
ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14العدد التسلسلي  رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 

173 

 

  ندثر بقصور عین صالح بالتیدیكلتمُ  أثريٌ  تراثٌ  ارةڤفال
The Fouggarat, a disappearing archaeological 

Heritage in the region of Tidikelt , In Salah 
 

  سا�ـني محمد.أ

  رئاز جلا/المركز الجامعي تمنراست
Sagueni.med1973@gmail.com   

  

  :ملخص

ب رَ أغْ و  مِّ أهَ  نظام السقي بالفقارة بمنطقة عین صالح بالتیدیكلت الشرقیة أحدَ  دُّ عَ یُ 

زدهار العدید او  حیث ساهمت في نشأة، ان القصوربتكارات القدیمة التي توصل إلیها سكاال

وسیلة تقلیدیة الستخراج المیاه الجوفیة  عن والفقارة هي عبارة، من القصور بهذه النواحي

 بار المتصلة فیما بینها بواسطة قناةٍ تتكون الفقارة من سلسلة من اآل، و إلى سطح األرض

قد و . یسمح هذا النفاد بتدفق المیاه عبره لتصل إلى المكان المقصود، )النفاد(باطنیة تدعى 

األمر الذي یحتم ، أحوالها وتغیر معالمهاتدهور  البشریة إلىو  الطبیعیةل عوامال بعض أدت

الحضاري  راألث منطقة اإلسراع إلى حمایة ما تبقى من هذاعلى سكان القصور بهذه ال

  . ٕابداع اإلنسان بهذه القصورو  الشاهد على عبقریة

  ؛ شواهد؛ قصور  اندثارالفقارة ؛ تراث أثري ؛ السقي ؛ : الكلمات المفتاحیة 

Abstract 
Irrigating by the system of Fouggarat in the Eastern part of the region of 
Tidikelt , In salah is considered as one of the most outstanding , amazing 
ancient inventions that people ever found out . The latter contributed in 
the flourishing of agriculture in different parts of the region . To resume , 
the fouggarat , by definition , is a primitive means of extracting the 
underground water to the surface of the earth . It consists of  a series of 
connected  wells joined together by an underground canal called " Nfad" 
this canal allows the flow of water to reach the targeted point to be 
irrigated . Unfortunately, due to many factors, The fouggarart deteriorated 
in the region, all that remain are traces that stand as a witness to the genius 
of the people who lived in the "ksour of  In salah " at that time . For this 
reason, we need to protect and preserve this priceless treasure from 
vanishing. 
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===== 

  :المقدمة

باعث كل نشاط و  الحیاة، وعماد الحضارات منبعو  الماء سر الوجود یعد

، فالماء نعمة المیت كما ورد في القرآن الكریم البلدَ  بشري، فهو الذي یحیي به اهللاُ 

 َأنَّ  َكَفُروا الَِّذینَ  َیرَ  َأَوَلمْ  "...لقوله تعالى الحیاة مصداقا ، فهو مصدرقیمةو  من اهللا

 َأَفَال   َحيٍّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْلَماءِ  ِمنَ  َفَفَتْقَناُهَما َوَجَعْلَنا َرْتًقا َكاَنَتا َواْألَْرَض  السََّماَواتِ 

حیث نشأت ، بوجود الماءقدیما مصیر الحضارات  رتبطافلقد . 1..."ُیْؤِمُنونَ 

، كحضارة بالد الرافدین والحضارة الفرعونیة على ضفاف النیلحضارات عدیدة 

كافیة و  ازدهرت الحیاة ببقاع تحتوي على مصادر میاه دائمةو  قرىو  قامت مدنو 

التي تتمیز بالجفاف الشدید مما طبع علیها میزة قلة و  على عكس بالد الصحراء

باإلضافة ، 2بن بطوطة أشار إلیه كل من ا مثل ماالمتساقطة و  المیاه الجاریة

 3. وعورة  مسالكها كذلكو  ابن خلدون  لهذه البالد  الصحراویة  بصعوبتهالوصف 

 لكن هذا األمر لم یكن عائقا أما سكان الصحراء الكبرى في عدم االستقرار بها

حیث تمكنوا من  ، التأقلم مع مختلف ظروفها الوعرة  خصوصا ما تعلق بالمیاهو 

ارة ڤالف صنعواثم ، باروا اآلفشقُّ ، صحراء الجزائراحي من التأقلم بهذه النو و  االستقرار

 في عجیبة  فاستعملتو  ستخراج الماء من باطن األرض بكیفیة غریبةكوسیلة ال

زدهرت القصور او  لقد تطورتو .  كذا متطلبات الحیاة الیومیةو  المزروعات سقي

من  اً ز فباتت رم علیها، محافظتهمو  بتكرها األهالياارات التي ڤبفضل خدمات الف

بقصور عین صالح فقد ، األمر الیوم لم یعد كسابق عهدهرموز سكان القصور لكن 

األمر الذي یطرح الكثیر من التساؤالت حول ، اراتهاڤفأغلب عن العمل  تتعطل

  . العتیق في استنباط المیاه التقلیدي ابتعاد السكان عن هذا النظام

اضمحالل بعضها و  تاار ڤأعداد الفهي األسباب التي أدت إلى تناقص  فما

  .بهذه المنطقة؟

I  الموقع الجغرافي:  
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تعد منطقة تیدیكلت إحدى أهم مناطق إقلیم توات في جنوب غرب 

یتكون هذا اإلقلیم من ثالث مناطق مختلفة من حیث ، الصحراء الجزائریة

هي كل من القورارة في و  الثقافیةو  التركیبات البشریةو  الخصوصیات الجغرافیة

 ، التیدیكلت بقصورها المختلفةو  درارأتوات الوسطى بمناطق و  الشمالیة المنطقة

تقع تیدیكلت . عین صالح شرقاو  ٕاینغرو  تیط في الوسطو  أقبليو  رقان غربا، آولف

و خطي عرض °6الشرقیة بقلب الصحراء الجزائریة وهي بالتقریب على خط طول 

من الجهة الشرقیة و  تادمایتیحد المنطقة من الجهة الشمالیة هضبة ° 30و 24°

من الغرب قصور و  اإلمیدیرو  الجهة الجنوبیة مناطق أهنت حدود والیة إیلیزي ومن

  . 4 ²كلم 134.218تبلغ مساحة هذه المنطقة حوالي ، أقبلي بوالیة أدرارو  تیط

  

  

  

  

  

  

  
  

توضح الموقع الجغرافي  لمنطقة تیدیكلت الشرقیة 01الخریطة رقم   

)فرج محمود فرج( بتصرف عن  

لكن رغم ، لدرجة الندرة تشهد منخفضات التیدیكلت تساقط قلیال لألمطار

مما یسمح ، ندرتها إال أنها تؤدي دورا أساسیا في تزوید هذه المناطق بالمیاهو  قلتها

 من بدو ،ها سكان المنطقةبتجدید مخزون المیاه الجوفیة في األودیة التي یستغل

حسب و  حمعطیات مصالح الرصد الجویة بعین صالفالمالحظ من خالل  5حضر و 

خالل الفترة الممتدة ) ملم12,40(ندرة األمطار إذ ال یتجاوز المعدل السنوي الجدول 

 أشهر السنةمختلف  بینهذا المعدل یطرأ علیه تذبذب و  2013إلى  2004من 

تتناقص نسبة التساقط في و  ملم9.66 معدلكبر كمیة في شهر ینایر بـأ بلغت حیث
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فسیر طابع یاألمطار تساقط دید في ذا الضعف الشه، و باقي األشهر األخرى

  . الجفاف السائد  بالمنطقة
  

  )ملم(معدل  تساقط االمطار   الشهر

  9.66  ینایر

  2.93  فیفري

  7.43  مارس

  4.8  آبریل

  1.9  ماي

  1.03  جوان

  0.66  جویلیة

  4.06  أوت

  3.56  سبتمبر

  5.3  أكتوبر

  3.06  نوفمبر

  1.23  دیسمبر

  6).ملم) ( 2014/2013(یبین المعدل الفصلي لألمطار للفترة    01رقم جدولال

II الهیدرولوجي  اإلطار:  

 احوض، منطقة أهنتو  یعد سهل تیدیكلت الواقع بین هضبة تادمایت  

یة من المجاري المائیة ذات الجریان المتقطع الواردة من الشمال آلتالستقبال المیاه ا

 كواد الحجاج، األخادیدو  تتدفق عبر الشعاب، و انطالقا من هضبة تادمایتالشرقي 

 الروافدمجاري قلیلة  تتشكلبالتیدیكلت، حیث  سوفالواد و  واد سیدي احمد،و 

أودیة نادرة  "ليمكر "واد ، كواد البطحاء أودیةً  لةً انطالقا من جبال آهنت جنوبا مشكِّ 

الطبقات الجوفیة التي یمكن االستفادة منها تغذي و  الجریان، تنفذ إلى جوف األرض

كبر خزان مائي أتتوضع منطقة تیدیكلت عموما على  7 .م80م الى 60على عمق 
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 م120التي یتراوح عمقها بین  )الطبقة الجوفیة االلبیانیة(للمیاه الجوفیة في العالم 

 األولى الممیزة للمنطقة جعلت منها النواة" الهیدروغرافیة"هذه الخاصیة ، م160و

نشأتها وتطورت  بفضل ذلكو  نة عین صالح عاصمة التیدیكلتالقدیمة لتشكیل مدیو 

فقارة و  البركةو  حاسي لحجارو  ٕایقسطنالغربیة و و  قصور كل من الساهلة الشرقیة

المیاه  استغاللو  اراتڤمن شق العدید من الف هناتمكن السكان و  فقارة الزوىو  العرب

  . 8الجوفیة  

 الكرة األرضیة یغطیه الماء، من من سطح % 70ن أیعتبر العلماء الیوم 

مصادر  من بین أهمو   9المیاه العذبة و  البحارو  طاتمیاه المحی بین هذه النسبة 

بالتالي فهي و  األحفوریة األصلالمیاه الجوفیة و  ، میاه األمطارراءالمیاه في الصح

الممتدة على مناطق و  قدیمة غیر متجددة أو محبوسة ضمن طبقات األرض، میاه

تعد هذه المیاه الخزان الجوفي الكبیر الذي تستمد منه و  عدیدة بالصحراء الجزائریة 

  10 . هذه المناطق الصحراویة میاهها

ة التي تسیل من حین تتغذى هذه الطبقات الجوفیة بمصادر میاه األودی

  .11من عام ألخرفي زیادة رصید المیاه الجوفیة  في جعلألخر مما ی

III ارة ڤتعریف الف:  

بار المتصلة فیما بینها بواسطة قنوات ارة هي عبارة عن سلسلة من اآلڤالف

مضخة تقلیدیة هي عبارة عن بتعریف بسیط ، و تبدو من الخارج فتحات مغطاةوهي 

عن طریق قناة أرضیة ، الستخراج المیاه الجوفیة من باطن األرض إلى سطحها

تبدأ من البئر األم    بالحسیان محلیا تسمىالتنظیف و  اإلضاءةو  للتهویة بارآتتخللها 

 م 10إلى  06لتصل إلى المئات  أما المسافة الفاصلة بین البئرین تتراوح بین 

تتصل اآلبار فیما بینها  . م 60أو40م أو  12إلى  10یتراوح عمق اآلبار  بین و 

م  یسمح بمرور الماء من بئر إلى أخرى یسمى 1رضي قطره حوالي بواسطة نفق أ

  .12نفاد ال

  

  

 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
14العدد التسلسلي  رقم  2017السنة  2: عدد 9: مجلد 

 

178 

 

  

  
  

 ارةڤالف توضح سلسلة  أبــــــار: 01الصورة رقم 

IV بالتیدیكلت ارةڤأصول الف:  

ارة في إقلیم توات جنوب الجزائر، أحد أهم وأغرب ڤیعتبر نظام السقي بالف

وقف عندها المؤرخون والرحالة العرب أنظمة الري التقلیدیة في العالم والتي 

واألعاجم بكثیر من اإلعجاب والدهشة، كما كان األمر مع ابن خلدون خالل القرن 

الذي وصفها متعجبا مما الحظه من تفاصیل إنشائها وجریان مائها و  الثامن الهجري

 وفي هذه البالد الصحراویة غریبة في استنباط المیاه الجاریة ال ... " حیث یقول 

تطوى جوانبها و  توجد في تلول المغرب وذلك أن البئر تحفر عمیقة بعیدة المهوى،

إلى أن یصل بالحفر إلى حجارة صلدة فتحت بالمعاول والفؤوس إلى أن یرق جرمها 

ثم تصعد الفعلة ویقذفون علیها زبرة من الحدید تكسر طبقتها عن الماء فینبعث 

ویزعمون أن الماء ربما أعجل  . ض وادیاً صاعدًا فیعم البئر ثم یجري على وجه األر 

 واركالو  توات وتیكورارینقصور  وهذه الغریبة موجودة في . بسرعته عن كل شيء

، 14بارها آل قوة میاه العیاشي كذلك من خالالرحالة وصفها و  ،13"  ... وادي وریغو 

عدید ظهورها في و  حدیثاو  ن كثر مبرزین دورها قدیماو باحثو  نو وتحدث عنها مؤرخ

ارة لدى حضارة بالد ڤاألقطار، األمر الذي ساعد على تطورها فلقد ظهر نظام الف

لرومان في القرن األول المیالدي او  بالد ما بین النهرین ثم الفرسو  الشامو  الیمن

ارة أساسًا للتنظیم ڤالمغرب وأصبح نظام الفو  تونسجزائر و وٕافریقیا الشمالیة مثل،ال

 ظهورها ألول مرة في إقلیم توات و  ارةڤا عن ابتكار الفأم. االقتصاديو  االجتماعي

فهناك وثائق تاریخیة تحدثت في هذا الشأن منها مخطوط أصول أهل توات  

یه عن سبق أهل توات  في لصاحبه سیدي أحمد بن یوسف التنالني الذي یفصح ف

  :ابتداعها قائال و  یر�اڤخدمة الف

ابتداعها بحرفة لم یسبقهم غیرهم و  یر�اوهم الذین اتخذوا خدمة الفڤ(...

نقل الرواة فیمن ( كذلك جاء ضمن مخطوط ، ...)حیث بلغوا من مقصودهم، إلیها
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نقله الشیخ سیدي ، لمحمد بن عمار بن محمد بن أحمد الحبیب) أبدع قصور توات 

 ارةڤفعبد الرحمن بن عمر التنالني الذي یعد أول وثیقة تاریخیة  تحدثت عن نشأة ال

   15 .اراتڤبناء قصر تیلیالن وعّمره بالفــ أعاد ر فإن هذا المؤلف للتذكیو 

وحسب ما ، ابتداعهامواطن و  ارةڤفالو قد تضاربت اآلراء حول أصل 

كان ، بتاكرمحلیة اال ارةڤفالبیة في توات أن الذاكرة الشعو  ترویه المصادر التاریخیة

وقد عرف هذا النظام  . خالل القرن الخامس قبل المیالد، ن الفضل في ذلكیللزناتی

أو ما شابهها في طریقة الشق أو ، ارةڤفالالتقلیدي في إستخراج المیاه الجوفیة  

سمیات  مختلفة  فعرفت في إیران تو  في عدة مناطق من العالم بكیفیات، الوظیفة

لخلیج العربي أطلقوا في ا العراق الكهریز أمافي و  في الیمن بالصهریجو  سم القناةاب

  16. سم الخطارةافي المغرب عرفوها بو  في تونس سموها خریقاو  سم الشراجاعلیها 
  

  
     أصول أهل توات    مخطوطل صورة: 02الصورة رقم            

V ارةفڤالإنشاء  طریقة :  

هي النقطة التي تحفر فیها و  یتم اختیار الموضع المناسب لنقطة البدایة 

هم ، و الشأنمهارة في هذا و  هذا األمر إلى رجال ذوي خبرة لُ كَ و حیث یُ   البئر األم

بعد تحدید هذا ، و د المیاه الجوفیةجاو تالخبرة في تحدید مكان  یمتلكونالذین  

 لمنبع ماءتكون المصدر الرئیسي  قدالتي و  )األمالبئر ( الموضع تحفر البئر األولى 

المنحدر بعد ذلك تحفر البئر الثانیة  یراعى أن تكون  في أعلى نقطة منو  ارةڤفال

شق القناة األرضیة الرابطة بین و  هكذا تتواصل عملیة حفر اآلبارو  والثالثة ثم الرابعة

تسمح بتدفق المیاه و  ىحیث تسمح هذه األخیرة بالربط بین بئر وأخر ، اآلبار النفاد
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تدفق المیاه  یراعى هنا نسبة المیل لتسهیلو  من البئر األولى إلى البئر الموالیة

 هو عبارة عنو  المجرى لتصل إلى القصر أو الواحة مباشرة على وجه األرض عبر

  17 . سیةساقیة رئی

  

  

  

  

  

  

  

  

ارةڤفل توضح مقطع طولي : 03الصورة رقم   

 Qanat-Foggara.ar.jpg:عن

  

قتصادیة ذات خصائص اارة بتنظیمه المحكم مؤسسة ڤم الفیعد نظا

 ممیزة فهي بمثابة البورصة وذلك من خالل أسهم مالكها ومساهمیها اجتماعیة

أغلب قصور  تشكیلبتكارها مساهمة كبیرة في اارة منذ ڤشركائها وقد ساهمت الفو 

إقلیم توات بمناطقه  سكانستقرار ا قد ساعدت كذلك في، و هذا اإلقلیم الشاسع

وفرة  من خالل ذلكو  قتصاد المنطقةاالث زیادة على هذا ساهمت في نمو الث

بعض  رتصداألمر الذي جعلها  هولمنطقة و ل كتفاءاالثمار مما حقق و  الغالل

  . بالد السودان خصوصاك، إلى البلدان المجاورةلمنتجات ا

VI  ارةڤمیاه الفتوزیع كیفیة :  

تسمى و  على المزارعین عملیة أساسیة ارةڤفالتعتبر عملیة توزیع میاه  

مهارة تساعده و  یحمل معرفة یحوز أووالمشرف علیها هو شخص " كیلة ال"عندهم 

 یساعده في مهمته بعض األفراد،و  "الكیال"على القیام بهذه العملیة المعقدة یسمونه 
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صیغة مبالغة من " الحالفة "أو  " فةڤالش"توزیعه تسمى 

صفیحة نحاسیة مستطیلة أو دائریة وهي في شكلها 

القیاس  فیما یتعلق بوحدةأما . من األصغر إلى األكبر

هذه  في یوجدقد بأنه یقال إجماال حیث  ارةڤف

هناك مقاسات أخرى من و  .ماء وما إلى ذلك

زء من أربعة القیراط هو جو  ان قیراطو أربعة وعشر 

وهناك أیضا قیراط القیراط وهو جزء من أربعة وعشرین 

 :هي و  حدات القیاسو  تحتوي أداة قیاس الماء على ثـقوب مختلفة األقطار تمثل

 . هزاؤ أجو  ها هي القیراط ؤ أجزاالحبة زریق وتسمى بالماجن 

ة لقیاس مجرى المیاه الكبیر  عبارة عن فتحة مربعة  وهي فتح

یجب أال یتجاوزه الماء " فةڤالش"أعلى  "V" فتحة بشكل حرف 

ریة  الموزع الرئیسي للمیاهسقال

  آفاق علمیةمجلة 
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توزیعه تسمى و  قیاس الماءل داةأیستخدم و 

وهي في شكلها ، الحلف على العدل والمساواة

من األصغر إلى األكبر متدرجةو  ذات ثقوب عدیدة

فالبها یتم قیاس ماء و  الحبة هيها فی

ماء وما إلى ذلكمن حبة  200أو  100 ةار ڤالف

أربعة وعشر  ي، وهنالماجك أیضا الوحدات

وهناك أیضا قیراط القیراط وهو جزء من أربعة وعشرین ، نالماج من اً وعشرین جزء

  . من القیراط

تحتوي أداة قیاس الماء على ثـقوب مختلفة األقطار تمثل  

الحبة زریق وتسمى بالماجن  

عبارة عن فتحة مربعة  وهي فتح: أنفیف 

 حبة  30عادل تو 

فتحة بشكل حرف : المیزان 

 18 .أثناء عملیة الكیل
  

  

  

  

  

  

  

  

ال توضح : 04الصورة رقم   
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لمیاهأداة قیاس منسوب ا الشڤفة توضح : 05الصورة رقم   

 

VII ارة في قصور عین صالح ڤدور الف:  

بتكارًا ا ارات بمنطقة تیدیكلت الشرقیة في الجنوب الجزائريڤیعد نظام الف

القورارة، فأصبحت و  عتمد في المنطقة منذ القدم،على غرار مناطق تواتاتقلیدیًا، 

، ارة دورا أساسیا فیهڤحیث أدت الف، ممیزاجتماعي بعد و  خاصیةهذه القصور ذات 

القائمة على أسهم مالكها من أفراد  االقتصادیةو  فكانت هي المؤسسة االجتماعیة

نجاز التاریخي الحضاري لوقفنا مندهشین من هذا هذا اإل لو تفحصنا، و المجتمع

ا لتقنیتها المعقدة في متتبعو  اندهش كل من تحدث عنها واصفا إیاها مثلمااالنجاز 

ا واضحا من النواحي األمر الذي ترك تأثیر ، في توزیع حصص میاههاو  صناعتها

  االقتصادیة والثقافیة  ، جتماعیةاال، العلمیة

  : للفقارة الدور االجتماعي-1

تحقیق جملة من الفوائد لعل  ارة بقصور عین صالح علىڤعملت الف

 :أهمها

تعزیز الروابط االجتماعیة بین سكان القصور من خالل مبادرات  -

  . "ةالتویز"إنسانیة كالعمل  الجماعي المعروف عند الشدائد 

ستثمار اخلق فرص و  اطلین من أفراد القصرتوفیر فرص العمل للع -

 . ألصحاب رؤوس األموال

لحصص والتوزیع العادل ، توفیر الماء الشروب الدائم لسكان القصر -

بین األفراد  ٕاضفاء مبدأ العدالة والمساواةو  المساهمینو  الماء بین أصحاب البساتین

 19. مساهمة كل فردو  حسب حصص
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ترغیب أغلب سكان القصور في المشاركة في أعمال الصیانة  -

منذ    ارة كونها شریان حیاة للقصور ویظهر هذا جلیاڤللمحافظة على دیمومة الف

 . ة في عملیة الحفر أو الصیانة أو التویزةخروج السكان  للمشارك

 :  ارةڤاالقتصادي للفالدور -2

ستثمار أصحاب رؤوس اذلك من خالل و  قتصادیةاارة مؤسسة ڤتعد الف

ستحداث اارات الجدیدة أو ڤهمون في شق الفاألموال من سكان القصر الذین یسا

 . عند نقـــص منسوبها 20 "الكراع"فروع بها 

قصور عین صالح لسكان  ذاتي ارة في تحقیق إكتفاءٍ ڤد ساهمت الفقو 

وتنوع الغالل خاصة التمور والحبوب  زراعةذلك من خالل انتعاش الو  بالتیدیكلت 

بالد السودان عبر حركة القوافل  نحونت تصدر خارج حدود المنطقة خاصة التي كا

 البطالةالقضاء على ظاهرة كما ساهمت أیضا في   12 .التجاریة العابرة للصحراء

ارات ڤشق الفو  ذلك بتوفیر فرص العمل ألهل القصر من خالل أعمال الصیانةو 

  . الجدیدة

 : ارةڤللفالدور الثقافي -3

فهي تعبر ، شاهدا على عبقریة األمةارة إرثًا حضاریا ومعلمًا ثقافیا ڤتعد الف

 عبقریتهممن إنجازات شاهدة على  تركواما و  سكان القصور  ما بلغهن الیوم ع

في الحفاظ على التراث كذلك ارة ڤكما أسهمت الف، قصورهمجل حیاة أتمیزهم من و 

التي الغنائیة و  ذلك بإحیاء العدید من الفنون اإلیقاعیةو  الثقافي الشفاهي الالمادي

  .اراتڤأو أعیاد الف، صاحبًة ألعمال التویزة مثالً مُ تكون 

VIII عین صالحارة بقصور ڤٕاندثار الفو  عوامل تدهور :  

عددها  أنارة بقصور تیدیكلت الشرقیة یكتشف ڤالمتتبع لمسیرة الفن إ

هتمام أهالي هذه القصور بهذه التقنیة التي حافظت على الكبیر هو ترجمة ال

هتمام یبدو أن هناك جملة من المتغیرات أثرت على االو  دیمومة الحیاة بقصورهم

لم یكن سائدا قدیما  سلوكهذا و  لحرفیین عن العمل بهااو  ابتعاد السكانو  ارةڤبالف
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 حاورناهم بخصوص هذا الموضوع وبالتالي وقفنا علىحسب شیوخ المنطقة الذین 

  :یلي ها فیماستعرضن أهم هذه العوامل

 : العوامل الطبیعیة  1-

نـــــدرة األمطار وقـــــــلة و  المتمیز بالحرارةو  تأثیر المناخ الصحراوي الجاف -

المــــــــــحاذیة للمنطقة سلبا عـــــــلى نقص منسوب المیاه كون الطبقــــات جریان األودیة 

" التكتونیة"كــذلك أثرت التغیرات والحركات ، العلـــــیا قابــــــــلة الستقطاب هــــذه المیاه

على بقاء المیاه بالجیوب المائیة األمر الذي أدى طنیة المتعلقة بالطبقات المائیة البا

 .جرة الماءإلى ه

 عدم تجدد المیاه الجوفیة و  مفرطنقص منسوب المیاه الجوفیة بسبب االستغالل ال -

التصدعات الحاصلة داخل اآلبار نتیجة تصدع الجوانب مما یؤدى إلى انهیارات  -

هذه االنهیارات تشكل خطورة على المارة وعلى المنازل و  تسد القنوات األرضیة

نهیارات التي أدت إلى قد شهدت المنطقة  الكثیر من االف اراتڤالمبنیة فوق أبار الف

 .العباد أحیاناو  طمر العتاد

 .بــــــارهاآردم الكثیر من في سبب تارات ڤبار الفآزحف الرمال على سالسل  -

زیادة نسبة ملوحة و  تلویث البساط المائي بفعل المیاه الزائدة عن الري العشوائي -

 .التربة

 :العوامل البشریة   2-

ث هذه المعرفة یارة وعدم تور ڤرحیل الید العاملة الماهرة في صیانة الف-

 لألجیال وعزوف الشباب عن هذا العمل المحفوف بالخطر مقابل األجر الزهید

 . العمل اآلمنو  التحول إلى العمل بالشركات البترولیة للبحث عن األجور العالیةو 

 ألمر عند نقص منسوب میاههاوعدم اكتراثهم با ارةڤللف مزارعین إهمال ال-

كذلك عن المبادئ االجتماعیة  تخلیهمو  عن العمل الجماعي سكان القصور  ابتعادو 

 سبب  توفر میاه الشرب في كامل البیوتبارة، فأصبح الكثیر ال یكترث ألمرها ڤللف

 . على مدار الساعة بدون أي تعبو 
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عدم تدفق و  نسداداتبار مما أدى إلى االغیرها في اآلو  رمي النفایات الصلبة-

  . المیاه عبر القنوات الجوفیة

كتسح النسیج العمراني أغلب األماكن بالقصور خاصة قصر امع مرور الزمن  -

ارة تحولت ڤالتي تمر بها الفحتى األماكن ، و قصر المرابطین بعین صالحو  العرب

 . أدى إلى تلویث میاههابارها إلى نقاط تفریغ لمیاه الصرف الصحي مما آبعض 

ارات حیث أصبحت ڤبار الفآعلى مستوى  بانيذلك بزحف المو  يالتوسع العمران -

 . المارةو  السیاراتو  یهدد المباني الیوم خطراً 

السكان لبعض اآلبار بعد اكتشافها داخل بیوتهم مما أدى إلى انسداد  دفن -

 . اراتڤالقنوات الباطنیة وبالتالي الموت األكید للف

بار داخل بیوت القصور أو أسفل آنقطاعها بفعل وجود او  صعوبة أعمال الصیانة -

 . الطرقات المعبدة

 . اراتڤالف بالقرب من المنجزة تأثیر حفر اآلبار االرتوازیة  -

 عبارة عن نقب غیر متحكم في تدفق هوو  "العین التقلیدیة "تأثیر النقب العشوائي -

 ارات ڤفیة التي هي مصدر میاه الفمخزون المیاه الجو مما أثر  سلبا على ، میاهه

تزوید و  ستخراج المیاه الجوفیةافي  جدیدةالتقنیات الو  ف الطرق مختل عصرنة -

 كقیمةارة ڤالفعن المجتمع هتمام ا الشيء الذي أدى إلى صرفان القصور بها سك

  . مؤسسة  استراتیجیة في المجتمعو  ماكنظو 

IX التوصیاتو  ائجــالنت: 

من التوصل  الشرقیة قة عین صالح بتیدیكلتسكان قصور منط تمكنلقد 

مشكلین في ذلك ، شق القنوات األرضیة فیما بینهاو  حفر اآلبار حرفة معرفة إلى

عوامل توفر بفضل ، قرونا من الزمنمن الصمود ارات التي تمكنت ڤلعدید من الفا

أضف إلى ، األودیةسیالن ، و ساعدت على ذلك مثل وفرة المیاه الجوفیة  طبیعیة

فتمكنوا في البدایة اراتهم التي كانت مفخرة وعزا لهم ڤفب سكان القصور عنایةذلك 

كذلك من خالل و  ،علیها كإحدى أهم مقومات دیمومة القصورة حافظالم من

 . تقدیرهم لمنجزات من سبقوهم في صناعتها
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كان  قد، و الحیاةو  الماء هو األمانو  ارة الرمز واألمان ألنها الماءڤفكانت الف

التاریخي الذي و  ستمرار هذا اإلنجاز الحضارياتكافل االجتماعي دوره الكبیر في لل

ارات، لتعرف لألسف ڤلتفاف الجمیع حول هذه الفاذلك بفضل و  مانٍ عرف سنوات سِ 

اآلن الكل ینظر إلیها على و  ارةڤنفض األهالي عن الفاذلك بعد ما و  عجاف سنواتٍ 

على ما تبقى موروث تاریخي یعبر عن إنجاز األجداد ینبغي الحفاظ أنها أساس 

فبالرغم من كل هذا المصیر الذي ، التقنیةو  الدقةو  منها لتبقى شاهدة على االنجاز

من بكل تنبض بالحیاة تیدیكلت الشرقیة، ال تزال مثیالتها ارة بقصور ڤالف واجهته

  .القورارةو  توات

  : التوصیات 

ت لبمنطقة عین صالح بالتیدیك  ارةڤهذه لموضوع الفمن خالل دراستنا 

التي یسعى الكل و  أعدادها تناقصت زدهار إلى أناو  ما بلغته من تطورو  الشرقیة

تي ندرج جملة من التوصیات الفمن أجل كل ذلك ، ثارهاظ على ما تبقى من آللحفا

  :منها  نراها قد تسهم في حمایة ما بقي

  ذلك بمنحها قسطا من و  ارةڤلفل األثريإعادة االعتبار للتراث

 . الدعمو  الدراسةو  العنایة

 ارة مما یزید في فرص ڤدعم جمعیات المحافظة على الف

 بقائهاو  صمودها

 اراتڤالف و شق الطرق على مسارات تواجدالبناء أ الحد من . 

 خصوصا میاه الصرف الصحيمن التلوث ارات ڤالف حمایة 

 .الصناعیة النشاطاتو  نفایات المصانعو 

 على  التحسیس بأهمیة المحافظةو  القیام بعملیات التوعیة

 .التواصلو  عالمارة عبر مختلف وسائل اإلڤالف

 جل حمایة هذه ق مع مختلف المصالح اإلداریة من أالتنسی

 .تصنیفها ضمن قائمة التراث العالميو  ت المائیة األثریةنشآالم
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  عبر الوطن ، "ڤارةالفعید"استحداث مناسبة سنویة تسمى

تواصله خصوصا األجیال المعاصرة التي لم و  لهذا التراث األثري اً إحیاء

 . ما قدمته للقصورو  ارةڤتتعرف على الــف

  

  : الهوامش

- ----------------  

 .30، اآلیة سورة األنبیاء، القرآن الكریم .1

بن رحلة ا) ه 779ت (اهللا محمد بن ابراهیم اللواتي،أبو عبد ، بن بطوطةا .2

 .679- 677ص ص . 1992بیروت ، دار صادر، )تحفة النظار( بطوطة 

الخبر في أیام  و  دیوان المبتدأو  ،كتاب العبر)808ت(ابن خلدون عبد الرحمان .3

دار الكتاب ، المجلد السادس، من عاصرهم من ذوي السلطان األكبرو  البربرو  العجمو  العرب

    . 371، ص.1959. بیروت، اللبناني

اقلیم تیدیكلت ( أثرها  في توجیه  العمارة المحلیة و  ةالبیئ"، مزراق محمد.4

، ثارمعهد اآل،  مذكرة ماجستیر  في اآلثار االسالمیة) " انموذجاالشرقیة بوالیة تمنراست 

  .21 – 16ص ص . 2009-2008، 2جامعة الجزائر 

المؤسسة الوطنیة للكتاب، ، شواطئهاو  الصحراء الكبرى، سماعیلاالعربي .5

  .14،ص 1983الجزائر،

 .2014عین صالح  –رصاد الجویة الدیوان الوطني لأل .6

  . 8ص ، 2004لبلدیة عین صالح  (POS )مخطط شغل األراضي  .7

8.Nasri Bahous et Merzougui brahim, « rapport de la mission effectuée 

dans la région d’in salah pour l’inventaire des points d’eaux » , Agence 

Nationale des ressources Hydrauliques ,direction régional sud ouest , 

Adrar2004,p5.      

دار الكتاب ، السكانو  التنمیة المستدامة، تعمیر الصحراء، محمد سمیح عافیة. 9

 84، ص 2011القاهرة ،  الحدیث

 . 88المرجع السابق، ص ، محمد سمیح عافیة. 10

  .88ص، نفسه .11
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