اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ
وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
دﻳﻮان ﺣﺎﻤﻳﺔ وادي ﻣﻴﺰاب وﺗﺮﻗﻴﺘﻪ

ﻧﻈﺎم ﺗﺴﻴﻴﺮ و ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﻣﻴﺎه اﻟﺴﻴﻞ ﺑﻮادي ﻣﻴﺰاب

الجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية
وزارة الثقافة
ديوان حامية وادي ميزاب وترقيته

نظام تسيير و تقسيم
مياه السيل بوادي ميزاب

2015 / 1436

الفهرس
مقدمة
مدخل
الوصف التقني لنظام تقسيم مياه السيل
املرحلة األوىل
املرحلة الثانية
املبدأ األسايس املتبع يف نظام تقسيم مياه السيل الناحية الرشقية ,واحة غرداية كنموذج
هيئة أمناء السيل
أمناء السيل والعرش
 -1أمني السيل الشيخ حمو بن موىس عمي سعيد
 - 2أمني السيل الشيخ سليامن بومريقة
الرشوط األساسية لنظام تقسيم املياه بواحة غرداية
 - 1الرشوط الخاصة خارج األجنة ومنطقة بوشن
 -2الرشوط الخاصة داخل األجنة
كيف تم تقسيم السيل بناحية بوشمجان بواحة غرداية ؟
املنطقة الغربية من الواحة الرشقية
املنطقة الوسطى
املنطقة الرشقية
تقنية تسوية مستوى مجرى مياه السيل
كيف يتم تقسيم مياه السيل يف البساتني ؟
كيف تبنى الكوة ؟
ملاذا وجود الكسور يف األسهم  ،و كيف تقدر الكوة ؟
القواعد العامة يف العرف التقليدي بالنسبة ملياه السيل:
األودية والشعاب الهامة يف وادي ميزاب وتعريفها
 - 1أهم األودية والشعاب للناحية ا لرشقية لوادي ميزاب
 - 2أهم األودية والشعاب للناحية الغربية لوادي ميزاب
سيول مشهورة
مخطط للنظام التقليدي لتقسيم مياه السيل الناحية الرشقية للواحة
مخطط للنظام التقليدي لتقسيم مياه السيل الناحية الغربية للواحة
املراجع

4

5
6
8
8
8
10
11
12
12
12
13
13
14
16
16
16
16
17
17
18
18
19
22
22
23
24
25
26
27

نظام تسي ري و تقسيم م ي اه السيل بوادي م ي زاب

مقدمة
يهدف هذا الكتيب إىل تسليط األضواء عىل نظام تقسيم مياه
السيل بوادي ميزاب ،هذا النظام الحضاري واإلنساين املتميز
الذي استلهم أنظار وأفكار املهندسني والباحثني الوطنني
والعاملني .
ويقدم كذلك ملحات شاملة حول تاريخ هذا النظام وعن
أهم الشخصيات التي أبدعت فيه و أهم تقنياته مدعمة
باملخططات والصور  ،و عن أهم التدابري العرفية والرشوط
التي تتحكم يف تسيريها  ،و هذا تعميام للفائدة و ن رشا
للمعلومة و كذا التحسيس بأهمية هذا النظام من حيث
قيمته املعامرية و األثرية و التاريخية .
كام يربز أهمية هذا النظام من الناحية املعامرية و الوظيفية،
إذ أنه يتكون من العديد من منشآت الري التقليدية املتكاملة
و املتجانسة و ظيفيا  ،و هي تتمثل يف السواقي و القنوات
التحت أرضية و املصبات و السدود و املحوالت و فتحات
تقسيم املياه و اآلبار املستقبلة ملياه السيل و أبراج املراقبة
...إلخ .
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مدخل
إن منطقة وادي ميزاب يف ا ألصل هي هضبة جريية تكونت
يف العرص الطباشريي ,و تشكلت عىل سطحها يف العرص
الجيولوجي الرابع أخاديد و شعاب ووديان أهمها وادي ميزاب
و الذي يبعد حوايل  600كلم جنوب العاصمة الجزائر ,و هذا
الوادي ميتد من ا لشامل الغريب نحو الجنوب الرشقي و يقع
بني خطي عرض  ° 32و  ° 20وبني خطي طول  ° 0.4و . ° 1.5
يسود املنطقة مناخ قاري جاف ميتاز بصيف حار و جاف يصل
معدل الحرارة فيه إىل  ° 33يف ا لظل أما شتاؤها فبارد إذ يبلغ
معدل الحرارة  ° 10مئوية و معدل تساقط األمطار السنوي
يبلغ  60ملم أي ما يعادل عرشة أيام ممطرة يف السنة ,و
تهب عىل املنطقة ثالث أنواع من الرياح هي:
 رياح شاملية رشقية يف الشتاء تكون باردة ورطبة . رياح شاملية غربية يف الصيف حيث تكون حارة . زوابع رملية تهب من الجنوب الغريب خاصة يف فصل الربيع .قبل أن نتطرق بشكل مفصل إىل كل الجوانب املتعلقة
بالنظام التقليدي لتقسيم مياه السيل بالواحة  ،يجدر بنا
يف البداية أن نعطي ملحة عن الطرق التي اعتمدها سكان
املنطقة الستغالل مياه األمطار التي نعلم جيدا أنها نادرة و
أن كل قطرة من قطرات املطر يجب السعي بجد الحتوائها ،
لذلك عملوا منذ البداية عىل اعتامد ثالث طرق أساسية وهي :
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 - 1إحاطة كل املرتفعات و الهضاب بشبكة من ا لسواقي
املنحدرة و ا لتي بدورها تصب يف خزانات أعدت لغرض
استقبال املياه املنهمرة بعد تساقط األمطار .
 - 2ضبط سيالن مياه الوادي املتدفقة بعد تساقط كميات
كبرية من األمطار ،عن طريق نظام محكم يدعى نظام تقسيم
مياه السيل ،فسيالن الوادي يكون بوترية متباينة ،قد يصل إىل
ثالث مرات يف السنة الواحدة ثم يعاوده الجفاف إىل مدة قد
تصل إىل ثالث سنوات .يتكون هذا النظام من حواجز تعمل
عىل توجيه مياه األمطار نحو السواقي و ا لسدود الصغرية التي
تفي بغرض التخزين و إ مداد طبقات األرض الجوفية بكميات
من املياه  ،واملياه الفائضة ينتهي بها املطاف داخل األجنة
بواسطة سواقي و كوات معدة خصيصا لهذا الغرض.
 - 3تم حفر العديد من اآلبار لتستعمل كوسيلة للحصول
عىل املياه عرب استغالل مخزون املياه الجوفية .
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الوصف التقني لنظام تقسيم مياه السيل
يعتمد نظام تقسيم مياه السيل يف وادي ميزاب عىل مبدأ
اإلستغالل الكيل و ا ألمثل ملياه األمطار و عىل التقسيم العادل
لهذه املياه عىل مجموع الواحة  .و الفائض منها يوجه تلقائيا
إىل السدود املختلفة والتي تقوم بدورها بتغذية الطبقات
الجوفية الستعاملها الحقا بواسطة آبار الري املنترشة يف
ا لواحة ,و ا لفائض من تلك املياه يوجه تلقائيا يف املجرى
الطبيعي للوادي .و تتواىل عىل طول املجرى سدود صغرية
تعمل عىل التخفيف من شدة سيالن املياه وكذا لرتسيب الرتبة
الصالحة والخصبة ،وإعطاء الوقت الكايف لسقي البساتني
املجاورة للوادي ,و يشتمل هذا النظام إضافة إىل ذلك عىل
أبراج و غرف ملراقبة السيل و السهر عىل حسن تنظيم و توزيع
املياه لتفادي األرضار التي ميكن أن تلحقها .إن إقليم وادي
ميزاب هو إقليم صحراوي جاف،وإن تعمريه جعل السكان
يفكرون تفكريا عميقا يف وسيلة ناجعة متكنهم من استغالل
املياه املتوفرة أحسن استغالل  ،فتم يف أول األمر حفر اآلبار
مبجهودات مضنية حتى بلغ عددها أكرث من األلف مام يدل
عىل قوة العزمية والصمود.
ومل يتوقف هؤالء عند هذا الحد بل تعدوه إىل التفكري يف
طرق الستغالل مياه السيل التي كانت متر عرب الوادي من حني
آلخر تاركة وراءها بعض األرضار دون اإلستفادة الفعلية من
مياهها ،وكام يقال الحاجة أم اإلخ رتاع ،فكانت الحاجة املاسة
إىل املياه لسقي البساتني و كذا تزويد الطبقات الجوفية
باملياه الصالحة للرشب أساسا لتأسيس النظام التقليدي
لتقسيم مياه السيل ،و كان لتاريخ تأسيس هذا النظام عدة
مراحل أهمها :
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المرحلة األولى:
أنجز سكان -آل النعاليف -بواحة غرداية أول ساقية من الوادي
إىل بساتينهم ،وكانت هذه الساقية كثريا ما تترضر عند قدوم
سيل غزير ،وأما سكان أجنة أحياء بوشمجان والشعبة و
باباوعيىس فبقوا محرومني من مياه الوادي.

المرحلة الثانية:
يف عهد الشيخ حمو والحاج الذي عاش بني سنة 1635م و 1716
م والذي يعود له الفضل األكرب يف إنشائه لنظام تقسيم
املياه ببساتني واحة غرداية فأنجز عدة سواقي ومنافذ و
مصبات بفضل حنكته وتدبريه  .ومن أهم إنجازاته أنه تفاوض
باسم سكان حي بوشمجان مع سكان آل النعاليف بواحة
غرداية من أجل السامح لهم باالستفادة معهم بنصيب من
السيل ،فوافقوه عىل ذلك رشط أن يبقى آلل النعاليف جزء
عىل قدراحتياجاتهم والباقي من ماء السيل يوجه إىل بساتني
األحياء الرشقية األخرى للواحة.
رشع الشيخ حمو والحاج مبساعدة آل بوشمجان يف العمل
لتسوية السواقي واملجاري ،وقاموا بعملية جر مياه وادي
لعديرة وواد االبيض نحو الجبل الرشقي بإنجاز ساقية
بوشمجان ،كام جعلوا فائض السيل يصب يف حوض بوشن
حيث يرتفع منسوب مياه اآلبــار .و الفائض يوجه مرة أخرى إىل
مجرى وادي ميزاب ولقد كان العمل جد شاق و تطلب سنوات
عديدة إلمتام هذا اإلنجاز الهام ،الذي يدل عىل براعة و دقة يف
التخطيط و التنفيذ رغم انعدام الوسائل آنذاك.
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المبدأ األساسي المتبع في نظام تقسيم مياه السيل
الناحية الشرقية ،واحة غرداية كنموذج
واد ﻟﺒﻴﺾ

واد ﻟﻌﺪره

ﻣﺠﺮى اﻟﻮادي
أﻣﻼﻗﺎ
اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻧﺤﻮ
ﻣﺠﺮى اﻟﻮادي

ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺪ
ﻮا
ﻧﺤ
ﻗﻲ
ﺴﻮا
ﻟ

ﻧﺤﻮ اﻟﺒﺴﺎﺗﻦﻴ و اﻵﺑﺎر
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻷوﱃ
ﺗﺤﺖ إﴍاف أﻣﻨﺎء اﻟﺴﻴﻞ

اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﺪ
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ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
ﺗﺤﺖ إﴍاف أﻣﻨﺎء اﻟﺴﻴﻞ
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هيئة أمناء السيل
نظرا ً إىل كون املاء هو العنرص األسايس للحياة،ولصعوبة
الحصول عليه يف املايض يف منطقة ميزاب ،تكونت
هيئة مه ّم تها مراقبة السيول وتقسيمها واملحافظة عىل
منشآتها،وتسمى هذه الهيئة بــــ « :الَ َو ْم َن ا»  -أي ا ألمناء  -و
هي تحت إرشاف هيئة العزابة.

الس دود
ّ
كل البساتني ،ثم يوجه الفائض من املياه بعد امتالء ّ
إىل وادي ميزاب ،فتستفيد منها القرى األخرى .ال يجوز ألحد أن
يترصف يف أمور السيل إالّ املك لّفون بذلك من طرف األمني ،
الس يل تشاور األمناء فيام بينهم حتى
فإذا ظهر خلل يف أمور ّ
لحل .
يهتدوا ّ

ولكل ناحية من الواحة توجد بها مرافق لتسيري و تنظيم السيل
هيئة خاصة  .تتكون كل هيئة من  5إىل  10أشخاص،و يتم
اختيارهم من مسؤويل و عقالء هذه املنطقة ويجب أن يكونوا
موضع ثقة ومن ذوي الدراية بأمور تقسيم السيل ونظمه.
و يعتربون مبثابة خرباء مختصني يف أمور البناء والسيل،
يراقبون ويحافظون عىل تقاليد البلد وعاداته مبقتىض األعراف
املحفوظة جيال عن جيل.

فدور األمناء اإلرشاد وال تّ وجيه واملراقبة ورعاية املصلحة
العامة للمجتمع ،ومنع االعتداء وتج ّن ب املشاكل حتى يتف ّرغ
الناس ملها ّم ه م .فإذا خالف أحد العرف الجاري به العمل ،فإن
األمناء يحيلونه إىل هيئة الع ّزابة الذين يعلنون الرباءة منه يف
املسجد ،حتى يذعن ويرجع إىل الجادّة فيشهر توبته وميتثل
لألعراف الجاري بها العمل.

واألمني يختار برشوط معينة أهمها أن يكون مسلام عاقال
راشدا حاذقا و ذا دراية باألعراف  ،ويعني من قبل هيئة العزابة
 ،وأحيانا يقرتح من طرف جامعة العوام ،فيق دّمون اسمه
إىل هيئة العزابة فإن وجدوه كفأ رضوا به و عينوه أمينا .و
تنحرص أعامل األمني يف اختصاص من االختصاصات التي هو
يعي ع دّة أمناء يف ميدان واحد،
مؤهل لها وهي كثرية ،وقد
ّ
أو يختصون يف مه ّم ة واحدة فهو املقسم واملعدل لألمور
املتعلقة بالسيل كبناء كوة جديدة أو إنشاء سد وما إىل ذلك.
الس يل
ولألمني مساعدين يعملون تحت إمرته .وينقسم أمناء ّ
يف أج ّن ة غرداية إىل مجموعتني :املجموعة األوىل تتكفل
بالجهة الرشقية للواحة و مجموعة ثانية بالجهة الغربية ،و
ميتلكون خربة خاصة بتقسيم مياه السيول للوقوف عىل
م توزيعه بشكل عادل عىل
حسن سيالنه ليال ونهارا ،حتى يت ّ
نظام تسي ري و تقسيم م ي اه السيل بوادي م ي زاب
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أمناء السيل والعرش
هي إحدى هيئات فروع التنظيم اإلجتامعي بوادي ميزاب ،وهي
هيئة متخصصة تضم خرباء مختصني يف مراقبة شؤون السيل
والبناء واملحافظة عىل األعراف التي تنظمها و املحفوظة جيال
عنجيل  .إشتهرت بعض الشخصيات الفذة بوادي ميزاب ضمن
هيئة أمناء السيل والعرش نذكر منها :األمني الشيخ حمو بن
موىس عمي سعيد والشيخ سليامن بومريقة .

 - 1أمين السيل الشيخ حمو بن موسى عمي
سعيد
توىل الشيخ حمو بن موىس عمي سعيد مسؤولية هذه الهيأة
فأعطى لها نفسا جديدا وحركية فأحدث منطا جديدايف
تسيريها مبا يالئم العرص ،وزودها بوسائل عمل جديدة ،ومن
بني أهم أعامله عىل رأس هذه الهيئة ما ييل:
•تهيئـة سـد بوشـن ليكـون أكثر نجاعـة بإنجـاز خدمـات
تجعلـه أكثر تخزينا و سـعة  ،حتى تسـتفيد منـه الطبقات
الجوفيـة.
•حفـر برئين داخل  -سـد بوشـن  -لتسـهيل وصـول املياه إىل
الطبقـة الجوفية.
•تجهيـز  -سـد بوشـن -ببوابـات آليـة حديثـة لجـرف الرتبـة
امل رتاكمـة فيـه ،وحتـى يتسـع ألكبر كميـة مـن امليـاه.
• تزويـد السـد الجديـد املسـمى «أحبـاس أجديـد » ببوابـات
آليـة لنفـس الغرض.
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•إقامـة جـدار واق للطريـق الواصـل بين بسـاتني تاكضيـت
وأجنـة بوشـمجان و الشـعبة و ا ملمتـد على طـول الحافـة
الجنوبيـة لسـد بوشـن.
•تحديـث أبـواب (تصمبـاض) -ملاجل -يف سـاقية بوشـمجان
للتحكـم يف توجيـه امليـاه نحـو األقسـام األساسـية
للسـاقية وهـي :بانـوح ،الوسـط ،الشـعبة.
•ترميـم بعـض سـواقي ميـاه السـيل مثـل سـاقية «مـوش »
وسـاقية « بوشـمجان ».
•املراقبـة املسـتمرة إلصلاح الكـوات ورصفـات الغديـر
وترميمهـا داخـل األجنـة .إعـادة ترصيـف بعـض األزقـة التي
متـر عربهـا ميـاه السـيل كلما تعرضـت للتلـف.

 - 2أمين السيل الشيخ سليمان بومريقة :
ومن أهم أعامله عىل رأس هذه الهيئة ما ييل:
 بناء السد الفوقاين بناء هندسيا محكام وهو السد الجديد يفواد التوزوز .وبعد فيضان سنة  1951م الذي خلف أرضارا كبرية
منها اختفاء معامل وادي إغوزة ،قام األمني بوضع كراس يضبط
فيه مقياس عرضه وتقاسيمه ومعامل مجرى هذا الوادي.
كام قام بوضع كراس جديد لتقاسيم مياه ساقية تاكضيت
بالناحية الرشقية لواحة غرداية .
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الشروط األساسية لنظام تقسيم المياه بواحة غرداية
 - 1الشروط الخاصة خارج األجنة ومنطقة بوشن:
 ال دخـل ألحـد غير أمنـاء سـيل بوشـمجان للتصرف يف مـاءالسـيل سـواء كان داخـل األجنـة أو خارجهـا  ،يف الكـوات
الفوقانيـة ( أمالقـا ) أو كوات (األمواجـل) و (ملنافس) وغري ذلك
 ،فلا يسـوغ ألحـد أن يزيـد أو ينقـص يف مسـتوى السـد الـذي
يوجـه منـه السـيل إىل سـاقية (تاكضيـت) وحـوض بوشـن وواد
ميـزاب .
 ال يتصرف أحـد غير األمنـاء يف زيـادة املـاء أو إنقاصـه يفاألقسـام الثالثـة :
أ  -قسـم بنـوح  :ال يغلـق منـه يشء ال قليـل وال كثير حتـى
يصـل املـاء إىل غابـة (قـاوة) يف رأس الغابـة.
ب  -قسـم الوسـط  :ال يغلـق منـه يشء ال قليـل وال كثري حتى
يصـل املـاء إىل غابة «ماحمـي» ومتتلئ غابـة «عزو».
ج  -قسـم الشـعبة  :ال يغلـق منـه يشء حتـى متتلـئ غابـة
(بياعـة)
م الحظة:
كل هـذا بشرط أن تكـون املرافـق (املنشـآت) يف حالـة جيـدة،
وإن حـدث فيهـايشء مـن التلـف فعلى أمنـاء سـيل بوشـمجان
تجديـد النظـر يف ا ملسـألة
فالشروط املذكـورة يف شـأن كـوات (األمواجل) و نقصـان املاء
منهـا مـادام مسـتوى حـوض بوشـن مل يختلط بالسـاقية وعىل
كل مـن األقسـام الثالثـة ( بنـوح .الوسط.الشـعبة) أن يأخذ حظ
األزقـة مـامل يصـل املـاء يف املواضـع املذكـورة (قـاوة .عـزو.
بياعـة) ونقـص املـاء من األوديـة فتغلق حينئذ كوات األقسـام
الثالثـة ويرجـع املـاء إىل حوض بوشـن .
نظام تسي ري و تقسيم م ي اه السيل بوادي م ي زاب
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ال دخـل ألحـد غير األمنـاء يف منافس حوض بوشـن (املجددة )
ألنهـا كانـت منخفضـة يف األسـفل ومتـر فوق سـاقية تاكضيت
وملـا امتأل حوض بوشـن باألتربـة ألجأت الضرورة إىل إصالحها
و إعلاء املنافـس إىل املواضـع التـي هي فيـه ااآل ن .
م الحظة :
وملـا كانـت (املنافـس) متـر مـن فـوق السـاقية وصـارت اآلن
متـر مـن تحتهـا فـإن توقـع حـدوث رضر وقـت جريـان السـيل
يف حـوض بوشـن أو يف السـاقية أو داخـل الكـوات أصبـح واردا
فعلى مـن حضر مـن األمنـاء أن يدركـوا الضرر ويدفعـوه فورا
بـدون تـراخ بـأي وسـيلة كانـت.

 -2الشروط الخاصة داخل األجنة :
 قسـمة املـاء تكـون بالتسـاوي على عـدد األجنـة ال على عـددالسـكان فـكل مـن لديـه بسـتان فلـه سـهم ومـن لـه بسـتانني
فلـه سـهامن و هكـذا.
 الدخـل ألحـد غير األمنـاء يف التصرف يف كـوة مـن الكـواتسـواء كانـت يف بسـتانه أو بسـتان غيره أو يف قسـم اشـتمل
على كـوات ،إال إذا امتلأت فلـه أن يسـد عليهـا املـاء.
م الحظة:
ال يضـع أحـد شـيئا يعرقـل جريان املـاء يف أي زقاق مـن األزقة
أو يف أي قسـم من األقسـام أو سـاقية من السـواقي (خشـبة أو
بـاب أو حجـر) مبا ميسـك املـاء أو يعطله ومينعه عـن أصحابه
 ،وإن رأى األمنـاء شـيئا فيـه صالـح للجميـع فلهـم ال لغريهم
النظـر فيه.
14
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•إن حـدث يشء مـن التلـف يف كـوة بسـتان فعلى صاحبهـا
إعلام أمنـاء قسـمه ومطالبتهـم بإصالحهـا وإن مل يفعـل
فتغلـق الكـوة املعنيـة وال تفتـح إال بالشروط املذكـورة
يف الكـراس وإن تعـدى صاحبهـا أو فتحهـا بعـد مـا أغلقهـا
األمنـاء فتقـع عليـه عقوبـة صارمـة وتغلـق ثانيـة.
•مـن كان بسـتانه يف نهاية مسـار سـاقية وجـاء ألعالها يفتح
املجـال للماء ويجـره مللكه يف أسـفلها فال يسـوغ له وضع
األتربـة يف بسـتان غيره بـل عليـه تحويلـه فـإن مل يفعـل
يعـد ظاملـا ويعاقب على ذلك.
•مـن أراد انجـاز مصلحـة مـن املصالـح يف أزقـة السـيل مثل
تركيـب (أنابيـب املـاء) فلا يسـوغ له إال بـإذن األمنـاء وعليه
إصلاح مـا قـد يحدث ُه مـن الضرر وعليـه ضامنه.
•مـن اقتضـت عليـه الضرورة إعـادة رصفـة (حاجـز املـاء)
بسـتانه فلا يـدع املـاء راكـدا يف الزقـاق ،وإن حـدث ذلـك
فعليـه تبليـط (تقصيـب) الزقـاق بين رصفتـه و الرصفـة
التـي تسـبقها و يحـرص على أن ال يبقـى املـاء راكـدا.
•ال يجـوز ألحـد إلقـاء يشء من األتربة يف سـاقية من سـواقي
السـيل أو تـرك بعـض املـواد أو الـردم بعـد البناء بـل عليه
رفعـه وتحويلـه فورا.
•ال يجـوز إطلاق البـارود عنـد مجـيء السـيل حتـى يجـاوز
سـد(تاكضيت وحـوض بوشـن) و يدخـل يف كوات(ملواجـل).
•لألمنـاء االحترام والسـمع والطاعـة مـن طـرف العامـة وكل
مـن تعـدى على أمين يعتبر متعديـا على مسـؤول ويعاقب.
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كيف تم تقسيم السيل بناحية
بوشمجان بواحة غرداية ؟
لقـد تـم إنجـاز سـاقية بوشـمجان التـي يقـارب طولهـا  3كـم
وأنجـزت لهـا كوات تدعـى بامليزابية «تيصنبـاض » لينفذ منها
السـيل مبقيـاس دقيـق ليرصف املـاء إىل الواحات ،فـإذا زاد حد
املـاء عـن السـاقية فـإن الفائـض منـه يحـول نحـو سـد بوشـن
وجـزء منـه إىل سـاقية النعاليـف (تاكضيـت)  ،ثـم إىل مجـرى
وادي ميـزاب .ويف نهايـة سـاقية بوشـمجان (منطقـة ملواجـل)
توجـد الكـوات و هـي فتحـات متكـن مـن توزيـع ميـاه السـيل
نحـو أحيـاء األجنـة والبسـاتني

المنطقة الشرقية:
الشـعبة  :حيـث تسـقي بسـاتني الشـعبة التحتيـة (الشـعبت
انـواداي) إىل ناحيـة بابـا و عيسى رشقـا وقبلـة ،وعـدد كواته 86
تسـاوي  4أمتـار .

ولقـد سـمح نظـام تقسـيم الكـوات املوجـودة يف سـاقية
بوشـمجان إىل توزيـع ميـاه السـيل إىل ثالثة مناطق مـن الواحة
الرشقيـة.

المنطقة الغربية من الواحة الشرقية:
س يل بنوح بن م رزوق:
يسـقي جوفـا إىل ناحيـة – تاكضيـت -وغربـا إىل ناحيـة الرباكـة
وقبلـة إىل ناحية البـوال وعدد كواته  107،5كوة وتسـاوي 5أمتار.
بورضيسة :
يف أقصى القسـم الغـريب ويسـقي البسـاتني التـي هـي تحـت
مرتفـع بوليلـة وعـدد كواتـه  4،37تسـاوي  25سـنتيم رت.

المنطقة الوسطى:
* ناح يـة – حم ـو ع يسى -عم ـي يونـس  -م وش  -يسـقي قبلة
نحـو أحبـاس أجديـد ،ورشقـا إىل ناحيـة يحـي فرضـاس  ،عـدد
كواتـه  150،5تسـاوي 7أمتـار- .
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تقنية تسوية مستوى مجرى مياه السيل:
كانت تقنية تسـوية مسـتوى مجـرى مياه الغدير تتم بواسـطة
ميـزان خشـب القصـب ،الـذي هـو عبارة عـن قصبة مسـتقيمة
توضـع على األرض بين حجريـن صغرييـن تدعـى بامليزابيـة –
متادونـت – يف اتجـاه ميـاه الغديـر وتحفـر يف إحـدى جهتيهـا
سـاقية صغيرة على امتـداد القصبة ويصـب فيها املـاء إبتداء
مـن وسـطها بالنسـبة للقصبـة وتتجـه امليـاه نحـو طرفيهـا
حتـى تكـون الحجرتني متسـاويتني مع اتزان املـاء ال تنخفضان
عنـه وال تبرزان ،ثـم تثبـت الحجـرة التـي هي مـن ناحيـة اتجاه
الغديـر وتنـزع األخـرى وتتقـدم إىل األمـام دامئـا يف اتجـاه
امليـاه ،وهكـذا تتكرر العملية مـرة ثانية فثالثـة فرابعة ...حتى
يصلـوا بالسـاقية إىل كـوات البسـاتني وهـي يف ا تـزان واحـد ،و
تسـمح هـذه التقنيـة بتفـادي انحـدار امليـل و املحافظـة عىل
السـاقية مـن االنجـراف أثنـاء سـيالن املياه .

كيف يتم تقسيم مياه السيل في البساتين ؟
القاعـدة ه ـي :عـرض السـيل يقسـم على أجزائـه م هما
كانـت قل يلـة أو ك ث يرة.
لـو كان عـرض السـيل 104سـنتيم رتا ،وأسـهمه أي عـدد كواتـه
 104يصبـح لـكل كـوة منها سـنتيام واحـدا ،وإذا كان عرضه 208
يخصـص لكل كـوة سـنتيمرتين.
وإذا كان يف نهايـة مجـرى السـيل بقايـا مـن الكـوات ،مثال نحو
خمسـة وعـرض السـيل فيـه  100سـنتيم رتا ،فيصبـح لـكل كوة
 20سـنتيم رتا ،وإذا كان عـرض السـيل  20سـنتيام ،يكـون لـكل
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واحـدة  4سـنتيامت ،وقـس على هـذا ،وإذا كان يف األسـهم
أنصافـا ،وأرباعـا وأمثانـا ،تكـون العمليـة على حسـب تلـك
الكسـور ،فـإذا أردت أن تنقـل سـهام مـن أولـه ،أو وسـطه إىل
آخـره ،تسـقطه مـن مكانـه ،وتسـقطه أيضـا مـن الكـوات التـي
تليـه إىل أن تصـل إىل املـكان الذي يضاف فيـه والعكس كذلك.

كيف تبنى الكوة ؟
لقـد تـم إنجـاز مقـاس فتحـات الكـوات باسـتعامل أنـواء متـر
النخلـة املسماة بأكربـوش ،وهـذا ألن هـذا النـوع مـن التمـر
ميتـاز بتسـاوي حجـم أنوائـه  ،يتـم تصفيفـه واحـدا بجانـب
اآلخـر كاألصابـع وتقسـم بهـا الكـوات.
تبنـى الكـوة بعدمـا تسـوى رصفتهـا مبيـزان مـاء  ،أي تجعـل
للرصفـة سـاقية صغيرة بالتراب على عـرض الشـارع ومتلـئ
باملـاء حتـى تفيـض ويتبين انخفـاض الرصفـة أو بروزهـا
فتسـوى حتـى تكـون متزنـة أفقيـا ويكـون وسـطها كطرفيهـا
ويقـاس منـاب الكـوة ويبنـى لهـا تحـت الجـدار  ،ويقـاس ذلـك
بثالثـة أغصـان مـن سـعف النخيـل وهـي عبـارة عـن قطـع
صغيرة متسـاوية الطـول على حسـب مقيـاس الكـوة عرضـا
وبوضـع واحد منها يف أسـفلها واآلخر يف وسـطها و الثالث يف
أعالهـا وبهـذا يكـون عـرض الكـوة مسـتقيام أعالهـا كأسـفلها.

لمـاذا وجـود الكسـور فـي األسـهم  ،و كيـف تقـدر
الكـوة ؟
يرجـع وجود الكسـور يف أسـهم أصحاب األجنة (البسـاتني) إىل
بيـع أو رشاء أو إرث.
يقـدر سـهم الكـوة بامتداد اشتراك أصحـاب األجنـة يف العمل
عنـد أول مراحـل إنشـاء السـواقي و مرافـق تنظيـم السـيل،
يكـون لـكل حسـب عملـه قلـة أو كثرة .

تكـون الكـوة مبتعـدة قليلا عـن الجـدار و يكـون علوهـا على
حسـب علـو مـاء السـيل أو أكثر بقليـل و تكـون مسـقفة مـن
أعالهـا.
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القواعد العامة في العرف
التقليدي بالنسبة لمياه السيل:
 بالنسـبة لألزقـة التـي متـر عربهـا ميـاه السـيل والتـي توجـدبهـا رصفـات ( حواجـز مائية صغيرة ) ،ال يجـب أن تكون مجاال
ملـرور السـيارات نظـرا لكـون هـذه الحواجـز هـي رس تقسـيم
امليـاه وتوزيعها.
 إحترام جميـع مجـاري السـيل (أوديـة ،شـعاب وغريهـا )...منأعلى وادي لعذيـرة إىل واد لبيـض ،واد التـوزوز واد بلغنـم واد
أريـدان واد إغـوزة وغريها.
 إحترام عـرض وادي ميـزاب حيـث يجـب أن يكـون  20مترابالنسـبة ملجـرى الـوادي و  10امتـار مـن الجهتني كحـرم له وال
يجـوز فيهـا تشـييد أي بنـاء  ،و يسـمح بالغـرس والحـرث يف
الحـرم تجنبـا لألخطـار وتدعيما للرتبـة.
 عـدم إجـراء أي تغيير يف منافـس السـيل بين بسـتان وآخـركما مينع نزعهـا بتاتا ،ألن نزعهـا يعرض السـكان لخطر املياه.
 حفاظـا على القنـوات  ،مينـع إجـراء أي حاجـز طبيعـي أوإصطناعـي فوقهـا مثـل الطريـق ،البنـاء ،الشـجر ،والحـرث إىل
غير ذلـك.
 ال يجـوز ألي مواطـن إجـراء أي ترميـم مهام كان يف سـد أو يفسـاقية أو كـوة إال بعـد موافقـة البلديـة وبعد استشـارة األمناء
املختصين وا ملعنيني.
 ال يجـوز كذلـك ألي مواطـن فتـح بـاب يف سـاقية السـيل أوشـارع العـرش إال مبوافقـة املعنيني مبجرى السـيل ،واستشـارة
أمنـاء السـيل ذوي الخبرة يف امليـدان.
 إذا اتفـق الشركاء فيام بينهم يف قسـمة مياه السـيل ,يقسـمعىل حسـب عـدد النخيل دون األشـجار .
 التولـت  :هـي عبـارة عـن حاجز تـرايب يفصل بني بسـتانني يفحالـة مـا يكـون مسـتوى أحدهما أعىل مـن اآلخر حتـى يحتفظ
البسـتان العلـوي بسـهمه من مياه السـيل.
 يجـب على كل مالـك بسـتان مرتفـع عن مسـتوى املجـرى أننظام تسي ري و تقسيم م ي اه السيل بوادي م ي زاب
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يبنـي جـدار السـاقية و ينحـاز نحـو بسـتانه بثالثـة أذرع (حوايل
 1.50م) و بعـد ذلـك يبنـي جدار بسـتانه و تعتبر األذرع الثالثة
منطقـة محايـدة ال يـزرع فيهـا وال يغـرس فيهـا مهما قـل ,ألن
امتـداد الجـذور يسـبب تشـققات و تصدعـات على مسـتوى
جـدار السـاقية مما قـد يـؤدي إىل انهيارهـا.
 إذا كانـت حـوزة عاليـة و أخـرى منخفضـة فللأوىل مقـدارخلخـال (حـوايل  15سـنتم رتا) مـن السـيل ثـم ينحـدر الفائـض
إىل الثانيـة و ال يقطـع عنهـا إال بعـد انقطـاع السـيل مـن أصله.
 ال يجـوز ألي مواطـن التدخـل يف صيانـة ا لسـدود الكبيرةأو الصغيرة والسـواقي وجميـع قنـوات السـيل ،إال بـإرشاف
املعنيين نظـرا ألنهـا تتطلـب دراسـة دقيقـة حيـث األجـزاء
تختلـف حسـب كل منـاب وإذا طـرأ تغيير فيهـا دون مراعـاة
هـذه الدراسـة التـي هـي مـن اختصـاص األمنـاء ،سـيؤدي ذلـك
إىل حـدوث خلـل يف النظـام قـد يـؤدي إىل مـاال تحمـد عقبـاه
،ومـن خالـف ذلـك سـيعترب مـا أنجـزه باطلا.
 ال يجـوز ألي أحـد مهما كان فتـح أبـواب السـدود أو القنـواتسـواء أثنـاء السـيول أو غريهـا إال األمنـاء فهـم وحدهـم
املسـؤولون و املعنيـون بأمـور السـيل وذلـك لضبـط عمليـة
املراقبـة ملسـتويات امليـاه ،وكل مخالفـة لهـذا املنع سـيؤدي
إىل انهيـار السـدود وحـدوث فيضانـات خطيرة .
 إن عمليـة تصفيـة سـواقي مـاء السـيل مـن األتربـة داخـلالواحـة تكـون على عاتـق ونفقـة جميـع الشركاء حسـب مناب
كل واحـد منهـم مـن السـيل ،أمـا بالنسـبة لعمليـة الرتميـم
داخـل الواحـة فتكـون كذلـك عىل حسـابهم لكن تحـت إرشاف
ومراقبـة التقنيين واألمنـاء وذوي الخبرة ،وعنـد االقتضـاء
تتدخـل البلديـة ويتحمـل املسـتفيدون هـذه النفقـات.
 مينـع إنجـاز أي بنـاء أو غـرس أو حـرث أو أي تحريف يف وسـط20
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سـد بوشـن وشـعبة بوشـن وشـعبة إنيرز ويف أحبـاس التـوزوز
وكـذا يف ا ملسـاحة املوجـودة بين الكوات العلوية قرب السـد
والقبليـات لهن.
 إن عرض واد بلغنم محدد بعرشين ( )20م رتا صافية.عـرض واد إغـوزة أربعـة عشر ( )14م ترا مـع خمسـة ( )5أمتـار
كحـرم له مـن الجهة الجوفيـة وعرض واد التـوزوز أربعني ()40
م ترا صافية.
واد لعديرة 100 :م رت.
واد األبيض 100 :مرتا إىل امللتقى (أمالقا)
واد أريدان 40 :م رتا.
واد أخلخال 10 :أمتار
شعبة النيشان 5 :أمتار
شعبة الشيخ بابا والجمة 10 :أمتار
شعبة الشيخ بالحاج داود :تبقى عىل حالها محدودة باملقاب ر.
 بالنسـبة للمنخفـض يف سـيل التـوزوز لخـزن املـاء بيناملصـارف الجوفيـة واملصـارف القبليـة فـإن عرضهـا ميتـد
إىل الجبـل غربـا وذلـك مـا بين املصـارف القبليـة ومنتصـف
املسـافة املؤديـة إىل املصـارف الجوفيـة ويكـون عـرض مـاء
السـيل اآليت إىل املنخفـض  15م ترا.
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األودية والشعاب الهامة في وادي ميزاب وتعريفها
 - 1أهـم األوديـة والشـعاب للناحيـة ا لشـرقية لـوادي
ميـزاب :
واد لعديـرة :إن تسـميته بذلـك ترجـع إىل كثرة جداولـه التـي
تقـدر بأكثر مـن ثالمثائـة جـدول .أشـهرها «جـارف» ،يحـده
رشقـا «واد بل لّـوح» الـذي يسـقي واحـة بريان،ويحده غربـا «واد
لبيـض».
شـعبة إين يرز  :سـميت بذلـك ألن مياههـا مهما كانـت قويـة
فإنهـا التتجـاوز عقـب قـدم ا النسـان الـذي يسـمى بامليزابيـة
«إينيرز» .
شـعبة يح ـي فرض ـاس أو م ـوىس بوكـراع  :نسـبة إىل مالـك
تلـك النواحـي يف القدي م .ومياهها تسـقي الكثري من البسـاتني
وتلتقـي مبياه بوشـمجان .
شـعبة باباوالجم ـة  :نسـبة إىل الـويل الصالـح الـورع الـذي
نسـبت إليـه مقبرة «باباوالجمـة».
شعبة الحاج عب اس  :تنسكب يف وادي «مليكة» .
شـعبة أزويـل :وتنسـكب مـن الشمال الرشقي لبنورة وتسـقي
الغابـات الشمالية لواحـة بنورة والفائض يصـب يف النهاية يف
وادي ميزاب.
شـعبة اليـت ام ـزا :وتنسـكب مـن الناحيـة الشمالية الرشقية
للعطـف وتسـقي جانبـا مـن ا لواحـات «األجنـة» الشمالية
الرشقيـة للعطـف (تاجنينـت).
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 - 2أهـم األوديـة والشـعاب للناحيـة الغربيـة لـوادي
ميـزاب:
واد أريـدان :ميتـد بين شـعاب واد لبيـض مـن جهـة ،وشـعاب
التـوزوز مـن جهـة أخرى ويسـيل مـن الناحيـة الغربيـة للضاية
ومياهـه ضعيفـة نوعـا مـا وهـو يسـقي السـدود التـي توجـد
وسـط مجـرى واد ميـزاب .
واد لب ي ـض :سـمي بذلـك لكثرة زبده ومجـراه أطـول بكثري من
( لعديـرة ) إذ متتـد جداولـه األوىل إىل مابعـد ضايـة (لوصيف).
ويحـده رشقـا وجنوبـا (لعديـرة و حـايس الرمـل (وغربـا) أريدان
والتـوزوز وبلغنـم انتيسـة ومتلييل وسبسـب) .
واد ال ت ـزوز :مـن أهـم األوديـة التي تسـيل من الناحيـة الغربية
و هـو يصب بسـد التوزوز .
واد الراع ـي أو أخلخـال :وأصـل ذلـك أن الراعـي يف ا لقديـم
يخيـم بجـواره و يرعى فيه أغنـام أهل البلـدة.وإذا زادت مياهه
عـن خلخـال الرجـل انحـدرت إىل (أوجرينت).

شـعبة بالحـاج داود :سـميت بذلـك نسـبة إىل الـويل الصالـح
التقـي الشـيخ بالحـاج داود الـذي عـاش خلال القرن الــ  12م.
وادي انت يسـه :وهو مجموعة من الشـعاب تشـكّل مجرى هذا
الـواد يسـيل مـن الناحية الشمالية الرشقية لـواد (متلييل) وهو
يسـقي واحـة ( بني يزجـن ) خاصة.

واد بل غنـم :تنحـدر مياهه مـن الغرب نحـو وادي ميزاب ويقع
بين واد أخلخـال و واد انتيسـه ويتف ّرع عنه (واد إيغوزة) و سـمي
بذلك لكثرة حفره.
شـعبة الن يشـان :وتسـمى أيضـا بشـعبة(حمو بـن اسـليامن)
نسـبة إىل جـد آل رمضـان .
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سيول مشهورة
 - 1واد م سـاح سـنة  : 1901يحكى أن مياهـه سـالت وقـت
الضحـى بعـد جفـاف وقحـط وازدادت مياهـه قـوة إىل مـا بعـد
العشـاء يف الليل،أدى إىل وفاة  13شـخصا و ترضر سـد (أحباس
اجديـد ) وأدّى إىل خسـائر يف رؤوس األغنـام و املاشـية .
 - 2واد أوجامبر  :سـالت مياهـه منـذ  80عامـا قبـل (مسـاح)
ومـن غرائبـه أن مياهـه بقيـت تسـيل مثانيـة أيـام متتاليـة يف
اتـزان على حافـة بـاب ( سـامل اوعيسى )و لطـول مدة سـيالنها
أصبحـت صافيـة كماء الب ئر.
 - 3واد انترشوم ـت أومل  :إذ وصلـت مياهـه إىل نصـف هـذا
املسـلك ملـا كانـت ميـاه الوادي تسـيل مـن غرب القصر حيث
سـاحة السـوق .هـذه األوديـة كانـت قبـل ( مسـاح ) املذكـور
أعلاه .أمـا األوديـة املشـهورة بعـد( مسـاح )فأهمهـا مـا يلي:
 - 1واد املولود :عام  1908م
 - 2واد نتمورغي:عام  1913م
 - 4واد نوكـرا  :عـام  1952م وهـذا األخير قـد هـدم جـدران
بعـض اآلبـار بسـبب سـقوط البرد وبقائـه جامـدا على األرض
مـدة طويلـة لبرودة الطقـس.
ونزلـت بعـده أمطار غزيـرة اقتلعت هذا الربد يف شـكل أحجار
حطمت كل مـا اصطدمت به.
واد مسـاح :سـنة  1991م  .تسـبب يف خسـائر يف األرواح و
املمتلـكات.
واد مساح  01 :أكتوبر  2008م  ،يف عيد الفطر  ،تسبب
بأرضار بليغة يف األرواح و املمتلكات.
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مخطط للنظام التقليدي لتقسيم مياه السيل
الناحية الشرقية للواحة
5

ش

ج
2
1

3
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7

6

 - 1سد بوشن
 - 2ساق ية بوشم جان
 - 3ساق ية تاكض يت .
 - 4م نطقة أم القا.

 - 5سد إنريز.
 - 6واد أريدان .
 - 7واد م ي زاب.
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مخطط للنظام التقليدي لتقسيم مياه السيل،
الناحية الغربية للواحة
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 - 1سد ال توزوز .
 - 2واد ال توزوز .
 - 3تارجاانواداي ( الساق ية ال تح ت ية ) .
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 - 4تارج ا نوجنا ( الساقية الفوقية ) .
 - 5واد م ي زاب .
 - 6شعبة توغريفت .
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