئيسيةقد نكون يف هذا املوضع أ
ا ممالذهب؛ ، أين يوجد واد يطل على اجلزء الشرقي لواد القصب، و يف أقصى مشال زايب قعي

قناة للقناة القادمة من هذا األخري، أو بكل بساطة من هذا التفرع تتجه ال تفرع   اهنجيعلنا نفرتض أ
مبثابة  وعليه ميكن أن تكون هذه املنشآت ،الزراعية املوجودة خبربة الرصاص الرئيسية إىل األراضي

؟ ويف األخري نالحظ فوق إحدى الربوات، وبالضبط يف يون املوزعة إلحدى تفرعات القناةالع
صخرة  ، وجود جزء من جمرى مائي، منحوت أو حمفور علىبالكدية الحمرةاملكان املعروف 

 34توصل املاء إىل ورشات الفخار كانت  ها جزء من قناةلعلسم، و  20م وفتحتها 1.20طوهلا 
 املوجودة بالكدية احلمرة.

 

                                                           
34 Poulle. A, Ruines de Bechilga (ancienne Zabi), Rev. Af., V5, 1861, p 204. 
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  المنشآت المائية بواد الذهب- 3

يصعب حتديد وظائفها وكذا ، حىت أنه الذهب إال القليل جدا مل يبق من املنشآت املائية بواد
بنيت بنف  تقنية املنشآت  ،ن كتل حجرية متماسكة باجلري املائيفمعظمها عبارة ع ؛نوعيتها
. تقع هذه املنشآت باجلهة الشمالية ملدينة بشيلقة، على ضفيت سيل صغري يعرف الذكر السالفة

يفرتض  -غزيرة الرعدية ال األمطار هطول إال بعد ير بواد الذهب، جاف يف معظم الفرتات وال جي
 .35تنطلق من إحدى سدود واد القصب يه قناة احنراف،تصل إل كانت  -أنه يف املاضي

أنه  على  ويُذكر ، 36يتعد املنشآت اليت أجنزت على واد الذهب من النوع اخلاص بالري الفالحو 
غل حلجز مياه لعله استُ  ، كان هناك سد ثانوي ظاهر بشكل طفيف،موقع زايبكلم شرق   3بعد 

املخططات  من خالل هذه املنشآت باملنطقة كيفية توزيع  تبنينقد و  .37فصل الشتاء فيضانات
 .(17الصورة ) .يف حتقيقه حول أعمال الري جزالوكذا ما نشره  ،يف تقريره 38بياناليت جاء هبا 

 يلي: ي على ماشبكة حمكمة وحتتو  تتكون هذه املنشآت منو 
 السد   -أ

  باجلري املائيبقي منه كتلة صغرية على جمرى الواد مبنية حبجارة خمتلفة أحجامها ومتماسكة 

 
                                                           

35 Payen, Travaux hydrauliques..., p 12. 
36 Gsell. St, Enquête …, p 72. 
37 Gsell. St, A.A.A ,f25 no84 ; Gsell. St, Enquête …, pp 72-77. 
38  Payen, Travaux hydrauliques.. , pl. 14,15,16. 

 : بقايا ملوزع مائي بزايب16الصورة 
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 القناة الناقلة األولى -أ
على  حتديدا تظهرو  ،على الضفة اليمىن للواد اهتنتشر بقاياو  ،بقي منها ثالثة أجزاء ال غري

 . م من السد15بعد 
 القناة الناقلة الثانية  -ب

مث  ، للزراعة كانت متتد على طول الضفة اليسرى للواد عابرة تالال كثرية احلصى غري صاحلة
وبعدها جند جزءا  ،39تصل فيما بعد إىل خزان مائي بقي منه بعض األجزاء اهلامة لكنها مبهمة

 .(18)الصورة 40زابيحاليا؛ لي  بالبعيد عن  بأوالد الولهيآخر من هذه القناة باملكان املدعو 

                                                           
39 Gsell. St, Enquête …., pp 77-78. 
40 Gsell. St, A.A.A, f 25, no 84. 

 (Payen 1864 :عن ي بواد الذهب )بتصرفبقايا أعمال الر   :17الصورة 
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 ةبليت بتقنية السن، بن41اخلزان املائي نفسها اليت تنطلق منهي هذه القناة  قد تكونو 
(Opus sectile)، غري أن اجملاري الناقلة اليت كانت  ،إىل حد ما القناة الناقلة لزايب وهي تشبه
 تعلوها اندثرت كليا.

 
 ناالخزان -ب

على موقعه كان   بيان الباحث حسب خمططب، فمل جند للخزان األول أثرا على أرض الواقع
حدى إمن خالل بعض بقاياه عند  جزء منه قد الحظنافأما اخلزان الثاين  اليسرى للواد، الضفة

، تصب فيه مباشرةكانت متونه أو   القناة الناقلة الثانيةالروافد اليت تصب بواد الذهب، ولعل 
ال ريب و  .انات اليت كانت تتخلل قناة زايبيكون مبثابة خزان للتصفية مثل اخلز بذلك نرجحه أن و 

لقدماء على حتويل املياه من اخلزان الثاين املوجود على أرغمت ا أن تضاري  أرضية هذا الواد،
حىت تسقى األراضي اجملاورة  ،42الضفة اليمىن بعد امتالئه، إىل اخلزان املوجود على الضفة اليسرى

اخلزان املوجود على الضفة  ءكان يسهل فقط مل  هذا ألن السد املوجود بني هذين اخلزانني،و هلا؛ 
  .43للوادي اليمىن

 شآت المائية بواد لقمان المن - 4
، حيتوي على بقايا أربعة من حيث أعمال الري بعد واد القصبيعد ثاين أهم وديان احلضنة 

هي على النحو ، و 45كلم  3وايل حب، تبعد عن بعضها البعض مبسافة تقدر 44سدود متسلسلة
 .(19الصورة ) التايل:

                                                           
41 Gsell. St, Id …, p 78. 
42 Id, p 78. 
43 Id. 
44 Gsell. St, A.A.A, f 25 n° 21.22.23.24; Payen, Travaux hydrauliques..., pp 7-8. 
45 Ibid. 

 

  18 ورةـالص

ما تبقى من قناة واد الذهب 
 للقناة وشكل توضيحي
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  سد فاقس :السد األول -أ
يقع على مقربة من إحدى خمانق تالل منطقة فاق ،  كان،يأيت يف مقدمة السدود األربعة 

 فال جند له أثرا؛ بل كل ما تبقى ، أما حاليا46هنا وهناك ة مرتاميةومل تبق منه سوى أجزاء صغري 
هو احلواجز اليت أقامها السكان احملليون الستغالل مياه الفيض يف ري حقوهلم، ويبدو أنه أُقيم  

                                                           
46 Payen, Travaux hydrauliques..., p 8. 

الصورة 
19 

: أعمال الري بواد لقمان )بالتصرف( عن 
Payen 1864
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 47بعدها حنو كدية الصنمو  فاق ، يوصل املاء إىل إقليم شكل ممر كيأمام مدخل ضيق على 
، دورها الضفة اليمىن للواد قناة ناقلة ذلك كانت تنطلق منه على إىل فةإضا. بأوالد منصور

  .48كدية الصنميف اجتاه  فاقسإيصال املاء لسقي كل إقليم 
 سد الجساسية: السد الثاني  -ب

 اتألساسية حجز التيار ط؛ وكانت وظيفته امل يبق منه سوى جدار من املال أنه بيانيشري 
كما ذكر   - ، وهناك أقام العربيد من اجلهة اليمىن للوادالذي حفر جمرى جد للماء ةالشديد

حتويل املياه إىل  خريدور هذا األوكان ، من حني آلخر يتم ترميمه كانمتني، و  غري اسد – بيان
 .49قناة ناقلة قدمية لري أراضي اجلساسية

  50: سد الرومانلثالسد الثا -ت
التابع ألوالد  يظهر بشكل أفضل من السدين السابقني؛ فهو موجود دائما بإقليم اجلساسية

. كما يتميز باحتوائه من حيث تقنية البناء ويعترب أمهها سواء من حيث احلجم أو  ،منصور
كدية غاية ، وتنطلق من هذا األخري قناة ناقلة، بقيت آثارها ظاهرة إىل بالضفة اليمىن صهرجيا
 :يأيت وصف لبقايا هذا السد حاليا فيماو . 51لقليب

  دـــالس  -
 ،Opus Sectile ةبلتقنية السن سد حبجارة متماسكة باجلري املائي، استعملت فيهبين ال

جراء الفيضانات اجلارفة، كما اقتلعت أجزاء هامة منه؛  عرض هذا السد إىل التصدع والتشققت
، كان أحد أجزائه 1993يف حني أنه إىل غاية  ،(20الصورة )  عرض جمرى الوادبجندها حاليا 
 .52مثلما كان عليه يف اخلمسينات ،(21) الصورة ما يزال الصقا 

 الصهريج -
ه ويتبني من بقايا جدران ،قناة ناقلة كان هذا السد حيتوي بالضفة اليمىن صهرجيا تنطلق منه

 بنائه؛ فمن اجلهة املتصلة بالسدميز هذا الصهريج هو تقنية  إن ما .أنه مستطيل الشكل
، ويوجد مدخل على شكل سلم بثالث استعملت احلجارة الضخمة املنحوتة يف زوايا الصهريج

 .(22الصورة )درجات 
ن يج من جهة وعلى جوانب القناة مبداخل الصهر  - جراء الفيضانات -إن تراكم الطمي

 .ل دون معرفة نوعية أرضية الصهريججهة أخرى حا
                                                           

47 Gsell. St, A.A.A, f 25 n° 27. 
48 Ibid. 
49 Gsell. St, A.A.A, f 25 n° 22. 
50 Gsell. St, A.A.A, f 25 n° 23. 
51 Gsell. St, A.A.A, f 25 n° 25. 
52 Despois. J, Le Hodna, pp 161-406, pl. X. 
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 بتصرف Payenعن:  - )سد الرومان( -الثالث  طيط السد: خت20الصورة 

 : جزء عرضي من السد الثالث21الصورة 
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 القناة الناقلة -
م، ويتساوى اجلزء 40تد بشكل غري مستقيم على مسافة تنطلق هذه القناة من الصهريج لتم

العلوي منها مع مستوى سطح األرضية. مث ينطلق منها جدار آخر من نف  مستوى القناة 
 .(23لصورة )ا أراضي اجلساسية من ا  تسقي أيضا جزءو  حنو اجلنوبوبشكل مقوس 

 
 
 
 
 
 
 

 من خالل الدراسات السابقة 53السد الرابع : سد لمزورية -ث
 ،سد حجز وجتميع للمياه عترب مبثابةية الري املوجودة على واد لقمان و يعد آخر سد بشبك
. 54، فهو الذي استعمل يف التوزيع النهائين السدود الثالثة األخرىولذا كانت أمهيته أكثر م

؛ إذ يتقدمه يتهجازدو اوما مييزه هو ، كدية لقليبع من آثار رتفم مبوقعهذا السد  نتصبي
، تغمره املياه قبل أن تصل إىل خزان واسع تتشكل جوانبه من م سد ثان400على بعد 

يتقدمه على بعد و  ،55رتل 1.200.000لـ  يتسع طبيعي حوض مائيكضفيت النهر؛ فيبدو  
رة بالواد ينبوع  اليت تصفى حتت احلجامياه الجز حيهذا األخري  كانو  آخر. م سد علوي100

. 56بحنصل القليفلدى أهل املنطقة  هذه وتسمى طريقة التصفية ،وحتول إىل داخل اخلزان
م 1250مسافة  طول الضفة اليمىن علىبطلق من سد ملزورية قناة متتد تن، إىل ذلك إضافة

 .أثر أي مل جند له نا، لكن57ملوزع مائي ا  لتصب داخل صهريج كان جماور 
 : الوصف الحالي للسد الرابع

أي  ، باملكان املعروف عند السكان بـالفيض؛: يقع باجلهة الشرقية لواد لقمانالسد العلوي  -
ويبعد عن جمرى  ،ن الشرق إىل الغربم يتجهوهو . أثناء الفيضان املكان الذي تغمره مياه الواد

 . م5ويرتفع عنه بـ  ،م13الواد بـ 
                                                           

53 Gsell. St, A.A.A, f 25 n° 24. 
54 Gsell. St, Enquête …, p 74. 

 الســدين يشــرتكان يف تكــوين اخلــزان الشاســع مــع ضــفيت النهــر عتقــد أن بيــان قــد أخطــأ ملـا ذكــر أنجــون ديســبوا ي هنــا إىل أن غـري أننــا نشــري 55
 .Despois. J, Le Hodna, p 104, Note 13 أنظر: حللمزيد من التوضي

56 Pyen, Travaux hydrauliques…, p 9. 
57 Gsell. St, A.A.A, f 25 n° 24. 

 : بقايا من القناة23الصورة         الصهريج من : جزء22لصورة ا
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 يبق منه اليوم ملو  ،(24الصورة )قبضة عصى يف طرفه اخلارجي ئة على هيجدار السد  انك
 .امنهلجزء العلوي ملشكلة لجارة ااحلأجزاء متباعدة تالشت معظم  سوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

؛ فمن ليت جرفها السيل وسط جمرى الوادنشري كذلك إىل وجود العديد من الكتل احلجرية ا
كدية لقليب   غاية وتتجه إىل ،املنطلقة من السد األول قناةاملمكن أن تكون هذه الكتل تابعة لل

م إىل الصهريج املوجود بالقرب من املوزع 1250أين يوجد السد السفلي، مث تصل بعد مسافة 
 املائي الذكور سابقا.

؛ فهو ال خيتلف كثريا من القناة اآلتية من السد العلوي: يوجد بالقرب منه جزء السد السفلي –
  .(25الصورة ) اجلدران التوجيهية الذكر، وكما الحظنا أهنا من نوع فةعن السدود السال

بشكل  اجلدار األول املوازي للواد نحرفث ييح؛ يحتوي جدارين من جهة مجرى الواد
مسك قاعدته أكرب من  أي أنهو يشكل يف مقطعه شبه منحرف و  .مقوس إىل اخلارج عند هنايته

  .جارة الضخمةجانبه األمين باحل دعم قدو  ،مسك سطحه
وكذا بعض الكتل احلجرية،  ،لم يبق منه سوى أساساتهفلواد، ى الع أما اجلدار الثاين الشاقويل

جمرى جهة  تجه إىل اخلارجيوينتهي على شكل مقوس  ،األول بواسطة الصهريجيتصل باجلدار 

 Payenسب يف األعلى حبشكله  _ صورة لبقايا السد العلوي :24الصورة 

عن: 
payen 1846
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 ةعيقاملريج واجلدران مل يبق من هذا السد سوى جدار قائم وبعض األساسات من الصهو ؛ الواد
 .(26)الصورة  للتيارات املائية

لكامل املبىن جدار منحرف بشكل مقوس حنو  ينفلت من اجلهة اليمىن ة:ـعيقمالجدران ال -
الداخل ليرتك منفذا على شكل ممر يوصل املاء إىل الداخل بكل سهولة، مث يقابله من جهة 

ل دور اجلدارين يف إبطاء يتمثحيث . أخرى جدار مائل دوره التحكم يف تدفق املاء الفائض
 املياه الشديدة السرعة.  وهتدئة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

املنحرف حنو الداخل واملائل حنو اخلارج، تيسر دون شك عملية  بناء اجلدارين إن طريقة
يصل بشكل هادئ إىل داخل دخول املاء من جهة وتُقلل شدة الضغط من جهة أخرى، حىت 

 (. 27)الصورة من شدة ضغط تدفق املاء ال يتعرض هذا األخري للتصدع اخلزان و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 25الصورة 

خمطط توضيحي  
للوضعية اليت كان 

 لسد السفلياعليها 

 

 26الصورة 
منظر للسد 
 واجلدران املعيقـة



 

 أملانيا –برلني  – لدلراسات الاسرتاتيجية والس ياس ية والاقتصادية إصدارات املركز ادلميقراطي العريب

 الفصل الثاني 

59 

 
يف إحدى  ؛ فتكون إما يف وسط أوية يف األودية ذات اجملرى الفسيحعادة تستعمل هذه التقن

؛ وبذلك حتطم قوة جريان املياه حىت تصل إىل  اليت تكون هبا سرعة تدفق عاليةجانيب السد 
 . 58املوقع املراد وهي حبالة هادئة

 ملو ، وازي للواد واجلدار الشاقويل له: يقع بالزاوية املشكلة بني اجلدار املوالقناة يجالصهر  -
ينتصب على و . م1 طوهلا فتحة، اليت نالحظ من خالهلا يبق من هذا الصهريج سوى قاعدته

والضخمة  ،بعض احلجارة املنحوتة وهناك ،الرملي جانيب هذه األخرية دعامتني من احلجر
ستعمال احلجارة ا اجلدار املوازي للوادنالحظ من خالل أساسات  إذ ،بأساسات اجلدران

قد  نتظم، كما نرجح أهنا أضيفت الحقا خالل عملية ترميمالغري منحوتة بشكل م الضخمة
 له از  بشكل مو خارج السد  تواجد بقاياهافت . أما القناة الناقلة(28)الصورة أجريت فيما مضى 

 (.27)الصورة 
 ،البناءملية عيف  ةعملستان يف نوعية احلجارة املوجودة على طول واد لقمتشرتك السدود املو 

عني ب رةجاحلذه اهتستغل  عامةبصورة ، و مبختلف أحجامها يواملتمثلة خاصة يف حجارة الواد
جل أمن  يةمة رملحجارة ضخ ضا استعماليالحظنا أكما .  ي نفسهأي من حجارة الواد ،املكان

زوج املائي املم اجلري ا منلت املادة الالمحة يف املالط املتكون أساس، يف حني متثتدعيم السدود
 ،(Opus incertum) املنتظمالرص تقنية هذه املنشآت ب ةيابنونفذت بكسور القرميد. 

 .(Opus Sectile) ةبلتقنية السنوكذلك ب
، يبدو أن احلوض الذي ختصبه وتسقيه هذه السدود من الشمال إىل اجلنوب،  ويف األخري

إىل  ير كلم، ومبا أن مياه واد لقمان تس  3كلم ومتوسط عرضه يبلغ   20ة كان ميتد على مساف

                                                           
 .170 صالشلماين،  58

  27الصورة 

  خمطط

 لبقايا السد والقناة
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فمن هنا  –حيث توجد آثار جد هامة  -59بزاوية الولي الصالح لخضرغاية املكان املعروف 
سد هبذه املنطقة ال وهلذا بين ،األمطار والفيضاناتمياه ؛ فتعتمد على تصبح سقاية املنطقة بعلية

 املمتدة إىل اجلهة اجلنوبية الشرقية للواد. 60يتم جتميع املياه مث توزيعها على أراضي ملزوريةحىت 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Grimidiالمنشآت المائية بعين قريميدي   - 5
موجودة ببلدية سيدي اليت كانت كلم غرب حمطة القوافل   5 على بعد 61تقع منطقة قرمييدي
الرابط بني مدينيت  الطريق على حمور ارمونت(،آراس )تكلم من   50عيسى الواقعة على بعد 

 (.ب)صور جوا (Rapidum) رابيدوم( واليوم الغزالن )سور (Auzia) أوزيا

متتد أثار هذه املنطقة اليت كانت من احلاميات العسكرية املستغلة يف مراقبة كل احلوض و 
 .62جبل الناقةهكتارات مشال  4الغريب للحضنة على مساحة 

اهلضاب  مدنللحضنة، بل هي من  سيدي عيسى ضمن النطاق اجلغرايفمدينة ال تعد و 
نطقة بالد الغرب، إال أن متتد على احلدود الشمالية الغربية للحضنة، وتسمى هذه امل العليا إذ
 .63تعترب مركز مراقبة على احلدود اليت حتمي احلضنة الغربية قرمييدي
واسطة جمموعة من الينابيع املعروفة قدميا باملياه الصاحلة للشرب ب زودت قرمييديلقد 

قرن تعطي سعة  17منذ أكثر من  هذه األخريةكانت و  ،مبجموعة عني الطلبة وعني قرمييدي
  قد اهتدى القدماء إىل استغالهلا بواسطة إجناز منشآت مائية متثلت يف ما يلي:و  ،64تدفق هامة

                                                           
  .سيدي محلة كان املسمى حاليا الوايل الصاحلطل  األثري ينتهي واد لقمان عند امللأل 25حسب اخلريطة رقم  59

60 Gsell. St, Enquête …., p 74. 
61 Gsell. St, f 26, n° 155. 
62 Desrayaux. H, Description géographique et topographique des ruines romaines de 

"Ain-Grimidi", Rev.Afr,1911, pp 472 – 473. 
63 Despois .J ,Le Hodna, pp 6,8,26,114. 
64 Desrayaux. H, pp 476-477. 

 28ورة ـــالص
استعمال احلجارة 
الضخمة الغري 

باجلدار  منحوتة
 املوازي للواد
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 (Le captage): المأخذ  -أ
بدا من مظهر تغطية وقد ، ة وأخرى من املالطدي بالطات حجريقرميي جد قرب ينبوعوُ 

ق عرب قناة ناقلة ليسهل على شكل غرفة، مث يتدفُبين األرضية أن املاء يتجمع داخل حوض 
 دون معرفة إذا ما كان احلوض مغطى أم مفتوحا.   65الذي طرأ على املكان وحال التغري ،استغالله

هريج صبناء  إىل اهتدى السكان لك،كذ  من أجل تزويد املدينة باملياه الصاحلة للشربو 
، وقد املياهبوده ضخم بأسفل نقطة من املدينة حىت يكون فوق مستوى منبع العني اليت ستز 

  هريج.م شرق الص530تكون هذه العني من جمموعة عني الطلبة الواقعة على بعد 

 الصهريج الكبير  -ب
. ُكسيت (32 مصورة رق)ال ثالثة أقسام حيتويحاليا على شكل مستطيل و  يظهر الصهريج

شظايا و  ،ائيامل من اجلري جدرانه من الداخل بثالثة طبقات من الطالء. يتكون هذا األخري
ري تماسكة باجلارة امل احلجيفاملادة املستعملة يف البناء فتمثلت  أما وكذا مسحوق اآلجر، ،الفخار
 .(33)الصورة  blocage بتقنية الرصفاملنفذة  ،املائي

وتنتهي أقسامه الثالثة بقسم  ،، كانت الغرف مغطاة بأسقف مقببة1886ة إىل غاية سنو 
يشكل غرفة اخلروج اليت جيلب منها املاء.  لعلهيعد مبثابة حوض بسيط  رابع حجمه أصغر،

 ،وختفف شدة التيار ،66جاءت الزوايا من الداخل على شكل مستدير لتتحمل قوة ضغط املياه
اليت تنطلق من  أثر للقناةيف حني مل جند أي  ،ي  بقسنطينةتيد وهي تشبه إىل حد كبري خزانات

 رمبا ستكشفها لنا احلفريات مستقبال.و  ،هصل بتالصهريج أو ت

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
65 Id, p 477. 
66 Desrayaux. H, Id, p 480. 

 : بقايا خزانات قرمييدي33الصورة    : خمطط خزانات قرمييدي    32الصورة 
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  (Souterrain)الخزان السفلي  -أ
ق املعبد الرابط م من الطري100م تقريبا جنوب الصهريج األول وعلى بعد 500على بعد 

ت خزانا إىل تؤدي فوهات مربعة الشكل، نلمح ثالث ،شاللة العذاورةبني سيدي عيسى و
 .(35الصورة  - 34الصورة )سلم حديدي حديث  سفلية بواسطة

، مفتوحة يت كانتية المن خالله النزول إىل داخل واحد من هذه البناءات السفل متكناوقد 
عله ، ولحقالوقت  يفاخلزانات استعملت ال ريب أن هذه و  .ة بالرتابليئبينما األخرى فهي م

من  لناو نز بو  جارة،احل تكسوبقة اإلمسنت احلديثة ط إذ نالحظ ؛رتميماتحىت الأجريت عليها 
ألوىل ا لغرفةصل اتت مقببتني باآلجر يفصل بينهما جدار، كماخالل الفوهة، وجدنا غرفتني 

 .بالثانية عرب مدخل جانيب

ن فتحتا ينهمااصل بتتخلل اجلدار الفو ، الشكل املستطيليتتتساوى مقاسات الغرفتني 
 .ىل مربعة الشكل والثانية مستطيلة؛ األو صغريتان

إذ يظهر لنا على اجلوانب  ؛منبع مائي الصخر عند مستوى يفيبدو لنا أن الغرفتني حفرتا و 
ب على العمال حنتهما رمبا صعُ  -على طبيعتهما-اخللفية صخرتني كبريتني على األرضية 

 .67هذا اخلزان ضمن اآلبار اخلزانة قد يسوقنا هذا لتصنيفو ؟ وتفكيكهما

يف اجلزء  ني لنايتب مسنت كماواإل ،واآلجر ،باستعمال احلجارة بنيت اجلدران فيما بعدمث 
إن ما أثار  .صالبةديد الش  بطالء قرميدي اللون لُب  فقد  السفلي ؤهأما جز  ،من اجلدار العلوي

 .تنيالصخر  وانبججلدران وإحدى انتباهنا بداخل هذا املبىن هو ترسب الكل  بكثرة على ا

 الناقلة  القناة -ب
تظهر  القناةف  -الذي عاين املنطقة جيدا -erayauxD 68من خالل ما جاء يف تقرير
عين وختتفي فجأة قبل الوصول إىل  ،م باجتاه الشرق300فجأة على السطح على مسافة 

أهم وأغزر تصل إىل  ا أن، يف حني  ميكن لنهايتهالقناة انطالقموضع ، وهذا دون معرفة الطلبة
من أجل تزويد قرية سيدي  هذه اليت كانت تستغل يف فرتة االستعمار نقطة ماء بعني الطلبة،

 .70م4500عرب قناة ناقلة طوهلا  69عيسى باملياه الصاحلة للشرب

                                                           
67 Birebint, p 495. 
68 Desrayaux. H, p 480. 
69 Id, p 481. 
70 Id, p 474, note1. 
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 منشآت الري بواد اللحم. -6

توى حييف املاضي ن اوك ؛71من هذا السد مثلما جاء يف التقارير السابقةللعيان مل يبق أي أثر 
 سد الجيراسم حتت عرف  .لري الزراعي كذلكيف عمليات ا وقناة ناقلة استغال ،سدعلى 
وأوالد سيدي  أوالد ماضيعند احلدود الرابطة بني  د أنشئقو  .مادة اجلري بكثرة احتوائهبسبب 
د اجلري مشال مقر بلدية خطوطي سكلم 5مقربة من برج سد اجلري، على بعد  على ابراهيم

 .(29)الصورة  .املعروفة بالزرارقة سابقا()
( السد كانت ظاهرة على الضفة اليمىن لواد 4ر3ثالثة أرباع ) أن 72ت التقاريرذكر كما 
على الضفة اليمىن تتجه حنو اجلنوب الشرقي، وتظهر آثارها  73مث كانت تنطلق منه قناة ،الشالل

                                                           
71  Payen, Travaux hydrauliques.., pp 6-7; Colonisation du Hodna, pp 146-147; Gsell. 

St, f 25, n° 28; Enquête...., p 74. 
72 Gsell. St, Enquête…., p 74. 
73 Payen, Travaux hydrauliques .., p 6. 

  34الصورة 
شكل 
توضيحي 
للخزانني 
 السفليني

  35ورة ـــــالص

الصخرة اليت بين عليها  
 لسفلينياخلزانني ا
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هذه  واستغلت ،تصل إىل غاية طريق بوسعادة أهنا ، حىتعدة كيلومرتاتى لعى أخر و  مسافة بني
 .74 2كلم  48  سقاية منطقة ال تقل مساحتها عنيف القناة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الوصف الحالي لمنشآت الري 
 السد -أ

بالقرب من -حم لعرض واد الب ملنطقة املعروفة بسد اجلري حاليا، وجدناعلى آثار ا إثر وقوفنا
وهو من  ،أ( 30الصورة ) بين إبّان االحتالل الفرنسي سدا -سي الطيب بجناناملكان املعروف 
 1909يف الفرتة املمتدة ما بني . بين على مقربة من آثار السد القدمي 75نوع سدود الثقل

سد اجلري استغالل مياه واد  يسهلو املياه ليقلل من شدة ضغطها. مع اجتاه سري   ،191376و
  .77تعد ملكا إلحدى العائالت اهلامة اللحم لري مساحة شاسعة من األراضي اخلصبة اليت 

 القنـــــاة   -ب
القناة مع سار املهنا على نف  ، يبدو أب( 30الصورة )الضفة اليمىن قناة احنراف  مننطلق ت
. إن ما يالحظ هبذا السد باملنطقة زال يسقى هبا بعض البساتني اخلاصة املوجودةي، وال القدمية

جاءت على شكل أحواض حيث  ،ع حتديد وظيفتهاهو وجود بقايا أساسات ملنشآت مل نستط

                                                           
74 Gsell. St, Enquête…, p 94. 
75 Pelletier, A, Urbanism, Romain, sous, l’empire, Paris, Picard, 1982, p 111. 
76 Despois. J, Le Hodna, p 182. 
77 Id, p 337. 

 عمال الري بواد اللحم أ :29الصورة 
 (بتصرف Payen 1864 :عن)
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مستواها؛ قد  د على مركز دائري يرتفع قليال عنوتستن ،مربعة الشكل متصلة ببعضها البعض
 .(31الصورة )تكون هذه األحواض اململوءة بالرمل مبثابة مصفاة 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  30 ورةـــــالص

موضع السد الروماين  
بالنسبة للسد 
 االفرنسي 

 بواد اللحمأحواض  أساسات بقايا: 31الصورة 



                             
 
 
 

 
      

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

         
 

 
 ثلثاالفصل ال

 إقليم المسيلة المنشآت المائية جنوب

 بل سالتاملنشآت املائية بقلعة ج .1

 املنشآت املائية بإقليم واد الشعري .2
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 بقلعة جبل سالت  يةالمنشآت المائ -1
 كلم من والية املسيلة،  50على التخوم اجلنوبية الغربية لبالد احلضنة وعلى بعد حوايل 

أوالد سيدي إبراهيم،  لديةمبقربة من ب يق املؤدي إىل اجلزائر العاصمةالطر  وبالتحديد على يسار
آثاٌر يُطلق عليها اسم  - على شكل مكواة - ينتصب جبل سالت الذي حتتل قمته املسطحة

  .2(la kalaa du Billard du colonel Pein)نيل بان و قلعة البيار للكول أو  1القليع

ىل إفذ املؤدية ال املنبة كمراق تم من أعالهتواالسرتاتيجي الذي  أن هذا املوقع املنيع ال شكو 
 ،ةلها مستطيللعة شكققايا إذ يوجد به ب قد كان مقرا وحامية لعدة فرتات تارخيية؛ ،بالد احلضنة

 تطل على فناء فسيح. عدة أقسام داخلية اهب

 تقوم ،حمكمهاريج ضخمة مشيدة بشكل جيد و ما مييز هذه اآلثار هو وجود ثالثة صو 
 . (36)الصورة  اليومي لالستعمالبتزويد القلعة باملياه 

 الصهريج الشرقي  -أ
من اجلهة ، ويستند هذا الصهريج على السور اخللفي للقلعة يقع شرق الصهرجيني اآلخرين

تربز دعاماته عند هناية جدار إحدى الغرف الكبرية املطلة على حيث . (37الصورة ) الشمالية
بدعامة و  ،دعامتني مستديرتنيي بزود من اجلانب اخلارجكما الفناء واملقابلة للمدخل الرئيسي له،  

 األربعة هت زواياجعل كما  .الصهريجحمور  جاءت على الداخلي، من اجلانب مشاهبة هلما أخرى
على شكل بنيت فواجهات اجلدران أما دائرة. الشكل ربع بركيزة مبنية ب حيث دعمت ةغليظ

جعل ا مفي، (38الصورة ) جارة تتخللها صفوف من اآلجرسافات بواسطة صفوف من احل
  .لصهريجمن االشمايل  هتدم بسبب اندثار اجلزء العلوي للجدار الذي ،3مقببا سقف الصهريج

، أما  يرتكز عليها السقف مبالط ممزوج باجلري املائي ومسحوق اآلجراليت ت الدعامةفذنوقد 
شكل    ت علىفنفذبني اجلدران والدعامة  -( Joint) - الزاوية السفلية، اليت كانت مبثابة الرابط

السابقة  التارخييةالفرتات  انية املألوفة واملستعملة حىت يفسب التقنية الرومحبوهذا  ؛ربع دائرة بارز
 حتديدا، و وجد هذا النوع من الدعامات بإحدى املنشآت املائية بالقريوانحيث . 4للعهد الروماين

                                                           
1  Despois .J, Le Hodna, p 44. 
2 Christoffle, p 47. 
3 Christoffle, p 49.   
4 Id, p 50. 
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بعين يج املائية يف إحدى الصهار  مثله يف حني الحظنا ،5(egadaR) برقادةيف حوض البحر 
، غري أن طريقة بناء الدعامات كانت (39 الصورة)بالشرق اجلزائري  قالمة( ضواحيالنشمة )

 املنفذةو  ،من احلجارة الضخمة املنحوتة اءت هذه األخرية على شكل صف عمود  إذ ج ؛خمتلفة
 .(Opus Africanum) بالتقنية اإلفريقية هايتابن

 
 

ما  هوو  ،م(03ار )أمت ن أنه كان يصل إىل ثالثةر على اجلدراتبني آثار مستوى املاء الظاه
 .3م54سعة هذا الصهريج تقدر حبوايل  جيعل
يتجلى من موضع هذا الصهريج امللتصق جبدار احلصن، أن األسقف اليت كانت تغطي و  

ى زيادة عل ،6الغرف، تنتهي مبنحدرات مائلة لتيسر عملية تفريغ مياه األمطار مباشرة إىل الداخل
 .لقلعةذلك أن أرضية الصهريج جاءت مرتفعة عن األرضية اخلارجية ل

 الجنوبيالشمالي و  الصهريجان  -ب
حبوايل هذه األخرية يبعدان عن مبىن و  اجلهة الغربية للقلعة.بيقعان غرب الصهريج األول 

يتجهان من الشرق إىل الغرب، ومها أكرب حجما من و م. 3حبوايل البعض ، وعن بعضهما م25
، مت تقسيم كليهما يف الوسط ملياه. ولتفادي اهنيار اجلدران ومقاومة قوة دفع امايلريج الشالصه

 .7بواسطة بناء جدار مسيك يف الصهريج الشمايل وآخر يف الصهريج اجلنويب
                                                           

5 Solignac .M, Recherches sur les installations hydrauliques de Kairaouane et des 

steppes tunisiennes, du VII au XI ème siècle (JC), Alger, Institut d'études orientales, 

1953, pp 250-251, fig. 62. 
6 Christoffle, p 50. 
7 Id, p 49.  

 : قلعة جبل سالت و صورة ساتليتية تبني موضع اخلزانات36الصورة 
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مباديت ، أي الصهريج الشرقي واجهةل ةثلامم بنيت الواجهات العرضية للصهرجينييف حني 
 .من اآلجر بالتناوب مع صف رصفت صفوف احلجارةفات؛ إذ ر على شكل سااآلجاحلجارة و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

حيث ، رورةايشبه القجية املوجودة بالزوايا أسطوانيا جاء شكل الدعامات الداخلية واخلار 
من هنا ينطلق السقف و  وختتفي عند مستوى العقد، ،شكل خمروطيبتنتهي الدعامات الداخلية 

 . (40الصورة رقم )على الصهريج اجلنويب املقبب الذي ال يزال موجودا 
حة مربعة ، كما نالحظ وجود فتتهي الدعامات على شكل ربع دائرةمن اجلهة اخلارجية، تنو  

 و مفتعلة مؤخرا ألن هذه الصهاريجعملية احلفر تبد أن غري، الشكل تقريبا على السطح

 : بقايا الصهريج الشرقي37الصورة 

 

 : رسم يبني تقنية بناء واجهة جدران الصهاريج جببل سالت38الصورة 
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فقط من أجل  علترتات قريبة؛ فمن املمكن أن فتحة السطح هذه جُ استعملت كغرف يف ف
 .الحقا، زيادة على ذلك، نالحظ وجود مدخل يؤدي إىل داخل الصهريج أجنز اإلنارة أو التهوية

 
 

املاء  كانو  .(Moulures) لبا، ويربز يف زواياها السفلية قو أما األرضية فهي من املالط
م الصهريج م من اجلدار الوسط الذي يقس1.80يصل إىل الصهريج عرب قناة موجودة على بعد 

ا البديهي أن يستغل هذ، كما أنه من 8إىل غرفتني، وبالتحديد على حافة حوض صغري للتصفية
 .(41الصورة رقم )ه احلوض الصغري أيضا جللب  امليا

يكن مل  ، الذي عاين املنطقة أنه9يعتقد كرستوفلو الصهريج الشمايل؛  مل جند أي أثر لسقفو 
هنا، إىل مث يشري .السبب إىل عدم إمتام األشغال بهجع ر يُ ه سقف سواء مقبب أم مبين، كما ل

بأن  عند أمعان النظرتوحي ى اجلانب الشمايل للخزان اجلنويب، واليت كانت املناضد املوضوعة عل
جيني كان مغطى مبواد مكثفة تتكون من مدموجة عوارض وتراب الرواق الفاصل بني الصهر 

أجل متكني مياه األمطار اليت تصب  ، وهذا من(Poutres et terre battue) مدكوك
طالء متني على  نالحظ كذلك وجودو  .10على السطح من النزول داخل الصهريج اجلنويب

مشكال  القليل من الرمل هل اضافماملائي ، يتكون أساسا من اجلري اجلدران والدعائم الداخلية

                                                           
8 Christoffle, Op-cit., p 52. 
9 Id. 
10 Id. 

 : خزان عني النشمة )قاملة(39الصورة 
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 ،11(uliqueMortier Hydra) املائي ملالطما يعرف با وهذا ،طبقة غري نافذة بذلك
 املغرة.لون مما جعل لونه مثل  ويتخلله أيضا مسحوق من اآلجر

 
 

معدل و  ،سم6معدل مسكها  لفاصلة بني احلجارة، بالطات آجر  استعمل يف الصفوف اكما 
احلجارة املسطحة يف  وضعت كما  ،ة العادية يف الزوايا والدعائماحلجار  سم، ورصفت 25طوهلا 

                                                           
11 Adam. J. P, La construction romaine, materiaux et techniques de construction, 

France, 3éd, Picard, 1995, p 77. 

 اجلنويب الذي يظهر فيه السطح املقبب : اخلزان 40الصورة 
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 12املعروفة باملزج على طريقة السافات هذه الصهاريج تقنية البناءاء بنيف  استعملوقد  .اجلوانب
(Opus Mixtum en). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 بإقليم واد الشعير المنشآت المائية -2

نطقزززة بتضاريسزززها الزززيت تشزززكل مزززن خزززالل ضزززفاف واد الشزززعري هزززذه امل: تتميزززز منطقةةةة القهةةةرة -أ
 .13عة من السدود الطبيعيةجممو  (42 الصورة رقم)املرتفعة واملنحدرة بشكل حاد 

وجلها استغل يف سقاية  إىل وجود العديد من السدود املبنية باحلجارة، 14جزالأشار وقد  
حلصن  د مئات األمتار من اجلهة الغربيةالسهل املوجود على الضفة اليسرى لواد الشعري. على بع

قدميا و  .16(عىن احلجارةمبالقارة ) اسم األهايل عامة عليها يطلقاليت  ه املنطقةاته .15القهرة
 :ةليالتا نشآتامليبق منها سوى  ري أنه مل، غمنشآت مائية هامةعلى احتوت القهرة 

  سد القهرة القديم -
مل جند أي أثر لبقايا السد الذي  ضفيت واد الشعري،لعند تنقلنا إىل منطقة القهرة وتتبعنا 

ار فوق السد املعروف باسم يفرتض أنه كان مبنيا باحلجارة الضخمة على بعد مئات األمت

                                                           
12 Adam. J. P, Op.cit., pp 151-156. 
13 Reboud. J, p 133. 
14 Gsell. St , f 47,n°1. 
15 Cagnat. R, Ruines de kherbet EL-GARA, dans, B.C.T.H, 1889, p 393. 
16 Cagnat. R, Ibid; Reboud. J, p 142, note 1. 

 : منوذجان  حلوض جلب املاء خبزانات قلعة جبل سالت 41الصورة
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، حىت يتم سقاية للواد الضفة اليسرىبوتفريغها  ،يف صب املياه متثل دور هذا السدو . 17القارة
 .كلم مشال القهرة  8حوايل على بعد  الذي يقع فيض ميزرزو

 
 

يقع هذا األخري ، (43الصورة رقم ) قهرة هو جزء ملبىن جمهول الوظيفةإن ما وجدناه بال
حبجارة  ينب .م15 وايلحاملطلة من أعلى واد الشعري على ارتفاع  لى احلافة الشماليةمباشرة ع

تقنية بنايته بنفذت  دقأما من الداخل ف .السفلي وعند الزوايا ئهجز يف ضخمة ومنحوتة 
مث تلفة خمحيث مت ردم ورصف احلجارة بأحجام  ؛(Opus Caementicum) الكاميونتكوم

 . ن من اجلري املائياملالط املتكو واسطة ب حلمت
 زرزويقناة م -

اليت كانت  -شرق القهرة مبنطقة بومالل  كلم  15قناة مياه ناقلة على بعد  بقايا إضافة إىل
تصل سابقا  سعة تدفقهكانت ، يوجد مبنطقة ميزرزو ينبوع مائي  - 18تتجه إىل منطقة القهرة

واجلري  قلة مبنية باحلجارةقناة مياه نا كانت تنطلق من هذا األخريو  .19ل/ دقيقة 150حوايل 

                                                           
17 Reboud. J, p 144. 
18 Gsell. St, f47, n° 1; Note d'archéologie algerienne, dans, B.C.T.H, 1902, pp 520-521. 
19 Gsell. St, Enquête…, p 96. 

 ظر لواد الشعري وبقايا سد القهرةمن :42الصورة 
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وال يظهر منها سوى جزء صغري، يف حني معظم مساره مغطى ، (44الصورة رقم ) ائيامل
 .20بالرتاب
، إىل جنوب شرق القهرة 21كلم  8ميتد على مسافة  تتجه هذه القناة على مسار مستقيمو 

عوضا عن مياه واد  من عني ميزرزو إىل سكان القهرة ليشربوا منها 22 موصلة بذلك املياه العذبة
إذ  لكن يفرتض أهنا استعملت باألحرى من أجل سقي السهل الذي تعربه؛ ؛حةلو املقليلة  الشعري

  ميتد هذا األخري من ميزرزو إىل واد الشعري حيث تزداد األرض خصوبة.

 
 
  الصهريج -

ين حتت سطح ب ،للتحصني الكبريحتديدا عند الزاوية الشمالية الشرقية وسط أثار املوقع و جنده 
جزء صغري من سطحه الذي بدا لنا شكله مقببا من خالل فتحة جانبية سوى يظهر ال األرض و 

 .(45الصورة رقم ) نافذالائي غري املالط املاملمزوجة ب وهو مبين حبجارة الدبش ،على سطحه

                                                           
 .9931لذي عاين اجلزء املتبقي من هذه القناة يف سنة او  ،مدير فرع الثار باملسيلة معلومة أعطاها لنا السيد جللط حممد، 20
عملية اجلرد اخلاص بالرتاث األثري الذي قامت به مصاحل مديرية الفنون اجلميلة  أثناءاملنجز  مصاحل بلدية بن سرور، تقرير 21

 .1982سنة 
22 Gsell. St, Enquête…, p 96. 

 جانيب لبقايا سد القهرة : منظر43الصورة 
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 بوضياف منطقة محمد -ت
املكان عند و  ،فكلم غرب سد القهرة أين توجد بلدية حممد بوضيا2لى بعد حوايل ع

سد يرجع على  أين يوجد ى واد اخلشم،املسم واد الشعريلروافد ال حدأ على املعروف باخلشم،
قرية غاية إىل  تصلانت تنطلق منه قناة قد حيث ك ،حد قول ُمسين املنطقة إىل فرتات قدمية

نطقة أخربنا به سكان امل ما يف هذا دةهالعو  ،كلم شرق القهرة  15مالل على بعد حوايل بو 
بناءها  فقط الفرنسي أعاد االحتاللفرتات متعاقبة، ولعل يف استغلت هذه املنشآت وقد دائما؛ 

 :يليآت فيما هذه املنش تمثلوتالقدمية. املنشآت أنقاض على 
  السد -

وعرض علوي  ،م83طول ب حاجز مائي بين حديثا، يوجد بعالية الواد، وهو مبثابة       
، مما يدل على أمهية هذا احلجارة العادية واإلمسنت املسلحب تهيابنت نفذ. م03ارتفاع و  ،م1.20

 .(46 ةالصور )يشهد العديد من الفيضانات يف املواسم الرعدية  ثيح تهشساعلالواد 
 القناة األولى -

متتد حيث إىل يومنا هذا. وهي تستغل  قدمية اإلجناز، تنطلق من سد واد اخلشم قناة مياه
حنو قرية  إحداها رمبا هلا تفرعات عديدة، تتجهو  .نتمكن من حتديدهامل  اتالقناة على مساف

ويظهر تارة أخرى  ،خيتفي مسارها تارةمث . املزارع والبساتني املوجودة هبابومالل احلالية، لتسقي 

 : صهريج القهرة45الصورة               يزرزو                : قناة م44لصورة ا            
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وقد نفذت جدار متبعا بذلك تضاريس األرضية.  ريتفع أحيانا علىل ،على مستوى سطح األرض
هبا بعض الرتميمات يبدو أنه أحلقت و سريعة التدفق.  مياهجتري هبا العادية،  القناة باحلجارة ةيابن

 خالل فرتة االستعمار يف تدوير طاحونة احلبوب املوجودة بقرية بومالل. مياهها لتغاحلديثة واست

 
 

 نفسنا أمام تقنيةإذ جند أ ع املياه عند وصوهلا إىل القرية؛إن ما مييز هذه القناة هو طريقة توزي
احونة اليت ما تزال تدوير الطليف املاضي  كان أحد فروعها مستعمالوقد  ؛ الفقارةتقنية شبيهة ب

يف سقاية البساتني  الثالثالفرع ستعمل االثاين لري مزارع احلبوب يف حني الفرع ، و آثارها ظاهرة
 .ب( أ، :47 )الصورةاخلاصة 

 الخةةةزان  -
، عين بومالل، وهذا مبنطقة جنوب شرق القهرةا مدينة رومانية إىل وجود بقاي 23جزاليشري 

بسقف مقبب جد منخفض،  يطغُ كان هناك خزان مائي مستطيل الشكل وخارج حدودها  
ملا عاينا و  م.700عني بومالل الواقعة على بعد مصدرها قناة ناقلة  يتم تزويده باملاء عربحيث 

 .اخلزان جند أي أثر هلذا مل، لدفناملوقع الذي يستغل حاليا كمقربة ل
  القناة الناقلة -

نت تنطلق من هذا اك.  م50متتد على مسافة  كانتأنه وقف على جزء من قناة   جزاليذكر 
لعلها اندثرت  و مل جند أي أثر هلا،  أيضا، لكننا اجملاورة للمدينة سقي البساتنييف اخلزان استعملت 

 كليا.

                                                           
23 Gsell. St, Enquête…, pp 96-97. 

 : سد اخلشم46الصورة 
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   24منطقة ببئر القاللية بامسيف -ث
متتد  ياه فيها.أهم املراكز الزراعية اليت متتاز بأرضها اخلصبة ووفرة املتعد منطقة القاللية من 

يعرف حاليا بواد مسيف، الذي احتوى  أو ما 25أراضيها على الضفة اليمىن لواد الشعري األسفل
 يلي: نذكر منها ماشبكة ري هامة، و حتما فيما مضى 

 المأخذ المائي لعين القصب  -
ض شكل حو  نلمح آثار مأخذ مائي على ،احلالية كلم غرب مدينة امسيف  3على بعد 

يف ري  هك املياتلل تستغو اسم عني القصب.  ، يُطلق عليهي، تتجمع فيه مياه منبع طبيعدائري
 ا.بع يستغل إىل يومنا هذونشري هنا إىل أن هذا املن ،(48)الصورة  األراضي الزراعية اجملاورة

 السدود -
سقى دون شك بواسطة سدود مماثلة لتلك اليت ، تانت السهول الواقعة شرق واد مسيفك

وال حىت للقنوات  ،غري أننا مل جند أثرا هلا يف امليدان ،26يف معظم وديان احلضنة عثر عليها
 لعل السبب يرجع إىل طبيعة  املنطقة اليت تكسوها الكثبان الرملية يف معظمها.و ؛ ناقلةال

                                                           
24 Gsell. St, f 36, n° 24. 
25 Reboud. J, pp 138-139. 
26 Reboud. J, Op-cit, pp 138-139. 

 يوضح طريقة توزيع املاء خمططو : القناة املنطلقة من سد اخلشم 47الصورة 
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بكامل إقليم واد ل اآلثار اليت كانت قائمة بنا اإلشارة إىل أنه قد اندثرت ك جيدر يف األخريو 
واملطاحن وغريها.. إن  ،املعاصرو  ،الضيعات :واملتمثلة خاصة يف املنشآت الفالحية مثل الشعري،

وبعض احلجارة  ،احلبوب حناوأجزاء من مط هنا وهناك، الفخار املنتشرة أكثر ما جنده هو بقايا
؛ أما السدود خاصة مضادات الثقل واملساحق ،لزيتر معمارية تنتمي إىل معاصر ااملنحوتة لعناص

 حالت دون ترك أي أثر هلا.  دمية رمبا قد أتت السيول اجلارفة عليها و الق

 

 : بقايا مأخذ عني القصب48الصورة 
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 الدراسة التقنية  -
 مواد البناء -أ

يف حني ختضع احلجارة إىل عملية النحت  ،شآت املائية باملسيلةالدبش بكثرة يف املناستعمل 
 ، كما ميكن استعمال النوعني يف الوقتاملنشآتتستغل يف واجهيت جدران هذه حىت والتهذيب 

زاد ارتفاع  يتناقص حجمها كلماما احلجارة الضخمة كانت توضع يف القواعد عامة، مث أ. هنفس
صهاريج جبل عرب جمموعة املنشآت اليت عايناها، استعمال اآلجر يف  أيضاظنا الحو  ،املنشآت
ية كمادة تركيب فقط وبكمية يف قناة البن البنية؛ استعمل بكثرة يف األوىل ووجدناه وقناة واد سالت
كان ذلك على شكل طبقات متوازية تتكون من صفني من اآلجر تفصل بني احلجارة و  ،ضئيلة

  1إىل آخر على طريقة املزج بواسطة السافاتاملرصوفة من حني 
يف  ثعلى شكل مثل جاء شكل لبنات اآلجر املستخدمة يف صهاريج قلعة جبال سالت

لفرن خاص  ثر، ومل نالحظ وجود أي أات النصف أسطوانية وعلى شكل مربع يف السطحالدعام
 املنطقة.لعله كان جيلب من جهة أخرى قريبة من  ،باآلجر يف كامل القلعة

يغطي جدران  مسحوق اآلجر أو كسوره الصغرية يف الطالء الذي استخدمإىل ذلك،  إضافة
   .املالط املائي يف كامل هذه املنشآت املائيةو 

واستمرارها مث  سبب دوامها يتميز مالط املنشآت املائية قدميا بصالبة شديدة ومميزة، وهوو 
يتكون املالط من خليط  ،2سب فيرتوفيوسحبعادة و  ملختلف التأثريات املناخية والطبيعية. امقاومته

 ،والرمل ومادة البوزالن (chaux)اجلري : مواد بنسب متغايرة حسب نوعية االستعمال وهي ثالثة
 بإيطاليا.  (Vesuve)املوجودة بكثرة بالقرب من بركان فيسوف 

طاملا اعترب املالط الروماين من أجود وأهم األنواع ملا يتميز به من صالبة ومقاومة شديدة  وعليه، 
حمل إعجاب ملا يتميز به من سرية يف حتضريه وخاصة املالط املائي إذ كان للتأثريات املناخية؛ 

(mortier hydraulique)  الذي أحدث نقلة كبرية يف العمارة الرومانية؛ إذ تشتد صالبته
، ويف هذا الصدد ن.وبقلب األسقف املقببة دون االستعانة بتفاعل ثاين أكسيد الكربو  ،املاء حتت

يه، نضع يلي: "ملا خيمد اجلري وميُ  يف كيفية صنع املالط ما جون بيار آدم نقال عن فيتروفيقول 
من اجلري مقابل ثالثة كميات من رمل احملاجر، أو كميتني من رمل الواد أو البحر، الذي  كمية

 .3يضاف إليه كمية ثالثة من اآلجر املسحوق أو املكسر"

                                                           
1 Adam. J. P, p 155. 
2  Choisy. A, Vitruve ,T1, Analyse, La hure, Paris 1860, p 16. 
3 Id. 
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بعدم اختاذ رمل البحر الحتوائه نسبة عالية من امللح اليت تؤدي إىل تآكل املبىن  ينصح أيضاو 
 ،ن اليت تنعدم فيها مادة البوزالنيف األماك تعويضهحث على  ، وعليه4يصمد وبذلك ينهار وال
 . 5بالتستاالذي يعرف  مبسحوق اآلجر

ا يعرف مهذه األخرية تشكل حيث ؛ جلري واآلجر املسحوق بنسب خمتلفةاعُتمد قدميا او 
كونات حتليال مل ء من خالل الدراسة السالفة الذكرجاو . (Agrégats)ومواده  مبكونات املالط

 :6سب اجلدول التايلحبوهذا  ،فيرتوف الروماين وفقا ملا جاء يف نصالط ملا
 

 اءــــــــــــــالم الطــــــــــــواد المـــــــــــــــم ةــــــادة الالحمـــــــالم
 %20إىل  15 مية من رمل احملاجرك-03 مية من اجلريك-01
 %20إىل  15 مية من رمل النهر أو رمل البحرك-02 مية من اجلريك-01
 مية من رمل النهر أو رمل البحرك-02 مية من اجلريك-01

+ 
 مية من تستاا )آجر مسحوق(ك-01

 %20إىل  15

 مية من البوزوالنك-02 مية من اجلريك-01
 )يف بناء املنشآت احلربية(

 %20إىل  15

 
وكيف صنعت هذه كيف توصل القدماء البتكار املادة الالمحة املتمثلة أساسا يف اجلري املائي، 

 املادة املقاومة؟
احلجارة الكلسية املتكونة من كربونات الكالسيوم يف  م احلصول على هذه املادة بعد حرقيت

 :7 وفقا للمعادلة اآلتية° 1000أفران بدرجة حرارة تصل إىل 
CO3Ca  CO2+CaO 

 يومالكالسكاربونات  أوكسيد الكالسيوم )حرق(                             
CO2+CaOCO3Ca 

 أوكسيد الكالسيوم م )حرق(كاربونات الكالسيو 
 (Chaux vive) إن املادة اليت حيصل عليها بعد احلرق )أوكسيد الكالسيوم( تسمى اجلري احلي

 تكون على شكل أجزاء مث يغطس اجلري احلي داخل املاء، وتسمى هذه املرحلة بعملية اإلطفاء
                                                           

4 Choisy. A, Op-cit., p 16. 
5 Id. 
6 Adam. J. P, p 78. 
7 Adam. J. P, p 69. 
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(Extinction)  أو التمييه(Hydration)،  لنتحصل بذلك على(Chaux eteinte) 
الذي يكون على شكل مسحوق، ويتم هذا التفاعل الكيميائي بواسطة املعادلة  املطفياجلري 
 :8اآلتية

Ca O +H2OCa(OH) 2 
 املاء +أوكسيد الكالسيوم هيدروكسيد الكالسيوم 

 بالمسيلةمكونات المالط المستعمل بالمنشآت المائية   -ب
ملعرفة مكونات املالط املستعمل يف املنشآت املائية باملسيلة، أجرينا حتاليال لستة عينات من 

جل العينات من املنشآت املائية املوجودة بكل من  خذناأ املالط باإلضافة إىل عينتني من الطالء؛
 زايب وخزانات قرميدي. كذلك من قناةواد لقمان، و د البنية و واد القصب وواد الذهب مث وا

 وذلك يف خمرب خاصاملدنية جبامعة املسيلة،  9مت إجراء هذه التحاليل عن طريق قسم اهلندسة
 س اإلنكسار باألشعة ، باستعمال تقنيةالبناء وثبات املباين ودميومتهابدراسة مواد 

(Diffraction Aux Rayon X)خالل سد من تُ  انكسارات خمتلفة ،التقنيةهذه تعطي . و
زرق محر واألأللوان: األيف البيانات املوالية با جندها) ،خمطط بياين على شكل رؤوس شاقولية

)باللون  وتسقط هذه األخرية على النقاط احلادة الظاهرة على البيان األساسي للعينة ،البنفسجي(و 
، شاقولية املوازيةاس بني النقاط احلادة واالسقاطات اليعطي كل مت ومن مَثم األسود يف البيانات(. 

-Photo)بيانية لنوع املادة املكونة. يتم يف نفس الوقت أخذ صور فيديو ميكروسكوبية  قراءة
Vidéo microscopique)  الكوارتز  نات األساسية واملتمثلة يف ماديتهلا حىت تبني لنا املكو

 والكالسيت.
  :انية للعينات نتيجتنييتبني من خالل املخططات البي :املخططات البيانية-
عطتها تائج اليت أوجود توافق كبري من حيث الن ، تبني(4،6،7،8، 1،2ختص العينات ) :األوىل

 (CaCO3)لسيت الكا( و SiO2) ؛ إذ تتكون كل العينات أساسا من ماديت الكوارتزاالنكسارات
 .(4،6،7،8، 1،2 نظر البياناتأ)رة و املعروفة أيضا بكاربونات الكالسيوم املتبل

نتيجة األوىل تظهر بشكل ىل النتائج املتحصل عليها يف الإإضافة ف (؛5و 3) ختص العينات الثانية:
   .(5و 3نظر البيانات أ) (CaSO4,2H2Oاجلبس ) هام وتوافق يف العينتني:

                                                           
8 Adam. J. P, Op-cit., p 69. 

  .تسهيالتالذي قدم لنا كل ال بن شيخ رئيس قسم اهلندسة املدنية جبامعة املسيلةجندد الشكر لألستاذ  9
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قليلة يف املادة يف الواقع ال يستعمل اجلبس كمادة مكونة للمالط، بل يضاف بكمية و 
 .10الالمحة حىت يعطي املالط تصلبا بطيء مثلما هو مستعمل يف اإلمسنت احلديث

 كون هذه العينات؛تزيد الصور توضيحا أكثر للمواد اليت ت :الصور الفيديو ميكروسكوبية- 
ه شاهب للون البين وماا، مع العلم أن التشابه يف تلك اجلزيئات الصغريةنالحظ إىل حد ما أوجه ف

 1)أنظر صور العينان من  ت.ر يرمز إىل مادة الكالسيو يبني مادة الكوارتز، أما اللون األبيض املتبل
 .(8إىل 

متثلت  حملية الصنع مواد يه : نستنتج أن املواد املستغلة يف تكوين املالط أو حىت الطالءالخالصة
 .طات البيانية(نظر املخطأيان )يف احلجارة الكلسية ورمل الود أساسا

النوع األول،  نضمالذي وجدناه يف معظم منشآت الري باملسيلة  الطالء ميكننا تصنيفإذا 
ستثىن طالء يُ  نيحيف . 2نالحظ هذا من خالل نتائج التحليل يف املخطط البياين للعينة رقم و 

 ر.مسحوق اآلج على ع إىل الصنف الثالث بسبب احتوائهصهاريج قرميدي الذي يرج
نافذة، خاصة  ء ليس كتزيني فحسب بل كمادة واقية وعازلة وكذا غرييستعمل الطالكذلك 

 .بالنسبة للمنشآت املائية املتمثلة يف الصهاريج وجماري القنوات الناقلة

 ةمزدوج يشكل طبقات هسم، وجند 7.5سم إىل  1يرتاوح مسك الطالء يف هذه املنشآت من و 
الذي يكسو  قرمييدي بسيدي عيسى؛ فالطالءيج مثل جدران صهار  ،يف بعض املنشآت ةأو ثالثي

ونشري إىل أن الطالء املتعدد الطبقات وجد مبنطقة  الداخلية، يتكون من ثالثة طبقات،جدراهنا 
يبدو يف بعض املنشآت أملس )القصب، اجلساسية، و  .11ق.م ابتداء من القرن الثالث كمبانيا
ت وقرمييدي، وال ريب أن ذلك جبل سال بينما جاء خشنا يف الصهاريج املوجودة بقلعة ،بشيلقة(
يعترب الطالء املمزوج  مبسحوق اآلجر ميزة و . حوق اآلجر وكثرة األشقف الفخاريةوجود مس بسبب

 .12يف اخلزانات الرومانية

                                                           
10 Davidovits. F, Les mortiers de pouzzolanes chez Vitruve, p 79. 

https://www.geopolymer.org/fichiers_pdf/VITRUVE2.pdf,consulté le 12-11-2003. 
11 Ibid, p 236. 
12 Cagnat. R; Chapot. V, d'archéologie romaine T1, Paris 1916, p 87. 

https://www.geopolymer.org/fichiers_pdf/VITRUVE2.pdf,consult??
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 2و  1: العينتان 49الصورة 

 

 
 5و  3 : العينتان50الصورة 
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 6و  4: العينتان 51الصورة 

 
 8و 7: العينتان 52 الصورة
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 تقنيات البناء -2
 ة بإقليم املسيلة وهي:ال حظنا استعمال أربعة تقنيات خمتلفة يف كل املنشآت املائية املوجود

 (opus signinum)تقنية سيغنينوم   -أ
كلم من روما،   40املوجودة على بعد  (Signia) سيغنياوسيغنينوم كلمة مشتقة من اسم بلدة 

تتميز   أساسها املالط املائي، ههذ بناءالتقنية و  .13األمحرذي اللون املمتاز  اجرهوهي مشهورة بآ
بـاستخدام اجلري والصلصال األبيض مث  اخلليط؛ أي حُيضر 14الغري نافذو  املالط احملكم باستعماهلا

هذا النوع من يُعتمد و  نافذ، : مبعين طالء غريتقنية سيغنينوم يدك فيعطي يف األخري ما يسمى بـ:
إىل االمحرار الحتوائه مسحوق اآلجر وأشقف لونه خاصة يف فرش األرضيات. مييل املالط 
ستعملت  هذه إذا مالط رفيع وممتاز يقاوم املاء والعوامل الطبيعية والرمل. وطاملا ا ؛ فهو15الفخار

 .16الفسيفساء اتالتقنية يف فرش أرضي
، Caementiciunهلذه التقنية؛ إذ يعترب أهنا كذلك جدار يبىن بتقنية  17آخروهناك تعريف 

والتستا هي مسحوق الصلصال  ؛من أجل تقوية  البناية من الداخل التستالكن يضاف إليها 
طالء تظهر هذه التقنية بشكل واضح يف  ؛°800و° 600األبيض املشوي على درجة ترتاوح بني 

 .سالتان صهاربج قرميدي وقلعة جبل جدر 
 Opus Incertum تقنية رصف الحـجـارة:  -ب

بإيطاليا، مث تطورت بني القرنني  بومبايـي مدينة ظهرت هذه التقنية يف القرن الثالث ق.م يف
استعملت هذه وقد  .18بدأت ختتفيو  عرفت االحنصار يف الفرتة اجلمهوريةو ل ق.م، الثاين واألو 
تتمثل يف الدبش املختلفِة أحجاُمه و معظم واجهات املنشآت املائية اليت درسناها؛ إقامة التقنية يف 

 شكل منتظم.بون أن تكون موضوعة وامللتحمِة فيما بينها مبالط، د
 Opus Spicatumتقنية السنابل:   -ت

نذكر على سبيل املثال سد و واجهات منشآت الري باملسيلة،  وجود هذه التقنية معظم مشل
احلجارة  صففت هبا اليت طريقةلتعود تسمية هذه التقنية لو . البنيةو زابيوكذلك قنايت  ،اجلساسية

املناطق اليت بظهرت وقد شوك السمك. أبشكل متعاقب ومائل بشكل سنبلي أو حيث رتبت 
مسطح أو على شكل احلصاة امللساء املنتشرة شكل صغري بيها احلجارة املقطوعة طبيعيا تكثر ف

                                                           
13 Davidovits. F, p 41. 
14 Cagnat. R; Chapot. V, p 87. 
15 Davidovits. F, Id, p 33. 
16 Id, p 17. 
17 Id, p 33. 
18 Adam. J. P, pp 139-140. 
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فهذه النوعية من املواد تسهل طريقة الوضع على ؛ ((Vallées-fluvialesة بالوديان النهري
 .19شكل سنبلي

 Mixtum Opus تقنية المزج  -ث
تستعمل هذه التقنية عامة على واجهات املباين، إذ تتمثل يف مزج مادة اآلجر واحلجارة يف آن 

يف واجهات صهاريج قلعة  وجدنا هذه التقنية يف منشأتني مبنطقة املسيلة؛ األوىل تتمثل .20واحد
وجاءت   ،(49 -ب  24 أنظر الصورتني رقم)والثانية يف واجهات قناة واد البنية  ،جبل سالت

 هذه التقنية على النحو التايل:
أما بواجهات  ر،ن اآلجمث يليها أخرى م متتالية من احلجارة (Assises)يتم تنظيم سافات 
ضا بطريقة أي استعمل هذا األخريمن اآلجر و فتتكون السافات من صف صهاريج جبل سالت، 

واد البنية، نالحظ بني لأما يف واجهات القناة الناقلة  ،(55 لرصف من الداخل )أنظر الصورة رقما
 بني سافات احلجارة سافة، كما تتباين املللحجارة، صفني من اآلجر ال أكثر السافات املتتالية

سم وعرضها  35سم وطوهلا  4تعمل يف الصفني وسافات اآلجر، يبلغ مسك لبنات اآلجر املس
 سم. 17
قد استعملت  وإن كانت ،21غري دقيقة التحديد تبقى فرتة استعمال األجر يف العمارةو 

 الغال الرومانيةيف بالد  اكواجهات يف املباين اإليطالية رمبا للمراقبة والسيطرة على املستويات، أم
ِدد هذه حتُ و  ،22اعُتمدت يف إجناز سالسل من الدعائم األفقية الواصلة بني واجهيت اجلدران

 Sila سياليف فرتة احلاكم ، و 23واحد املدة املستغرقة يف اإلجناز خالل يوم -أحيانا–الصفوف 
 opus)خرى عرفت باسم تقنية املعينات أبتقنية  عوضت هذه التقنيةمث  ،(78-138)

Reticulatum)24. 
 Opus Caementiciumتقنية ردم الحجارة:  -ج

الذي له  -تتمثل أساسا يف اجلري الدهين الذي حول إىل جري مائي بعد إضافة الطني الصواين
بشكل غري منتظم، فيكون دم فيه احلجارة مبختلف أحجامها و وتر  -نفس مميزات مادة البوزالن

                                                           
19 Adam. J. P, p 156. 
20 Id, p 151. 
21 Id, p 154. 
22 Id,p155. 
23 Id. 
24 Id, p 140. 
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، فتظهر حمشوة بداخل واجهيت جدران املباين أو يف 25بذلك نواة يضاف إليها أجزاء من القرميد
 . Emplecton 26أومبلكتون على هذا النوع من البناء اسم  فيتروفيطلق  و قلب اجلدا ر. 

على ئه اباحتو  ،كسمبال ط الدبش يف املنشآت اليت درسناهايتميز املالط املستعمل يف ربو 
 . حىت كثافته يف الوضع تبدو واضحةو مواد ماسكة متصلبة كما ذكرناه سابقا، 

، بنيت هبذه الكيفية ،يهاإن معظم املنشآت املائية اليت وجدناها يف حالة جيدة باملسيلة وضواح
قناة زايب وخزانات  وأحيانا بنيت الواجهتني بتقنية رصف احلجارة، مثلما هو احلال يف جزء من

 القريب من كدية القليب. وكذا السد ،قرمييدي
 

 لدراسة التحليليةا –3
 دراسة تحليلية لمنشآت الري بالمسيلة -أ

مشال إفريقيا بصفة عامة،  انطالقا من الدراسات املتعددة حول املنشآت املائية املنتشرة يف معظم
بصفة خاصة، واعتماًدا على  وشبه الصحراوية فية اليت وجدت باألقاليم السهبيةواملنشآت املائية الري

هو أن القدماء ربطوا  يت جاء هبا الباحثون العرب والغربيون، فاملتفق عليهخمتلف التحليالت ال
 ادية أفضل.اعتباراهتم العمرانية بتـــــوافر املياه لضمــان حياة اجتماعية واقتص

، مث كان بساتينهم ة مدنا يف اتاه حنو منابع املاءأنشأ الرومان على التخوم الصحراوي عليه،و 
، فإن هذه األخرية مبثابة شرايـني القوة املشكلة ملا يعرف بالفضاء حباجة ماسة لشبكة سقي

بعيدة  -مثل اليت وجدناها بإقليم املسيلة -إن وجود بعض املنشآت املائيةفمع ذلك و  ،27الواحي
 باالستهالكمل مينع من استغالهلا يف تزويد املنشآت اجملاورة هلا باملاء اخلاص  ،عن املراكز احلضرية

 اليومي.ستعمال واال
، بأن بالد احلضنة توفرت على بقايا هامة من هذه املنشآت 28جزالعلى الرغم من اعتقاد و 

ل الطبيعية الشلف وخنشلة واألوراس ومتقاد، فإن العواممثل تلك اليت وجدت بسهل بلزمة و  مثلها
ما ذلك و  ن جهة أخرى، قد اتلفتها كليا.ويد اإلنسان اليت طالتها م ،ومؤثرات الزمن من جهة

بالوديان أم عرب املنشآت الريفية اجملاورة  لك املنشآت املائية سواء املنجزةتتبع مسار ت صعب علينا
 -من خالل بعض األحباث القليلة –مبنطقة املسيلة كاملة. وعليه سعينا إىل حماولة مقارنتها  هلا

، سواء االستيطان الروماينببعض أعمال الري املنجزة قدميا يف بعض املناطق األخرى اليت اجتاحها 
                                                           

25 Payen, Colonisation du hodna.., p 147; Adam. J. P, p 79. 
26 Adam. J. P, p 80. 
27  Trousset. P, Les oasis présahariennes dans l’antiquité, partage de l’eau et division du 

temps, Ant Afr, T22, 1956, pp 165-166. 
28 Gsell. St, Enqête.., p 3. 
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إذ َوَضَع العديد من الدارسني ملنشآت الري  ؛29وتونس بالتحديد ليبيامثل  يف بالد اجلزائر أم غريها
الرومانية بشمال إفريقيا أوجها من التشابه بينها وبني اليت أجنزت ببالد احلضنة، حىت أنه يتم مرارا 

بأعمال الري يف احلضنة من أجل املقارنة، ويشريون  اخلاصة الدراسات السابقةاإلشارة واالستدالل ب
؛ فمثال بينت التحقيقات العديدة اليت أجريت بتونس وجود بقايا 30إىل مدى اتقاهنا وبراعة إجنازها

هامة من مناذج هذه املنشآت، نذكر منها مآخذ املياه وقنوات النقل والتوزيع مث القناطر الناقلة 
 ريجيا بوالو زعوانو دقةو بوروبةو قرطاجةاليت انتشرت يف  والسدود وغريها من أعمال الري

ومنطقة  النفيضةوجه التشابه جد هامة بني منشآت منطقة أوبصفة خاصة قد تكون  ،31بتونس
 املناخ.اريس و ضلتشابه الت 32احلضنة

ة وحملية، ومع ذلك بنائها بسيط فاملواد املستعملة يف متيزت هذه املنشآت ببساطتها؛كما 
توضيح  لقليلة دونحالت املصادر او وظلت شاهدة على زماهنا.  طبيعيةل العوامالت وقاومت ر مع

تواجدة باملسيلة، حاولنا مدى أمهيتها وطريقة استعماهلا. ففي دراستنا للمنشآت املو  ،حقيقة دورها
از أخرى، فك بعض ألغ من خالل أرض الواقع تارة وحمادثة الفالحني املسنني أبناء املنطقة تارة

قتصاد حضارة هذه األطالل املتبقية هبذه املنشآت اليت كانت يف وقت مضى سببا يف ازدهار ا
ه دفاقا إىل أراٍض خصبة ومن جهة أخرى حاولنا تتبع مسار املاء من منبعه إىل غاية وصول األمصار،

 وغنية باملاء الصاحل للشرب.
 هي الة احلفظ اليتحانتباهنا هو فأثناء ترددنا على بقايا هذه املنشآت، كان أول ما يلفت 

فهل تطرقت  مقاومتها؛و  ل عن سر صمودهاؤ واليت تبعثنا دائما للتسا ،عليها تلك األجزاء املتبقية
ومىت  ؟تواستغل لتميات ترميم عرب خمتلف الفرتات؟ َوإىل أي مدى استعهذه اإلجنازات إىل عمل

 توقف ذلك، وملاذا؟ 
ع الذي ال يتوان وال ميل فحىت ذلك املزار  ؛األصلي ة للقاطنأدركنا فيما بعد أهنا وسيلة ضروري

العديد من املهتمني  سوقنا مثلوهذا ي ،يف ترقيع وترميم مصدر قوته، مثلما يفعل الصياد بشبكته
سان احمللي، ومل ينتظر أن هذه املنشآت من صنيع اإلن دراسة هذا امليدان إىل االفرتاض التايل:ب

صعبة، حىت ُيشيدوا هلا طبيعة بالد احلضنة ال ني الذين جيهلونالرومانياألهايل جميء املهندسني 
 منشآت للري. 

 
                                                           

29 De Montauzan, M.c-G, Rapport sur une mission scientifique en Italie et en tunisie, 

dans, Nouv-Arch..,1908, TXV, p 71. 
30 Delablanchere. C, op-cit, pp 1-111. 
31 De Montauzan, M.c-G, Id. 
32 Delablanchere. C, p 81. 
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 المقارنة بين المنشآت الريفية والحضرية -ب .
نع من التمييز بينها إن نقص وانعدام الدراسات املختصة يف ميدان منشآت الري الريفي، مل مي

رق بنائها؛ فال وط بنائها ومواضع إجنازهاوبني املنشآت احلضرية من حيث االختالف يف طريقة 
رفوعة على اجلدران، مثل من خالل قناطر املياه الضخمة أو القنوات الناقلة امل ريب أن ذلك يتجلى

اخلزانات، اختلفت   اليت وجدت باملسيلة أو يف بعض املدن الرومانية عرب مشال إفريقيا، وحىت
، وأهم فرق بني أخرى شارها من منطقة إىلوعة وانتأحجامها وأماكن إجنازها وكذا وظائفها املتن

ق الريفية، وانعدمت النوعني قد يكمن يف السدود خاصة، إذ وجدت هذه األخرية بكثرة يف املناط
 متاما يف املدن احلضرية.

يف  بيربنتو ،يف تونس قوكلرأمثال  ،ي قام هبا بعض الباحثني يف املاضكل التحقيقات اليت
. وفضال عن ذلك، بينت الصور اجلوية ما يعرف مبنشآت الري الريفيةارت إىل الشرق اجلزائري، أش

ا يف املناطق القريبة وجود العديد منه -نوميديا (Limes) على امتداد ليمس -براديزاليت التقطها 
اصة على طول الساحل اجلنويب لسلسلة األطلس بني جبال احلضنة ومرتفعات وخب ،من الصحراء

 .33النمامشة
الريفية اخلاصة ومنها  ،، فنجد احلضرية اخلاصة باملياه االستهالكيةاملائية نوعت املنشآتتوقد 

توزيع اخلاص بأعمال الري إىل هذا التمييز يف ال بايانأشار كما .  34والسقي باإلنتاج الفالحي
عندما أشار إىل العديد من القنوات اليت استعملت  35ديسبواأكده فيما بعد  وهذا ما، باحلضنة

 باإلضافةلتزويد التجمعات السكنية، وكذا الصهاريج الضخمة اليت يُعتقد أهنا تقوم بنفس الدور، 
 إىل صهاريج خاصة، دون أن ننسى اآلبار املنتشرة واليت مل جند هلا أثرا.

تستعمل يف متوين املناطق احلضرية  يتالب ةنقار م ةتزويد املدن الريفية باملاء أقل كلفتعد طريقة و 
ألهنا تـتطلب أحيانا جلب املاء من أماكن بعيدة، وعليه تستدعي تلك و ألن احتياجاهتا كبرية؛ 

 .36ةباهظتكاليف  األعمال الضخمة كالقناطر املائـيـة واخلــزانــات الكبرية والقـنـوات األرضية
موحدة  يرياومع هندسية ختضع ملقاييس الوجاتكتمل يتوصل الباحثون إىل التأكد من وجود  و 

كانت تعتمد يف بناء املنشآت املائية املختلفة، إال أنه يُذكر دوما أنه مت عصرنتها وتطويرها من 
ن نقص الكتابات األثرية هبذه أ زيادة على ذلك، .37طرف رجال  اهلندسة العسكرية الرومانية

                                                           
33 Barradez. J, Fossatum Africae, p 180. Trousset. op-cit, p 176. 
34 Shaw Brent. D, Water, and society in the ancient Maghreb, Ant.Afr, 1984, pp 133-

134. 
35 Despois. J ,Le hodna, p 105. 
36 Birebint, op-cit, p 493. 
37 Shaw Brent. D, op-cit, pp 122-124. 
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هنا ميكن االفرتاض أن لكل حضارة اجتهاد خاص من و املنشآت حال دون معرفة صاحب اإلجناز؛ 
يف إجياد الطرق األجنع الستغالل أحسن للماء، وهذا وفقا لطبيعة املناخ والتضاريس واملواد املتوفرة 

بكل بساطة هي متوارثة عن احلضارات لنقل أو  من جهة وكذا نوعية احتياجاهتا من جهة أخرى،
 .38كانوا جاهلني لعدة تقنيات يف الري  األوىل أو عن الفينيقيني، فحىت الرومان

  ألنواع منشآت الري دراسة ُمقارنة 5
 ختريب وإتالف ة، وما تعرضت له منإن حالة احلفظ اليت آلت إليها منشآت الري باملسيل

العه من أساسه أثناء مت اقت الذيو )مثلما حدث للجزء اهلام من السد الثالث لواد القصب مؤخرا، 
قارنة بشكل ( حال دون حتديد أوجه امل2004بناء جسر يربط بني ضفيت الواد يف شهر أوت 

، السيما منـطقة الشرق االرومانية األخرى بشمال إفريقي دقيق بني منشآت منطقة املسيلة واملناطق
 بية. وأيضا بعض املناطق التونسية واللي بيربنت،اجلزائري اليت درسها 

التشابه  و وإجياد أوجهوعليه مل نتطرق يف دراستنا هذه إىل كيفية توزيع املاء وعملية الري أ
مث أماكن االستغالل،   لكيفاكتفيـنا مبقارنة تقنيات البناء واملواد املستعملة و واالختالف بينها، 

 هي كالتايل:خمتلف أنواع املنشآت املوجودة و  وهذا حسب
 اآلبــار  -أ

كلم جنوب   8حوايل املوجود على بعد  رمادة األثودمل جند سوى آثار بئر قدمية واحدة مبوقع 
هنشير األثري إىل وجود آبار أخرى بكل من  هسلأطأشار يف  جزالمع أن  شرق موقع زايب،

                                                                                                                                                                        .39وهنشير ميربعية، بئر ماضي
من شط  وبية والقريبةناطق اجلناملبرتوازية إن ما مييز املسيلة يف هذا اجملال، هو انتشار اآلبار اإل

ها وتزويدها بقنوات نقل وقاموا بتهيئـت ،الفرنسيون أثناء االحتالل احلضنة خاصة، فبعضها استغله
 .ر العربيبئو بئر الخبانةنذكر على سبيل املثال و لري األراضي الزراعية باملنطقة، 

أهنم  لمسيلة، ال ريب لاملناطق التلية سكان اصة خبهذا يسوقنا لالفرتاض أن السكان القدامى و 
طق اجلنوبية اليت تعتمد عليها ناعكس املب وهذامن املياه اجلوفية،  أكثر عييستعملون مياه اليناب اكانو 

باملناطق ها خرية جندهناك؛ فهذه األ بكثرة يف الري الزراعي حاليا. يف حني تنقص ظاهرة السدود
 .  فقط التلية للحضنة

                                                           
38 De Montauzan, op-cit, pp 73-74. 
39 Gsell. St ,AAA, f 25,n°4,7,90. 
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لنا هذا  وأعطى بيربنت،ائري اليت درسها انتشرت اآلبار القدمية يف منطقة الشرق اجلز كما 
ال ، واعتربها جزء وعها واختالف أحجامها وطرق حفرهاالحظ تن حيثاألخري أمثلة عديدة، 

 .40كل الضياع واألرياف اليت احتلها الرومانب هاجداتو ليتجزأ من املنشآت الرومانية، 
 المآخذ -ب

مبنطقة عني  :األول املائية اليت درسناها؛يوجد اثنان من املآخذ املائية يف جمموعة املنشآت 
 41مبنطقة قرميدي :والثاين .سيلة، ومل يكن يف حالة حفظ جيدةالقصب الواقعة باجلنوب الشرقي للم

 باجلهة الشمالية الغربية للمسيلة غري أنه اندثر كليا ومل جند له أثر.
 السدود -ت

إىل حد ما من حيث األجزاء بنيت كل السدود بنفس املواد ونفس التقنيات وتتشابه 
إىل اليومي  لالستهالك، لتصل باملاء سواء للري أم إذ تنطلق من كل سد قنوات رئيسية؛ املكونة هلا

احلقول، غري أنه جيب اإلشارة إىل وجود نوع من السدود التجمعات السكنية والضيعات و 
، إىل ذلك إضافة .وادري الذي شكلته تضاريس ضفيت المثل سد القهرة بواد الشع ،42الطبيعية

يعرف عند األهايل "بسد الرحاة"، الذي بقايا سد مبين باحلجارة الضخمة  وجدنا بنفس املنطقة
    .43يف تونسبقابس  وهو موجود ،املعروف كذلك بسد الرحاة شنينييشبه يف طريقة بنائه سد 

مبنطقة ليبيا  سب الدراسات اليت ذكرناها سالفا، فإن منشآت الري املتمثلة يف السدودوحب
واليت ختتلف كثريا عن باقي املدن الرومانية األخرى، قد تكون أقرب إىل حد ما إىل اليت أجنزت 

ستنتج من ن أن ننسى ذكر التشابه يف املناخ؛ فاملدو  مبنطقة احلضنة خاصة من حيث طريقة البناء،
لفرتات التارخيية املختلفة، الدراسات اليت أجريت بليبيا، هو مدى إصرار أهايل مشال إفريقيا خالل ا

على استغالل كل قطرة ماء لالستفادة منها يف نشاطهم الزراعي والرعوي، ألنه ُعِثَر يف التجمعات 
السكنية الكبرية كاملوجودة باملواقع الليبية الرومانية مبحاذاة األودية الضيقة، على جدران مشيدة من 

ضفافه، مثلما هو احلال بشبكة الري اليت أجنزت  حجارة مرتاكمة عرب أرضية جمرى الواد وعلى طول
بوادي القصب والذهب باملسيلة، ولوحظ هذا النوع من اجلدران بكثرة؛ فال ريب أن هذه املنشآت 

حىت تتصدى  وادصممت لتجعل املياه تصب يف األحواض أو تسري حنو األسفل عرب أرضية ال
 .44الجنراف الرتبة وحَتول دون تبدد املياه
                                                           

40 Birebint, p 494. 
41 Desrayaux, p 477. 
42 Reboud, p133. 
43 Trousset, p 196, fig 2 et 3. 

 د.عطية الشلماين، املرجع نفسه،ولك:  ؛180 ص املدن الثالث،سعيد علي حامد، مصادر املياه والنشاط الزراعي يف إقليم   44
 .171-168 صص 
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إىل أنه قد حدث توسع كبري يف  مبنطقة ليبيا، ت أجرييتمسح األودية ال عمليةت توصلو 
النظام الزراعي بوجود منظومة متطورة تتحكم يف املياه والرتبة، وهدفها الرئيسي هو توجيه مياه 
األمطار اليت تتساقط على اهلضاب اجملاورة إىل مناطق حمصورة بداخل الواد، ويتم هناك إبطاء سرعة 

املياه بواسطة سلسلة من اجلدران العريضة واليت تعرف باجلدران التوجيهية، فتعمل على ري  جريان
الرتبة قدر اإلمكان وترسب الطمي يف األراضي اليت تستغل زراعيا، كما كان املزارعون يف تلك 

ا ِضفاف مائلة عوضليت حتيط هبا عدة ِشعاب على شكل ِ الفرتة، يفضلون استغالل األودية الضيقة ا
 اللحم باملسيلة.وهذا ما الحظناه يف وادي لقمان و ، 45عن الضفاف الشديدة االحنراف

كل ذلك، ميكنهم من حصر أكرب كمية من املياه ووضعها حتت منظومة التحكم، وكذلك 
تعد أفضل طريقة للسيطرة على املياه دون حدوث سيول جارفة تنحدر إىل األودية مع ما يرتتب 

صة القاطنني ريب أن هذه الطريقة نفسها مارسها فالحو احلضنة خا ، وال46عليها من أضرار
 .بالقرب من واد اللحم

 القنوات الناقلة والموزعة -ث 
إن بعض تلك القنوات الناقلة اليت ما تزال آثارها قائمة مبنطقة املسيلة، بنيت على نفس النمط  

 ؛ فهيباألكوديكوبنفس املواد، وليس هناك ما يدل على أهنا من نوع القناطر الناقلة اليت تعرف 
أحيانا  ، وحتمل فوقها جماري املياه اليت تكونم5م و2خمة يرتاوح ارتفاعها بني مبثابة جدران ض

طلقتني من واد وأحيانا أخرى وحيدة مثل ـ قناة البنية وقناة واد الذهب املن مزدوجة مثل قناة زايب،
 .القصب

ع يعرف بعني ميزرزو وهناك نوع آخر وجدناه باملناطق اجلنوبية، مثل قناة ميزرزو املنطلقة من منب
هي ختضع يف و  ،47النوع البسيط. ميكن تصنيف هذه القنوات الناقلة يف جمملها من وقناة بومالل

مل تتطلب إجناز قناطر عالية إليصال املاء من منبعه إىل األراضي  إذ بنائها إىل تضاريس املنطقة؛
كلم جنوب غرب 25وايل الزراعية أو التجمعات السكنية البعيدة، مثل خربة الرصاص اليت تبعد حب

 .  اليت متتعت يف القدمي بالزرع الوافراملسيلة  و 

تنطلق  هيل به يف خمتلف املناطق الرومانية؛ فختضع هذه القنوات إىل نفس التنظيم املعمو و  .
، لقنوات الرئيسية إىل قنوات فرعيةتتفرع اما التوزيع. وغالبا  ةطمن السد أو املأخذ لتنتهي عند نق

                                                           
 .181-180 ص ص سعيد علي حامد، 45
 .181 ص املرجع نفسه، 46

47 Cagnat. et Chapot., pp 94-95. 
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هذا  تتبعوميكن . 48مث تنقسم بدورها إىل قنوات ثانوية لتوصل املاء إىل خمتلف األماكن البعيدة
  .49ليوضح هذا التنظيم برنتشو  النظام من خالل املخطط الذي وضعه

 الخزاناتاريج و الصه -جـ 
وخزانات قلعة جبل سالت،  نشآت باملسيلة سوى صهاريج قرميديمل يبق من هذه امل  

أما تلك اليت أشار  باإلضافة إىل بعض األجزاء خلزانات وجدت على امتداد ضفيت واد القصب،
 قد أتلفت واندثرت كليا.فمبنطقة بشيلقة  جزالو بايانإليها 

كان املاء يصل إىل هذه املنشآت عن طريق القنوات الناقلة بعد أن يتم ترشيحه وتصفيته وقد  
 كستياليطلق على بعض األنواع منها اسم و  مروره بعدة أحواض خاصة بالتصفية.من العوالق عرب 

50 )casttela( تتكون من عدة غرف حبيث تكون األمامية منها مبثابة وهي ؛ مبعىن  قصر املاء
 .51حوض للرتشيح

مثلما هو  ،ينعدم فيها املاء تبىن هذه املنشآت بشكل ضخم وواسع يف املناطق اليت يكادو 
 بتبوسبتواليت ميكن مقارنتها بقصر املاء املوجود  سالتوقلعة جبل  قرميدياحلال بصهاريج 

)Thubusuptu52( ببجاية. 
 المائية وتطور الزراعة المنشآت  6

، فطُرحت اإلشكالية العالية ووفرة إنتاجها هتامتيزت أراضي اجلهة اجلنوبية لشمال إفريقيا جبود
؛ فهل هذا راجع ديد من الباحثني عن السبب يف ذلكحول سر هذه اخلصوصية، مث تساءل الع

نجز السدود على كافيا أن تُ ؟ وهل كان  53أساسا إىل املناخ الذي كان يف تلك الفرتة مالئما للزراعة
؟ وهل تعددت هذه املنشآت باختالف 54قدمياهبذه املنطقة الوديان وحتفر اآلبار حىت تنتعش احلياة 
ما هي نوعية املياه اليت و ن ذلك وفقا لالحتياجات احمللية؟ أنواعها وأحجامها وفقا للمناخ أم كا

 املناطق؟ وما هو الدور الذي قام بهوهل كانت طريقة التوزيع تتشابه يف كل  كانت تلب إذن؟
 ؟ وهل من تأثريات دخيلة يف ذلك؟اإلنسان الذي استغل تلك األراضي

، يف هذه املناطق الداخلية للبالد يتضح من مواضع هذه املنشآت املائية أن الزراعة املتبعة قدميا
املصادر املائية  مةالذي يتطلب كمية قليلة من املياه، فاستعمل القدماء مبهارة تاهي من النوع 

                                                           
48 Baradez, op-cit, p 192, Shaw Brent, p 168. 
49 Shaw Brent, Id, pp168-172 fig 9. 
50 Birebint, p 502. 
51 Cagnat. R; Chapot. V, p 86. 
52 Birebint, Id. 
53 Gsell. St, Le climat de l’Afrique du nord dans l’antiquité, in Rev.Afr, T55, p 334. 
54 Id. 
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، علما 55أم مياه األمطار أو حىت الطبقات املائية اجلوفية واء املنحدرة عرب الوديان التلية، ساملتوفرة
واملنتثرة عرب تراب هذا يتم بإجياد الوسائل الناجعة اليت متثلت أساسا يف املنشآت املائية العديدة أن 

 .مشال إفريقيا
 المناخ  -أ

، يرجع إىل كانت مبثابة أراض خصبة يف القدميأن سبب تصحر املناطق اليت   كان يُعتقد عامة
، وهذا ما جاء يف النصوص القدمية اليت نقل منها  ذي كان سائدا يف الفرتات القدميةتغري املناخ ال

الذي وصف أراضي إفريقيا على أهنا بالد مقضي  (Virgile) فيرجيلنصا للشاعر الروماين  بيربنت
 :56جزالجزء من النص نقال عن  عليها وهذا

" At nos hinc alii sitientes ibimus a fris " 
مث  ،الذي حتدث عن إفريقيا كبالد بدون ماء وال نبات سالوستيوسألمثلة املفرطة للمؤرخ ا وكذا

 ، هبا أراض بور غري صاحلة لألشجارنية حببوهبا وأهنا صاحلة لألنعامذكر أن حقوهلا خصبة وغ
 :58دوالبالنشروهذا جزء من النص نقال عن  ،57املاءوتفتقر إىل 

"Ager frugum fertitis , bonusipecori , arbore infecudusi coelo 
terraque penuria aquarum" 

قد مرت البالد ف ذكر فيه "املطر غاب منذ مخس سنوات" لهادريانوس 59وهناك نص آخر
وحلت  ،م128هادريانوس إىل إفريقيا سنة  بسنوات جفاف شديدة، وتفاءل أهايل إفريقيا بزيارة

 أوغستين القديس باإلضافة إىل اخلطاب الذي ألقاه ،60األمطار اليت غابت منذ مخس سنوات معه
  :61بيربانتوهذا نصه نقال عن  بة(ان)ع هيبونعلى أهايل 

يتلقى )منطقة األوراس وما جاورها( عطشانة يف حني )املناطق احمليطة( البحر  " إن جيتوليا
( ال ، وهناك )يف جيتوليا، يعطينا القمحاملطر. هنا يف )هيبون(، اهلل يسقط املطر كل سنة

وهذا جزء من النص األصلي  نقال عن  "نادرا حىت وإن كانت بكميات كبريةيعطينا إال 
 : 62جزال

                                                           
55 Id, p 375. 
56 Birebent, p 491; Gsell. St, Id, p 392.     
57 Birebent, Id. 
58 Delablanchere, p 26, note1. 
59 Birebent, op-cit. 
60 Gsell. St, op-cit, p398; Birebent, Id. 
61 Birebent, Id. 
62 Gsell. St, Id, ,note1, pp 400 -405. 
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"Pluit hic prope omni anno et omni anno dat frumentum (Deus 
)". 

؛ لسقييمات صارمة لاليت جاء يف حمتواها تنظ لماصباإىل هذه النصوص وثيقة  بيربنتمث يضيف 
م لكنها ال تصلح األنعاو  فاستنتج من كل هذا أن أراضي إفريقيا خصبة وصاحلة لزراعة احلبوب

وسخية. أليس هذا  أيت األمطار فتكون طوفانيةوحني ت ،للتشجري، وتتخللها فرتات جفاف طويلة
 ؟ حال املناخ حاليا

يف األخري، هي أن املناخ الذي كان سائدا يف الفرتة بيربنت فالنتيجة اليت توصل إليها 
 .63الرومانية ال خيتلف كثريا عن ما هو عليه حاليا

 العامل البشري  -ب
أشار جزال إىل ضرورة معرفة الدور الذي لعبه اإلنسان من أجل  ،بعد البحث يف مسألة املناخ

أو بطريقة أخرى هل ، 64اإلنتعاش الزراعي الذي شهده اجلزء اجلنويب من إفريقيا يف الفرتة القدمية
؟ وعن هذا الشطر للمجهودات اليت قام هبا اإلنسان هذا اإلنتعاش الزراعي راجع للمناخ أم أنه مثرة

مناخ  مبقولته الشهرية وهي: "إزدهار إفريقيا مل يكن مسألة 65دوالبلونشيرأجاب الثاين من السؤال 
زه للمسح اجلوي للمناطق الذي من خالل إجنا براديز ويأيت فيما بعد .بل كان مثنا للعمل اجلاد "

جبارة حىت ينتزع  " تبني الصور اجلوية أننا يف منطقة بذل فيها اإلنسان جمهودات :66قال اجلنوبة،
 .جيب سقيها باملاء كي تصبح خصبة "، ولكن من أرض صاحلة للزراعة من طبيعة قاسية، أراضٍ 

 وهبذا يشري إىل أن أعمال الري اخلاصة بالزراعة مل تكن هلا أمهية سياسية أو عسكرية بقدر ما
مث  ،ستقرةنت الرومان من إحداث شعوب متحضرة وم، حىت أهنا مككانت هلا أمهية إقتصادية

الذي  ديسبوايسوقنا هذا إىل حتليل اجلغرايف و . 67القضاء على البدو الرحل وطردهم حنو اجلنوب
وكذا  ،مل يتمكنوا إال من إحتالل املناطق الصاحلة للزراعة يؤكد فيه أن الرومان يف مشال إفريقيا

 ما و الصحراء،ط الليمس بشكل واسع حنالسهلة لالستقرار والقابلة للتحضر، وعليه فامتداد خ
، ومن مَثَ  أقيمت العديد من املنشآت الريفية مبنطقيت وفرة األراضي اخلصبة وعنصر املاءكان إال ل

 .68احلضنة والزيبان

 طرق توزيع المياه  -ت
                                                           

63 Gsell. St, Id, p 393; Birebent, Id. 
64 Gsell. St, Id, p 344. 
65 De lablanchere, p 34. 
66 Baradez, op-cit, p 165. 
67 Id, p 172. 
68 Despois, La bordure ….., pp 211-212. 
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لتوزيع املياه وتنظيم أوقات ة مل جند يف كل املنشآت املائية اليت درسناها ما يشري إىل طريقة مميز 
وجدنا ؛ فهي اليت ملسيلةم واد الشعري بأقصى جنوب االواقعة بإقلي بومالل الري، ماعدا يف منطقة
 .ب اجلزائري اجلنو املستعملة يف الفقارةطريقة ري تشبه إىل حد ما نظام  فيها كما سلف الذكر

بالقرب من عظمها غري أن ما ميكن إعتباره بديهيا يف خمتلف هذه املنشآت اليت يتواجد م
عة، ليوزع عرب مع يف سدود أو أحواض ضخمة وواس، هو أن املاء يتجالوديان أو على ضفافها

ات نا يف خزان، فتصب أحيااتاهاتاألخرية تفرعات حنو عدة  ، كما تتخلل هذهقنوات ناقلة
وبعدها  ،صفيته مث ترشيحهفيما بينها وهلا عدة مهام، تتمثل هذه األخرية يف حفظ املاء وت متباعدة

قات اليت تنخفض يف األو  تساهم اخلزانات أيضا يف تعديل قوة تدفق املاء. توزيعه عرب قنوات فرعية
و األراضي الزراعية أم إىل ، أو عندما تطول املسافة اليت يصل إليها املاء سواء حنفيه نسبة اجلريان

 اليومية. واالستعماالتالتجمعات السكنية كماء صاحل للشرب 
إىل أن معظم بقايا موزعات املياه والسدود اليت ما تزال ظاهرة بواحات  69بول تروسيأشار  

املناطق الشبه صحراوية، توحي إىل أن نفس الطرق التقليدية املستعملة يف الري، ُعرفت أساسا منذ 
الفرتات القدمية لدى التجمعات احمللية اليت أنشأت بالقرب من الينابيع الدائمة التدفق مبنطقة 

واليت بفضل التدفق الدائم للماء  ،جمعات بالتجمعات املائية األصليةا ُعرفت هذه التالليمس، كم
 صمدت واستمرت فيها احلياة إىل أيامنا هذه.

تشكل  اتناطق الواحمقاليد توزيع املاء يف أن تتروسي  ومن جهة أخرى يذكر ،هذا من جهة
منط عريق يف  ألنه لكل واحة عادة أو االجتماعيةأهم جزء أصيل؛ إذ تعترب مفروضة يف الرتكيبة 

؛ ويكون كتاب املياهوهو   "الزمام" :توزيع املياه، كما أنه أحيانا ُتدون هذه الكيفية فيما يسمى بـ
 .70ذلك بطريقة معقدة وعبقرية يف نفس الوقت

 أصل منشآت الري - 7
 مصادر التأريخ

 النصوص القديمة -أ
الكامل حول وجود منشآت مائية قبل االستيطان الروماين لبالد  اتسمت املصادر بالصمت

خبصوص مسينيسا اإلجنازات اجلبارة اليت خلدها العاهل بأشادت منها   اغري أن بعض إفريقيا،
هو الذي مّدن  مسينيساالذي جاء فيه أن  سترابونالفالحة وتطويرها؛ ونذكر منها نص املؤرخ 

، وعمل على تكوين شعب موحد ودولة وحبب إليهم خدمة األرض والزراعة وحضر النومديني
                                                           

69 Trousset, pp 163-164. 
70 Trousset, Id, p 166. 
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الذي جاء  - بولبيوسومن خالل نص آخر للمؤرخ  .71مستقلة وأسس هيكال اقتصاديا عظيما
قبل مسينيسا كانت نوميديا كلها ال تدي نفعا وال تأيت بفائدة، وكانت تعترب غري  ":72فيه ما يلي

. فكان مسينيسا أول واحد، بل كان الرجل املنتوجات الفالحيةا علي شيء من قادرة بطبيعته
إعطاء مجيع تلك املنتوجات مثلما تعطيه أي جهة أخرى،  ىالذي أظهر نوميديا قادرة عل الوحيد

 .وذلك ألنه أحيا مسافات شاسعة وتعهدها باحلرث والزراعة"

 ىلإمسينسا جلأ  راعي،االزدهار الز   السطور أنه من أجل الوصول إىلبنيبقراءة ما ندرك و 
 .زيعمن حيث طرق التو  وابتكار منظومة ري حمكمة ومنظمة سواء من حيث املبىن أ

 الكتابات التذكارية  -ب
بات التذكارية املخلدة ملثل هذه اإلجنازات، حال دون إثبات اإن اإلنعدام الكلي تقريبا للكت

احتمال رجوعها إىل الفرتة السابقة للتواجد ؛ فيسوقنا هذا إىل ا أو الفرتة اليت تعود إليهاتاريخ بنائه
للمنشأة  واختفت فيها الكتابات املخلدة ،ومن جهة أخرى إىل الفرتة اليت شحت الروماين من جهة،

اليت تتزامن مع جميء الرومان  73وكان ذلك خالل أزمة القرن الثالث ؛وتالشت فيها ورشات اإلجناز
 إىل بالد احلضنة.       

  ترجع إىل فرتة احلاكم ،بضواحي األوراس عين شرشار نية على قناةيكتابة الت  وقد اكتشفت
الذي كان حاكما يف نوميديا حتت حكم األمرباطور  Lucius Apronius لوكيوس أبرونيوس

إرجاع تاريخ إجناز املنشآت و  ،، فمن املمكن اعتماد هذا النص74(235 - 222) سيفر ألكسندر
شة أخرى يقأي القرن الثالث امليالدي؟ ومت العثور على ن ؛هذه الفرتة كذلكبالد احلضنة إىل املائية ب

، وجاء م201–م 198 الفرتة املمتدة بني إىل ، ترجعامسيف مبنطقةامحارقة شرق منطقة جبل 
 نابع املائيةوامل ((Pascua واملناطق الرعوية (Agri) موضوع نصها حول األراضي الزراعية

(Fontes).  هلذه الكتابة األثرية واليت نصها جون السوس : الدراسة اليت قام هبابينت وقد
 :  75كاآليت

                                                           
 .180-179صص  املرجع نفسه، أمحد صفر، 71
 .180 ص املرجع نفسه، 72

73 Xavier. D, Construction publique et vie municipale en afrique , MEFRA, no 104, 

1992, t1, pp 234-243. 
74 Leschi. L, Un aqueduc romain dans les aures dans Rev-Afr, 1941, pp 23-26. 
75 Leschi. L, Une assignation de terres en afrique sous Septimes Severes,dans Rec de 

Const, t LXVI, 1948, p103. 
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EX .AVCTORI.TATE IMPP 
CAESL SEPTIMI  SEVERI ET 

MAVRELII – ANTONINI ET P  SEP 
TIMI  GE TAE AVGGG – AGRIET 

PASCUA ET  FONTES ADSI 
GNATA MA CVRANTIBVS – EPAG 

ATHO   ET  MANILIO CAECI 
LIANO  CORNI CVLARIO 
PRAEF    IVSS  ANICI  FA 

VST  LEG  COS   PER  M  GENIUM 
FEL .CEM   EVOCOTIM 

LEG  III  AVG 
 :النص ترجمة

اورليوس  باســــــــة األباطرة اليالثة القياصــــــــر لوكيوس ســــــــبتميوس ســــــــفريوس وماركس
 ي فالحيةاألغسـطسـيون تة تخصـيصـهة أراضـ أنطونيوس وبوبليوس سـبتميوس جيتا،

مــــانليوس  و ورعويــــة نقــــاط مــــاء....تة انجــــاز هــــذه العمليــــة برعــــايــــة من  بقــــاتوس 
، وتة أنجاز كايسليانوس مساعد الحاكة وبأمر من القنصل النائب أنكوس فوستس

 .جنيوس داعي الفيلق اليالث ألغسطس العملية من طرف م.
 

صيص وتوزيع ُشكلت هيئة قانونية لتخ سبتميوس سفريوس، أنه يف فرتة احلاكم ،ومفاده 
دين. غري أن يعلى بعض املستف تنظيم عملية استغالل نقاط املياهأراضي زراعية ورعوية وكذلك 

 .76دينيحال دون معرفة أمساء ونوع املستف –نقص هذه الكتابة يف السطر السابع 
 .77الريب أن هذا النص يُنوه بإعادة اإلعتبار وتنمية األقاليم اليت أصبحت حتت محاية روما

خط الليمس والتنمية الزراعية يف األراضي  عيبني توس وانشري كذلك إىل أن الرومان قد ربطوهنا 
واليت  –؛  إذ أجريت على األراضي املوجودة جنوب احلضنة ستعمرة املوضوعة حتت محاية روماامل

لنص املذكور اعي اليت جاء هبا اعملية اإلصالح الزر  – د من املراكز الدفاعية األماميةيتخللها العدي
 .78لفاس

                                                           
76 Leschi. L, Une assignation ….., pp 106-107. 
77 Id, p 110. 
78 Id. 
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هة أخرى يف فرتة باألراضي الفالحية من جهة، واملنابع املائية من ج االهتمامإن عملية 
زيز كري يف أنه قد مت تعوخاصة باملناطق اجلنوبية ملنطقة احلضنة، يسوقنا للتف سبتيموس سيفريوس

ذه املنطقة إىل هب ليت أجنزت، وقد ميكن أن نرجع منشآت الري اشبكة لري هذه األراضي من جهة
دفقة واألراضي اخلصبة، تغين باملياه امل أيضا، أن جنوب احلضنة رفرتة هذا احلاكم كذلك. ونُذَك  

، فالريب بيهة بالفقارةشل الري على طريقة ا مبنطقة بومالل بإقليم واد الشعري إستعمانوأننا وجد
 . جع إىل عهود سابقة جمليء الرومانأن هذا التقليد باملنطقة ير 

للسهول العليا  قصوىأمهية  –وبالتحديد  –ت  ذلك أن املؤسسة الرومانية، أعطأضف إىل
ختلى عن ناحية  ديوكليسيانوس، حىت أن االمرباطور ة بنوميديا وموريطانيا السطايفيةاخلصبة املنتشر 

هراين، وكان لحضنة والزيبان واجلنوب الو أثناء تعزيزه خلط الليمس يف املناطق اجلنوبية ل التل الغريب
ال ننسى أن البيزنطيني و   .79( أي أواخر القرن الثالثم305 –م 284هذا يف بداية حكمه )

ت تزود باملياه املنحدرة فيما بعد، حتكموا يف كل السهول الواقعة شرق ومشال شط احلضنة اليت كان
 زابي جستنياناقيت نذكر منها  منطعية وقالع حمصنة من أجل مراقبتها، و أقاموا مراكز دفامن التل، و 

 .80طبنةو
ناطق موجودة هبذه امل يدفعنا إىل إرجاع املنشآت املائية اليت كانت ،قد يكون هذا دليل آخرو 

 .الفاحتني املسلمني تغلت فيما بعد من طرف البيزنطيني مث، قد اسخالل فرتة التواجد الروماين

 التأريخ من خالل البقايا الفخارية -ت
 ، كنا نالحظ انتشارع اليت وجدت هبا املنشآت املائيةاملتكررة ملختلف املواقمن خالل الزيارات 

بقايا الفخار الذي يرجع إىل خمتلف الفرتات؛ فمنه بكثرة الفخار الروماين املتمثل خاصة يف نوع 
، ة الذي قد يرجع للفرتات املتأخرةباإلضافة إىل الفخار ذو النوعية اخلشن السجيلي اإلفريقي الفاتح،

وجدنا الفخار ذو الربيق املعدين بالقرب من صهاريج قرميدي وخزانات قلعة جبل  ما نشري أنناك
 ..إخل.. غريهاسالت وبالقهرة و 

 عالقة التقنية بأصل المنشآت   -ث
قنيات اخلاصة بإجناز يتساءل  العديد من الباحثني حول مدى إسهام الرومان يف معرفتهم للت

نسبوا هتيئة املنابع املائية يف  بعد أن توضيح بعض الغموض؛ فتوصل بعضهم إىل منشآت الري
، وهنا نستحضر ون برتشيد تلك اجملهودات احمللية، مث قام الرومانيلبيتها إىل السكان احملليني أوالغا

                                                           
79 Despois, La bordure.., pp 213-214. 
80 Id, p 214.  
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 ليقوموا بالزراعة على املدرجات ويتفننوا نيني، الالت:" مل ينتظر الرببر، دون شك81ديسبواما قاله 
  ."أفضل للمياه الضرورية للزراعات استعماليف 

أمام نظام أساسه السكان احملليني، اليت تشري إىل أننا وثيقة ملاصبا املذكورة سالفا و ال ننسى و 
شوبرنت ، ويف هذه النقطة بالذات يتساءل املهندسون الرومانيون بتكملته وتطويره فقط قام وبعدها

؟ وحسب رأيه تكنولوجية حديثة باملغرب القدمي لعما إذا قام هؤالء املهندسني والتقنيني بإدخا
، يف حني أن التقنية 82حملية لتكنولوجيةفاملشاريع النوعية قد أجنزت من طرف األفارقة أنفسهم وفقا 
للميل إىل  ديسبوا، ساقت  هذه البالداملستعملة يف بناء السدود وفقا للشروط الطبيعية املتاحة يف

حينا، أو حىت بإمكاهنا أن تكون من إجناز وأصل  لفرتة الرومانيةاإلجنازات إىل ا إرجاع أصل هذه
 .83حملي حينا آخر

 تأريخ المشآت بالنسبة لآلثار اإلسالمية  -ج
يف دراسته للمنشآت املائية بالقريوان واليت بنيت يف عهد  (Solignac) سولنياك الحظ 

، إذ مل من نوعها وخاصة بإفريقيان فريدة األغالبة، أن تقنية بناء الصهاريج اليت استعملها املسلمو 
، قد يكون هذا دليال جييز إرجاع 84يوجد هلا مثيل يف كامل البالد اإلسالمية من حيث هندستها

 األولني.  صنيعهذه التقنية املستعملة يف إجناز هذه املنشآت إىل 

ربط العالقة بني اآلثار  -يف دراسته للحضنة  - ديسبواأنه عندما حاول   كذلك  ونشر
توصل إىل أن هذه األخرية تعد أكثر وأهم  ،فة السكانية احلالية بالنسبة هلااملتواجدة وتوزيع الكثا

مما كانت عليه قدميا رغم أن البنايات الطوبية مل ترتك آثارا واضحة، فيؤكد أنه ال شيء يدل على 
 استمرتأن حياة زراعية أخرى  باعتبارهيه هذا ، ويعلل رأآلثار املتبقية ترجع لنفس الفرتةأن هذه ا

 هذا ما يعلل وجود الفخار اإلسالمي يف تلك املواقع.، و 85م11إىل غاية القرن 

 الخــــــالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
فمعظمها  ،لتنا نقف أمام منشآت ختفي الكثريجع ،ميدانية إن دراستنا اليت كانت يف معظمها

 ومنها ما ُشوهت حقيقته سواء عن قصد أو غري قصد؛ فكل ما كان يستوقفنا هو براعة ،غري كامل

                                                           
81 Despois. J, La culture en terrasses dans l'Afrique du Nord. Annales (ESC), t. 11, 1956, 

p. 49, note 2. 
82 Shaw Brent, p 127. 
83 Despois, Le Hodna,pp159,213 
84 Solignac. M, p 28 note 34. 
85 Despois , Id, p 105. 
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أن نستخلص مجلة من النتائج وهي  إجنازها ومتيز تقنيتها وهندستها. ميكن من خالل هذا العمل
 كاآليت:
لذين ية البشر اأن املنشآت املائية املختلفة قد ظهرت تبعا الختالف مصادر املياه وذهن  -1

ة حىت تعمل ظهور التعامل مع مصادر املياه بطرق وجيهة ومنطقي نّفذوا العمل، فرتتب عن هذا
؛  فصنعوا الوسائـل اليت ناطق الصحراوية والشبه صحراوية، خاصة يف املعلى حتدي طبيعة قاسية

ائل عن األمطار يف فرتات يف إجياد البد وتفننوا أيضا ،ىل األرض بطرق يسرية تارةترفع مياه الوديان إ
انقطاعها وذلك بصنع األدوات املختلفة احلافظة للمياه تارة أخرى، كما أخذوا منذ الِقدم على 

عاتقهم  الثقافات املختلفة والقدرة التقنية النامجة عن املهارات املتنوعة من بقعة إىل أخرى،   
خية والتضاريس الطبيعية ونوعية الطبقات وتتناسب التقنيات املائية املتخذة عادة مع العوامل املنا
 .املائية  وتوزيع مياه األمطار حسب الفصول و األعوام 

غابات الكثيفة اليت كان هلا لعبت الظروف الطبيعية دورا مهما يف جلب الثروات للبالد كال -2
مع ذلك، كان ال و . ألراضي الزراعية يف العهد القدميانتفعت هبا ات و فارتو  يف جلب األمطار، دور

بور؛  أراضبد من توفري الدعم املائي لقيام احلضارة واستمرارها يف تلك املناطق اليت أضحت اليوم 
إىل استقطاب كل نقطة ماء، وعملت  -منذ القدم -درجت السياسات املائيةوألجل كل ذلك 

ة أخرى للتوزيع واسطة منشآت مائية، مرة للتحكم ومر على حتويلها إىل إنتاج عن طريق توجيهها ب
 .واالستغالل

نتها فمن خالل دراستنا هلذه املنشآت مبنطقة احلضنة ومقار  ،مل تنجز هذه األخرية هباء -3
 لوحىت من خال يف منطقة الشرق اجلزائري حينا،بيربنت  ، كاليت درسهامع بعض املنشآت املثيلة هلا

شهد ازدهار الزراعة وجودهتا  حيوي عمال الري على امتداد إقليملكثافة وانتشار أ براديزمالحظة 
ملختلف مشاريع أنه كانت تقام دراسات مسبقة  القدمية حينا آخر؛ ميكن أن نفرتضيف الفرتات 

)الفالحية منها خاصة(؛ فجاء ت  ر هذا من خالل خمتلف  شبكات الري، فيظهاإلجنازات املائية
، أو القرى ا إىل املنشآت الفالحيةية إيصاهلختطيطات التوزيع  انطالقا من مهبط الوديان إىل غا

هذا وفقا املستعمل يف املناطق اجلنوبية و  على نفس النمط الصغرية املتامخة هلا  كماء صاحل للشرب،
؛ فليس من الصدفة آت املائيةاملنش . كل هذا يعلل التشابه يف هندسةشو برنتملا جاء يف خمطط 
القصب، إذ كلها بنيت بنفس األجزاء؛ بدءا ن و السدود اليت وجدت بوادي لقما أن تتشابه جمموعة

ة اليت ـعيقل دخول املاء من جهة واجلدران املتسه )السد( مث اجلدران املنحرفة اليتباجلدار احلاجز
اليت ال ختزن فقط  جهة أخرى، باإلضافة إىل الصهاريجختفف من شدة ضغط دفع املياه من و  تبطئ
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، مث يتخلل مسار هذه للتوزيعبل تصفي املاء من األتربة والعوالق، فيخرج بعدها عرب قناة رئيسية 
 إذ رمبا كان تأثريها شامال  حيثما كان أصلها. األخرية  قنوات فرعية وخزانات ثانوية؛

أم  دستهاالريفي يف معظمها، سواء يف هنو ن بقايا هذه املنشآت ذات الطابع الفالحي إ -4
الحتياطات اليومية ظائفها من استقبال للماء وتميعه مث ترشيحه وتوجيهه للري عامة، وايف و 

من  لكل قطرة ماء يف التوزيع الوجيهقدميا من جهة ومدى التحكم  خاصة، توضح خصوبة املنطقة
، للبحث عما يانحيث كنا نتنقل عرب خمتلف الودالسنوات الثالث األخرية  جهة أخرى. فخالل

ن السد الثاين لواد جعلتنا ضخامة ذلك اجلزء اهلام م الفيضانات والسيول اجلارفة، لنا تكشفه
؛ إذ ملسنا وحنن زبرادي ونتائج دراسة دوالبالنشير نقف أمام مقولة مؤخرا،القصب الذي ظهر 

 سية.حىت يتحدى طبيعة قااإلنسان قدميا  اليت بذهلا أمام هذا السد اجملهودات
 هبا منشآت الري قدميا، تستغل حاليا لسقي األراضي الزراعية؛ نتكل الوديان اليت كا  -5

، فكانت إما الفرنسيون ليت أقامها املستعمرونوهذا ما لوحظ بكثرة من خالل اإلجنازات املائية ا
ال ختتلف   اجلزائر قدبخريطة الري الفرنسية  فوق أو أعلى مقربة من املنشآت الرومانية، حىت أن

 .لرومانية بصفة عامة، ومبنطقة احلضنة بصفة خاصةخريطة الري ا كثريا عن
ثابة هو أن وديان احلضنة يف الفرتة القدمية كانت مب استنتجه الدارسون هلذه املنطقة، إن ما -6

ميكن فصل دراسة ، وهي أنه ال حتمية ، كما توصل براديز إىل نتيجةمصدر أساسي للتطور الزراعي
؛ وهذا 86لليمس عن دراسة املنشآت العسكرية للمؤسسة الرومانية يف الفوساتوم  املناطق الزراعية

بكة الري عن الدراستني يسوقنا حنن  للقول أنه من الضروري كذلك أن ال نفصل دراسة منظومة ش
حىت أن هذه  اد الروماين،، فكلها تصب يف هدف واحد يتمثل يف النهوض باالقتصالسالفتني
 .87لرومان يف العديد من مستعمراتهقد اتبعها ا السياسة

توجيه البحث إىل اجملاالت اخلاصة باآلثار الريفية  -وقبل فوات األوان -بات من الضروري  -7
املنتشرة يف بالدنا،  ألن هذه األخرية هي اليت  ستكشف لنا العديد من احلقائق اليت تربز ثقافة 

وهذا ما ملسناه  أيضا فيما جاء من حتليالت  اإلنسان احمللي يف بناء حضارته األصلية واألصيلة ،
للمنشآت املائية القدمية اليت عثروا  تنظيمهو  ،الرومان 88الباحثني األجانب الذين حتدثوا عن عصرنة

تؤدي الغرض منشآت مائية وشبكة ري كانت  فكل ذلك يدل على وجود عليها بشمال إفريقيا؛
إىل إمكانية إرجاعها إىل أصل  أشار ديسبواأن .  زيادة على ذلك، نذكر قبل جميء الرومان حىت

                                                           
86 Baradez, Fossatum.., p 207. 
87 Id, p 360. 
88 Shaw Brent, p 127,note 21, p 129, note 27. 
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من خالل كل هذا إىل السياسة املتبعة يف تطوير شبكة الري من أجل  ، ولعلنا قد نصل89حملي
  .اإلصالح الزراعي الذي عمل من أجله العاهل مسينسا قبل االحتالل الروماين

 ة إىل ءا من الفرتات القدمياإلفريقية بد، إن املتأمل يف مرحلة تطور املنشآت املائية خالصة القولو 
توا صل يف اكتساب نفس التقنيات املائية  ما أجنز يف العهد اإلسالمي، يُدرك أهنا نتيجة

لكن  .90حىت وإن بدت األعمال الرومانية أكثر إتقانا وجودة –اليت اعتمدت يف أقدم احلضارات
ملائية املتبعة قدميا؛ فلما تأيت األمطار سة اما نالحظه يف أيامنا مبنطقة احلضنة هو غياب تلك السيا

سيول منجزات ، ال تد هذه الكل الوديان اجلافة يف معظم السنةتستيقظ هلا  واهلطول الغزيرة و 
ها الفالحون ، ما عدا تلك اجلدران الضعيفة أو األحواض الرتابية اليت ينجز الستقباهلا وختزينها

حلضنة ، وبذلك هتبط كل مياه وديان بالد االسيل أحيانا بوسائل بدائية بسيطة، وحىت هذه، جيرفها
 تبقى حبيسة الطبقات اجلوفية.و  ،حنو الشط لتصب يف أرض عاقر تدعى السبخة
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