فتيحـة ال�شـرع
كاتبة يف جمال البيئة والتنمية  -اجلزائر
ع�ضو الرابطة العربية للإعالميني العلميني
fatihachara@yahoo.ca

زراعة النخيل
هي الحل المستدام
لتنمية الجنوب الجزائري
في الجنوب الجزائري ،العالقة بين اإلنسان
والنخلة عالقة عمرها تاريخ البشرية

زراعة النخيل هي الحل المستدام لتنمية الجنوب الجزائري

62

بالد النخلة ما تخلى
يف تراثنا ال�شعبي حكمة تقول (ب�لاد النخلة
ما تخلى) مبعنى �أن البالد التي تنبت فيها
النخيل ويحافظ عليها �أهلها من جيل لآخر
ال تعرف اجل��وع وال احلاجة .وج��اء �أي�ض ًا يف
الأث���ر «ال يجوع بيت وفيه مت��ر» وك��ذل��ك «�إن
التمر يذهب ال��داء وال داء فيه» و�أعظم من
ذلك كله ما جاء يف القر�آن الكرمي «وهو الذي
�أن�ش�أ جنات معرو�شات وغري معرو�شات والنخل
والزرع خمتلفا �أكله والزيتون والرمان مت�شابها
وغري مت�شابه كلوا من ثمره �إذا �أثمر و�أتوا حقه
يوم ح�صاده وال ت�سرفوا �إنه ال يحب امل�سرفني»
(الأنعام )141
احلال يف اجلنوب...
واحات اجلزائر؛ كباقي واحات املغرب العربي
وحتى ال��وط��ن العربي على ام��ت��داده؛ ارتبط
وجودها ارتباط ًا وثيق ًا بزراعة النخيل .النخلة
ك��ان��ت و�ستبقى م�صدر رزق وع��ن�����ص��ر ًا من

عنا�صر التوازن البـيئي بالواحات �إال �أن عوامل
كثرية تهدد وجودها وتهدد �أ�صناف ًا عديدة
من التمور (�أك�ثر من � 60صنف ًا) لدرجة �أن
بع�ض الأ�صناف اختفت كلي ًا من ال�سوق وحتى
م��ن ال��واح��ات ،ناهيك ع��ن احل���رف اليدوية
الرتاثية التي تعتمد على اجل��ري��د وال�سعف
والكرناف وباقي مكونات النخلة� .إذا ا�ستمر
و�ضع كهذا �سنفقد ثروة �أ�سا�سية ال بديل لها
�إال بحماية التنوع البيولوجي املهدد بالزوال،
واليوم �أ�صناف كثرية من التمور ت�شكو الإهمال
يف حني زالت �أ�صناف �أخرى .مر�ض البيو�ض
يرت�أ�س قائمة العوامل التي تهدد النخيل يف
املغرب العربي و�شمال �أفريقيا ولهذا وجب
التوجه �إىل تنويع الأ�صناف بعيد ًا عن االعتماد
الكلي على �صنف «دق��ل��ة ن���ور» ذي ال�سمعة
التجارية العاملية.
�إ�ضافة �إىل الآفات ومتطلبات ال�سوق� ،ساهمت
ع��وام��ل �أخ����رى يف ت��ده��ور و���ض��ع��ي��ة النخيل
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والتمور ،تختلف حدتها من منطقة لأخ��رى
وهي :الت�صدير نحو الأ�سواق املحلية املجاورة،
الوطنية والعاملية وتخلي ال�شباب عن مهنة
الزراعة واالجتاه �إىل وظائف �أخرى بالإ�ضافة
�إىل زح��ف الإ�سمنت ال��ذي �أدى �إىل تقل�ص
الواحات .
جمهودات تبقى حماوالت...
يف ���س��ن��وات م�ضت ظ��ه��رت حم���اوالت لإن��ق��اذ
الو�ضع ك�إن�شاء م��زرع��ة منوذجية يتم فيها
جمع �أ���ص��ن��اف خمتلفة م��ن النخيل بغر�ض
حماية الأ�صناف املهملة ،لكن مثل هذه املزارع
يتط ّلب �صيانة وتعهد ًا ب�شكل م�ستمر وهو ما
مل ميكن �ضمانة وبالتايل مل يعمر هذا النوع

من امل�شاريع ط��وي ً
�لا .كما َيعترب امل�شروع �أن
الفالح العن�صر الأ�سا�سي الذي يجب حت�سي�سه
(توعيته) وتزويده باملعلومات والإر���ش��ادات،
حتى ال��دع��م امل���ادي والت�سهيالت ،ليتو�سع
االهتمام لي�شمل اجلمعيات والباحثني لتكوين
بنك من املعلومات ت�ستعمل لال�ستفادة من
التجارب الرائدة �سواء يف امليدان �أو يف خمابر
البحث.
فوائد وعوائد
�أثبتت التجربة �أن نواة التمر ت�صلح لأن تكون
علف ًا جيد ًا للما�شية مما ينتج عنه زي��ادة يف
�إنتاج احلليب واللحوم ،كما �أن التمر هو الأن�سب
لتغذية الإن�سان خا�صة يف البيئة ال�صحراوية

فهو يحتوي على ال�سكريات �سريعة االمت�صا�ص
(اله�ضم) ،الفو�سفور ،حريرات مهمة للن�شاط
الفكري والع�ضلي .كما يدخل التمر يف حت�ضري
عدة حلويات وحتى م�شروبات حملية ال�صنع
مثل :زيريزة ،مقروط التمر ،الرثيد ،الرفي�س،
زيادة على مربى ا�سمه ال ُّرب.
لي�س هذا فقط بل فوائد النخلة �أكرث من ذلك،
فعجينة ال���ورق ت�صنع كذلك منها ،وكذلك
البخور املعطر للجو وغري امل�ضر بالبيئة ي�صنع
�أ�سا�س ًا م��ن بع�ض �أ�صناف التمر الياب�سة.
ولأن النخلة ج��زء من حياة وت��راث الإن�سان
ال�صحراوي فهي حا�ضرة يف �ألعابه و�أ�شعاره
و�أغ��ان��ي��ه وحتى حكمه ل��درج��ة �أن��ه��ا و�شريكة
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المستقبل هو
الزراعة ..هو العودة
لخدمة األرض
وفق ما يحفظ لها
خصوبتها
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احل��ي��اة يف م��ن��زل��ة واح�����دة ،ف��ك�لاه��م��ا رم��ز
لل�صمود يف وجه املعاناة والظروف القا�سية،
والعطاء وكالهما مالذ للرجل .وللمر�أة �أي�ض ًا
ن�صيب من املهام ،فحني جُتنى التمور ،تقوم
املر�أة بعملية الفرز ،فاجليد للت�سويق وما تبقى
تتكفل بتحويله �إىل م�ستح�ضرات �أخرى منها:
اخلل ،اخلمرية ،املربى.
�إمكانية التعاون العربي
�أغ��ل��ب ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ت��ت��واج��د ب��ه��ا زراع���ة
النخيل وامل�ؤكد �أن كل واحدة منها تتوفر على
معلومات ومعطيات مهمة عن زراعة النخيل،
وباملقابل كل واحدة لها من التجربة وامل�شاكل
ما يدفعها �إىل ���ض��رورة البحث عن جماالت
للتعاون وتبادل اخلربات .هنا يظهر جلي ًا دور
كل و�سائل الإع�ل�ام بكل �أ�شكالها :املكتوبة،
امل�سموعة واملرئية ،يف ربط طريف احللقة التي
تنطلق من الفالح وت�صل �إليه مرور ًا بقطاعات
الفالحة ،البيئة ،معاهد البحث ،ال�صناعة،
التجارة ،ال�سياحة وغريها.
�إن كل منطقة لها �أ�صناف خا�صة بها تتحدد
وف���ق ن��وع��ي��ة امل���اء وال�ترب��ة وامل���ن���اخ .ح��ت��ى يف
ال��دول العربية ويف وقت م�ضى ،كانت تُ�ستغل
ك��ل مكونات النخلة :فمن اجل��ري��د وال�سعف
تُ�صنع الأدوات والأثاث والتحف؛ ومن اجلذوع
�سقوف البيوت والأب��واب واملقاعد� ،أما اله�ش

من اجلذوع في�ستعمل وقود ًا �أو �أحوا�ض ًا لغر�س
نباتات الزينة ،و�ضمن هذه ال�سل�سلة تنتع�ش
عدة قطاعات وت�سرتزق عدة عائالت.
العودة �إىل الأر�ض هي التنمية
يف حني هجر الكثري الأري���اف ون��ب��ذوا خدمة
الأر�ض ،قرر البع�ض وهم �أقلية خو�ض جتربة
اال�ست�صالح بزرع هكتارات وا�سعة بعيد ًا عن
�صخب املدينة و�أج��وائ��ه��ا امل��ل��وث��ة ،مراهنني
على �أرا���ض ع��ذراء لتكون م�ستقب ًال تعوي�ض ًا
لتلك التي اكت�سحتها املدن الآخذة يف التو�سع.
و�أي�ض ًا لتكون م�صدر ًا هام ًا ي�ساهم يف انتعا�ش
الزراعة ويف خلق �أنظمة بيئية تراعي التوازن
وحتافظ على التنوع البيولوجي.
تلك التجارب غالب ًا ما نراها ت�صطف على
ح��واف الطريق الوطني رق��م واح��د يف �شقه
ال�صحراوي ،حتى يتحا�شى �أ�صحابها �صعوبة
الو�صول �إليها ب�سبب غياب امل�سالك .وجهتنا
كانت على بعد  40كلم من قلب مدينة غرداية
ب��اجت��اه ح��ا���س��ي ل��ف��ح��ل ،ح��ي��ث ت��ت��ف��رع طريق
�صحراوية ت���ؤدي �إىل ع��رق ما زال��ت تنت�صب
فيه بئر ارتوازية بعمق  500م تعود �إىل حقبة
ما�ضية ،وهي من الأبيار القليلة التي ين�ساب
ما�ؤها العذب الفرات مالئ ًا الدالء.
يف هذه املنطقة ذات الطبيعة املناخية اجلافة

وامل����دى احل����راري ال��ك��ب�ير ،اخ��ت�يرت النخلة
كدعامة وحل�سن ال�صدف اجتمعت كل الظروف
من توفر املاء العذب اخلايل من الأمالح؛ �إىل
طبيعة الرتبة ذات املكونات املتنوعة �أهمها
احل��ج��ارة التي ت�سمح بتوغل اجل���ذور ومتنع
ت�شكل طبقة من الأمالح على ال�سطح كما هو
حا�صل يف العديد من الواحات ال�صحراوية.
�أ ّما �صنف النخيل فقد وقع االختيار على النوع
امل�س ّمى «دقلة نور» ذي ال�شهرة العاملية لأنها
الأن�سب يف مثل هذه العروق ال�صحراوية.
در�س يف التحدي
�إذ كانت بتهيئة م�ساحة ع�شرة هكتارات بغية
التحكم يف �أ�شغال الرعاية وال�سقاية ،غر�س
عليها ح��وايل  700ف�سيلة خ�ضعت للفح�ص
خ�شية وجود �أمرا�ض �أفتكها مر�ض البيو�ض.
ولأن مقاومة الف�سائل للرياح تكون �ضعيفة
ج���د ًا يف امل��راح��ل الأوىل حيث تقتلعها هذه
الأخ�يرة ،يتدخل هنا الفالح لتثبيت الف�سائل
كلما اقت�ضت ال�ضرورة بو�ضع كومة من الرمل
حولها مع مراعاة عدم امل�سا�س بلب الف�سيلة
ل�ضمان التهوية ال��ك��اف��ي��ة .بينما على طول
حميط اال�ست�صالح فقد مت �صف م�صدات
للرياح من جريد النخل و�أ�شجار نبات الزيتون
الذي �أثبت ميدانيا مقاومته لنوبات اجلفاف
وهذا لفرتات طويلة.
ول�سقي ه��ذه الهكتارات ،جل���أ الفالحون �إىل
ن��ظ��ام التقطري كنظام ف�� ّع��ال يقت�صد املياه
بعدما ج��رب��وا ك��ل ال��ط��رق .كما ت ّيقنوا �أنها
الطريقة الأجن��ع ملنع منو الأع�شاب ال�ضارة

عند فصل الفسيلة
من النخلة األم تردد
عبارات وأهازيج من
التراث الشعبي ،إنها
لحظة ميالد حياة
جديدة

تباط�ؤ النمو وم��ن ثمة توقفه ،ول��ه��ذا يفقد
الفالحون حما�صيلهم يف مرحلة مبكرة �إن
مل تتم املكافحة يف �أوان��ه��ا .ولي�س ه��ذا فقط
ما يتهدد النخيل ،فهناك �أي�ض ًا دودة التمر
والفطريات التي تنت�شر يف �شكل نقط �سوداء
وبي�ضاء على ط��ول اجل��ري��د وال��ث��م��ار ويكمن
خطرها يف �سرعة انتقالها؛ وبعدة �صور ،من
نخلة لأخرى ومن حقل لآخر ،ويت�صدر مر�ض
الب ّيو�ض قائمة �أع��داء النخلة .لكن وحل�سن
احلظ مل ت�سجل �أي حالة منذ عدة �سنوات .من
بني طرق الوقاية الأكرث فعالية والأقل تكلفة،
هي مادة اجلري حول جذع النخلة للق�ضاء على
�أغلب الآفات ،بالإ�ضافة �إىل كونها مادة تخلو
من الأ�ضرار اجلانبية.
وككل نبات ،حتتاج النخلة �إىل م��واد ع�ضوية
ت�ضمن لها النمو اجليد ،حيث برهنت املمار�سة
�أن لي�س هناك �أف�ضل من بقايا الإب��ل وبع�ض
قطع احلديد التي تدفن يف ال�تراب على بعد
بع�ض ال�سنتيمرتات م��ن اجل���ذر الرئي�سي
للنخلة.
عوائد وفوائد
عند ف�صل الف�سيلة م��ن النخلة الأم ت��ردد
عبارات و�أهازيج متوارثة من الرتاث ال�شعبي،

�إنها حلظة ميالد حياة جديدة جترى بكل دقة
وب�أدوات ي�شرتط �أن تكون حادة ومعقمة بالنار.
وفور �إنهاء عملية الف�صل يدهن مو�ضع القطع
مب��ادة د�سمة منع ًا لدخول امل��اء ال��ذي ي���ؤذي
جذر النخلة .وبف�صلها عن النخلة الأم ،تبد�أ
الف�سيلة مرحلة جديدة من عمرها حتددها
ال�ترب��ة الأوىل التي حتت�ضنها ،وهنا يف�ضل
الفالحون؛ بحكم خربتهم ودرايتهم بالنخيل؛
ملء حفرة الغر�س بقليل من الرمل ال�صايف
يكون حتته ذبال من بقايا الإبل .بعد الف�سيلة،
يكون ما ُي�سمى اجلبار ثم النخلة ...خم�س
�سنوات من النمو حتى يتبني للفالح �إن كان قد
وفق يف اختيار ال�صنف �أم ال� .أ ّما الثمار الأوىل
للنخلة فتكون متو�سطة النوعية تتح�سن يف
ال�سنوات املوالية �شريطة توفر العناية الكافية.
يف اجلنوب اجلزائري ،العالقة بني الإن�سان
والنخلة عالقة عمرها تاريخ الب�شرية ،عالقة
عمرها �أي�ض ًا ميتد �إىل الفطام و�سنوات املرح
بني النخيل وامل�سامرة يف ليايل ال�صيف ،فكيف
ال يرى يف غر�سها رجل ال�صحراء ا�ستمرار ًا له
وللأجيال املقبلة.
البحث العلمي وم�شاكل الواقع!
يتطلع فالحو اال�ست�صالح �إىل ما قد يقدمه
لهم البحث العلمي؛ ال���ذي يتم يف املعاهد
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مثل اخلز ال��ذي ظهر يف املرحلة الأوىل حني
كانوا يعتمدون على تخزين املاء داخل �أحوا�ض
كبرية ب�سعة ت��ق��ارب  400م 3مفتوحة على
الهواء الطلق كما كان من قبل.
وك��ذل��ك و�إىل يومنا ه��ذا ،يعتمد الفالحون
على التلقيح التقليدي م�ستثمرين يف ذلك
ممار�سات �أملتها التجربة كح�سن اختيار موقع
النخل املذكر احلامل لغبار الطلع (ذك��ار)
ح�سب اجت��اه الرياح (فمث ًال لكل  500نخلة
ه��ن��اك  10ن��خ�لات م��ذك��ر) باعتبارها �أه��م
ال��ع��وام��ل الطبيعية ال��ت��ي ت��ت��دخ��ل يف عملية
التلقيح ،و�أ�ضيف لها النحل من خالل تربيته
ب��دع��م م��ن ال��دول��ة� .أي�����ض�� ًا م��ن ب�ين امل��ه��ارات
املحلية التي �شدت انتباهنا وجود نبات الب�صل
بكرثة حيث �أخ�برن��ا �أح��د الفالحني امل�سنني
الذين ورثوا الفالحة «�أن رائحة الب�صل جتلب
ح�شرات حتمل بني �أجنحتها و�أطرافها غبار
الطلع فت�ساعد هي كذلك يف عملية التلقيح».
النخلة هي الأن�سب
بعد ه��ذه اخل��ط��وة ،تبقى �أن��ظ��ار الفالحني
موجهة �إىل الطور الأول لظهور الثمار امل�سماة
حملي ًا ر�شوم يف الفرتة ما بني مايو وج��وان
(م��اي��و وي��ون��ي��و) ،فقد تتعر�ض ه��ذه الأخ�يرة
لهجوم عنكبوت تعرف با�سم (ب��وف��روة) يف
اجلزائر .تبني هذه العنكبوت ع�شها يف �شكل
خيوط مغزلية بي�ضاء �أو رمادية حول الثمرة
مانعة و�صول ال�ضوء �إليها فيت�سبب ذل��ك يف
تعطل عملية البناء ال�ضوئي مما ي���ؤدي �إىل
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عمري  76سنة وما
زلت أفرح كاألطفال
حين تنزل أولى
قطرات الغيث
ويجري السيل حام ً
ال
معه الماء والطمي
الضروري لخصوبة
التربة
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اجلزائرية؛ من حلول مل�شاكلهم املرتاكمة فهم
يخ�شون خ�سارة �أعداد كبرية من النخيل زاد
طولها �إىل حد �صار من ال�صعب االهتمام بها،
والأدل على ذلك تلك احلقول والب�ساتني التي
�أهملت لهذا ال�سبب فقد قل �إنتاجها.
ومن بني امل�شاكل �أي�ض ًا التي تنتظر حلو ًال غزو
الأف��اع��ي (مب��ع��دل � 80أف��ع��ى يف ك��ل مو�سم)
واجلربوع الذي يتكاثر باملقابل كلما مت الق�ضاء
على الأفاعي .خ�صو�ص ًا مع وجود رغبة قوية
ل��دى بع�ض ال��ف�لاح�ين الج��ت��ن��اب ك�ثرة امل��واد
الكيماوية يف ظل تو�سع تلك التجارب �شاملة
�أ�شجار ًا مثمرة مثل :التفاح ،الكمرثي ،العنب
بكرثة ،وباقي احلم�ضيات ،وحتى التوت ،اللوز،
املوز�...إذ ت�سقى كلها بالتقطري.
الـرهانات امل�ستقبلية
يف ال�سنوات الأخرية �أ�صبح اجلنوب اجلزائري
قبلة للم�ستثمرين� ،سيزداد التو�سع فيه ح�سب
التوقعات ،بف�ضل تطبيق ما ُي�سمى باملخطط
الوطني للتهيئة العمرانية املمتد �إىل غاية
مم��ا �سيكون له انعكا�سات �إيجابية
ّ ،2030
على جمال الفالحة �أو ما ي�سمى باال�ست�صالح.
موارد طبيعية و�أخرى ب�شرية
تُ��ق��در م�ساحة اجل��ن��وب اجل���زائ���ري ح��وايل
م��ل��ي��وين ك��ي��ل��وم�تر م��رب��ع ،وت��ت��م��ي��ز م�ساحته
ال�شا�سعة هذه بتنوع ت�ضاري�سها (جبال ،رمال،

عروق ،)..مع وجود مائدة مائية جوفية مهمة
�إذ تكفي الآب��ار االرت��وازي��ة؛ املدرو�سة بعناية
واملراقبة؛ ال�ستغاللها دون ا�ستعمال للطاقة
وبالتايل تقل التكلفة خ�صو�ص ًا يف مناطق مثل
املنيعة ،زلفانة ،القرارة ،حا�سي لفحل ،وحتى
�إىل اجلنوب الغربي ك�أدرار ،وتوات .كما يتيح
اختالف الظروف الطبيعية �إمكانيات كبرية
لتنوع املحا�صيل الزراعية.
وباملقابل يتخرج �سنوي ًا من املعاهد الفالحية
امل��ت��واج��دة ع�بر خمتلف ن��واح��ي ال��ب�لاد �آالف
الإط���ارات (امل��وارد الب�شرية) بني مهند�سني
وتقنيني .كل ه��ذه العنا�صر �إذا ما ا�ستغلت
وفق ا�سرتاتيجية ر�شيدة وم�ستدامة مكنت من
�إح���داث تغيري ج��ذري يف قطاع الفالحة من
حيث �إدخ��ال معارف وبحوث علمية وتقنيات
حديثة تقدم حلو ًال للم�شاكل من خالل التحكم
يف نوعية وكمية الإن��ت��اج .ويف ه��ذا ال�سياق
ينتظر الكثري ال��دع��م يف جم��ال ال��زراع��ات
اال�سرتاتيجية كالقمح وال��ك��روم والبطاطا،
واخل����روج م��ن امل�شاكل ال��ت��ي ت�صنعها وف��رة
الإن��ت��اج كما يحدث م��ع بع�ض املحا�صيل يف
بع�ض املناطق كمح�صول البطاطا الذي جنح
ب�شكل ملفت للنظر مبنطقة وادي �سوف يف
اجلنوب ال�شرقي عند احلدود التون�سية ،لكن
يف ظل غياب م�ؤ�س�سات تتكفل بعملية التخزين
والت�سويق وحتى ال�صناعات الغذائية التحويلية
يتحول الإنتاج الوفري �إىل عبء.
امل�ستقبل هو ال��زراع��ة ...هو ال��ع��ودة خلدمة
الأر�ض وفق ما يحفظ لها خ�صوبتها ...عبارة
ظل يرددها على م�سامعنا �أحد الفالحني وك�أنه
يريد �أن يح ّمل اجلميع هذه الأمانة.
هل ي�صمد نظام ال�سقي التقليدي
�إن ال��داخ��ل �إىل والي��ة غ��رداي��ة ع�بر الطريق
ال��وط��ن��ي رق���م واح����د؛ ال����ذي �أجن����زه �شباب
اخلدمة الوطنية يف �سنوات ال�سبعينيات؛ ي�شد
انتباهه منظر واحات النخيل التي متتد و�سط
الرمل وال�صخر الأ�صم ،حيث تقول احلكاية �إن
املنطقة كانت يف القدمي بيداء قاحلة ال ي�سمع

فيها �إال �صوت الرياح وال يرى �إال احلجر الأ�صم
ّ
حط بها الرجل ال�صحراوي رحاله ليبد�أ رحلة
التحدي...
م��ع غ���روب ال�شم�س وط��ئ��ن��ا �أر�����ض غ��رداي��ة
قاطعني م�سافة  600كلم ج��ن��وب اجل��زائ��ر
العا�صمة ،وبالنظر �إىل موقعها فهي تعترب
ب��واب��ة ال�����ص��ح��راء ال��ك�برى ت�ترب��ع على �سهل
يقع �أ�سفل جمموعة من اجلبال .يتخلل هذا
ال�سهل واد يطلق عليه وادي ميزاب .ويف هذه
املنطقة ال�صحراوية ال�صخرية ،حيث يح�سب
لكل قطرة �ألف ح�ساب ويو�ضع لكل �شرب �ألف
تخطيط ،راح الإن�سان يط ّوع ال�صخر ليبني
فوقه م�سكنه تارك ًا الرتبة للزراعة ،ف�أ�صبحت
بذلك معادلة «امل�سكن واخل�ضرة» حا�ضرة يف
كل ح�ساباته ،فال يجوز لأي طرف من املعادلة
�أن يحل حم��ل الآخ���ر ح�سب الأع����راف .هذا
الن�سيج البديع ال��ذي يجمع بني واح��ات من
نخيل وق�صور من م��واد بناء حملية قد �ألهم
الكثريين ومنهم املهند�س املعماري الفرن�سي
لوكوربزي».« Le Corbusier
ولأن��ن��ا نعلم ج��ي��د ًا �أن غ��رداي��ة ه��ي منطقة
جافة ت�شكو من قلة ت�ساقط الأمطار وتذبذب
ف�صوله ،حوايل  45ملم بال�سنة �أي ما يعادل
ع�شرة �أيام ممطرة يف ال�سنة� ،س�ألنا عن �سر
هذه الواحات الغناء التي متتد على طول �سهل
وادي ميزاب ذي � 86ألف كيلومرت؟
الإن�سان و�صراع البقاء
ال ميكن اكت�شاف �أ���س��رار غ��رداي��ة �إال مبعية
مر�شد �سياحي من �أهل املنطقة ،ويف جولتنا
هذه رافقنا عمر عدون من بني يزجن الذي
�أخربنا قائ ًال�« :إن �إ�صرار الإن�سان على البقاء
والتعمري يف غ��رداي��ة دف��ع��ه �إىل التفكري يف
نظام �سقي حمكم من حيث ا�ستخراج املياه
وجتميعها وتوزيعها توزيع ًا عاد ًال».
ويعترب هذا النظام الر�شيد الذي �أر�ساه الأوائل
منذ ح��وايل ثمانية ق��رون م��ن �أق���دم و�أ�صلح
�أنظمة ال�سقي يف العامل يالئم باخل�صو�ص
امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة ،وه���و منت�شر ع�بر �أغ��ل��ب
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واحات غرداية وق�صورها اخلم�س ،مما ي�سمح
با�ستغالل املياه ا�ستغال ًال كام ًال ،بحيث ت�ستفيد
ك��ل ن��اح��ي��ة م��ن ح�صتها م��ن ه���ذا العن�صر
احليوي مبا يكفي حاجيات ال�سكان املعي�شية
وكذا الفالحية.
وح�سب امل�شرفني عليه من بع�ض �أبناء املنطقة
الذين ما زالوا يت�شبثون به كما هو ال�ش�أن يف
ناحية بني يزجن ،فهو يعتمد ،على النقاط
التالية :اجت��اه��ات الأودي����ة ،نقاط تالقيها،
حدودها ،و�أخ�يرا جماريها .وما زال البع�ض
�إىل يومنا ه��ذا يقيمون الآب���ار التي جت��اوزت
الآالف ك�صدقة جارية ي�ؤمها النا�س من كل
جهة مللء ما يحتاجونه من مياه هي لل�شرب
فقط �أو لتح�ضري ك���أ���س ال�شاي ذي النكهة
اخلا�صة ،ف��ه���ؤالء يحبذون مياه الآب���ار لأنها
�سائغة وخالية من مادة الكل�س امل�ضرة.
عيون باجتاه ال�سماء
لقد �سمحت لنا زيارتنا لنظام ال�سقي الكائن

مبنطقة تاجننت مب�شاهدة العنا�صر الأ�سا�سية
املكونة ل��ه وتتمثل يف ثالثة �أج���زاء متكاملة
ت�ضمن جر املياه و�صرفها ثم توزيعها ،وهي:
�سواقي التوزيع وال�سدود والأم�شاط .كل هذه
العنا�صر موجودة يف بداية ال�سيل نظر ًا ملالءمة
املكان ،على خالف نهاية ال�سيل حيث تكون
الآبار مهي�أة حلجز املاء.
حني يفي�ض ال��واد ج��راء ن��زول الأمطار تغمر
املياه الواحات وهنا ي�أتي دور النظام التقليدي
يف ا�ستغالل ه��ذه النعمة بحيث ج��زء منها
يوجه عرب جمار وا�سعة نحو الواحات لرتتوي
�أ ّما الفائ�ض؛ يبينّ املهند�س باحمد اللوت من
دي��وان حماية واد م��زاب وترقيته؛ في�صرف
نحو ال�سدود عرب منافذ �أن�شئت على م�شارف
الواحات للتحكم يف كمية املياه املتدفقة ،ف�إذا
امتلأت ال�سدود يعود الباقي �إىل جمرى الواد
مغذي ًا بذلك الطبقة اجلوفية �أثناء �سريانه.
�أ ّم��ا الب�ساتني املرتفعة والتي ال ت�صلها مياه

الغدير حتفر �أمامها حفر عميقة متتلئ �أثناء
جريان ال�سيل تدعى باللهجة املحلية « � ّأجام»،
ثم ي�ستخرج �أ�صحاب ه��ذه الب�ساتني ح�سب
م��ا رواه لنا �أح��ده��م كمية امل��ي��اه املحتجزة
م�ستعملني الدواب على الطريقة التقليدية قبل
�أن جتف احلفر �أو ينفذ ما�ؤها �إىل الأعماق.
اجلفاف قادم
ولأن الف�صل ف�صل �شتاء ،توقعنا وجود املياه
ب��وف��رة غ�ير �أن ال�سيد باعلي �صالح رئي�س
جمعية حماية البيئة لبني يزجن ذكر لنا �أن
ب��داي��ة ه��ذه ال�سنة ك��ان��ت �شحيحة م��ن حيث
الأمطار وهذا هو حال غرداية تتذبذب فيها
حياة الإن�سان بتذبذب الغيث .ف�أحيان ًا يكون
الطوفان يف دقائق و�أحيان ًا جتف ال�سواقي حتى
لأك�ثر من ثالث �سنوات حتى تبدو كتجاعيد
حفرها الزمن.
فيما م�ضى وبف�ضل ال�صيانة الدائمة لأجزاء
ن��ظ��ام ال�سقي ���ش��رح لنا ال�سيد �أح��م��د بكاي
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�أحد �شيوخ املنطقة املع ّمرين « كانت الظروف
القا�سية ال ت�ؤثر كثري ًا يف وفرة املياه لأننا كنا
نتهي�أ للجفاف حتى يف �أوج اخل�صب وكانت
�أعيننا ال تغفل عن رعاية و�صيانة نظام ال�سقي
هذا ».ثم وا�صل حديثه الذي يبعث القلق على
م�صري ه��ذا الإرث الثمني ذاك����ر ًا لنا كيف
نق�صت �أعمال التويزة وهي العمل اجلماعي
ال��ت��ط��وع��ي ب��غ��ر���ض ت��رم��ي��م الأج�����زاء التالفة
وتنظيف املمرات من الروا�سب التي تعرقل
تدفق املياه عربها .زيادة على زحف اال�سمنت
ال��ذي �أكت�سح الأرا���ض��ي املخ�ص�صة للزراعة
ب�سبب تخلي النا�س ع��ن الن�شاط الفالحي
(الزراعي) الذي كان امل�صدر الأ�سا�سي لرزق
العائالت يف وقت �سابق.
وا�صلنا توغلنا داخ��ل الب�ساتني وه��ذه امل��رة
داخل تلك املحيطة بق�صر تغردايت يف اجلهة
ال�شمالية للوالية باجتاه �ضاية بن �ضحوة حيث
ال ُي�سمع فيها �إال �صوت ال��دواب والع�صافري
من حني لآخر ،التقينا ب�أحد الفالحني يف زيه
التقليدي ،ورغم كرب �سنه �إال �أن عزمية ال�شباب
مل تفارقه ،وحني �أدرك �سبب جميئنا ا�سرت�سل
قائ ًال «عمري � 76سنة وما زلت �أفرح كالأطفال
حني تنزل �أوىل قطرات الغيث ويجري ال�سيل

حام ًال معه املاء والطمي ال�ضروري خل�صوبة
الرتبة» ثم �أ�شار بيده «حتى هذا البيت الذي
ع�شت فيه �أغلب �سنوات عمري �صنعته من طني
الواد فهو منع�ش �صيف ًا ودافئ �شتاء».
هذه الفرحة مل يدم �أثرها طوي ًال يف نفو�سنا
حني وقعت �أعيننا على �أجزاء كبرية من نظام
ال���ري التقليدي ب��ه��ذه الناحية وق��د تهدمت
ودف��ن��ت حت��ت ال��رم��ل وب��ق��اي��ا ج���ذوع النخل.
فربغم وجود هيئة حملية ت�سمى «�أم ّناء ال�سيل»
ت�شرف على ت�سيري و�صيانة النظام �إال �أن
جمهودها لوحدها يبدو جلي ًا غري كاف.
هل من خطة لإنقاذ ما تبقى؟
�صنفت والي���ة غ��رداي��ة ع��ام  1982م��ن قبل
اليون�سكو كرتاث عاملي حممي ويعترب النظام
التقليدي لت�سيري وتق�سيم مياه ال�سيل تراث ًا
وذاك��رة حية وجبت حمايته ،لكن مفاج�أتنا
ك��ان��ت ك��ب�يرة ح�ين �أخ�ب�رن���ا ال�����س��ي��د باحمد
الل��وت؛ مهند�س معماري ب��دي��وان حماية واد
مزاب وترقيته؛ ب�أنه ال توجد ميزانية ل�صيانة
وترميم النظام ،بل االعتماد يف ذل��ك فقط
على تربعات املح�سنني من حني لآخر ،لكن يد
واحدة ال ت�صفق.

ولأن اجلزائر ،ح�سب تقارير خ�براء التنمية
يف الأمم املتحدة مبنا�سبة اليوم العاملي للمياه
لهذه ال�سنة ،هي من بني الدول التي ُيتوقع �أن
تدخل دائرة الفقر املائي يف ال�سنوات القادمة
تعجل باتخاذ التدابري الالزمة للت�سيري
�إن مل ّ
العقالين ملواردها املائية ،الأمر ذاته ينطبق
على نظام ال�سقي التقليدي الذي �أدى �إهماله
�إىل الكارثة التي عا�شتها والية غرداية ب�أكملها
يف �شهر �أك��ت��وب��ر � ،2008إذ ت�سبب ت�ضييق
جمرى ال�سيل ب�سبب البناء الع�شوائي داخله
وكذا غلق املنافذ وه�شا�شة بع�ض �أجزاء النظام
يف عدم التحكم يف كمية ال�سيل املتدفقة والتي
ت�سببت يف �أ�ضرار بليغة يف الأرواح واملمتلكات.
بالأم�س وجد �ساكن غرداية نف�سه وحيد ًا يف
�صحراء قاحلة ،ولي�س يف ي��ده �سوى �أدوات
بدائية وكان اجلفاف �أمامه واجلفاف وراءه،
�أح�س �أن��ه هالك ال حمالة فا�ستح�ضر عقله
و�إرادت���ه وق��رر البقاء ،فهل ي�ستح�ضر �ساكن
اليوم �سيناريو امل�ستقبل ويكون خري خلف ملن
�سلف؟ و�أخ��ت��م م��ق��ايل ه��ذا يف ه��ذه الأب��ي��ات
رثاء حلال هذه النخلة التي كانت تزهو يوم ًا
بخ�ضرتها واليوم �أجربت على االنحناء ولكن
�أكيد دوام احلال من املحال:
ُقل للذي هجرين يوم ًا
حتما �سرتجع �إ ّ
يل يوم ًا
وتدرك �أنني ثروة ال تزول
و�أنني �أ ِر ُث الأر�ض بعد البرتول
ُكنتُ الزاد وامليعاد لأجدادك
�شيء لأحفادك
فهل يبقى من الذكرى ٌ
ُخ ِلقت لأب�سط ر�أ�سي �إىل ال�سماء
لكنك َجهِلت و�أجربتني على االنحناء
للعط�ش والإهمال تركتني
خيتني
وبني القطع واحلرق ما رّ
ُقل للذي �سلبني ُخ�ضرتي
ما عا�ش ِن ْ�س ُلك لو ال ثمرتي
�أنا النخلة من طينة �آدم
�أنا النه�ضة للجيل القادم

