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قليم الزاب الشرقي وجنوب األوراس  األنظمة والتقنيات املائية يف الفرتة القدمية 

رخيية أثرية)   (دراسة 

  عناق مجال

ر –أ  –أستاذ مساعد قسم    ختصص آ

  –تبسة   -جامعة العريب التبسي 

تتناسب النظم والتقنيات املائية املتخذة عادة مع العوامل املناخية، والتضاريس الطبيعية ونوعية الطبقات املائية وتوزيع مياه 
ا  أوحسب الفصول واألعوام .وهي تعكس يف تطورها مدى تبحر هذه احلضارة  األمطار تلك يف العمران ،ومدى قدر

  العطش وانعدام املاء .على حل املشاكل املعربة عن معركتها ضد 

لزاب يف الفرتة القدمية. وهذا بسبب احلاجة امللحة هلذه املنشات  وتستوقف خمتلف هذه الظواهر الدراسة لألنظمة املائية 
ملوارد الزراعية، والنشاط الزراعي. وهلذا ملا قدم الرومانيون إىل املناطق شبه الصحراوية، مبا فيها الزاب كانت  لعالقتها 

م املائية كبرية لتوسيع نشاطهم الزراعي. ما استدعاهم احتي منشات مائية موجهة للشرب والزارعة وأقاموا يف  إىل إنشاءاجا
لدرجة   األمر. ومع ذلك مل يكن هذا األوىلسبيل ذلك مراكز عسكرية حلمايتها، والدفاع عنها من زحف البدو الرحل 

على املسلمني فيما بعد الذين وجدوا كامل السياسة املائية الرومانية اليت حىت  أوالسهل على الرومان  أولشيء اهلني 
خلفوها قد اندثرت اغلب معاملها. بسبب الفراغ احلضاري كما هو معروف مابني الفرتة الرومانية واإلسالمية. هذا من 

رجات احلرارة املرتفعة من اضطراب شديد وتذبذب من حيث كميات التساقط ود إفريقياجهة وما يتميز به مناخ مشال 
هذه التقنيات واملنشات  أصالةعن  التساؤالت: أوالهذا البحث بطرح هذه  إشكالية. وعليه تتضح لنا أخرىمن جهة 

وختصيبها واالستقرار  األراضيهو سر جناح من سبقنا يف زرع تلك  هي اخرتاع روماين حبت؟. وما أمحملي؟  أصلهاهل 
والتقنيات  األساليباملصادر املائية؟، وما هي  إىلد يستمر لفرتات طويلة. كيف اهتدوا فيها؟، رغم قلة التساقط الذي ق

عن الطرق والكيفيات اليت استغلت يف جلبه  أيضااملستعملة للتحكم يف العنصر احليوي وهو املاء ؟.كما نتساءل 
 أواليت استعملوها للحفاظ على مياه األمطار  أيضا األساليبهي  املناطق املراد استغالهلا ؟. و ما إىلوتوزيعه، وإيصاله 

ت  ا فيضا يت  طن األرض . أواملفاجئة،  األوديةتلك اليت    اليت تستقر يف 
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على استعماهلم البتكارات جديدة، ملواجهة هذه املعضلة واملتمثلة يف  أسالفناندرك أمهية ومدى قدرة   ااألسئلة جتعلنهذه 
ا املنطقة.اجلفاف و التصحر وندرة املي   اه اليت تتميز 

  أصـالة النظم املـائيــة والزراعية: - 1

أمجع املختصون  على الدور الكبري الذي لعبه الرومان يف جمال اإلنشاءات املائية وخاصة يف جمال الزراعة حىت ذهب 
ل األول واألخري يف ندري جوليان) إىل اعتبار أن الرومان هم أصحاب الفضأشوبرنت و أمثال بعضهم وخاصة الفرنسيون(

هذه اإلجنازات.وإذا كنا ال ننكر مسامهة الرومان الكبرية يف تنمية الزراعة وختليد ماضيهم بتقاليد وتقنيات مائية رائعة فإننا 
يف ذات الوقت ال نشك يف مبالغة النصوص خاصة الفرنسية يف تلميع صورة الرومان وهذا ألهداف استعمارية ال ختفى 

لفالحة والري واستنادا إىل املعطيات األثرية واللغوية والدينية - يع القول على أحد.إذ نستط ئق املتعلقة   -رغم ندرة الو
أن األعمال املائية والزراعية يف نوميد مبا فيها بالد الزاب بصفة خاصة وبالد املغرب بصفة عامة تعود إىل ما قبل 

بة قد عرفوا زراعة احلبوب قبل قدوم الفينيقيني بوقت غري قصري. فإن  قد ذهب إىل أن املغار  .Gsell.Sالرومان.وإذا كان 
لقول: "أن املغاربة عرفوا الزراعة على أقل تقدير يف أواخر ما قبل التاريخ إذ يرى يف بعض  كامبس ذهب ابعد من ذلك 

- 95:1996 .(حارش،مة.األدوات القفصية الدليل على بداية الزراعة.وحنن نعلم أنه ال توجد زراعة دون أشغال مائي
ولقد أشار بول تروسي إىل أن معظم بقا موزعات املياه والسدود، اليت ما تزال ظاهرة بواحات املناطق الشبه ) 96

صحراوية توحي إىل أن نفس الطرق التقليدية املستعملة يف الري، عرفت أساسا منذ الفرتات القدمية لدى التجمعات 
بفضل التدفق - يع دائمة التدفق مبنطقة الليمس. وعرفت هذه التجمعات املائية األصليةالرببرية، اليت نشأت من اليناب

منا هذه -الدائم للماء ) وقد نستحضر يف 124: 2005-2004. (سليماين،سالصمود واستمرت فيها احلياة إىل أ
لزراعة على إنهذا املقام قول "شوبرنت"  املدرجات ويتفننوا يف استعمال أفضل :"الرببر مل ينتظروا  الالتينيون ليقوموا 

للمياه الضرورية للزراعات". وكذلك وثيقة الماصبا اليت تشري إىل أننا أمام نظام أسسه األهايل وقام بتكملته وتطويره 
دخال  لذات تساءل "شوبرنت" عن ما إذا قام هؤالء املهندسون والتقنيون،  املهندسون الرومانيون، ويف هذه النقطة 

ملغرب القدمي.؟ وحسب رأيه فاملشاريع النوعية قد أجنزت من طرف األفارقة أنفسهم، وفقا لتكنولوجية تكنول وجيا حديثة 
حملية. يف حني أن التقنية املستعملة يف بناء السدود وفقا للشروط الطبيعية املتوفرة يف هذه البالد، ساقت "ديسبوا" للميل 

ا أن تكون من إجناز وأصل إىل إرجاع أصل هذه اإلجنازات إىل الفرت  مكا ة الرومانية أو حىت 
سيس مدينة )128: 2005- 2004(سليماين،س.بربري ففي األلف األوىل قبل امليالد، وهي الفرتة احملصور بني 
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 قرطاجة وبداية التوسع القرطاجي يف إفريقيا، ومن خالل أسطورة "عليسا" ميكننا أن نستنتج وجود جمتمعا منظما مستقرا
لقوة لدرجة أنه فرض ضريبة على الفينيقيني، الذين طلبوا اإلقامة يف أرض إفريقيا.   يتمتع 

ت اليت سجلها الكتاب القدماء، واليت تتطرق إىل الليبيني املزارعني املقيمني خارج احلدود  وإىل جانب ذلك هناك الروا
؛  11: 1982 .(جغلول،ع عني آكلي احلبوب.ق.م) وجود ليبيني مزار 06القرطاجية. حيث يذكر "هيكايت" يف (ق.

م  05ويف (ق  ).22: 1985رويين،ت. ق.م) كتب هريودوت عن الليبيني املزارعني الذين يسكنون املنازل، مبعىن أ
ر فهي من جهتها أثبتت ممارسة النوميديني  ر الرتيكون (خليج قابس حاليا).أما اآل مستقرون كانوا يقطنون غرب 

كتشفت املناجل واملعاول املصنوعة من احلجر أو من العظام. مث رسوم الصخور حيث نقشت طقوس للزراعة، حيث أ
ا يد بشرية اكتشفت يف اجلنوب الوهراين ملطر، منها جمرفة متسك  إضافة إىل  )11: 1985(رويين،ت. دينية مرتبطة 

حملراث ومركباته، وكلها خالية من التأثري البونيقي مما  املعطيات اللغوية حيث توجد الكثري من األلفاظ الليبية اخلاصة 
  يثبت أيضا أقدمية ممارسة الزراعة يف املنطقة، وحىت قبل االستقرار القرطاجي.

ذا اجلانب. فقد بينت رسوم الصخور املكتشفة يف جنوب وهران  حية املعتقدات والطقوس الدينية املرتبطة  أما من 
رفة حتمل استفسارات زراعية. لذلك فقد قدس النوميديون وجوه بشرية متسك بيدها آلة ذات ز  اوية تشبه إىل حد كبري ا

ر.  املاء منذ القدم، سواء ما تدفق على سطح األرض من املنابع، أو ما اهتدى إليه اإلنسان إىل التحصيل عليها حبفر اآل
ردا صاحلا للشرب، ولبعث احلياة يف األشجار و  املزارع. أو ما كان ساخنا معدنيا صاحلا وسواء منها ما كان عذ 

يف كتابه  R.Cailloisالكامنة يف املياه. كما يفسرها مثال روين كيوا) le sacre(لالستحمام، ولالستشفاء والقدسية 
تعترب أمرا طبيعيا خاصة يف املناطق اجلافة، فقد أظهرت اجلغرافيا  إذ" L'homme et le sacre-"اإلنسان والقدسية 

ت السكان، و النقائش وما رسم على األنصاب  والنصوص القدمية ومن خالل املعطيات األثرية وما كشفته عن د
(stèles)،  ها إىل عهد إلضافة إىل العادات والتقاليد واملعتقدات القدمية، واليت ترسبت بقا واليت كانت تقدم لآلهلة. 

ف النائية على ختصيص آهلة للزراعة واملاء. فقد عبد )232- 231سنة: دون  .(احملجويب،عقريب منا، خاصة يف األر
لقرب  ألخص عبادة اإلله "نبتونوس" إله املاء العذب. حيث تقام عبادته  ا، و النوميديون جمموعة من اآلهلة املرتبطة 

نيت" اليت انتشرت انتشارا كبريا يف نوميديـ191: 1988 .(بن بعزيز،صمن مصدر املياه ا، وهي اليت تعطي ) ، واآلهلة "
سم "دميرتي"، وهو اله الزراعة. وقد عمل  احلب واملطر. إىل جانب اإلله "سريريس" اإلغريقي واملعروف عند الرومان 
لفعل كانت له شعبية كبرية بينهم. وقد كانت له أعمال  العاهل النوميدي "ماسينيسا" على نشر عبادته وسط شعبه، و
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رت جهود جليلة لتوطني النوميديني يف  أراضيهم، وتشجيعهم على االستقرار والتحول من الرعي إىل الزراعة،حىت أ
لنجاح الذي حققه يف هذا امليدان(شنييت، ين "بوليبوس"فامتدحه منوها   .م"ماسينيسا"يف هذا السبيل إعجاب املؤرخ اليو

ا واملتعلقة )10: 1986 ملاء والزراعة، مثل تلك املتعلقة بسقوط املطر وهناك طقوس دينية كثرية كان النوميديون ميارسو
ا "غوجنة". ورغم بساطة هذه الطقوس  ا مبلعقة خشبية كبرية تغطى بقطع من القماش، وترمز للمطر كانوا يسمو إذ ميثلو

. يةفقد جلأ إليها النوميديون ترمحا وطلبا للمطر، لكي يتمكنوا من زراعة أراضيهم حلصاد منتوج يكفي حاجتهم املعيش
لنظر لقلة وندرة مياه األمطار، واليت ال تكفي لسقي وري األراضي الزراعية، ورغم أن )25: 1985(رويين،ت. . و

ن شتاءا وفجائية وجتف متاما يف الصيف. لذلك فقد جلأ النوميديون إىل اختاذ بعض  األودية واجلداول املائية شديدة اجلر
والثلوج، واالستغالل األحسن هلا وحتويلها إىل إنتاج عن طريق توجيهها إىل صهاريج اإلجراءات لتخزين املياه من األمطار 

زبنت ر  دف Tazbentللحفظلالستفادة منها. وقد رأى كامبس يف آ غرب تبسة بقا تنظيمات حملية لألرض، 
قامة املدرجات بواسطة أسوار كانت تضمن جتميع املياه أوال نيا توفري ظروف استغالهلا وهذا  ، مث احلد من سرعتها 

لو  فقد الحظ أن هذه االحندارات البسيطة، اليت  Balout،كما كانت تساهم يف محاية الرتبة من االجنراف. و اما 
ت تتحكم يف الثلوج اليت تسقط يف املنطقة. وأبرز مثال على هذه املنشآت على ما يذكر  تفصل بني اخلا

انزل، وهنشري احلمام اليت قال فيها هي منشآت برج امل Chevalierشوفاليي تقنيات هادفة إىل حفظ الرتبة، كما  إ
قدوم الرومان لتفكري يف إقامة  Chevalierتتالءم مع طبيعة ومناخ املنطقة فلم ينتظر املغاربة القدماء من وجهة نظر  

ر احلالية، على ) هذا وقد عثر يف مناطق متعددة من اجلزائ233دون سنة:  .(احملجويب،عهذه املنشآت
يئ أجزاء من  (Quadrillage)تربيعات سوار  زراعية، متثل وحدات مئوية تستعمل مساحات معتربة. وهي حماطة 

وخلق مدرجات للزراعة،وتبدوا من خالل البقا  األرض الستقبال املياه، ومحايتها أيضا من السيول اجلارفة املفاجئة.
ا تعود إىل العصر احلجري ا فيما بعد  األثرية أ الفرتة الرومانية، حيث ذهب  إىلاحلديث، واستمر العمل 

هذه املربعات اليت  أنالذي قام بدراسة ملوضوع توزيع األراضي يف العهد الروماين يف تونس، إىل  Schultenشلنت
كال املستطيلة ظهرت يف التصوير اجلوي تدل على أمالك الدولة الرومانية، املعفاة من الضرائب. بينما ميزت األش

، (Schulten, A. 1902: t. 20, 151-152األراضي اخلاضعة للضرائب اليت كان ميتلكها الفالحني
لتايل فقد استطاعت روما 234دون سنة: .حملجويب،عا ا. و ).كما تدل هذه األعمال املعتربة على طول مدة االستقرار 

الكربى ويف ظروف مناخية ) 173: 1997اين،م.(الشلم(Centuriation)فيما بعد أن تنجز أعمال الكنرتة
روما قد أخذت  أنجديدة، والفضل يف ذلك يعود إىل تركيبات مائية (قنوات وأسوار) معروفة سابقا يف املنطقة. حبيث 
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(حارش،م، بعني االعتبار هذه العادات احمللية يف التقسيمـات، ومتكنت من االستفـادة من تطبيقات مائية وزراعية سابقة
لتحكم يف املياه، يف مرحلة الحقة مما 97- 96:1996 ) ولرمبا الرومان قد استكملوا املشروعات النوميدية  املتعلقة 

  )178: 1995 .علي، حأخفى هذه األعمال ونسبت فيما بعد إىل الرومان(

  اهليدرولوجية والزراعية: األنظمة -2

واليت نسب الكثري منها ولال سف للرومان،  واليت اندثر معظمها بسبب املؤثرات  األقدمونإن املخلفات األثرية اليت تركها 
ا  ض  لغة األمهية  املنطقة  يف هذا اإلقليم برغم أن منسوب  أهلالطبيعية منها والبشرية تشهد على منجزات زراعية 

تعيق الزراعة. غري أن املظهر  ملم)، واحلرارة الشديدة وزحف الرمال أحيا كلها أمور200-100املطر الضئيل (
تتوفره من تربة فيضية خصبة احندرت إليها من مرتفعات الشرقي مباملورفولوجي والطوبوغرايف الذي يتميز به خاصة الزا

ا وهذا إذا مت التحكم  األوراس بواسطة األودية أعطاها خصوصية إمكانيات زراعية تتالءم مع الوضعية املناخية رغم عداو
هذه املنطقة  إىل. لذلك الحظنا أن الرومان ملا جاؤوا )109:2003.مة املياه اجلارية يف فصل التساقط(شنييت،يف خاصي

السائدة يف إقليم الزاب و األوراس، لالستفادة من خرياته وهذا بلجوئهم  الطبوغرافية، قد أخذوا بعني االعتبار للوضعية 
إىل إتباع إجراءات عملية ومنهجية، قصد إحصائها وتقسيمها إىل حصص متناسبة املساحة يسهل توزيعها على املنتفعني 

تباع التقسيم الكونتوري حيث شرع يف هذه العملية التقنية يف الفرت  جريها  م واستمرت 29-06ة ما بني الرومان. أو 
نوس يف القرن  ا اإلمرباطور الروماين هادر دس 3ستمرار حركة االستيطان، إىل أن بلغ  م وبىن على أراضيها مدينة 

ئق )57-56 دون سنة:التغريات االقتصادية...ممليلي (شنييت، أوGemellaeومجيال  قليم الزاب.فمن خالل الو
والزاب الشرقي واليت أكدت استغالل املساحات الزراعية وختصيصها إلنتاج القمح كمادة غذائية  البشرية جبنوب األوراس 

كده مقولة يوليوس قيصر "أتيت لروما ببلد يستطيع أن يزودها مبقدار  إسرتاتيجية ال سبيل لتعويضها. وهذا ما 
النتصار على احتالل نومي 840000 (دون .مشنييت،(ق.م 46د عام قنطار من القمح" وهذا أثناء احتفاله 

ن دفعوا خبط الليمس إىل أقصى نقطة ممكنة جنو )58 سنة)(التغريات...): وهكذا نتج عن السياسة الزراعية الرومانية 
(قداش،م. Despois, J. 1942: 207)(حيث توغلت احلدود يف عهد السيفرييني يف الصحراء الشمالية الشرقية

ني الرومان يف جمال الري أن يدرسوا هذه الوضعية الطبوغرافية املتميزة إلقليم الدراسة  فكان على املختص)136: 1993
ملياه  مأنكما قلنا سابقا، ومن مشاريع التموين  يتعرفوا على مصادر املياه السطحية واجلوفية هلذا اإلقليم،  مكا

واليت جاء ذكرها يف اخلريطة األثرية الزراعية لكل من  . وهذا ما تؤكده لنا الشواهد املادية اواستيطانيالستغالهلا زراعيا 
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Gsell وBaradezوBirebent،لتكامل الوظيفي )113 :2003.م(شنييت واليت أكدت وجود منشآت اتصفت 
ر الزراعية يف اإلقليم  :1999 .م ،شنييت( والتجانس التقين بصورة أدهشت الدارسني واليت تشهد على كثافة اآل

مليـاه مما يسمح )172 فعلى خمرج وادي األبيض ومشايل سيدي عقبة أقيمت منشآت ري لتغذية منطقة سيدي عقبة 
ودةكمدينة هامة ينتشر حوهلا العديد من املزارع  بقيام زراعـة هـامة ومراكز استقرار أشهرها كما هو معروف مدينة 

ستغال ا املائية. ونشاهد حاليا واملستعمرات على امتداد األراضي احملاذية للوادي  ل مياهه بطرق ري تتناسب و إمكانيا
مبحيط املوقع جممعني خمتلفني من منوذج البناء منسجمني مع بعضهما البعض يبينان بوضوح منط الصنف املعماري 
ر املدينة القدمية املسماة   التقليدي الصحراوي الذي استغل فيه الطوب من الطني.ومشال القرية توجد آ

Thabudeos  ت املؤرخ اإلغريقي بلني الكبري اعتربها ضمن املدن اليت استوىل عليها ودة)وقد أشري إليها يف كتا )
لبوس ق م) يف عهد اإلمرباطور الروماين  20- 19فيما بني سنيت( Corlneluis Balbusالقائد الروماين كورنيليوس 

ا وه س  ودة مساحة ال  ر  لضبط على بعد أوغسطس  وتغطي بقا آ ي واقعة يف الناحية اجلنوبية من القرية احلالية و
ر جدران مرصوفة   Gsell, S., f. 48, n°69-49)واحد كيلومرت يف مكان يسمى خربة بن عطية حيت توجد آ

احلجارة وأعمدة على مستوى أرضية بعض الغرف تتوضح بعض الرسومات الفسيفسائية مبختلف األلوان ويرتاوح مسك 
ا حوايل قا ا األربعة بواسطة اآلجر املهذب يف جهاته األربعة 5عد  .Toucoard, J.-L)سم أقيمت جدرا

1901: v. 35, 151)  م 3.30وأبعاد هذه الغرف هي تقريباx 3.30 م داخليا أما اجلدران فقد يصل مسكها إىل
امة فإن احلفائر اليت وبصفة ع(Baradez, J. 1949: 281-282)م3مو2سم وبعلو يصل تقريبا ما بني120

ر البناء يف  ا فباإلضافة إىل آ ر متنوعة ملختلف احلقب،ال يستهان  ودة حتتوي على آ أجريت سابقا أثبتت أن منطقة 
ها بكامل املنطقة. وقد  أيضااملدينة القدمية فقد عثر  ث املستعمل آنذاك ومنتشرة بقا على شظا ملختلف أصناف األ

ذه الشظا وهي بقا ملطاحن بشرية استعملت لطحن القمح ومعاصر لعصر زيت الزيتون، و كهدف مت التعرف على ه
اقتصادي له عالقة بوجود املنشآت املائية ولنا مثال على ذلك فقد أظهر التصوير اجلوي على وجود عدة مستودعات يف 

ودة خمصصة لتجميع احلبوب والزيوت وهي تعترب مستخلصات الضرائب  اليت كانت تؤخذ من السكان احملليني جنوب 
.ويف وسط ساحته جند بقا 2مx 37 33بيت املال، حيث قدرت مساحته اإلمجالية بـ  27واليت كان يطلق عليها هنشري

حلجارة وثبتت 1,50م وال يزيد ارتفاعها عن 1معصرة الزيتون إذ يقدر مسك جدران املستودع اخلارجي بـ  م ، بنيت 
رعمبادة اجلري  ا بنيت بتقنية  وعلى (Baradez, J. 1949: 202)ة ،ومن خالل مظهرها اخلارجي والداخلي تبني أ

دس. واليت أشري إليها يف قائمة  خمرج وادي العرب ويف الركن اجلنويب الشرقي مبرتفع االوراس تقع قرية 
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هذا املوقع لوقوعه على  وتظهر أمهية)Badias)Gsell, S. 1997: f. 49,  n° 51سم  Peutingerبوتنجي
اخلط الرابط بني فيسريا غر وماسكوال خنشلة مشاال وقفصة التونسية شرقا وتبسة (تيفست) مشال شرقي 

دس كانت نقطة ارتكاز للجيش الروماين على ختوم الصحراء، وقد أسست يف ) 02خريطة(دس ن  .ويعتقد قزال 
  )39-38. ص-.م ،غامن(Trajanعهد اإلمرباطور تراجان 

ر املنشآت املائية ويلخصها فيما يلي:  Birebentولقد أشار بريبونت دس حتتوي على العديد من آ   إىل أن منطقة 

ر حائط مسكه كبري ويبلغ ارتفاعه  .1   أمتار يعتقد أنه ميثل أحد أجزاء خزان مائي قدمي. 04وجود آ

ر قناة مائية لكنها خارج اخلدمة كانت تتغذى من عدة  .2  أحواض.آ

 أحواض أقيمت خارج أسوار املدينة كانت تستخدم من حني ألخر تقع يف اجلهة الشمالية لبادس.  .3

حلجارة الضخمة .4 .Birebent, J 1964 :. 31وجود قنوات موجهة لتغذية املدينة خترتق سور املدينة مبنية 
187)(  

ر املوقع الروماين (الليمسبادس) يف نقاط متعددة خاصة يف مش خلصوص جدار يرتفع حبوايل وتظهر آ ال القرية. إذ جند 
سم. 20سم عرضا وطوال، والذي يفصل الطبقات احملصورة حبوايل 40سم على 06أمتار، ومسكه يرتاوح بني 4إىل  3

ر وخمازن وسواقي وقنوات مياه أحواضوقد عثر يف هذا املوقع على بقا  إلضافة إىل بقا أثرية ألعمدة ) 01شكل(وآ .
رغم أن جممل هذه املعامل األثرية واملنشآت .)  (Baradez, J.1949: 192جان كلها تعود إىل الفرتة الرومانيةوتي

  املائية قد اندثرت.

لري،خاصة منط قنوات جر املياه اليت حفرت  Baradezغري أن التصوير اجلوي لـ  أظهر لنا كثريا من املعامل املتعلقة 
مسها امل السم احمللي  (Baradez,J.1949: 129)ت"شهور "الفقاراحتت األرض واملعروفة  .واملعروفة اليوم 

لقرب من واحة ليانة.ولقد أشارت املصادر الالتينية  رها واضحة على ضفيت وادي العرب  "القنارية" وال تزال إىل اليوم آ
دس.م على األمهية الزر 06القدمية وعلى رأسها املؤرخ بروكوب والشاعر كريبوس يف ق. إذ أتفق كالمها على  اعية لسهول 

لنسبة لبقية  ن منتجات هذا اإلقليم تعترب مضاعفة  ا إىل جانب اإلشارة  إنتاجها حملصولني يف السنة، فضال عن حرار
م عندما يقول عن 11ويدعمهما قول  البكري الذي عاش يف القرن  ).109 :2003 .ي،عيبش(املناطق النوميدية.
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ا الشعري مرتني يف العام على دس "...  دس حصنان فيها جامع و أسواق وبسائط ومزارع جليلة يزدرعون  ومبدينة 
 ).257، 2003:2 .البكري(. مياه سائحة كثرية عندهم"

حد اليوم معروفة بني فالحني املنطقة.ولكنه مرتبط حسبهم  إىلوعملية زراعة الشعري والقمح مرتني هي تقاليد مازالت 
لوضعية املناخية  ن مياه واد العرب، خاصة يف املواسم اجليدة من السنة.وكنتيجة الهتمام الرومان  بكمية منسوب وجر

  للمنطقة فقد اعتمدوا على ثالث مصادر مائية لتحقيق أهدافهم االقتصادية: 

  مطار احمللية يف الفصول املاطرة وختزينها ختضع كميتها حسب طبيعة األرض املستغلة.االعتماد على مياه األ - 1

ر وعيون. - 2   استغالل املياه اجلوفية احمللية من آ

ن بشق السواقي والقنوات حنو األهداف املراد استغالهلا.  - 3   استغالل مياه الود

لنسبة للرومان ذا  إلقليموميكن حصر جتهيزات الري الريفي حسب دراسة بريبونت عتبار هذا اإلقليم كان  الشرق اجلزائري 
لدرجة األوىل يف نوعني رئيسيني:   أمهية زراعية فالحية 

  التحكـم: أنظمةأوهلمـا: 

  : (Les Captages)مراصد املياه - أ

صقولة متوسطة عبارة عن حوض بسيط لتجميع املياه واملبين إما حبجارة صغرية أو حبجارة م األحيانوهي يف اغلب 
حيث  (Birebent, J. 1964: 455)احلجم. وتكون هذه املآخذ عموما على شكل مستطيل أو نصف دائرة.

م حبيث انه إذا كان نسبة املياه املخزنة تبلغ  60/100إىل هذا النوع من منشآت التوزيع وقدر مقاييسه Baradezأشار
مكانه أن خيزن  م احتواء  3ألف م 12املرتين، فإن هذا احلوض  من املياه. أما إذا كان جمموع األحواض مخسة فبإمكا

من املاء. ويغطي أحيا بقبوة ويف أغلب احلاالت بصفيحة أو أكثر من احلجر املصقول،   3م ألف  60ما يقارب 
  )(Baradez, J. 1949: 191ويطلى داخليا مبادة عازلة متنع تسرب املياه

هود تقين وعضلي كبري جدا. خاصة إذا علمنا عمق  اآلبــار: استعملت يف اجلزائر - ب بشكل مكثف رغم استلزامها 
ر كانت كبرية.  .Birebent, J)(املياه يف منطقة الزاب الشرقي وقلة العيون لكن حاجة السكان ملياه هذه اآل

1964: 455  
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ر  يف الشرق اجلزائري كما ذ كرها " ا يف أماك Birebentومتيزت اآل ن أخرى من عدة جوانب جنملها يف "عن مثيال
  النقاط اآلتية:

خذ شكال بيضاو  - 1 خذ فوهتها شكال دائر مميزا إن كان املاء عميقا وغائرا، وقد  من حيث شكل الفوهة: حيث 
ر )224: دون سنة .ر ،املنصف( إن كان املاء قريبا من سطح األرض إلضافة إىل الشكلني املعتادين لفوهات اآل

  م. 1.50م و0.80مانية  مها املربعة واملستطيلة ومقاسات ضلعها ما بني الرو 

تساع يف قعرها، حيث مت حفر هذه - 2 ر اليت عثر عليها  رمنيز بعض اآل حبفر جوانبها مما شكل شبه قاعة تكون  اآل
كرب كمية من املاء. وجند هذا النوع قد استغل يف املناطق اليت تفتقر إىل املياه الباطنية  الحتفاظ  مبثابة خزان، مسح 

ستغالل أنفع للمياه املتسربة واملتسللة بني الطبقات األرضية ويدعى هذا  ر،  لبئر عالنو حيث تسمح هذه اآل ع 
وهذا النوع ينتشر بكثرة على ضفاف األودية كوادي العرب والذي     Birebent, J.1964: 498-499)(خلزانا

ودة وسيدي عقبة  دس. وأما واد األبيض فيسقي واحة   ,Gsell, S.1997: f 49, n° 30)( يسقي اخلنقة و
54, 75  

لعمق الكبري خاصة تلك املوجودة يف املناطق- 3 ر  املتامخة، أو الواقعة مشال الصحراء حيث يرتاوح  متيزت بعض اآل
وده حيث وجدت بئر قدمية مغمورة جزئيا يرتاوح عمقها 60م و40عمقها ما بني  م .ولنا مثال على ذلك يف مدينة 

ا حفرت يف أراضي )(Baradez, J. 1949: 282 م.46حوايل  وهذا العمق يعترب كبريا جدا خاصة إذا علمنا أ
ت صلب ومن جهة أخرى اجلهد الكبري املبذول الستغالل (Birebent, J. 1964: 495)ةة، هذا من جهذات مكو

 ،م(دون سنة)(التغريات...):شنييت(مياهها فيما بعد، من حيث مقدار الكمية القليلة املسحوبة وطول فرتة زمن السحب.
ر العميقة كانت حتتمه احلاجة إليها يف حالة ع)109 دم خروج املياه بتلقائية يف الطبقات ويالحظ أن استغالل اآل

  )171 :1995. م ،الشلماين(القريبة من السطح.

ذه املناطق يف  - 4 ر من مياه السيول املطرية العنيفة اليت تقع  ر ذات األعماق  املتوسطة: وتستفيد هذه اآل اآل
املياه إىل مناطق االستغالل الزراعي الفصول املاطرة، ويسمح نظام حجز وتوجيه هام ومكثف جدا ، من إيصال هذه 

والتواجد السكاين. عوض ضياعها يف أي اجتاه. وعند وصوهلا إىل هذه املناطق ترتك لتتسرب يف طبقات األرض مث يتم 
ر لالستفادة منها. يف  كثري االنتشارهذا النوع   أنونالحظ  )(Birebent, J. 1964:498استخراجها عن طريق اآل

ا. فعلى بعد حوايل خصوصا إقليم الدراسة. و  دس" ويف جنو ر رومانية متوسطة  80يف مشال شرق " ر آ مرت توجد آ
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جي  أيضا. ويوجد آلجرأمتار بنيت  10إىل  8العمق، وقطرها كبري يصل عمقها إىل حنو  بئران  يف خنقة سيدي 
حلجارة الكتيمة لنسبة لكل منوكذلك الش(Torcy.De. 1911:18-20)بنيت جوانبها ورصفت  ليانة أن 

ألجر،يرتاوح أقطارها بثالثة أمتار وأعماقها تصل إىل املرت والروجيل ر مبنية   .Gsell, S)(حيث يالحظ وجود آ
1997: f. 49, n° 54-75 وقد صنفBirebent  ر  من حيث وظيفتها إىل ثالثة يف دراسته هلذه اآل

  جمموعات رئيسية وهي:

ر اليت تستغل املياه السطحية.    - 1   اآل

ر اليت تستغل املياه العميقة. - 2   اآل

خذ مياه السيول التحتية. - 3 ر اليت    )Birebent, J.1964: 494( اآل

خلصوص يف خوانق األودية كخوانق واد العرب مثل اخلنقة وخوانق واد األبيض مثل - ج الســدود:تنتشر هذه السدود 
ني )وذلك لتوفر الظروف التضاريسية املواتية، كنقطة اتصال بني اجلبال والسهول املنبسطة. 7ان. (صورة مشونش و

ا واملواد املستعملة يف بناءها .دون شنييت م(ليسهل توجيه مياهها، ويتعدد تنوع هذه السدود بتقنيا
 العرب بداية من قلعة الرتاب إىلنشاهد هذا النوع من املنشات يف وادي  أنوميكننا  )108- 107:سنة(التغريات..)

خلنقة. دس إىل وجود سد كان قائما بني ضفيت واد  Gsellحيث أشار (Alquier, J. 1941:36)   ومرورا 
 .Gsell, S).العرب على مستوى عالية قرية اخلنقة، لكنه اختفى واندثرت أبرز معامله، وكان يتصل بقنوات ري رومانية

1997: f. 46, n°56-57)كلم. وقد بين بعد 4ويؤكد بريبونت على أن هذا  السد يبعد عن هذه املكان حبوايل
ر وتعطل القناة الرومانية. ويعتقد أيضا أن دوره كان يتمثل يف متوين  الفرتة الرومانية لتعويض اخلسارة املائية، بعد اند

ز صغرية، ذات هي على شكل حواجBaradezفهذه السدود حسب)Birebent, J. 1964: 184(البلدة
توضعات طولية توافق طبوغرافية املنطقة. ودورها يتمثل يف تغذية مياه الينابيع اليت تستعمل يف سقي املساحة الزراعية 

إلضافة إىل دورها  الصغرية. وأيضا تقام هذه السدود على أساس احتمال تدفق مياه الينابيع جديدة يف جهات أخرى، 
 : Despois, J. 1942)نوات املياه املوجهة للسقي املوجودة أسفل هذه السدوديف تغذية األحواض املرتبطة بق

203 ; Baradez, J. 1949 : 191)  

  وتتنوع هذه السدود حسب وظيفتها نلخصها فيما يلي:
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  سدود بسيطة مهمتها حفظ بعض املياه الستعماهلا الحقا ولفرتة ليست طويلة. .1

افظة على األراضي الزراعية، وتقام عادة على جانب أو وسط الوادي سدود ملنع الرتبة من االجنراف املائي للمح .2
 وتقطعه إىل اجلهة األخرى. 

ا متنع اجنراف الرتبة و كذا تساقط  .3 جدران جانبية على طول الوادي تعمل حبجارة كبرية، وتكمن أمهيتها يف أ
دئة املياه وتوجيهها أن كانت خالية من  احلجارة الكبرية من سطح اجلبل إىل جمرى الوادي. وبذلك ميكن 

 احلجارة.

جدران توجيهية وهي أساس النظام املائي كله، حيث تعمل هذه اجلدران على التصدي للمياه، ومن مثة توجيهها إىل - 4
مناطق معينة. والتوجيه يكون عادة إىل منحدر مائي قد ميثل صهريج كبري حلفظ املياه. أو إىل أرض زراعية حيث تقسم 

لعدلمياه الواد  )169-168 :1995.م ،الشلماين(ي على املزارع الصغرية 

دئة املياه الشديدة السريعة خاصة يف األودية اليت جمراها واسع، وفسيح وبذلك تصل املياه - 5 جدران تعويقية ومهمتها 
  دفني رئيسيني:هذه األودية واجلدران بصفة عامة يف ه  أمهيةإىل املوقع املراد استغالله بشكل هادئ جدا. وتكمن 

  حصر أكرب كمية من املياه ووضعها حتت منظومة التحكم.- أ

ا أمنت أفضل طريقة للسيطرة على املياه دون حدوث سيول جارفة قد تنحدر إىل األودية مع ما يرتتب عليها من - ب أ
  )181- 180: 1995،ح.علي(أضرار.

  األحواض و الصهاريج :-د

جبدران والغرض منها حفظ املياه الستعماهلا الحقا، وقد تنوعت من حيث الصنعة وهي أبنية حتفر يف األرض أو تبىن 
وقد تعرف هذه األحواض  )1995:166. م ،الشلماين(إلستغاهلاواحلجم وإن كان الغرض املشرتك هو حفظ املياه

يطة تقام يف أسفل اليت هي عبارة عن سدود بسلصهاريج  أو الربك الرومانية اليت تقام عادة بعمل جدران حجرية، و 
تكون هذه )8(صورة املنحدرات، حلجز املياه اجلارية على السطح أو مياه األمطار. وتتخذ أشكاال دائرية أو إهليجية 

الصهاريج على شكل خنادق أو جدران منخفضة االرتفاع وممتدة على مسافات طويلة وذك قصد حجز أكرب كمية 
األحواض الطبيعية، واليت  أيضاوهناك ) 222 . دون سنة:ر ،نصفم؛  Baradez.1949: 186(ممكنة من املياه .
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ألمطار الرعدية املفاجئة والسريعة واملتقطعة، الصهاريج  أيضاوهناك  )9(صورةتنتشر بكثرة يف املناطق اجلنوبية املتميزة 
وهي اليت أقيمت حبيث تتناسب وطبيعة الظروف املناخية للمنطقة هذا من جهة ، ووظيفتها والدور الذي أنشأت من 

  أجله من جهة أخرى. وبذلك ميكن أن حنصر مجيعها يف أربعة أنواع وهي:

سوار تستخدم للضرورة يف حال - 1 ة اجلفاف، وندرة املياه أو صهاريج أقيمت داخل اخلنادق واحلصون والقالع احملاطة 
  عند أي حصار خارجي. 

ا حجرية أو حصوية مهمتها تنقية مياه الشرب.  - 2   صهاريج مهمتها التنقية اجلانبية وهي عبارة عن أحواض قاعد

ن، وتوقفها السدود التعويقيةوهي  - 3 ن: وهي اليت تعتمد على مياه األمطار اليت جتلبها الود صهاريج وأحواض الود
ت، ويكثر هذا النوع على ضفاف وادي األبيض ص هاريج استخدمت لتساقط األمطار املفاجئة اليت تتسبب يف الفيضا

نيان. ف األوراسية اليت مير جبانبها الوادي، مثل قرية تيغامنني وشناورةوآريس و   خاصة يف القرى واألر

ع عن طريق قناطر وقنوات حجرية، إىل صهاريج املنطقة صهاريج الينابيع واألمطار: يتم توزيع مياه العيون والينابي- 4
الزراعية، كما يتم حفر أحواض صغرية وقنوات يف اجلبال الصخرية، جللب أكرب كمية من مياه األمطار عرب قنوات منحوتة 

تعترب هذه الصهاريج واألحواض أصغر حجما وهي األكثر استعماال، و (Baradez, J. 1949: 192)يف الصخر.
ذه األحواض من مشكالت، إذ قد تتعرض املياه واستخدا ما الستهالك مياهها من قبل اإلنسان و حليوان.رغم ما يرتبط 

الراكدة للتلوث وتصبح موقعا ضارا لصحة اإلنسان واحليوان .كما يعد الفاقد املرتفع نتيجة التبخر او التسرب من املساوئ 
  األخرى هلذه املنشآت.

  التوزيـع: أنظمةنيـا: 

  قنوات التوزيع وطرق السقاية: -ا

ا  يظهر أن هذا النوع من قنوات التوزيع هو أكثر املنجزات وضوحا عن طريق التصوير اجلوي، من حيث استغالهلا وإفاد
  الفالحية.

J. 1949:192). (Baradez, وتعترب منطقة االوراس والزاب الشرقي من أهم املناطق اشتماال على البقا األثرية
ولعل السبب يعود إىل العوامل .) (Gsell, S. 1997: f. 49, n° 1- 51ة بشبكة السقاية الزراعية الرومانيةاملتعلق
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إلضافة إىل اخنفاض املنطقة وخصوبة الرتبة الفيضية وتدل )116- 1982:115. م ،شنيت(الطبوغرافية واملناخية، 
ا مل تكن من إجناز أفراد أو هيئات حملية حمدودة ضخامة منشآت الري يف هذه اجلهة وتقنية إنشائها، ودقة توزيعها  على أ

بع لقطاع اهلندسة العسكرية الرومانية وهي  ا أجنزت طبقا ملخطط صادر عن سلطة عليا  اإلمكانيات. بل يظهر أ
هة وبينت البقا الكثيفة ألعمال الري يف هذه اجل) .(Birebent, J.1964:122املسؤولة أمام اإلمرباطور الروماين

ن الكتلة  إذعلى أن مياه األودية كانت األكثر استغالال،  تظهر شبكة السقاية واضحة انطالقا من نقاط خروج ود
رها قائمة إىل يومنا هذا. وال  األوراسية، حيث كانت تقام عند تلك اخلوانق اجلبلية الضيقة سدود حتكم، وختزين ال تزال آ

ت جمرى الوادي الرئيسي. وتتواصل هذه التقنية عند يزال مفهوم وطرق استغالهلا يتم بنفس ا لطريقة على مجيع مستو
ملنطقة على  القرى الشمالية يف مشال األوراس إىل جنوبه نظرا لرتكز معظم األراضي الزراعية، والتجمعات السكانية 

  مومنها تنطلق شبكة من قنوات السقي 500ضفاف األودية الضيقة اليت يبلغ عرض أوسعها 

)325-1949:324. (Baradez, J. شغال الري ذلك أن طبيعة مياه هذه األودية أجربت القائمني 
ن والتحكم فيها كما قلنا سابقا. ونستفيد من وصف بروكوب يف  الفالحي، إتباع الطريقة املكثفة الستغالل مياه الود

من  -حاليا األبيضولعله واد  -  Abigasالعهد البيزنطي نقال عن جوليان عن كيفية استغالل مياه وادي االبيقاس
ر األبيقاس من جبال األوراس، وعند وصوله إىل السهول يسقي األرض كما   طرف األهايل وطرق السقي (ينحدر 
م حيولون جمراه على النحو الذي يعتقدون أنه  األجدى. فقد حفروا عددا كبريا من القنوات مرت منها مياه  يشتهون، أ

ا  جتري حتت األرض مث تظهر من جديد. فتتجمع وبذلك سيكون هذا النهر يف متناول سكان معظم األبيقاس، إ
ملياه كماشاءوا). ا بعد ذلك حبيث ينتفعون  : 1969 ج.- ، أ.شارل(السهول، فكانوا يسدون القنوات حبواجز ويفتحو

نوية ،كانت متكن السكان من احل)212 صول على كميات إضافية من املاء فهذه احلواجز اليت تعترب كسدود حتويل 
لشغلها يف سقاية املزروعات الواقعة يف جوار ضفيت جمرى الوادي، وعلى أطول امتداد ممكن. إن هذه العملية تفسر 
ن. حيث سويت سطوحها قصد مد  إجراءات االستصالح اليت تناولت األراضي القابلة للزراعة، واليت جتاور جماري الود

ت بصهاريج حفظ وتوزيع املياه عرب تلك األراضي.وتبدو شبكة قنوات السقي املمتدة على ضفيت القنوات فيها، وجهز 
ن  ن انطالقا من نقاط التجميع، أو السدود املقامة يف خمارج الود األودية، كثرية من خالل الصور امللتقطة ألحواض الود

يت من املنب ع لتصب يف منطقة التوزيع، اليت غالبا ما تكون عبارة عن وعلى امتداد جماريها. وقد كانت كل قنوات املياه 
ا بسهولة  :Birebent, J. 1964  (.حوض مرتفع عن املنطقة املراد سقايتها، وذلك حىت يسهل تدفق املياه وانصبا

119; Baradez, J. 1949: 191-192  (  كذلك ميكن أن حيمل املاء يف قنوات كثرية من منطقة التوزيع وتتفرع
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ا تسري متوازية  كل قناة نوية إذا دعت الضرورة. لذلك وعندما متر قنوات املياه عرب اجلبال أو املرتفعات فإ إىل قنوات 
سم كما 50مرت إىل 02فوق بعضها، أو جتمع يف قناة واحدة مث يعاد توزيعها بعد ذلك يف جمرى صخري يرتاوح عرضها 

نيان ).ولعل الدراسة 09(صورة (Gsell, S. 1997: f. 49.n° 51, 75, 83)رأينا يف القنوات الصخرية بواحة 
ال. وتعرف هذه  إلحدىBirebentاليت خصصها  القنوات الرومانية واليت تعترب من أهم الدراسات األثرية يف هذا ا

وايل واد مالقو احد  روافد واد العرب الذي ينحدر من جبل االوراس. وميتد طوهلا ح إىلالقناة ب "قناة مالقو" نسبة 
دس.  ويف احد 70 املمتدة على   أجزائهاكلم، واليت تستمر عرب اخلوانق اجلبلية مبحاذاة وادي العرب وصوال إىل واحة 

ا كانت موجهة للشرب، وأحيا  دس، كان يعتقد يف   القدمي أ الضفة اليمىن لوادي العرب يف قرية اخلنقة وليانة و
يظن أن هذه القناة تتمومنن جتميع ملياه السد. لكن األكيد أن مصدر متوينها   Touchardللسقي. وقد كان املالزم 

رها قد شق هلا نفق ارضي. جمهز كان من مياه واد مالقو. وقد الحظنا من خالل بقا آ
مرت من سرير وادي  06م و05على ارتفاع مابني وهو Reguards(Mercier, G. 1915: 138)بنفاسات

  م تقريبا قد ردمت اليوم.01.50مرت وهو مزود ببئرين للتهوية عرضها  02ى الرواق هو العرب وارتفاع فتحة جمر 

(Birebent, J. 1964:184) دس، جعلنا ومن خالل استطالعنا وتتبعنا ملسار هذه القناة إىل غاية خزان 
ر هذه القناة عل 05بعمق حوايل هو نكتشف أن امتدادها  حتت األرض  ى طول الضفة اليمىن امتار. والتزال بقا ا

دس واليت تبعد01لوادي العرب خاصة عند قرية ليانة جنو حبوايل  .Torcy, De)م 600حبوايل  كلم، وصوال إىل 
استمرار احد  إنBirebentحيث جهز هلا خزان لتجميع مياهها، واستغالله فيما بعد. ويعتقد  .(21 ;1911

لالجر فرو  ألحدالقنوات املائية هو استمرار و امتداد دس وزريبة الوادي. وقد بنيت  ع القناة الرئيسية اليت تربط بني 
دس. أما القنوات األخرى اليت مصدرها مياه وادي العرب  بشكل خمتلف عن قناة مالقو، والتياستخدمت لشرب مدينة 

ن و التدفق فهي تستغل لسقي األر   .Birebent, J)اضي.وسدوده، وكذلك قنوات توزيع مياه الينابيع الدائمة اجلر
دس مبياه  (1964:18 وبذلكفان هذه القناة اليت نسميها قناة مالقو أنشئتبالدرجة األوىل لتغذية واحة ليانة و 
  خصائصها: أهمالشروب.ومن

نفسها من الشمال إىل اجلنوب يف طريقة استعمال مواد البناء عدا نقص منسوب مياهها يف اجلنوب نظرا لضياعه - 1
  واالمتصاص. بسبب التبخر

ا يتغري، وال يكفي لتلبية حاجات السقي والشرب خاصة يف فرتة اجلفاف. - 2  منسو
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اعن التقنية اليت استعملت يف بناء هذه القناة، فقد الحظنا  وأما جاءت بطريقة متقنة لضمان سري مياهها، وعدم  أ
جلري الذي يظهر  ضياعه. حيث استعمل يف بنائها الصخور وحصى الوادي، ومت ربط وتلبيس اجلدران الداخلية واخلارجية 

ا فهو متغري يف اجلانبني مابني  أجزاءيف بعض  مرت 0.20مرت، والعمق مابني 0.40مرت و0.25القناة. أما مسك جدرا
. وميل جمراها يقدر 300مرت، ومنسوب مائها يقدر ب0.40و  ,Birebent(مرت.01سم لكل 01م/

J.1964:187( كلم وما سيواجهها من عوائق طبيعية، فان الرومان 70ويبدو ونظرا لطول امتداد هذه القناة إىل حوايل
ت اليت تعيق القناة. واىل التجئواقد  جتشم مصاعب اخرتاق الطبقات السطحية  إىل احللول اهلندسية ملواجهة هذه الصعو

شنييت حممد البشري، املرجع السابق، (التغريات 73لضرورة االقتصاد يف املياه املنقولة، وإجياد حل ملشكل تبخر املياه.
ولكن ومع هذا مل ختل منطقة الزاب من القنوات الناقلة للمياه السطحية حيث مت اإلشارة إىل .113االقتصادية...)، ص

قنوات قائمة على دعامات حجرية، واليت تربط بني منطقتني يف اجتاهها العام على ضفيت وادي العرب لتنتهي وجود 
وقد كان لتقنية التسوية يف نظام السقاية . (Torcy,M.1911: 21)الشكل. يبيضاو القنوات عادة يف حوض كبري 

عمال وقائية تتمثل هذه العملية الزراعية دور هام يف حفظ الرتبة من االجنراف واحملافظة على الرتب ة، حيث قام الرومان 
ت اجلارية بعنف. حيث قام  ا إما األمطار احمللية أو الفيضا ر التعرية، واليت تكون أسبا يف محاية هذه األراضي من آ

ة القدمية، إذ أن عملهم الرومان بعملية دعم هلذه األراضي إذ تعترب هذه العملية مبثابة قاعدة لكل األشغال املائية الزراعي
م ومسك كل 30قد اعتمد على إجناز سلسلة من املدرجات كالتالل مثال. وغالبا ما تكون املسافة بينها ال تقل عن 

وكان اهلدف منها كما ذكر محاية وتثبيت األرض من اندفاع  .(Baradez, J.1949:185-186)جدار حوايل مرت
ر بفائض مائي جديداملياه على هذه املنحدرات،وأيضا هدفه - 221 :1969أ. - .ش ،جوليان(.ا تزويد الينابيع واآل

ويكون ذلك بعزل اجلداول الصغرية عن األوديـة اليت تصب فيهـا، وذلك بتحويل جمراها واالستفادة منها يف مناطق )213
ندفاع  قوي، لئال تكتسح أخرى .كذلك عمدوا إىل وضع عدة حواجز يف طريق اجلداول حىت تصبح عاجزة عن السري 

ا طن األرض بقصد )223.دون سنة:رصف،املن(السهول بفيضا وهذا ما كان يسمح بتسرب كميات من املياه إىل 
ر قابلة لالستغالل مرة أخرى.    )Birebent, J. 1964: 181(االستفادة منها فيما بعد على شكل ينابيع أو آ

ت األثرية ا - ب ت احلفظ: لقد بينت التحر ت الريفية الكثرية يف املناطق اجلنوبية، مبا فيها خزا حلديثة على انتشار اخلزا
إقليم الزاب جنوب األوراس. وهي تتوزع بصفة متناسبة مع توزع مصادر املياه السطحية، أو اجلوفية مع القنوات الناقلة 

يضا، من طرف قزال يف أطلسه األثري يف كل ملياه السدود والينابيع واألمطار. وقد مت اإلشارة إىل هذا النوع من املنشآت أ
دس   .من واحة ليانة و
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Gsell, S. 1997: f. 49, n°54)( ر خلزان رومانييتمون ويتغذى من ساقيه عريضة تبعد حيث وجدت بقا آ
دس حبوايل  ولوحظ أيضا استغالل نوع آخر له نفس الوظيفة،  (Torcy, De.1911: 19)مرت.800عن قرية 

دس يف اجلهة الشرقية منها. حيث أشار إليها ممثال يف األ ن ثالثة  Torcyحواض املائية اليت تتواجد يف داخل قرية
ستعمال مادة  ألجر  ا األتربة، ومل يتبق منها إال اجلزء العلوي ظاهرا للعيان. ومت بناءها  ع هذه األحواض قد غمر أر

إلضافة إىل وجود حوضني آخرين كبريين ال مها ظاهرين خارج سور القرية، وتدخل وظيفتهما يف سقاية الدبش،  تزال بقا
ملياه إذ أن الرومان كانوا جيلبون املياه اليت تتجمع يف الوهاد إىل هذه Torcy, De.1911):  (18القرية ومتوينها 

جلص كما أسلفنا الذكر.وتكون حافتها مبسطة ومنها يقع توجيه املياه عن طر  يق مصب أحكمت عليه األحواض املبنية 
  ).223 ، ر.دون سنة:املنصف ؛ 1969:212أ. - .ش ،جوليان(األبواب إىل أقرب واد أو خزان للمياه

  

 اخلامتة:

لدارسيها، فمعظمها غري   األشياءإن دراستنا اليت كانت يف معظمها ميدانية، جعلتنا نقف أمام منشآت ختفي الكثري من 
كامل ومنها ما شوهت حقيقته سواء عن قصد أو غري قصد، وكل ما كان يستوقفنا هو براعة إجنازها ومتيز تقنيتها 

  .وهندستها

وخالصة القول، فإن املتأمل يف مرحلة تطور املنشآت املائية يف الزاب واالوراس بدءا من الفرتات القدمية إىل ما أجنز يف 
اسالمي، يدرك العهد اإل حىت و إن  ها السكان األصليونعتمدأنتيجة تواصل يف اكتساب نفس التقنيات املائية اليت  أ

منا هذه يف  الدراسة هو غياب تلك السياسة املائية  إقليمبدت األعمال الرومانية أكثر اتقا وجودة.لكن ما نالحظه يف أ
ن اجلافة يف معظم السنة، لكن و لألسف ال جتد هذه  يت األمطار وهي غزيرة، فتستيقظ هلا كل الود املتبعة قدميا. فقد 

سائل منجزات الستقباهلا وختزينها، ما عدا تلك اجلدران الضعيفة أو األحواض الرتابية اليت ينجزها الفالحون بو  أيالسيول 
ن األ بط كل مياه ود . وبذلك  وراس حنو الشطوط لتصب يف أراضي بدائية بسيطة ، وحىت هذه جيرفها السيل أحيا

  عاقرة تدعى السباخ.
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