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 هوارد املٍاه يف إفرٌقٍة 
 هن خالل رحلة التجانً يف القرن 

 الثاهن اهلجري/الرابع عشر املٍالدي
 د/ عبذ احللٍن علً رهضان دوٌن
 أستاذ التاريخ اإلسالمي المساعد 

 جامعة المنصورة-كمية اآلداب
 هلخص البحث: 

ًفيً ًبيا كمركا ًالتيًزاركىًا ًلمبمداف ًالتاريخ مفًمصادر ميًمًا ًبرحالتيـًمصدرًًا ًالمغاربة ًالرحالة ًًشًكؿ ًً ًً ًً ًًً ًًًًً ًً ًًًً ًًًً ً ًً ًًًًًً ًً ًً ًًًً ًًً ًًً ًً  ًًًًً ًًًًن ًًًًًً ًً ًً ًًً ًً ًًًًًًًًً ًًًً ًن ً
ًالميمةً ًالرحالت ـ،ًكمفًىذه ًالتجانيًً–رحالتي ًالمياًهً–رحمة ًلمحديثًعفًمكارد ًتعدًمصدرًاًميًما ًًًالتي ًً ًًًًً ًً ًًً ً ًً ًً ً ًًً  ًًًًً ًًًًن ًًًًًً ً ًًً

ًنزؿً ًالتجانيًمشاىداتوًعفًكؿًمكاف ًالفترة،ًحيثًسجؿ ًتمؾ ًفي ًإفريقية ًبيفًفي ًفيما ً؛ ًالرحمةً ًأثناء فيو
عفً كنبذًة ًفيوً، ًالماء ـًكالمكقعًكمكرد ًاالس ًفتناكؿ: كثقافتوتكنسًكطرابمس ًً.تاريخوًكعاداتوًكتقاليدًه

ًالماء،ًحيثً ًيدندفًحكلوًىك ًالذمًكاف ًالياجس ًأف ًالتجاني، ًقراءةًرحمة ًلناًمفًخالؿ كيتبيف
ًأمرًطبيعيًككفً ًالشاغؿ،ًكىذا شغمو ًأماكنوًكمسمياتو،ًحتىًغدًا ًالتحدثًعنوًككصؼ ًيكثرًمف كاف

ًاألحكاؿً ًفيًكؿ ًفالماء ًالماء، ًفقد ىك ًفيوًكيخشاًه ًيفكر ًأكثرًما ًالبيداء ًفي ًالحياةالمسافر ًً.ىك
ًالىتماـً ًكذلؾ ًإفريقية؛ ًبالد ًفي ًالمياه ًلمكضكع ًالباحث ًاختيار ًكاف ًالمكضكع: أىمية
ًلناًمكاردً ًاىتماًماًخاًصا؛ًفيصؼ ًأعطىًالتجانيًالماء ًالماءًفيًرحمنو،ًحيث ًًًالتجانيًبمكضكع ًً ًًًً ًً ً ً ًً ًًً ً ًً ً ًًن ًً ًً ًً ً ًً ًًًً ًً ً ًً ًً ً ً ً ًً ً ًً ًًًًًًً ًً ًً ً ًً ًًًًًً ًًًً ً ًً ً ًًً
ًاالستفادةًمفًتمؾًالمكارد، ًالمياهًفيًبالدًإفريقية؛ًبدايةًمفًتكنسًكانتياءًبطرابمس،ًككذاًكيفية

ًكبعضًالقضاياًالمتعمقةًبتكزيعًالمياهًفيًبالدًإفريقية.
ًالمياهًكصفًًا ًتناكلتًمكارد ًـث ًالرحمة، ًبالتجاني:ًصاحب ًالتعريؼ ًبدايتيا ًفي ًالدراسة ًتناكلت ًًكقد ًًن ًًًً ًً ًًًًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًً ً ًًًً ً ًً ًًً ًًً ًًًًًً ًً ًًًًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًًًًًًً ًً ًً ًً ًًً
ًمكاردً ًـث ًاآلبارًكالعيكف، ًمياه ًـث ًاألنيارًكاألمطار، ًفتحدثتًعفًمياه ًالتجاني، ًًًكتحميالً،ًكماًشاىدىا ًًًًًًً ًً ً ًً ًًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ً ًً ًًً ًًً ًًًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًًن ًًً ًً

ًالمستحدثة ًذلؾًعمىًالمياه ًالمياهًكاستغاللياًكأثر ًتكزيع ًبالمياه،ًككيفية ًالخاصة ًالمنشآت ًتناكلت ًـث ،
ًذلؾ. ًفي ًالدكلة كدكر ًالمياًه ًبتكزيع ًالمتعمقة ًالقضايا ًبعض ًـث ًإفريقية، ًفي ًاالقتصادمًكاالجتماعي ًالنشاط
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Water resources in Africa through El Tijani's journey 
The eighth century AH / fourteenth century A.D. 

The trips of Moroccan constitute a significant source of history of the 
countries they visited and tour through these journeys. Among these significant 
trips Al-Tijani trip - which is an important source for information on water 
resources in Africa during that period- 8th century H.  Al-Tijani recorded his 
observations about every place he visited during his trip Between Tunis and 
Tripoli; this includes name, locations, and water resource therein; moreover, he 
wrote also a summary of their history, customs, traditions and culture 

Al-Tijani trip revealed that he was clearly interested in water resources, as 
he frequently talk about them and describe their places and names, even it 
turned to be his main object. This seems to be normal as any traveler in the 
desert would be obsessed mainly of water and fear all time of water shortage or 
loss, as water is life simply.   

The importance of the topic: the choice of the topic of water in African 
countries was due to Al-Tijani’s interest of the issue of water in his journey, 
where Al-Tijani paid special attention to water resources. He describes in details 
water resources in African countries, beginning by Tunisia and ending in Tripoli, 
as well as how to benefit from these resources and some issues related to water 
distribution in African countries 

In the beginning, the paper dealt with the biography of Al-Tijani, the traveler 
and writer, and then discussed water resources, as witnessed by Al-Tijani. 
Moerover, it questions the economic and social activities in Ifriqiya, and some 
other issues related to water distribution and the state's role in this 
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إفًدراسةًمكضكعًمكاردًالمياهًفيًإفريقيةًجزأًالًيتجزأًمفًحاضرًإقميـًبالدًالمغربًًًًًً
ًاألمطار،ًكيرتبطًذلؾًب التقمباتًالمناخية،ًككيفيةًاألدنى،ًحيثًيعتمدًسكافًىذاًاإلقميـًعمىًمياه

ًاالستفادةًمفًمصادرًالمياه.ً ًتعظيـ
ًًًًشًكؿًالرحالةًالمغاربةًبرحالتيـًمصدرًاًميًماًمفًمصادرًالتاريخًلمبمدافًالتيًزاركىاًكمركًاً ًًًًً ًً ًًًً ًً ًً ً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًًًً ًًً ًًً ًً  ًً ًًً ًًًًن ًًًًًً ًً ًً ًًً ًً ًًًًًًًًً ًًًً ًن ً

ًالتجانيًً–بياًفيًرحالتيـ،ًكمفًىذهًالرحالتًالميمةً ًلمحديثًً–رحمة ًًالتيًتعدًمصدًراًميًما ًً ً ًًً  ًً ًًً ًًًًن ًًًًًً ً ًًً
ريقيةًفيًتمؾًالفترة،ًحيثًسجؿًالتجانيًمشاىداتوًعفًكؿًمكافًنزؿًفيوًعفًمكاردًالمياهًفيًإف

ًالماءًفيو،ًكنبذةًعفًتاريخوً ًاالسـًكالمكقعًكمكرد أثناءًالرحمة؛ًفيماًبيفًتكنسًكطرابمسًفتناكؿ:
ًكعاداتوًكتقاليدهًكثقافتوً.ً

ًأفًالياجسًالذمًكافًيدندفًحكلوًىكً ًلناًمفًخالؿًقراءةًرحمةًالتجاني، الماء،ًكيتبيف
ًأماكنوًكمسمياتو،ًحتىًغداًشغموًالشاغؿ،ًكىذاًأمرً حيثًكافًيكثرًمفًالتحدثًعنوًككصؼ
ًاألحكاؿً طبيعيًككفًالمسافرًفيًالبيداءًأكثرًماًيفكرًفيوًكيخشاهًىكًفقدًالماء،ًفالماءًفيًكؿ
ًالسفر،ًحيثًيبتعدًالمرءًعفًمكاطفًالمي ًالحقيقةًأكثرًفيًحاؿ اهًىكًالحياة،ًكلكفًتتجمىًىذه

ًمفً ًقطعة ًفالسفر ًفييا، ًيعرؼًمصيره ًال ًالتي ًالصحراء ًأسير ًكيصبح ًالبشرية، كالتجمعات
ًالمياهًالطبيعيةًمفً العذاب،ًكفقدًالماءًفيًمثؿًىذاًالمكطفًيعنيًالمكتًالمحتـ، كتتحكؿًمصادر

ًالنجاة،ًكالرحمةًالتيًالًيستغنيًعنياًالعبد فيًًاألمطار،ًكاألنيار،ًكالعيكف،ًكالبحيراتًإلىًطكؽ
تتجمىًفيًحالةًالسفرًعمىًصكرةًالتماـ. ًأكًغيرىا،ًكلكنيًا ًالمكاطف ًمثؿًىذه

ًكذلؾًالىتماـًً:أىمية الموضوع ًإفريقية؛ ًفيًبالد ًالباحثًلمكضكعًالمياه ًاختيار كاف
ًلناًمكاردً ًاىتماًماًخاًصا؛ًًفيصؼ ًالتجانيًالماء ًأعطى ًًًالتجانيًبمكضكعًالماءًفيًرحمنو،ًحيث ًً ًًًً ًً ً ً ًً ًًًً ً ًً ً ًًن ًً ًً ًً ً ًً ًًًً ًً ً ًً ًً ً ً ً ًً ً ًً ًًًًًًً ًً ًً ً ًً ًًًًًً ًًًً ً ًً ً ًًً

ًاالستفادةًمفًتمؾًالمكارد،ًالمياهًفيًبالدًإفًر يقية؛ًبدايةًمفًتكنسًكانتياءًبطرابمس،ًككذاًكيفية
ًكبعضًالقضاياًالمتعمقةًبتكزيعًالمياهًفيًبالدًإفريقيةً.
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ًتناكلتًبعدً ًثـ ًالتعريؼًبالتجاني:ًصاحبًالرحمة، ًتناكلتًالدراسةًفيًبدايتيا كقد
ً ًالتجاني، ًشاىدىا ًكما ًكتحمياًل، ًكصًفا ًالمياه ًمكارد ًذلؾ ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًنً ًً ً ًً ً ًًن ً ً ً ًًً ً ًً ً ًً ًً ًً ً ًاألنيارًًً ًمياه ًعف فتحدث

ًعمىً ًالمكارد ًتمؾ ًكأثر ًالمستحدثة، ًالمياه ًمكارد ًثـ ًكالعيكف، ًاآلبار ًمياه ًثـ كاألمطار،
النشاطًاالقتصادمًلمسكاف،ًكًبعضًالعاداتًاالجتماعيةًفيًإفريقية،ًثـًتناكلتًالمنشآتً

ً.ككيفيةًتكزيعًالمياهًكاستغاللياًالخاصةًبالمياه،
،ًلذلؾًرأيناًأىـًكازدىارىايعدًالماءًىكًالعنصرًاألساسيًفيًقياـًالحضاراتً

الحضاراتًاإلنسانيةًقامتًحكؿًمجارمًاألنيارًالكبرل،ًحيثًإفًأىميةًالماءًفيًحياةً
اإلنسافًجعمتو،ًيؤسسًكيانوًالحضارمًكالثقافيًفيًبعضًاألحيافًحكؿًمصادرًالمياهً

ً.(1)كامتدادىًاًكمجارييا
ًأبيًالقاسـًالتجاني،ًًالتعريف بالتجاني ورحمتو:ًًًً ىكًأبكًمحمدًعبداهللًبفًمحمدًبف

ًاألقصى ،ًإلىًتكنسًفيًعيدًالدكلةًالحفصيةًنسبةًإلىًقبيمةًتجاف،ًالتيًنزحتًمفًالمغرب
ًعب ًبيفًسنتيً)دحيثًكلد ًبتكنس،ً(1)ـ(1170–1171ق/076ً-076اهللًالتجانيًما ًكنشأ .

ًأبيًحفصًعمرًبفًكتمقىًتعميموًفيياًعمىًيدً ًًأبيو،ًالذمًكافًيعمؿًكاتًباًعندًالسمطافًالحفصي ًً ً ًً ًً ًً ًً ًًًً ً ًً ًًًً ًً ًً ًًًًًً ً ًًًًن ًًً ًًًً ً ًً ًً ًًًًًًًً ً

                                                           
كتابًًضمفأحمد:ًحكؿًاستمرارًأحدًمظاىرًالدياناتًالمائيةًالقديمةًبمغربًالعصرًالكسيط،ًًسراج(1ً)

ًسمسمةً ًالثاني، ًالحسف ًجامعة ًاإلنسانية، ًاآلدابًكالعمـك ًمنشكراتًكمية ًفيًتاريخًالمغرب( )الماء
 .167ـ،ًص1999الرباط،ً-(،ًمطبعةًالمعارؼًالجديدة11ندكاتًكمناظرات،ًرقـً)

،1967ًلبناف،ً،ًبيركتً،مكتبةًالمثنى،ًدارًإحياءًالتراثًالعربيً،عمرًرضاًكحالةً:ًمعجـًالمؤلفيف(1ً)
 .99،ًص0جً
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(ً ًزكريا 1196ً-1186ىػ/096-089أبى ًالحفصية ًالدكلة ًسمطاف ًسنةً(3)ـ(، ًكفي ،
ًالشرقيةًمف1186ًىػ/086 ًاألجزاء ًيضـ ًقسـًشرقي: ًإلىًقسميف؛ ًالحفصية ًانقسمتًالدكلة ـ

ًأبكًحفصًعمر(1)أراضييا،ًعاصمتوًتكنس ًالسمطاف ًأبىًزكرياً،ًكقسـًغربي:ًيضـًً،ًعميو بف
ًأبيً ًبف ًيحي ًزكرياء ًأبك ًالسمطاف ًعميو ًبجاية ًكعاصمتو ًالدكلة ًأراضي ًمف ًالغربية األجزاء

ً.(9)إسحاؽ

                                                           

(1ً )ًً ًيحيىًًً ًبف ًأبىًحفصًعمر ًالشيخ ًإلى ًتنسب ًالتي ًالبطكف ًأحد ًكىـ ،ً ًبنكًحفص ًأقاميا ًالحفصية الدكلة
ًالمكحديف،ً ًاستقاللوًعف ًأبىًحفص ًبف ًالكاحد ًبفًعبد ًيحيى ًأبكًزكرياء ًأعمف ًنشأتًدكلتيـًعندما الينتانى،

ًإفريقيةًسنةً ًًًًككافًكالًياًعمى ًًًً ًً ًًًً ًً ً ًًًًًن ًً ًً ًبأمير1118ىػ/010ًًً ًالحفصيةًًكفدًًـ،ًكلقب ًالدكلة المؤمنيف،ًكيعتبرًمؤسس
ًإفريقيةًحتىًسنةً ًفيًحكـ ًالحفصية ًالدكلة ًالفارسية1676ًق/981ًاستمرت ًالقنفذ: ًانطر:)ابف ًلممزيدًعنيا ـ

ًالحفصيةً ًالدكلة ًتكنس،ًً–فيًمبادئ ًالتركي، ًالمجيد ًالنيفر،ًكعبد ًالشاذلى -166ـ،ًص1908تحقيؽًمحمد
ًالدكلت160 ًتاريخ ًالزركشي: ًالمكحديةًكالحفصيةً؛ ًتكنس،ًطًً–يف ـ.،ًًص1900ًً،1تحقيؽًمحمدًماضكر،
ًالقرف16-96 ًالحفصيًمف ًالعيد ًإفريقيةًفي ًبرنشفيؾً:تاريخ ًالساحميً-ـ16ًً-19ً؛ًركبار ،ًترجمةًحمادم

 .60-61،ًص1ًـ،جػ1988بيركتً،ً

(1ً)ًًً ًبأرضًالمغربًتقعًعمىًساحؿًتونسً ًذكرًالقزكينيًأفًتكنسًمدينةًكبيرة البحر،ًكىيًقصبةًبالدً:
ًًًإفريقية،ًكىىً"أصمحًبالدىاًىكاءًكأطيبياًماءًكأكثرىاًخيًراًكبياًمفًالثمارًكالفكاكوًماًالًيكجدًفيًغيرىاً ً ًً ًً ًً ًًً ًً ً ًًً ًًًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًًًً ًً ً ًًًًن ًًًً ًً ًً ًًًً ًًً ًً ً ًً ًًًً ً ًًً ًً ًً ً ًً ًًًً ًًًًًًً ًً ًً

ًكطعماًً ًًًًًنمفًبالدًالمغربًحسًنا ًً ًًًن ً ً ً ً ًًًًًًً ًً ً ًبفًمحمدًبفًمحمكد:ًآثار"ًًً البالدًكأخبارًالعباد،ًدارًًالقزكيني،ًزكريا
عبدًالحؽ،ًابفًشمائؿًالقطيعي:ًمراصدًاالطالعًًعبدًالمؤمفًبف ؛179بيركت،ً)د.ت(،ًصً–صادر

،ًج1611بيركت،ًالطبعةًاألكلى،ًً-عمىًأسماءًاألمكنةًكالبقاع،ًدارًالجيؿ  .181،ًص1ىًػ
(9)ً ًكالخبرًفابفًخمدكفً ًالعبرًكديكافًالمبتدأ ًمفًذكمًالشأفًًتاريخًي: العربًكالبربرًكمفًعاصرىـ

 .766،ًص0ًًجـً،1666ً،ًبيركت،ً:ًخميؿًشحاتةتحقيؽًاألكبر،
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ًأبكًحفصًعمرًفيًسنةًً ـ،ًفتكلىًمفًبعده1196ًىػ/096ثـًتكفيًالسمطافًالحفصي
ًاهللًمحمدًالكاثؽ) ًأبكًعبد ًأبناءًالسمطافًالمستنصر،ًكىكًالسمطاف -1196ىػ/769-096أحد

ًأبكًالبقاءً(1)أبيًعصيدةًًبًالممقب(1ً)ـ(1969ً ًاألمير .ًككافًعمىًاألجزاءًالغربيةًفيًبجاية
ًأبىًزكرياًي ًإسحؽً)ًخالدًبف ًأبي ـ(،ًالذمًكافًقدًنجح1911ً-1199ىػ/711-099حيىًبف

ًأبيًالبقاءً ًبيف ًاتفاقًا ًاالستيالءًعمىًبجايةًكقسنطينة،ًككقع ًالعربيةًفي ًًًًبمساعدةًبعضًالقبائؿ ًً ًً ً ًًًً ًً ً ًًًًن ًًً ً ًً ًًًًًً ً ًً ًً ًًًً ً ًً ً ًً ًًً ًً ً ً ًً ً ًً ًًًً ًًًًً ًً ًً ًًً ً ًًً ًً ً ًً ًً
ًأمالكوًكأضحىً ًاآلخر ًأنوًإذاًتكفيًأحدىماًقبؿًاآلخرًكرث ًاهللًمحمدًالكاثؽًعمى خالدًكأبكًعبد

ًب ًالحفصية ًالدكلة ًالشرقسمطاف ً.9)كالغربيًيقسمييا ًعاـً( ًالكاثؽ ًالسمطاف ًكفاة كبعد
ًالسمطاف1969ًىػ/769 ًالذلًكافًقدًعقدهًسمفًاًمع ًاالتفاؽ ًإلىًتكنسًحسب ًًـ،ًتكجوًأبكًالبقاء ًً ًً ًًًً ًً ًًًًن ًًً ًً ًًًً ً ًً ًً ًًًًً ًً ًً ًً ً ً ً ًً ًً ًً ً ًًًًًً ًً ًً ً ًًًًًً ًً ًً

ًإنوًكجدًالحفصييفًفيًتكنسًقدًبايعكاًأميًراًحفصًياًآخر،ًكفيًتمؾًاألجكاء،ً ًًًًًأبيًعصيدة؛ًإال ً ً ًً ً ًً ًً ًً ًًً ً ًً  ًًً ًً ً ًًًًن ًً ًً ًًً ًً ًًً ً ًً ًً ً ًً ً ًً ً ًً ًًًًًًًًًًًً ًً ًًً ًً ً ًً ًً
فصيًيدعىًأبكًيحيىًزكرياًالمحيانيً،ًالذمًكافًفيًرحمةًكصؿًطرابمسًأحدًأمراءًالبيتًالح

ًأبكً ًاألكضاعًتنازؿ ًاضطرابًاألمكرًفيًالسمطنةًالحفصية،ًكأماـًتفاقـ إلىًالمشرؽ،ًكاستغؿ
ًالحفصيةًألبىًيحيىًزكرياًالمحياني ،ًكقدً(6ـ)1911ىػ/711فيًعاـًًالبقاءًخالدًعفًحكـًالدكلة

ًاإلنشاءًبالبال ًأبيًعصيدة،ًكمفًبعدهًالتحؽًالتجانيًبديكاف طًالحفصيًفيًعيدًالسمطافًالكاثؽ
                                                           

ً:،ًتحقيؽًكتقديـًنكرانيةًفيًمفاخرًالدكلةًالحفصية:ًاألدلةًالبينةًالأبكًعبداهللًمحمدًبفًأحمدًالشماعًً(1)
 .89،ًص1986ًمً،ًالدارًالعربيةًلمكتاب،ًالطاىرًبفًمحمدًالمعمكًر

ًميًييعكدًلقبًأبً(1ً) اًقتؿًالسمطافًًالدًالكاثؽًفيذكرًابفًالشماعًأنو:ً"ًلمعصيدةًإلىًحادثةًكقعتًيـك
وً،ًففرتًإلىً،ًكانتًإحدلًجكاريوًحامؿًباثؽًبفًالسمطافًالحفصيًالمستنصرىًالًكييحًأبكًزكريا

ًالمرجاني ًالشيخ ًرباط ،ً ًالمرجانيكأن= ًالشيخ ًفسماه ًىناؾ، ًبوًًجبتو ًفرحتو ًمف ًكأطعـ ًاهللً، عبد
 .89البينةً،ًصًً.ًانظر:ًابفًالشماعً:ًاألدلةأبكًعصيدةالناسًعصيدةًالحنطةًفأسماهًالناسً

 .01اريخًالدكلتيفًالمكحديةًكالحفصية،ًصً:ًت؛ًالزركشي89ًاألدلةًالبينةً،ًصًابفًالشماعً:ً(9ًً)
 .68ً،ًصً؛ًالزركشي:ًالمصدرًالسابؽ89ًًصً،ًابفًالشماعً:ًالمصدرًالسابؽًً(6ً)
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ًلنفسوًفاصطفاهًـ(،1918-1911ىػ/718-711)ًالمحيانيًزكرياًيحيىًأبيًالسمطاف
ًالعالمةًبخطةًالمعركؼ(1ً)رسائموًديكافًكرئيسًالخاصًكاتبوًكأصبحًخاصتو،ًمفًكجعمو
كعالكةًعمىًتكليوًالكتابةًكاإلنشاءًلوًمؤلفاتًنثريةًمنياً"الدررًالنظيـًكنفحاتً.(2)الكبرل

،ًكغيرىاًمفً(6)ركسًكنزىةًالنفكس"ًع،ًكمنياً"تحفةًال(9)النسريفًفيًمخاطبةًابفًشبريف"ً
مفًمادةًجغرافيةًالمؤلفات،ًكتعدً"رحمةًالتجاني"ًمفًأىـًمؤلفاتوًكأكثرىاًشيرةًلماًتحتكيوً

ً.كأدبيةكتاريخيةً
                                                           

 .09ً-01صًًنفسو،الزركشيً:ًًً(1)
(1)ً ًتعتبرًً ًإفريقيةفيًالحفصيةًمفًالمناصبًالمرمكقةًفيًالدكلةًكظيفةًصاحبًالعالمة كافًحيثً،

ًمفًالمقربيفًلمسمطاف ًالكتابة ،ًكاتبًالسرًيقابؿًالسمطافًكؿًيـكًككافًالحفصي،ًصاحبًخطة
ًًك ًالمختمفة، ًالرسائؿ ًليعرضًعميو ًالكتابةًرسائؿ ًذكرًصاحبًخطة ًكرد ًكقد .ً ًالمظالـ أصحاب

ًفيًبال ًصاحًالمغربًدكاإلنشاءًبصيغًمختمفة ًالكاتب.فمنيا ًاألعمىًكًالفقيو ًابًبًالقمـ فًانظر:
ً ًص ،ً ًالعالمة ًمستكدع ًانظرًكمنياً؛16األحمر: ًالكتاب ًشيخ ًاكظيفة ًالمسندً: ًمرزكؽ: بف

،66ًلتعريؼًبابفًخمدكف،ًصً:ًاكظيفةًرئيسًالكتابًانظر:ًابفًخمدكفًكمنياً؛19الصحيحً،ًصً
ًالً؛76 ًكاتب ًاكمنيا ًكاإلنشاء، ًالسر ًكاتب ًأك ًسر ًاألعشىمالقمقشندنظر: ًصبح فيًصناعةًً:

ً ًجػ ًد.ت، ًالقاىرة، ًكالنشر، ًكالطباعة ًلمتأليؼًكالترجمة ًالعامة ًالمصرية ًالمؤسسة ًص6ًاإلنشا، ،
166ً–ً160. 

بكرًمحمدًبفًًلكتاباتًعبارةًعفًمراسالتًبيفًأبيًمحمدًعبدًاهللًالتجانىًكبيفًأبيكانتًىذهًاًً(9)
أبكًمحمدًعبداهللًبفًمحمدًبفًغرناطة.ًانظر:ًةًينمدًيالمقيـًفـ(1966ًىػ/766تًالسبتيً)شبريفً
؛ًمحمد106ًصًـ1968ً،ًكنس،ًتدًالتجانيً:ًرحمةًالتجاني،ًتقديـ:ًحسفًحسنيًعبدالكىابأحم
ًأالنيفر ًعالـ ًمف ًالتكنسية ًبالبالد ًنشأ ًاألريبًعما ًعنكاف ًبيركت،ً: ًالغربًاإلسالمي، ًدار ديب،
 .191ً،ًصًـ1990

 .60-19مصدرًالسابؽً،ًصًًالتجاني:ًالًً(6)
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ًالعالمةًحسفًحسنيًعبدالكىابًمحقؽًالرحمةًعمىًالًتجاني،ًكيضعوًفيًمرتبةًً ًًًًًكيثني ًً ً ًً ًًً ًً ًًً ًً ً  ًًًً ً ًً ًًًً ً ًًً ً ًً ًًً ًً ً ًًًًً ًً ًً ً ًً ً ً ًًًً ًًًً ً ًً ًً
ًفيً ًالكحيدةًمفًنكعيا ًالمصنفاتًالتكنسية،ًككأنيا ً"إفًالرحمةًمفًغرر الرحالةًالركاد،ًفيقكؿ:

ًالثامفًاليجرم" ًاألفريقيةًفيًالقرف ً.(1)كصؼًالبالد
ًالمحيا ًأباًزكريا ًاألمير ًالتجاني ًاألميرًمعوًالـز ًاصطحبوًىذا ًباعتبارهًكاتبًرسائمو،ًكقد ني؛

ًاألسباف ًالنصارل ًمف ًالستردادىا ًنحكًجربة ًتكجو ًنحكً(1)عندما ًبعدىا ًالتكجو ًفيًنيتو ًككاف ،
ًتكنسً ًفكافًخركجيًمف "ً ًالتجانيًفيًرحمتوًفيقكؿ: ًالحج،ًكىذاًماًذكره المشرؽًألداءًفريضة

ًالمخدكمي ًالعمي ًالركاب ًاألكلىًمفًًصحبة ًالعزًدكاموًفيًآخرًجمادل ًاهللًمقامو،ًكأطاؿًفي أعمى
ًاإلسالـً)الحج(ً" ًالتكجوًألداءًفريضة ًإنماًىك ًاألكؿ عاـًستةًكسبعمائةً،ًككافًمرادهًمنياًكالقصد

ًأبيًزكريًا(9) ًاألمير ًتكجوًمع ًثـ ًنحكًشيريف، ًاستعادةًجربةًبعدًمحاكالت ًاألميرًفي ًيكفؽ ،ًكلـ
ًفمكث ًأصيبًنحكًطرابمس، ًيصؿًعيفًكدرسًحتى ًالركب ًيكد ًكلـ ًعشرًشيرًا، ًثمانية ًفييا ًًكا ًً ًً ً ًً ً ً ً ًً ً ً ًً ً ً ً ًً ً ًً ًًً ًًًً ًًً ً ً ًًًًن ً ً ً ً ً ًًً ًً ًً ًً ًً ً ًً

ً ًامتطاءًفرسوًفيًمحـر ًاستطاعتو ًالفراشًكحاؿًدكف ًأقعده ـ؛1969ًق/يكنيك769التجانيًبمرض
ًتكنس ًإلى ًلمعكدة ًاضطره ًالكتابةًبديكافً(6ً)مما ًتكنسًظؿًيمارسًخطة ًإلى ًالتجاني .بعدًعكدة
يحي ًأبيًزكريًا ًلمسمطاف ًتكنسًًاالنشاء ًأبيًبكرًعمى ًبف ًأميرًبجايةًيحي ًاستكلى ًأف ًإلى كظؿًبيا

ًأمًشيءًعفًنيايتو،ًكأشارً(6ـ)1918ق/718 ًيعرؼ ًـل ًالذم ًلمتجاني ًأثرًبعدًذلؾ ًأم ،ًكاختفى
ًأبيًبكرً...ً" ًإلى ًالدكلة ًالتجانيًذىبًبارتحاؿ ًاسـ ًإف "ً ًبقكلو: ًإلىًذلؾ ً(0)الزركشي

                                                           
 .61ًمقدمةًالمحقؽ،ًصً،ًًالتجاني:ًنفسوً(1ً)

(1ً)ًMas.Latre , Relations Des Chretens , Des Chiretiens Avec les Arabes De 
l'a Frique se Ptentrionale , Paris , 1866 , P62 .                                     

 .6ً،ًصًنفسوً(9ً)
 .917ًً-910ً،ًصًالتجانيً:ًرحمةًالتجانيً(6)

 .06ًً:ًتاريخًالدكلتيف،ًصالزركشي.87ً،ًصًابفًالشماعً:ًاألدلةًالبينةً(6)

 .06ًً،ًصًالمصدرًالسابؽالزركشيً:ًً(0)
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 ً:حالة المناخ ومصادر المياه في إفريقية
ًالنشاطً ًًإفًدراسةًالبيئةًالجغرافيةًمفًمكقعًكتضاريسًكمناخًيعدًمدخالًضركرًياًلمعرفة ًً ًً ًً ًًً ًًًً  ًًً ًً ً ً ًن ً ًًًًًًً ً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًً ًًًًً ًًًً ًًًًًً ًً ًً ًً ًًًًً ً
ًاالقتصاديةًىيًتفاعؿًاإلنسافًمعًبيئتوًكدرجةًسيطرتوًعميياًبالزراعةً االقتصادم؛ًألفًالعممية

ًالتيًتحددًحاؿًاقتصاهًغنًيا ًًًً كالصناعةًكاستنباطًالمياه،ًكاستثمارًفائضياًبالتجارة،ًكىي ًًً ً ًً ًً ً ًً ًًًً ًً ً ًً ًً ً ًًًًًً ًً ًً ًً ًًً ً ًً ًً ً ًً ًً ً ًً ًًًً ًً ًًًً ًً ًً ً ًً ًًً ًً ً ًأـًًًًً كاف
ًفقيًراً ًًًًن ً
ًالمتكسط،ًكبالدًً(1)قعًإقميـًإفريقيةكي،ً(1) ًلقارةًأفريقيا،ًفيحدهًشمااًلًالبحر ًًًفيًالشماؿًالغربي ًً ًًً ً ً ًً ًًًً ً ًً ًً ًن ًً ً ًًً ً ًً ًًًً ًًً ًً ًًً ًً ًً ً ًً ًًًًً ًً ً ًًًً ً

ًالجنكب ًاألكسطًفيًالجنكبًالغربيًكًاقميـًبرقةًشرقًاًكفزافًكالصحراءًالكبرلًفي ًالمغرب ً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًًًًًًً ً ًًً ًً ًً ًً ً ًًًن ً ًًًً ًً ًًًً  ًً ًً ًً ًًًًً ً ًً ًًًً ًً ً ً ًً ًً ً ً كتعدً، (9)ًًًً
ًا .ًكعندماًنتحدثًعفًالكاحاتً(6)إفريقيةلرئيستافًلسكافًإقميـًالزراعةًكتربيةًالحيكافًىماًالحرفتاف

ًمجاالتً ًكسط ًطكيمة ًلمسافات ًأحيانًا ًتمتد ًمتناثرة، ًخضراء ًلجزر ًصكًرا ًالذىف ًفي ًًتنطبع ً ًً ًً ً ً ًً ًًًًً ً ً ًً ًً ًًً ًًًن ًً ًً ًًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًًًً ً ً ًً ً ًً ًًًن ً ً ً ً ًًًً ً ًً ً ًً ًً
ًبردً(6)صحراكيةًكشبوًصحراكية،ًالًتخمكًمفًزكابعًرممية ًًً،ًكمفًحرارةًمفرطةًصيفًا،ًكقساكة ًً ًً ًً ًً ً ًًًًن ً ًًًً ًً ً ًً ًً ً ً ً ًًًً

ًًنشتاءًً ًً ًاألمطارًبصكرةًشحيحةً ًأىميةًالماءًفيًىذهًً؛ًكلكيًيأخذًالدارسًنظرة،ًمعًتساقط حكؿ

                                                           
ًالشركؽ،ًً(1) ًدار ًاليجرم، ًالسادس ًالقرف ًخالؿ ًالمغرب ًفي ًاالقتصادم ًالنشاط ًمكسى: ًالديف عز

 .96ًً،ًص1989ًبيركت،ً

ًالبالدًً:مصطمح إقميم إفريقيةً(1) ًعمى ًيطمؽ ًالكسطى ًالعصكر ًفي ًالعربية ًالمصادر ًتداكلتو الذم
ًًالتكنسيةًكالطرابمسية،ًكأكدًابفًحكقؿًعمىًذلؾًقائاًل:" ًن ًً ًًً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًًً ًً ًًًًً ًً ًً ً ًًً ًًًً ًً ًً ًنيًمػدقػتًفكانًطرابمس،اًػفأمًً ًيقيةرفإعمؿًػفًاًمً

ًً"،ًكتضـًبالدًإفريقيةًأيًضاًمنطقةًبجايةًكقسطنطينةًفيًالجيةًالغربيةًأكًماًيطم ًً ًً ًً ًً ًًًً ً ًً ًًًً ًً ًً ًًًًً ً ًً ً ًً ًًًً ً ًً ًًً ًً ًنًً ًً ًًًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًً ؽًعميوًاسـً"ًإقميـًًًً
ًًالمغربًاألدنى"،ًكأحياًناًأخرلً"بالدًالبربرًالشرقية"ًانظر:ًابفًحكقؿ:ًصكرةًاألرض،ًمنشكراتًدارً ًً ًً ًًً ً ًً ًًً ً ً ًً ًً ً ً ًًً ًً ً ًً ًً ًًً ً ًً ًًً ًًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً ً ًً ًًًًن ً ًً ًًًً ًً ً ًً ً ً ًً ًً

 .19،ًص1؛ًبرنشيفؾ:ًتاريخًإفريقية،ًج71مكتبةًالحياة،ًبيركت،د.ت،ًصً
 .11،ًص1661ًحسفًحسنيًعبدالكىابً:ًخالصةًتاريخًتكنس،ًدارًالجنكبًلمنشر،ًتكنسًًً(9)
ًًًالجمؿ،ًشكقيًعطاًاهلل،ًكًابراىيـ،ًعبداهللًعبدالرزاؽ:ًمشاكؿًالمياهًفيًأفً(6) ً ًًًًً ً ًً ًً ً ًً ًًًً ًًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًًًًً ًً ً  ًً ًًً ًً ًً ً ًً ًً ً ًًً ًً ريقيا،ًدارًالمعرفةًالجامعية،ًًً

 .11ـ،ًص1619سكندرية،ًاإل
 .988،ًص1الزكابع:ًجمعًزكبعة،ًكىيًاإلعصار.ًانظر:ًمصطفىًكآخركف:ًالمعجـًالكسيط،ًجً(6)
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ًالمغربيةً ًمدكفًفيًكتبًالرحالتًالحجية ًىك ًاالطالعًعمىًما ًيكفي المجاالتًالصحراكية؛
ًالحجاجًمفًقساكةًالبردًكندرةًالماء ًليقؼًعمىًمعاناة ً.(1)كاألندلسية،

ً(1)كقدًشيدتًإفريقيةًفتفًكقالقؿًداخميةًأثرتًعمىًالحياةًاالقتصاديةًفيياًقبؿًفترةًالدراسةً

ًالمغربً ًفيًبالد ًالمائية ًالخريطة ًميمةًيمكفًأفًتكضحًمعالـ إفًكتبًالرحمةًتتضمفًمادة
ًالرحالةًلممكاردًالمائيةًالمختمفةًكتحديدىـًألماكفًكجكدىًا ً.(9)اإلسالمي،ًمفًخالؿًكصؼ

 البحيرات والغدران (. -العيون  –األنيار  -  ً                                  أوال : مصادر المياه الطبيعية: ) األمطار
ًًًكصؼًالتجانيًفيًرحمتوًالميمةًكثيرًاًمفًالمعالـًالمائيةًفيًبالدً  ً                 أوال  : مياه األمطار:  ًً ً ًً ًًً ًً ًًًًًًًًًًًً ًًنًً ًً ًًًًًًًًًًًًًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًً ً ً ً

ًاألكؿًسنةً) ًاألربعاءًالثامفًكالعشريفًمفًشيرًربيع ـ(،ًحؿ1997ًىػ/866ًإفريقية،ًففيًيـك
ًاألشجار،ًكتكجدًفيياًمياهًعذبة،ًكأكث(6)بمنزؿًزنزكر ًاألقطارًممتفة رً،ًككصفياًبأنياًغابةًمتسعة

ًلبيعًمنتجاتيـ(6)شجرىاًمفًالزيتكف ً(0)،ًكماًيكجدًبياًسكؽًيأتيًإليوًالسكافًالبربرًمفًكؿًمكاف

                                                           
ًالكاحاتًً(1) ًالماءًفي ًاستغالؿ ًأحمد: ًالمغرب(،ًنمكذجًً–مزياف، ًتاريخ ًفي فجيجً)فكيؾ(،ًمدرجًفيًكتابً)الماء

(ً ًرقـ ًندكاتًكمناظرات، ًالثاني،ًسمسمة ًالحسف ًاإلنسانية،ًجامعة ًاآلدابًكالعمـك (،ًمطبعة11ًمنشكراتًكمية
ًالرباط،ً ًالجديدة،  .117ـ،ًص1999المعارؼ

ًالرحمة،ًصً(1) :ً  .08-10ً،06التجاني
ًالمائيةًفيًريؼًً(9) ًالثركة ًاستغاللياًعميكش: ًاألكسط:ًخريطتيا،ًمنشآتيا، ًإلىًقسـًً–المغرب رسالةًماجستيرًمقدمة

ًاالجتماعيةً ًاإلنسانيةًكالعمـك ًالعمـك ًبكمية  .7ـ،ًص1619جامعةًقسنطينةً)الجزائر(،ًً–التاريخ
ًبنحكًًزنزور:ً(6) زامًمضمكمةًككاكًًك11ًبمدًغربيًمدينةًطرابمس ًبعدىًا ًبزامًمفتكحةًكنكفًساكنة، ًقاؿًكـًكىي راءً.

ًبالعريفي ًيعرؼ ًالصالحيف ًالبمدًقبرًرجؿًمف ًباب ً:ًكعمى ًالناصرية ًالرحمة  . صاحب

 .116:ًرحمةًالتجاني،ًصالتجانيً(6)
 .110-116صًنفسوالتجاني:ًً(0)
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ًأفًً(1)،ككصؼًجزيرةًشريؾ التيًتنسبًإلىًشريؾًكاليًمصرًمفًقبؿًالكليدًبفًعبدالممؾ،ًفذكر
ًأنيا:ًطيبةًمباركةًذاتًدكرًمتصمة،ًًك ًلـًتزؿًمعركفةًبالخصبًكالبركة،ًكذكر بركاتًىذهًالجزيرة

ًاألراضي ،ًكماًكصؼًالتجانيًشتاءً(1)كخيرات،ًكمياهًكغالت،ًكفيياًخصبًزائدًعفًغيرىاًمف
ًأىؿًجزيرةًباشك ًاثنيًعشرًألفًاًمف ًأىمؾ ًأنو ًًتكنسًبالغزارةًلدرجة ًً ًًً ًً ً ًً ً ًً ً ً ًًًًن ًً ً ً ً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًًًًًًً ًًً ًً ًً ًًً ًً ً ًً بالبردًً(3)ً بالقربًمفًتكنسًىمككًا

ًأىمياًمكصكفكفً(6)كالماء ًالمباركةًفيًبالدًالمغربًبأنياًعامرةًكأف بالبخؿ،ًكقدً،ًككصؼًقصكر
،ًكتحدثًعفًقريتيفً(6)تأكدًمفًذلؾًحيفًشاىدًمنعيـًلمماءًمماًيصدؽًماًاشتيركاًبوًمفًذلؾ

ًالكبرل،ًكذكرًأنيماًقريتافًمتشابيتافًفيًعذكبةًالماءًكخرابًالبنياف،ًككلكؿًىيً تابعتيفًلزكارة
ً.(0)منتييًأرضًزكارة

                                                           
ًًًًككرةًبإفريقيةًبيفًسكسةًكتكنس،ًتنسبًإلىًشريؾًالعبسي،ًككافًعامالًفييا،ًكقصبةًًجزيرة شريك:ًً(1) ًً ًًًً ًً ً ًن ً ًً ًً ًً ً ًًً ً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ً ًً ًًً ًً ًً ًًً ً ً ًً ًً ًًًً ًً ًًً ًًً ً ً

ًجامعًكحًماماتًكثالثًرحابًكأسكاؽً ًآىمة،ًبيا ًباًشك،ًكىيًمدينةًكبيرة ًيقاؿًليا ًبمدة ًالككرة ًًىذه ًً ً ًً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً ًً ً ً ً ً ً ً ً ًً ً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًً ًًً ًًًً ًً ًًً  ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًًًً ً ًً ً ً ًً ً ًًً
ًبعدًدخكؿً عامرة،ًكبياًحصفًأحمدًبفًعيسىًالقائـًعمىًابفًاألغمبًكبجزيرةًشريؾًاجتمعتًالرـك

سرحًالمغربًكساركاًمنياًإلىًمدينةًإقميبيةًكماًحكلياًثـًركبكاًمنياًإلىًالاهللًبفًسعدًبفًأبيًًعبد
ًقريةً ًإلى ًباشك ًمف ًثـ ًجميمة ًكثيرة ًقرل ًبينيما ًمرحمة، ًباشك ًمنزؿ ًتكنسًإلى ًكمف ًقكسرة جزيرة

دكاميسًإلىًالدكاميسًمرحمة،ًكىيًقريةًكبيرةًآىمةًكثيرةًالزيتكف،ًكبينيماًقصرًالزيتًكمفًقريةًال
ًبينيما ًمرحمة، ًزغكاف.ًًالقيركاف ًالجنكبًجبؿ ًجية ًنحك ًالبًر ًفي ًشريؾ ًجزيرة ًكبحذاء ًًًقرلًكثيرة ًً ًً ً ً ًً ً ً ً ًً ًً ً ًًً ً ً ً ًً  ًًً ًً ً ًً ً ًً ً ً ًً ًً ً ً ً ًً ً ًً ً ًً ًً ًً ً ً ً

 .197،ًص1الحمكم:ًمعجـًالبمداف:ًج
 .11التجاني:ًرحمةًالتجاني،ًصًً(1)
ََبَاَشو: (9)  َ مدينةًتعرؼًبمنزؿًباشكًكاسعةًالعمؿًخصيبةًحصينة،ًكمنياًإلىًالقيركافًمرحمة.ًالحمكم:ً ََ 

 .916،ًص1معجـًالبمداف:ًج
 .16التجاني:ًالمصدرًالسابؽ،ًصًً(6)
 .86صًالمصدرًنفسو،ًً(6)
 .116المصدرًنفسو،ًصًً(0)
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ًًككصؼًمكرًداًلممياهًيسمىً)خنافس(،ًكارتحؿًمنو،ًفانًًً ًً ًًًً ًً ً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًًً ًً ًً ًًً ً ًً ً ًًًن ً ًًً ً تييًإلىًمكردًآخرًيسمىًًً
)نبشًالذئب(ًفمـًيجدًفيوًماء،ًكلـًيحتجًإليو؛ًألنوًكافًقدًاحتمؿًمعوًمفًالماءًماًكفاهً
ًًًعنو،ًككجدًعمىًىذاًالمكردًركًباًصغيًراًقدًكصؿًإليوًقبؿًكصكلوًبأياـًيسيرة،ًفمـًيجدكاً ًً ًً ًًً ًًًً ًً ًً ًًً ًً ًًًً ً ً ًً ًً ًًًً ًً ً ً ً ًًًً ًًًًن ً ً ًًًًن ًًً ً ً ًً ًًً ً ًً ًً ًًًًً ًًًًً

ًفيوًماءًفيمككاًىناؾًجميًعا،ًكىذاًالتذبذبًفي ًً ً ًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًن ًً ً ًً ًً ً ًًً ً ًً ًً ً ًً ًاألمطارًكافًلوًآثارًًًًً سيئةًعمىًالحياةًًمياه
ً.(1)االقتصاديةًفيًالمنطقة

كىذاًيدؿًعمىًأفًالمياهًكانتًقميمةًفيًإفريقية،ًكليستًمتكفرةًفيًكؿًاألماكف،ًًً
ًأفًكانتً ًفتتحكؿًإلىًخرابًبعد ًفييا، ًتنضبًكتغكرًالمياه ًقد ًالمياه كأفًبعضًمكارد

طرًأفًيبقىًفيياًبالغزارةًحتىًإنوًاضً(1)عامرة.ًكيصؼًابفًبطكطةًأمطارًمدينةًقابس
عشرةًأياـ؛ًبسببًتكاليًىطكؿًاألمطارًبصكرةًمستمرة،ًحيثًذكرًأنوًكصؿًإلىًمدينةً

ًقابسًكنزؿًبداخميا،ًكأقاـًبياًعشرًاًلتكاليًنزكؿًاألمطار ًً ًً ًً ً ًً ًً ً ًًً ًً ًًنً ً ً ًًً ًً ًًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً(9).ً

                                                           
 .116،ًص1؛ًبرنشفيؾ:ًتاريخًإفريقية،ًج919التجاني:ًالرحمة،ًصًً(1)
كتقعًمدينةًقابسًجنكبًمدينةًصفاقسًبينياًكبيفًطرابمس،ًكىيًمدينةًبحريةًصحراكية،ً:ًقابس ً(1)

ً ًأمياؿًمنيا ًكالبحرًعمىًثالثة ًبيا، ًمتصمة ًانظر:ً،فإفًالصحراء ًعنيا ًمراصدًًلممزيد القطيعي:
ً ًكالبقاع، ًاألمكنة ًص9ًجاالطالعًعمىًأسماء ،1666ً ًقابسًمنذً؛ ًمدينة ًحسيف: ًإلياـ دحركج،

ًاليال ً)حكاليًالغزكة ًالحفصية ًالدكلة ًدكتكراه1167ً-1661ىػ/006-661ليةًحتىًقياـ ًرسالة ـ(،
  .9ـ،ًص1666كميةًاآلداب،ًالدراساتًالعميا،ًقسـًالتاريخ،ًعاـًً–مقدمةًإلىًجامعةًالقاىرةً

تحفةًالنظارًفيًغرائبًاألمصارًكعجائبًاألسفار،ًأكاديميةًالمممكةًالمغربية،ًالرباط،ً:ًابفًبطكطةً(9)
ًقاؿًابفًجزمًفيًذكرًقابس:ًيقكؿًبعضيـ:كفيو:ً"ً.176،ًص1جً،ًىػ.1617

ًليفيًعمىًطيبًلياؿًخمػػػتً.......ًبجانػػػػػبًالبطحػػػػػػػاءًمفًقابػػػػػػػػسًًًًً
 ػػػػس".كأفًقمبػػػػػػػيًعنػػػػػػػدًتذكارىػػػػػػػػػػاً.......ًجػػػػػػػػذكةًنػػػػػػػػػارًبيػػػػػػػػػػػدًالقابػػػػػػػػًًًًً
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ًاضطرًلمتكقؼًكاإلقامةًفيًمدينةًطرابمس ًالمقررةًبسببًالخكؼًً(1)كماًأنو أكثرًمفًالمدة
ًأفًالمطرًكافًييطؿًبغزارة،ًكربماًكافًمصحكبًاًبالًبًردًالذمًإلىًمماًيشيرمفًالبردًكالمطر،ً :ًً ًًًًً ً ًًً ًً ًًًن ً ً ًًً ًً ًًً ًً ً ًًًً ًًًًً ً ً ًًً ً ًً ًً ً ًًًًً ًً ً

ًتساقطًنتيجةًالسكافًعمىًضارةًاقتصاديةًآثارًكىناؾيتساقطًمثؿًالحجارةًعمىًرؤكسًالناس،ً
ً.ذلؾًكغيرًكالحيكاناتًالمحاصيؿًىالؾ:ًمنياًالبردًىذا

ًاألمطارًفيًالشرب؛ًألفًمكاردًالمياهًًًً ككافًالناسًفيًإقميـًإفريقيةًيعتمدكفًعمىًمياه
ًالتجانيًعندمًا ًأكًغيرًصالحةًلمشرب،ًكىذاًماًأشارًإليو ًأفًتككفًمالحة األخرلًمفًالممكف

ًأفًماءىاًشرابًالًيساغ،ًكًانماًيعتمدكفًفيًشربيـً(1)تحدثًعفًمدينةًصفاقس ًًًًً،ًحيثًذكر ً ًً ًً ً ًًًًً ًً ًً ً ًً ًًً ًً ًً ً ًً ًًً ً ًً ًًً ًً ًً ً ًًًً ًً ًً
                                                           

ًًًتعدًحاليًاًعاصمةًدكلةًليبيا،ًذكرًالحمكمًفيً)معجـًالبمداف(ًًسالميمدينةًفيًالمغربًاإلًطرابمس: (1) ًً ًً ًً ًًً ًًًًً ًًً ً ًً ًً ًً ًًًًًً ًً ًً ًًً ًًًًً ًً ًًًنً ًً ًًًً
ًعمىً ًكىي ًالبنياف، ًجميؿ ًصخر ًطرابمسًسكر ًمدينة ًكعمى ًبناىا، ًمف ًأكؿ ًأشباركسًقيصر أف

ًيعرؼًب ًمسجد ًكبيا ًجامعة ًأسكاؽًحافمة ًكبيا ًمبنى، ًأحسف ًكمبنىًجامعيا ًالبحر، مسجدًشاطئ
ًإليياً ًيأكم ًكثيرة ًرباطات ًكفييا ًبالنبطية، ًكالمو ًمف ًبربرىا ًكفي ًأنباط، ًكحكليا الشعابًمقصكد

كىيًكثيرةًالثمارً=ًالصالحكفًأعمرىاًكأشيرىاًمسجدًالشعاب،ًكمرساىاًمأمكفًمفًأكثرًالرياح،ً
ًالمم ًمنيا ًيرفع ًكبيرة ًسبخة ًبالمدينة ًكتتصؿ ًشرقييا ًفي ًجميمة ًبساتيف ًكليا ًالكثير،ًكالخيرات، ح

ًًًًكأعذبًآبارىاًبئرًالقًبة،ًككافًعمركًابفًالعاصًنزؿًعمىًمدينةًطرابمسًفيًسنةً ًً ًًً ًً ًً ً ًًًً ًًًً ًً ًًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًً ًً ً ًًً  ًًً ًً ً ًً ًًً ً ًً ًً ً ًً مفًاليجرة19ًًًً
 .16،ًص6جًماًفييا.ًالحمكم:ًمعجـًالبمداف،فممكياًعنكةًكاستكلىًعمىً

ًًً:ًمدينةًمفًنكاحيًإفريقيةًجًؿًغالتياًالزيتكف،ًكىيًعمىًضفةًالساحؿ،ًبينياًصفاقس أو سفاقسً(1) ًً ًً ًً ً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًً ًًً ً ًًً ًً ًًً ًً ً ً  ً ً ًًًً ًً ًًً ً ً ًً ًً ً ًًًًً ًًًً
ًًًالميديةًثالثةًأًياـًكبيفًسكسةًيكمافًكبيفًقابسًثالثةًأًياـ،ًكىيًعمىًالبحرًذاتًسكر،ًكبياًكبيفً ًً ًًًً ً ًً ًً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًًً  ًًًً ً ًً ًً ً ًً ًًً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ً ً ًً ًً ً ًً  ًًًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًً

ًأسكاؽًكثيرةًكمساجدًكجامع،ًكسكرىاًصخرًكآجًر،ًكفيياًحماماتًكفنادؽًكقراياًكثيرةًكقصكرًجًمة  ً ً ًًً ً ًً ًًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًً ً ًًً ًً ً ًً  ًً ًً ًً ً ً ًًً ًً ً ً ًًً ً ًً ً ًًً ًً ًً ًًً ًً ًًً ًً ً ً،ً
ًًًًًكرباطاتًعمىًالبحرًكمنائرًيرقىًإليياًفيًمائةًكستيفًدرجةًفيًمحرسًيقاؿًلوًبطرًية،ًًك  ًً ً ًً ًًً ً ًً ًً ً ً ً ًًً ًً ًًً ًًً ًً ً ً ًًًً ًًً ًًًً ًً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًً ىيًفيًًًًً

ًالمغرب ًأىؿ ًأكثر ًيمتار ًكمفًزيتيا ًالزيتكف، ًإلىًمصرًكصً،كسطًغابة ًككافًيحمؿ ًكالرـك قمية
ًًً كيككفًفيياًرخيصاًجدًً ً ًً ًً ً ً ًً ًً ًً ً ً ًالقصارةًً ًالتجارًمفًاآلفاؽًباألمكاؿًالبتياعًالزيت،ًكعمؿًأىميا ًا،ًيقصدىا

 .119،ًص9جًكالكمادة.ًالحمكم:ًمعجـًالبمداف،
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ًاألمطارعمىًماًيدخرًك ًالممتانيً(1)نوًمفًمياه ًالفقيوًأبكًالربيع ًأفًفيًطريؽًغانةًمفً(1)كذكر :
ًكالحياض،ً ًفتبقى ًاألمطار ًمياه ًتجاكيفيا ًفي ًيجتمع ًمجكفة، ًعظيمة ًأشجاًرا ًإلييا ًًًسجمماسة ًً ً ًًًً ً ًً ًً ً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًًً ًً ًً ً ًً ً ًًً ًً ًًًً ً ًً ًًًً ً ً ًًًًن ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً
ًالصيؼ،ً ًفيًتجاكيؼًتمؾًاألشجارًإلىًزماف ًفتبقىًالمياه ًكثيرًجًدا، ًالشتاءًبيا ًًًكالمطرًفي ًً ًًً ً ًًً ً ً ًًً ً ًً ً ً ًً ً ًً ً ً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًًً ً ًً ًً ً ً ًًًن ً ً ًً ًً ًً ًً ً ًً ً ًًً ً ًً ً ً ًًًً

ًلتعذرًعمييـًالمركرًإلييافالسابمةًيشربكن ً.ً(9)ياًفيًمركرىـًإلىًغانة،ًكلكالًتمؾًالمياه
ًاالنتفاعًبيًا    ً              ثاني ا: مياه األنيار ًاألنيارًألجؿ ًأىؿًإفريقيةًيعمدكفًإلىًتنظيـًمياه :ًكاف

ًألجؿً ًاألنيار؛ ًمفًىذه ًاالستفادة ًعممية ًلتنظيـ ًقانكنية ًقكانيفًكأطرًا ًكأفًلدييـ ًًبشكؿًأفضؿ، ً ً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً ً ً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًًًًً ً ًًً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًًن ً ًً ً ً ًً ًً ًً ًًًً ًً ً ًً ً ًً ً ًً ً ً ًً ً
عمىًأكثرًمفًصعيد.السقيًكالشربً ًًًًبصكرةًتعكسًتقدًماًحضارًيًا ً ًً ًًً ًً ًً ً ًً ً  ًًً ًً ً ً ًًن ًًً ًً ًًًً ًًً ً ًً

ًأفًىذًاً(6)كيصؼًالتجانيًفيًرحمتو:ً"ماءًكادمًمجشر     ًالجباؿ،ًكيذكر بأنوًينحدرًمف
ًكأفًماءهً ًالجنكب، ًإلىًالمشرؽًفيًجية ًمفًالجبؿًالمتصؿًمفًالمغرب الكادمًأصؿًمائو
ً ًًًًينحدر،ًفيجتمعًعندًجبؿًصغيرًيعرؼًبرأسًتاجرا،ًعمىًًبًعدًنحكًخمسةًعشرًمياًلًمنو،ًـث ًًًً ًنً ًً ًً ً ً ًًً ًً ًًً ًً ً ً  ًًً ًً ًًًًً ًً ًً ًً ًً ً ً ًًً ً ًً ً ًً ًً ًًًً ًً ًًً ًً ًًً ًً ًً

                                                           
 .08التجاني:ًرحمةًالتجاني:ًصً(1)
ـًً(1) ًث ًأجمة، ًفضالء ًلممشرؽًكلقي ًفاضؿًمتقف،ًرحؿ ًالممتاني،ًعاـل ًالتكنسي ًبفًعبدالجبار ًبفًعثماف ًأحمد ًالشيخ ىك

ًإلىً ًأبكًزكريا ًاإلمـا ًاستدعاه ًالتصكؼ، ًالديف،ًكحظًمف ًبالعربيةًكالفقوًكأصكؿ ًلوًعـم ًبيا، ًبجايةًكأقرأ ًفسكف رجع
ًتكفيًسنةً ًأفريقيا، ًأحمد1160ىػ/066ًحضرة ًانظر: ـ:ًًـ. ًإشراؼًكتقدي ًالديباج، ًبتطريز ًاالبتياج ًنيؿ ًالتنبكتي: بابا

ًالدعكًة ًاإلسالمية،ًمنشكراتًكمية ًالدعكة ًاليرامة،ًكضعًىكامشوًكفيارسو:ًطالبًمفًكمية الدكتكرًعبدالحميدًعبداهلل
ًاألكلى،ًً–اإلسالميةً ًالطبعة ً)ليبيا(،  .79-78ـ،ًص1989طرابمس

 .67العباد،ًصآثارًالبالدًكأخبارًالقزكيني:ً(9ً)
ًالماءً.ً(6) ًقرب ًيرعى ًالذم ًبعكسو:ًكىك ًالمنذرم ًالماء،ًكقاؿ ًقرب ًيرعى ًالذمًال ًالمجشر: ًاألعرابي: ًابف ًقاؿ ًًالػػػًمػػًجًشًر: ًًً ًًًً ً ًً ً ًً ًً ً ًًًًًًً ًًً ً ًًًً ًً ًًً ًًًً ًًًًًً ًً ًًًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًًًًًً ً ً ًًًًًً ًًً ً ً ًً ً ًًًً ًًًً  ً ً  ً ًً ً ًًًًً

ًالعركس،ًج ًتاج ًالزبيدم: ًالديف696ًً،ًص16انظر: ًالتممساني،ًشياب ًالمقرم ًالمرعى. ًالمجشر: ًإحسافًعباس: كقاؿ
ًالرط ًاألندلس ًمفًغصف ًالطيب ًنفح ًمحمد: ًبف ًإحسافًأحمد ًتحقيؽ: ًالخطيب، ًبف ًالديف ًلساف يب،ًكذكرًكزيرىا

ًاألكلى،ً ًالطبعة ًبيركت، ًدارًصادر، ًمصطفىً:108،ًص1،ًج1908عباس، ًأبك ًالسيد ًالدكتكرًكماؿ ًكقاؿ ،
ًقًد ًالمجشر ًأف ًلممقرم ًنص ًمف ًيتضح ًكذلؾ ًالمزرعة، ًأك ًالضيعة ًالمغربيًكاألندلسي ًالمصطمح ًفي ًبو ًيقصد المجشر:

ًالزراع ًمكضع ًفيًيعني ًاالجتماعيةًكاالقتصاديةًكالدينيةًكالعممية ًالحياة ًمف ًمصطفى:ًجكانب ًأبك ًكماؿ ًمًعا. ًًةًكالرعي ًً ًًً ًً ًًً ًًًًًً ًًً ًًًً ًً ًً ً ًًًًًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًًًً ًًً ًًً ً ًًً ًً ً ًًًًًًً ًً ًًًً ًن ًًً ًً ًًً ًً
ص ًاإلسالميً،  66المغرب
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ًأحدىما:ًىذاًالكادمًكى كًكادمًمجشر،ًكالثاني:ًالكادمًيفترؽًمفًتاجراًكاديافًينتييافًإلىًالبحر،
ًالفجاءًً" ًالمشرؽًكىكًالمعركؼًبكادم ًإلىًجية ً.(1)األعمى

ًاألنيارًكالًتتحرؾًًًً ًأفًكادمًمجشرًفيًبعضًأماكنوًالمرتفعةًتجؼًركافدهًمف كيذكر
ًالمنزؿًالذمًنزؿًبوًكقتياًكافًمفًالمكاضعًالمرتفعة،ً ًأف ًاألمطار،ًكأخبر بالماءًإالًمعًىطكؿ

ًأفًجريافًً(1)و؛ًإذًذاؾًماء،ًفباتًبوًفيًتمؾًالميمةفمـًيكفًب كمفًخالؿًىذهًالركايةًيتضحً:
ًاألكقاتً ًفي ًينقطع ًثـ ًالسيؿ، ًيشبو ًبما ًيجرمًفيًكقتًالشتاء ًمكسمًيا، ًكاف ًاألنيار ًًبعض ًًً ً ًً ً ًً ً ً ًً ًً ًًً ًً ًً ًًً ًًً ًً ًً ًً ًًً ً ًًً ً ًً ً ً ًً ًً ً ًً ً  ًًًً ًًً ً ًً ً ً ًً ًً ًً ً ًً
ًفيً ًسيما ًال ًالطكاحيف، ًلتشغيؿ ًاألنيار ًيستخدمكف ًالناسًكانكا ًأف ًالتجاني ًكيخبر األخرل،

ًإلىًكادمًمجشر،ًًالمناطؽًالمنخفضة ًالخميس ًيـك ًكصؿ ًفقد ًالماء، ًمف ًالتيًالًتخمك منو
ًالمكافً ًأف ً"ًطكاحيفًمجشر،ًكأخبر كيعرؼًىذاًالمكضعًمنوًبالطكاحيف،ًكتضاؼًإليوًفيقاؿ:
ًاألكلى،ًفجاءًالمنزؿًاألكؿًبينوً ًالمرة ًالجنكبًعمى ًإلىًجية ًالمرةًكافًمتعاليًا ًًًًالذمًنزؿًفيوًىذه ًً ً ًً ًً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًًًًً ًً ًً ً ًً ًًًًًً ًً ًًًنًًً ًً ًً ًً ًً ًًً ًًًًًً ً ًًًً ًًً ًً ً ًًً

ًالبحر،ًكىذهًالطًك ً.(9ً)احيفًمكاضعًىذاًالكادمًالمنخفضةكبيف
ًًكفيًمكافًآخرًفيًمنطقةًقربًالقيركاف،ًًيخبرًالتجانيًعفًكادمً)أمًنير(ًيظؿًيسقيًً ًً ًً ً ً ًً ًً ًًً ً ًً ًً ًًً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ً ًً  ًًًً ًًً ًً ًًًً ً ًً ًًً ًً ًً ًً ً ً ًً ً ًً ًًً ًً

ًالنيرًمفًمكضعًيعرؼً ًأفًيصؿًالقيركاف،ًكاسموًكادمًزركد،ًكأصؿًىذا المزارعًفيًطريقوًإلى
ًاألصناـًًبفراف،ًكىذاًالكادمًيمرًفيًطريقوًعمىًمزارعًتسقيًمنوًكينتفعًبو ًإلى ًانتيي فييا،ًفإذا

ًانتشرًفيًسبخةًىنالؾًمتسعة،ًكضاعًماؤهًفيياًفمـًًينتفعًبو ً(6)كىكًمكضعًفيًجكؼًالقيركاف،

ًأفًفيًقابسًكادًياًيسقيًبساتينياًكمزارعيا،ًكيخترؽًبيكتياًكشكارعيا ًًكيذكرًالتجاني: ًً ًً ً ًًًً ًً ًً ًًً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًًًًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًً ًًًًًن ًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًً ًً ً ًً ًً ً ،ًكلكادمً(6ً)ًًًً
ًأبعدىا، ًيبتدئًالكادمًمف ًمتتالية، ًتمكًًقابسًمنابعًكثيرة ًمنبًعا ًالمنابع، ًًثـًيمرًعمىًبقيةًىذه ًًً ًًن ًً ًً ًً ًً ًً ًًً ًً ً ً ًًً ًً ً ًً ً ً ًًً ًً

نحكًغابةًقابسًكبساتينيا ً.(0ً)اآلخر،ًفتتجمعًمياهًكفيرةًتنحدرًبمجمكعيًا
                                                           

 .116صً:ًرحمةًالتجاني،التجانيً(1)
 .111-116صًالتجاني:ًالرحمة،ً(1)
 .199المصدرًنفسو،ًصً(9)
 .118التجاني:ًرحمةًالتجاني،ًصً(6)
 .88-87صًالتجاني:ًنفس،ً(6)
(0)ًً ًالدنيا ًقابسًجنة ًمحمد: ًمكتبةًً–المرزكقي، ًرجاليا، ًتاريخيا، ًسكانيا، ًمدينتيا، ًخميجيا، غابتيا،

 .11ً-16صًـ،1901ًبغداد،ًً-كمكتبةًالمتنبيًمصر،ً–الخانجيً
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ًًًًًلـًيغفؿًالتجانيًفيًرحمتوًالشيقةًالتيًجابًفيياًكثيرًاًمفًالبالدًاألفريقية،ًً     ً         ثالثا : العيون: ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًًنًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًً ً ًًًًًًًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًً
ًالعيكفًالتيًمرًعميياًكىي:ًعيفًاألميرً)بقابس( ًلنا ،ًكعيفًتامدنت،ًكعيفًتاكرغا،ًأفًيذكر

ًكدرسً ًكعيف ًفارة، ًعيف ًطرة، ًكعيف ًحماد(، ًبني ً)بقمعة ًسالـ ًعيف ً)بقابس(، ًسالـ كعيف
ًًًًً،ًككصؼًعيًناًكبريتيةًتسمىًعندماًاجتازًالحامةً(1))تكدرست(،ًالعيكفً)بطرابمس(،ًكعيكفًرحاؿ ًًًً ًً ً ًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًً ً ًًًًن ًً ً ًًًً

ًاأل ًبيا ًكيكصي ًالسخكنة، ًشديد ًماءىا ًأًف ًكذكر ًالجزيرة، ًبحامة ًالمعركفة ًً ًً ًً ً ً ً ًً ً ًًًً ً ً ًًً ًًً ً ً ًً ًًً ً  ً ًً ً ًًً ً ًًً ًً ً ًًً ًًًً ًً ًًً ً ًذكمًًًًً ًإلبراء طباء
العاىات،ًحيثًيطمبكفًمنيـًالجمكسًعمىًمائياًلدكائيـ،ًكىذهًالحامةًجميمةًمجربةًالنفع،ًككانتً

ًلالستشفاءً كيصؼًً،(1)قبؿًىذاًمحجكبةًعفًالناسًببناءًمحدؽًبيا،ًثـًفتحتًبعدًذلؾًلمناس
ًأثناءًرحمتو،ًبأنوً:"ًمنزؿًفيوًنخيال تًقميمة،ًكعيكفًمفًالماءًالتجانيًأحدًالمنازؿًالتيًنزؿًفييا

ً.ً(9)جارية،ًكفيوًقصرًمتسعًيعرؼًباسـًبكذرؼً"
ًمحاطةًبسكرًصخرًً ًأنيا "ً ًالخرارة،ًكذكر: ًالتجانيًعفًقابسًككصؼًعينيا كتحدث

ًأرباضًكاسعة،ًكجؿًأسكاقياًفيًأرباضيا،ًكقدًدارًبسكرىاًخندؽً عظيـًمفًبناءًاألكليف،ًكليا
متسعًيجركفًالماءًإليوًإذاًخافكاًمفًنزكؿًعدكًعمييـ،ًفيككفًأمنعًشيءًليا،ًكلياًكادًيسقيً

ًالغابةًدكرىاًكشكارعيا،ًكأصؿًىذاًالكادمًمفًبساتينياًكمزارعيا ،ًكيخترؽًفيًكثيرًمفًمكاضع
ًالمدينةًكالبحر،ًكبتمؾًالجيةً بيف فيمًا عيفًخرارةًفيًجبؿًبيفًالقبمةًكالمغربًمنيا،ًكأكثرًبساتينيًا

كقدًكصفتًقابسًبأنياًمميئةًبالعيكفًالجارية؛ًككافًلذلؾًً(6)الساحةًالمشيكرةًباسـًساحةًعنبر"ً
                                                           

 .89ً،911ً،169ً،116ً،110ً،117ً،161ً،161ً،160ً،916ً،910صًالرحمة،ًالتجاني:ًًً(1ً)
كتعرؼًاآلفًبحماـًاألنؼ،ًقريةًعامرةًبياًقصرًلممكؾًالعائمةًالحسينيةً،16ً،ًصنفسوالتجاني:ًًً(1)

 كانكاًيشتكفًبو،ًكبياًعينافًحارتافًتقصدافًلالستشفاء.
ًالينتاتيًفيكفيًىذاًالمكضعًيقكؿًأبكًعبداهللًمحمدًبفًمحمدًالمزدكرمًً.80صًنفسو،التجاني:ًًً(9)

ًمؾًالجياتًأنشدنيو:أياـًاضطرتوًالحاؿًإلىًالخركجًمفًتكنسًكالسكنىًبت
ًىذمًعيكفًكذرؼًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًدًعًالعيكفًتذرؼًًًًً ً ًًً ً ً ًً ًً ً  ً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًًً
ًًبًدلًتًمفًأرضيًبياًًًًًًًًًًًًًًًًًًكاًأسفيًكاًأسفيًًًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً ًً ً ً ً ًً ً ًً  ً  ًً  ً 

 .88ً-87،ًصًالرحمةًالتجاني:ًًً(6)
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ًاالقتصادمًفيًالمدينةً؛ًفانتشرتًالقصكرًكالحدائؽًكالمتنزىاتأثرًك ،ً(1ً)بيرًعمىًازدىارًالنشاط
ًالساحةًالمشيكرةًباسـًساحةً ًبيفًالمدينةًكالبحر،ًكبتمؾًالجية ًفيما ًأفًأكثرًبساتينيا "ً كذكر:

ًلسكافًالمدينةً كىيًمتنزه ً.ً(1)عنبرً"
ًالفساد ًالتيًيصيبيا ًالعيكف ًاثنتيفًمف ًتحدثًعف ًإلىًًكما ًإشارتو كاألكبئة،ًكذلؾًفيًمعرض

ًمفً ًكينتابًساكنيا ًالكباء، ًمف ًيصيبيا ًما ًكذلؾ ًقابس؛ ًبساتيف ًبيا ًالتيًحفت ًالمكاره بعض
ًالدفمى ًأىمياًكثرةًشجرة ًاعتقاد ًلدلًجريوًً(9)األمراض؛ًكسببًذلؾًبحسب ًالماءًمنيا بيا،ًفيكتسب

ًتضرًبأبدافًساكنيياًكثيرًا؛ًكلذلؾًالًتجدً ًًًسميةًكمرارة ًً ً ًً ًً ًً ً ًًًن ًً ًًًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًً ً ً ًً ًً ًًًًًًًً ًإالًمصفرة؛ًكذلؾًبسببًً ًأىميا كجكهًكثيرًمف
ًاألمير،ًكالعيفً ًالمعركفةًبعيف ًالعيف ًإال ًمفًذلؾ ًيسـم ًفيًجميعًمياىياًما فسادًمائياًكىكائياًكليس

ًالدفمى ًلعدـًمركرهًعمىًنبتة ًالفساد ًفإفًماءًىاتيفًيسمـًمف ًالمعركفةًبعيفًسالـ، ً.(6)األخرل
بأفًماءىاًعيفًفكارةًعذبةًقدًاجتمعتً،ًككصؼً(6)كتحدثًعفًقريةً)كتانة(ًًًًً ًًعيًناًفييًا ًًًً ًً ًًً ًًً ً ًًً ًً ًً ً ًً ًًً ًًً ًً ًً ًًً ًً ً ًًًًن

مفًجيتوًالغربية،ًكتخرجًمذانبًكمساربًمائيةًً(0)منياًبركةًماءًمتسعةًتالصؽًسكرًالقصر
ًبالسقي ًإلىًقريةًتسمىً)الزارات(ًأشارًإلىًعيفًسحيقةً(7)تخترؽًالغابةًفتعميا .ًكعندًمركره

زيرًينبعًمفًعيفًحمئة،ًكقدًاجتمعتًلدلًالعمؽ،ًككصفياًبأنياًقريةًذاتًنخؿًكثيرًكماءًغ

                                                           
 .179،ًص1جً:ًنزىةًالمشتاؽًفيًاختراؽًاآلفاؽ،اإلدريسيً(1)
 .88ًً-87،ًصًالمصدرًالسابؽالتجاني:ًً(1)
ًمصطفىًً(9) ًلمزينة. ًكيتخذ ًالدفمية ًكالخركبًمفًالفصيمة ًاألحمرًكحممو ًكالكرد ًنبتًمرًزىره الدفمى:

 .196،ًص1كآخركف:ًالمعجـًالكسيط:ًج
 .89:ًصالمصدرًالسابؽالتجاني:ًً(6)
 .ًىيًقريةًصغيرةًممتفةًالشجرًحسنةًالمنظر(6ً)
 ىكًقصرًكبيرًألىؿًقريةًكتانةًيأككفًإليوً.(0ً)

 .119،ًصنفسوجاني:ًالمصدرًالت(7ً)
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ًالقعر ًأيًضاًبركةًماءًمتسعةًالقطرًعميقة ًمنبعيا ًًً ًً ًًً ًً ًً ً ًً ًً ًًً ًً ًًًً ًًًً ًً ًنً ًًًًً ًًً ًالعيكفً(1)ً ًإلى ًاإلشارة ،ًكلـًيغفؿًالتجانيًعف
"ًً ًتعرضًلمحديثًعفًحمةًمطماطةًكذكرًأنيا: ًعندما ًالتيًصادفيا،ًحيثًتناكليا الكبريتية

ًأنوًرألًمدينةًتعرؼًبحمةًمطماطةًتفرقةًبينياًكبيفًحمةًتكزرًالمعركف ًالبياليؿ،ًكذكر ةًبحمة
حاضرةًتحؼًبياًغابةًنخؿًتحمؿًحممو،ًكجميعًمياهًىذهًالبمدةًشركبة،ًكىيًفيًغايةًالسخكنة،ً

"ً ًالتيًبمائياًسخكنة ،ًكتحدثًعفً(1ً)كبسخكنةًمائياًسميتًالحمة،ًكالحمةًفيًالمغةًىيًالعيف
ًأفًالناسًبنكاًحماماتًتستقيًم ًأنو:ًبيذهًمدينةًحمةًمطامطة،ًكذكر اءىاًمفًالعيكف،ًكأخبر

ًالقكةًكالتدفؽ،ًكقدًبنيًعميياًبيتًعمىًشكؿً القصبةًقناةًماءًيتسربًإليياًمفًخارجياًفيًغاية
ً.(9)حماـًجاءًفيًنيايةًالظرافةًكالحسف

كماًتحدثًعفًعيكفًتسمىًعيكفًرحاؿ،ًكأخبرًبأنيا:"ًقفرةًتنبعًبياًعينافًنضاختاف،ًًًً
نخيالتًقم ًًكًالىًجكارىًا ًً ً ًً ًً ًًً ًً ً ًً ًإلىً:ًعيفًبياًتسمىً)عيفًطرة(،ًً(6).ًكعندماًزارًبالدًنفزاكة(6)يمةً"ًًًً  أشار

ًالتمرً ًكبيا ًبالنخيؿ ًمحفكفة ًكىي ًكبشرل، ًطرة ًكىما ًنفزاكة، ًبالد ًقاعدتي ًإحدل ًبأنيا كأخبر
                                                           

 .119،ًصالتجاني:ًرحمةًالتجانيً(1)
 .196ً-196نفسو،ًص:ًالمصدرً(1)
 .190نفسو،ًص:ًالمصدرً(9)
 .161،ًصنفسوً(6)
مدينةًمفًأعماؿًإفريقية،ًكتسيرًمفًالقيركافًإلىًنفزاكةًستةًأياـًنحكًالمغرب،ًكبمدينةًنفزاكةًًنفزاوة:(6ً)

ًتاكرغي ًعيفًتسًمىًبالبربرية ًًً ًً ً ًًً ًً ًً ًً ً ً  ً ً ًً ً ًنفزاكةًسكرًصخرًكطكبًًً ًكلمدينة ًالًيدرؾًقعرىا، ،ًكىيًعيفًكبيرة
ًًكلياًستةًأبكابًكفيياًجامعًكحًماـًكأسكاؽًحافمةًكىيًكثيرةًالنخؿًكالثمارًكحكاليياًعيكفًكثيرةًكفيً ًً ًًً ًً ًًً ً ًً ًًً ًً ًً ً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ً ًً ًًً ً ً ً ًً ً ًً ًًً ًً ً ًً ًً ًً ًًًً ًًً ًً
ًًًًًقبمتياًمدينةًأزلًيةًتعرؼًبالمدينةًعميياًسكرًكبياًجامعًكسكؽ،ًكبيفًمدينةًنفزاكةًكقابسًثالثةًأياـ،ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًًً ًً ًً ًًًً ًًًً ًً ً ًًً ً ً ً ًً ً ًً ًًً ًً ًًً ً ًًً ًً ً ًًًً ًً ًً ًً ً ً ً ًً ً  ًًً ًً ً ًً ًًًًً ًً ًً

ً كبيفًقفصةًمرحمتاف،ًكبينياًكبيفًقيطكفًثالثًمراحؿ،ًكمفًنفزاكةًتسيرًإلىًبالدًقسطيميةًكبينيا
ًإالًبخشبًمنصكبةًكأدالً ًًًًً كبينيماًأرضًالًييتدلًإلىًالطريؽًفييا ً ًًً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًًً ًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًأحدًيميًناًً ًفييا ًًًًنء،ًفإفًضًؿ ًً ًً ًً ًً ًً ً  ً ً ًً ًً أكًًًًً

ًًشمااًلًغرؽًفيًأرضًدىشةًتشبوًالصابكفًفيًالرطكبةًكقدًىمكتًفيياًالعساكرًكالجماعاتًممفً ًًًً ًً ًً ً ًًً ًً ً ًً ً ًً ًًً ًً ًً ًًً ًًًً ًًًً ً ً ًً ًً ًً ً ً ًً ً ًً ًًًً ًً ًً ً ًًً ً ًً ً ًًًً ً ًنً ًً ً
ًالزابًدخ ًنكاحي ًمف ًنفزاكة ًكيقاؿ: ًإلىًغدامس، ًاألرضًالسكاخة ًىذه ًكتصؿ ًأمرىا، ًيدر ًكلـ ميا
 .190،ًص6جًرًبالجريد.ًالحمكم:ًمعجـًالبمداف،الكبي
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ًانتاجياًبالدًالكاحاتًجنكبًطرابمسً ،ًكبمقربةًمفً(1)المفضؿًعمىًجميعًالبالد،ًكأىـًمناطؽ
ًأعظـًً(9)،ًكفيًقريةً)بشرل((1)بمدىذهًالعيفًقصبةًال ذكرًخبرًعيفًبقربياًتسمىً)عيفًتاكرغا(

ًليسًفيًعيفًتاكرغاًً" ًإفًفيًعيفًطرةًحسنًا ًإال ًًًاتساًعاًمفًعيفًطرةًكأقكلًماًء؛ ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًًًًن ً ًًً ً ًً ًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًنً ًً ًً ً ًًً ًًً ً ًً ًً ًً ًً ًًن ًً ًً(6)ً.ً
ًأفًفيوًماءًعذًباًكمصدرًالمياهًعدةًعيكفًتنبعًً ًًكعندماًتحدثًعفً)كادمًالرمؿ(،ًذكر ًً ًً ً ً ًً ًًً ً ًًً ًً ًًًً ًً ًًً ًًًًن ًًًً ًًًً ًً ًً ً ًًًًًً ًً ًًًً ًًً ًًً ً ًً ًً ًً ًً ًًً ً

ًالكادمًبأنوًمتسعًع ذبًالماء،ًالًينقطعًماؤهًفيًشتاءًكالًفيًصيؼ،ًكمبدؤهًمفًفيو،ًككصؼ
ًالمغربً ًأكًالمتجوًناحية ًالجبؿًيمينو، ًالمشرؽًيجعؿ ًناحية ًإلىًالبحر،ًكالمتجو ًًالجبؿًقاطًعا ً ًًًًً ًًً ًً ً ًً ًً ًًً ً ًً ًًًً ًًً ً ًً ًًً ً ًً ًً ًً ً ًًًً ًًً ًً ً ًً ًً ًًً ً ًً ً ًً ًً ً ًًً ًًن ً ًً ً ً ًً ًً
ًأصؿًمائوًمفًعيكفًتنبعًفيًأثنائو،ًتبتدئًمفًمسافةًقريبةًمفً ًأف يجعموًعفًيساره،ًكذكر

ًًًالجبؿًفتجرمًقمياًلًثـًتنقطعًثـًتبتد ًً ًًً ً ً ًً ًً ًًً ًن ًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ئًبعدىاًعيكفًأخرل،ًكيصبًماؤىاًفيًالبحر،ًكالًيعـًالماءًًً
ًاألمطارًعندًنزكؿًالسيكؿًمفًالجبؿ ًإالًفيًكقت ً.ً(6)جميعًالكادم

(ًككصفياًبأنياًعيفًمتسعةًعذبةً(0)كماًأشارًالتجانيًإلىًعيفًتسمىً)عيفًتامدنتًًً
ًاألباًًك ًًًالقصب،ًكًالىًجانبيًاالماء،ًتجرمًفيًكادًمتسعًيشتمؿًعمىًغاباتًمشتبكةًمفًنباتات ًً ًً ًً  ًًً ًًً ً ًً ً

ًالطعـ ً.ً(7)أحساءًماءًتشبيياًفيًعذكبة

                                                           
 .116التجاني:ًالرحمة،ًصًً(1)
 .161،ًصنفسوالتجاني:ًً(1)
ً،ذكرىاًياقكتًالحمكمًكاكتفىًبالقكؿ:ً"اسـًقرية"،ًكلـًيزدًعمىًذلؾ.ًالحمكم:ًمعجـًالبمدافًبشرى:ً(9)

 .618،ًص1ج
 .161صًالمصدرًالسابؽً،التجاني:ً(6ً)
 .916،ًصنفسوالتجاني:ًً(6)
ًًًًًتاًمًدًلًت:ًبمدًمفًبالدًالمغربًشرقيًلمطةًكقيؿًتامدنت،ًبالنكف:ًمدينةًفيًمضيؽًبيفًجبميفًفيًسندًً(0) ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًً ًًًًً ًًًًً ً ًً ًً ًًً ًً ً ًً ًً ًً ً ًًً ً ًً ً ًً ً ًً ً ًً ًً ًًً ًً ً ًًًًً ًً  ً  ً  ً  ً  ًً

 .7،ًص1.ًالحمكم:ًمعجـًالبمداف:ًجةًكحنطةًمكصكفةًمفًنكاحيًإفريقيةر،ًكلياًمزارعًكاسعكع
 .911التجاني:ًرحمةًالتجاني،ًصً(7)
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ًاألكلى،ًكىيًبكادًً ًأعذبًمف ًأفًىذهًالعيف ًأخرلًتسمىً)عيفًفارة(،ًكذكر ًًًًككصؼًعيًنا ًً ً ًًًًً ًً ً ًً ً ًًً ًً ًً ً ًً ًًًًً ً ًً ًً ً ًًً ًًًًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًً ًً ً ًً ًًًًن ًً ً ًً
ًأضعؼًجرًياًمنيا،ًيجرمًماؤىًا ًإنيا ًإال ًلمنفس،ًكقبمياًعيفًأخرلًجارية ًالمنظرًشارح ًًًحسف ً ًً ًًً ً ًً ًًً ًً ً ًًًن ً ًً ًً ًً ًً ًًًً ًً ًًً ًً ًًً ً ًً ً ًً ً ًً ًً ًً ًًً ًً ًًًًً ًً ًً ً ًً ًًًً ً ً

ًكتجتمعًمنوًبركةًماء ًالعيف، ًأشجارًالعرعرًكالخركعًًفينتييًإلىًىذه ًقدًنمتًحكليا كاسعة
ًالبركةًجرًياًقكًياًكيصبًفيًالبحر. ًاألشجار،ًثـًيجرمًالماءًمفًتمؾ مف ًًكغيرىًا ً ًً ًً ً ًً ً ً ًً ً  ًًً ًً ًًًن ً ًًًً ًً ًً ً ًً ًً ًًًًً ًًًًً ً ًً ًًً ًً ًً ً ً ًً ً ًًًًً ًً ً(ً1.ً)ًًًًً

طريقةًتقسيـًمياىيا،ًحيثًذكرًً،ًككصفيا،ًكذكر(1)كتعرضًالتجانيًلعيكفًمدينةًتكزر
ًأكبر،ًمنياًكالًأكثرًمياىًاًمنيًا:ً"ًتكزرًىيًقاعدةًالبالدًالجريدية،ًكليسًفيًبالدًأف ًًًالجريدًغابة ًً ًًًن ًً ًًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًًً ًً ًً ًًً ً ًًًً ً ًً
"(9)ً ًـث ًفيًكادًكاسع، ًمفًعيكفًتنبعًمفًالرمؿًكتجتمعًخارجًالبمد ًأصؿًمياىيا ًأف ،ًكذكر

ًليـً ًأمالؾ ًبينيـًعمى تتشعبًمنوًجداكؿًكثيرة،ًكتتفرعًعفًكؿًجدكؿًمنياًمذانبًيقسمكنيا
ًأمناء ممفًيتصؼًالصالحًفييـ،ًكيقسمكنيًاًمقررةًمقاسـًمفًالمياهًمعركفة،ًكليـًعمىًقسميا

عمىًالساعاتًمفًالنيارًكالميؿ،ًبحسابًليـًفيًذلؾًمعركؼ،ًكأمرًمقررًمألكؼ،ًكعمىًذلؾً
ًًًنالماءًأرحاءًكثيرةًمنصكبة،ًًً ًًً ً ًً ًًً ًً ًًًًً ً ًً ًًً ًً(6)ًً

ًلتقسيـًالمياهًبيفًالناس،ً كمفًخالؿًركايةًالتجاني؛ًيتضحًأنو:ًكانتًىناؾًطرؽًمعركفو
ًأمناء ًعميو ًيقـك ًمائيًمحكـ ًاألنيارًكالعيكفًكاآلبارًكنظاـ ،ًككذلؾًكجكدًمنشآتًمائيةًعمى

ًاىتماـًفالحكً ًأشارًالتجانيًإلى ًالميدرًمنياً.ًكما لالستفادةًمفًالمياهًبأكبرًقدرًممكفًكتقميؿ
ً(6)إفريقيةًبالتسميدًلالرضًالمجدبةًفيًبالدًالجريدًعفًطريؽًالتزبيؿ.ً

                                                           
 .910،ًصالتجاني:ًالرحمةً(1)
الكبيرًمفًأعماؿًالجريد،ًمعمكرة،ًبينياًكبيفًنفطةًًمدينةًفيًأقصىًإفريقيةًمفًنكاحيًالزابًتوزر:ً(1)

ً ًكثير ًنخؿ ًبيا ًسبخة، ًكأرضيا ًفراسخ، ًالبمداف،عشرة ًمعجـ ًالحمكم: :ً ًانظر ًعنيا ،1ًجًلممزيد
 .68ص

 .167،ًصًًالمصدرًالسابؽالتجانيً:ً(9ً)
 .168-167ص:ًرحمةًالتجاني،ًالتجانيً(6)
 .106صً:ًرحمةًالتجاني،ًالتجانيً(6)
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ًأفًفيياًمكاًناًيدعىً)ببابًالمنشر ًكماًذكرًأيًضا ً ًً ًًًً ًً ًً ًً ً ًًً ًًًًن ًًًً ًً ًً ًً ًنً ًً ًً ًًًًً ًالناسًفيوًلمنزىةًكاالستجماـً،ًً (ًيتجمع
ًاألماكفًفيًتكزر ً(1)كىكًمكافًتجمعًالمياهًكمنوًتتفرعًعدةًفركعًصغيرةًكىكًمفًأفضؿ

ًنخالتًعمىًعيفًماءً ًبمقربةًمفًزريؽ ًأنو ًقريةًزريؽ،ًكذكر ًقرب ًالتجانيًعفًعيف كتحدث
ًالمذاؽ ًالرم(1)ىنالؾًعذبة ًتكفيرًمياه ًإفريقيةًعمى ًأىالي ًقامكًاً،كقدًعمؿ ًفقد ًاآلبار، عفًطريؽًحفر

ًيشربكفًكيسقكفًمزارعيـ ًالماءًمنيا ًقابسًعذبة ًبالقربًمف ًأجاس ًقرية ًفي ًبئر ً.(9)بحفر
ًفييًذاتً ًبحتة، ًأكديةًسيكبية ًيطمؽًعمييا ًأف ًيمكف ًالتي ًاألكدية ًأخرلًمف كتكجدًمجمكعة

ًأمطارًغزي ًبعدًسقكط ًإال ًاألكدية ًتجرمًىذه ًبشدة،ًكال ًمائيًمتذبذب ًتتمقىًنظـا ًقابس رة،ًكمنطقة
ًقابسًكىذًا ًفيًخميج ًتصب ًالتي ًتمؾ ًبصفةًعامة، ًإفريقية ًأكديةًجنكب ًباقي ًكثيرةًًمثؿ ًًأمطارًا ًًً ًً ًً ًً ً ًًً ًً ًً ً ً ًً ً ًًًً ً ًًًًًًًً ًًًً ًً ًًً ًً ًًً ً ً ًً ًًًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ًًًًن ًً

ًالزراعة ًفي ًعميو ًيعتمد ًال ًالمختمفة ًبتقسيماتيا ًالسيكب ًالمتذبذبًألكدية ًتحدثً(6)الجرياف ًكقد ،
ًاألمطا ًتتجمعًمفًمياه ًالتي ًالفمكاتًكاألدكية ًفيًالكنشريسيًعفًمياه ًالفمكات ًأفًمياه ر،ًحيثًذكر

ًالماشيةًمياهًغيرً ًترد ًقد ًأنو ًأصميا،ًكذكر ًاستحقاؽ ًبياًدكف ًاالنتفاع ًبمجرد ًتككفًممكًا ًًاألكديةًال ًً ًًً ًً ًًًً ًً ًًًًً ًً ًًً ًًًًً ًًً ًًًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًً ً ًًًًً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ً ًًً ًًًًن ًً ًًًً ً ًًًً ًً ً
ًليـًذلؾ؛ً ًيككف ًفييا،ًكلكفًال ًبكركدًماشيتيـًعميياًكرعييا ًيتممككاًذلؾ ًأف ًالماشية ًأىؿ ًفيعمد أىميا

ًاأل ًالمممكؾ ًبالماءًغير ًاالنتفاع ًالتممؾألفًمجرد ًفي ًيككفًسبًبا ًالحيازةًال ًصؿًمدة ًً ًًًً ً ًً ًًًًن ًً ًًًً ً ًًً ًًً ًًًًً ًًً كقدًكردتًً(6)ً
كطًر ًالمياهً، ًالمعيارًحكؿ ًفيًكتاب ًنحكًذلؾ مف منيامسائؿًكثيرًة ًاالستفادًة ككيفية ًتكزيعيًا ً(0).ؽ

                                                           
 .168،ًصًصالرحمةالتجاني:ًً(1)
 .186،ًصنفسوً(1)
 .181نفسو،ًصًً(9)
 .118،ًصرحمةًالتجانيًالتجاني:ً(6ً)
 .986،ًص8الكنشريسي:ًالمعيارًالمعرب،ًجً(6)
،8ًالكنشريسي:ًالمعيارًالمعرب،ًجعمىًسبيؿًالمثاؿًمفًىذهًالنكازؿًالمتعمقةًبقضاياًالمياهًانظر:ً(0ً)

 ،667ً،619ً،616ً،610ًًً،618ً،619ً،616ًً،610ً،696ًًص



 
 

 على عبذاحللٍن.د  ــــــــــــــــــــــــــ م8282 األول اجمللذ – ( 82 )العذد –ًالعرب املؤرخ جملة

 
 

- 133 - 

ًأىؿًً:(1)والغدران (1)    ً           رابع ا: البحيراتًً كمماًيؤكدًحضكرًظاىرةًالبحيراتًكالغدرافًفيًحياة
ًالمؤرخكفًكالرحالة،ًفيذاًالتجانيًعمىًسبيؿًالمثاؿ:ًيشيرً ًأشارًإلييا ًأنوًقد إفريقيةًكانشغاليـًبيا،

ًأكؿًالسبخة ًإحدلًالبحيراتًكذلؾًحيفًًتكًجوًإلىًتكزر،ًفقدًارتحؿًعفًنفزاكةًكشرعًفي ًًإلى ًً ًًًً ً ًً ً ًً ًً ً ًًًً ًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًً ًًً ًًًًً ًً ً ًًًً  ً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ً ًً(ً9)ً
ًفقط ًاألخيرًالمعركفةًبتاكمرت، ًكافًثمثًالميؿ ًفمما ًكباتًىناؾًعمىًعيفًماء، ًمنيا ًًعًيسيًرا ًً ً ًً ً ًً ًًً ً ًً ً ً ًً ً ًً ًً ً ًًًً ً ً ًً ً ً ًً ً ً ًً ً ً ً ًًًً ًً ًً ً ًًًًن ًً ً

ًالتالي،ًككجدًفييًا ًالسبخة،ًفمـًيزؿًيقطعياًسيًراًإلىًالزكاؿًمفًاليـك ًاجتيازًىذه ًًًارتحؿًكأخذًفي ًً ًًًًًًًً ًًًً ًً ًً ًً ًً ً ًًً ًًً ًًًً ًًً ًًًًن ًًً ًً ًً ًًً ًً ًًً ًًًً ًً ًًًًً ً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ً ًً ً
ًًًمعالـًقائمةًمفًجذكعًالنخؿًتمنعًالسالؾًمفًالخركجًعفًطريقياًالمسمكؾًيمينًاًكشمااًل؛ًألفًمًا ًً ً ً ًًن ًً ً ً ًًًنً ًًً ً ً ًً ًًًًًً ًًً ً ًً ً ًًًً ً ًًًً ًًً ًًً ًًًً ًً ًً ً ً ًً ًً ًًًً ًً ًًًًًً ًً ًًًًً

ًك ًإالًغاصًعمىًيمينيًا ًاألرضًمغائصًالًتثبتًعميياًقدـ،ًكالًيسمكياًأحدًجاىؿًبيا شمالياًمف
ًأحدً ًأمرىا،ًكًاذاًغاصًفييا ًكلـًيعرؼ ًالجماعاتًكالعساكرًممفًدخميا ًًًفييا،ًكقدًىمكتًفييا ًً ًً ًً ً ً ًً ً ًً  ًً ً ًًًً ًًً ً ً ًًً ًًً ً ًً ًً ًً ً ًًًً ًًً ًًًً ً ً ًً ًً ً ًًً ًً ًً ً ً ًًً ًًًً ًًًً ًً

ًاألرضًفيًالحيفًكعادتًكماًكانت ً.(6)التأمت
ًأ ًالتي ًالدنيا مفًغرائب ً"إنيًا ًقائالً: ًالسبخة ًالتجانيًىذه ًًككصؼ ً ًًًً ًً ًً ًًًً ًًً ً ًً ًًًً ًًًً ًًن ًً ًً ًً ًً ًًًًً ً ًً ًًً ًًًً ً ً ًالمؤرخكف،ًكأىمؿًكصفيًاًً غفميا

ًيكادً ًالمصقكؿ، ًالرخـا ًأك ًالمسبككة، ًأمياؿًسطًحاًكاحًداًكالفضة ًفي ًأمياؿ ًأنيا ًًًًاإلخباريكف،ًكذكر ًً ًًً ًً ًًًًًًً ً ًًًً ًً ًًًً ًً ًًًًًً ًً ًً ً ًًًن ًً ًنًً ً ً ًً ًًًًً ً ًً ً ًًًًً ًً ًًًً ًًً ًًً ًًً ًًً ً ً
ًبساطً ًيمشكفًعمى ًفيياًكأنيـ ًيمشكف ًبمائو،ًكالناس ًلصفائو،ًككأنماًىكًغديرًماءًجمد ًالبصر ينفذه

ًالبمكر" ًأكًسطحًمف ًالكافكر ًف(6)مف ًالتجاني ً،ًكيضيؼ ًيقاـك ًبأنوًشاىد:ًكيؼ ًالسبخة، يًكصؼًىذه
ًالمارًة ًتدؿًعمىًىالؾًكثيرًمف ًالتي ًاآلدمية، ًالمخمفات ًبعض ًاألرض،ًككيؼًرأل ًفي ًالنزكؿ الناس

                                                           
ًًمًجًتمعًالماءًتحيطًبوًاألرض.ًمصطفىًكآخركف:ًالمعجـًالكسيط:ًجًالبحيرة:(1ً) ًًً ًً ً ًً ًًً ًً ًً ًًً ًً ً ًً ًً ًً ً ًًًً ً ً ًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًً ً ً  ً  .66،ًص1ً 
ًكآخركف:ًًالغدير: (1) ًمصطفى ًالصغير. ًالنير ًالجغرافييف( ً)عند ًك ًالسيؿ ًيغادرىا ًالماء ًمف القطعة

 .066،ًص1المرجعًالسابؽ،ًج
أرضًذاتًنزًكممح،ًكالسبخ:ًالمكافًتسكخًفيوًاألقداـ،ًكالسبخة:ًماًيعمكًالماءًمفًطكؿًًالسبخة:ً(9)

 .109،ًص7الترؾًكالطحمبًكنحكه.ًالزبيدم:ًتاجًالعركس،ًج
 .166-166التجاني:ًرحمةًالتجاني،ًصً(6)
 .166ً،ًصنفسوالتجاني:ًً(6)
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معاًً ًفماتتًا عمىًطفمتيا ًيدىًا ًقدًضمت ًامرأة ًالمنطقة،ًكقدًرأل ًًًًًًًنفيًىذه ًًًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًً ًًً ً ًً ًًًً ًًً ًًً ً ًًًًًً ًًًًً ًً ًًًًً ً ًً ذكرًمفًعجائبًماءًىذًه.ًكي(1)ً
ًأنو ماءًالسبخة ًبيًا ًيشرب ًأف ًيمكف ال "ًً ًأجاًجًا: ممًحا ًبيكائيًا عاد ًفييًا ًاستصحب ًإذا ًالماء ًفإف ًًعذب، ًن ًً ًً ًنً ًً ًًً ًًً ًًً ًًً ًًً ًً ًً ً ً ًً ًً ًً ًً ًًً ًًًً ًً ًًً ًً
ً)ًعمىًطبعيا "ً1)ًً.ً

ًاألمطار،ًثـًتجؼًبعدًً(9)كعفًظاىرةًاألحساء ًالتيًتظيرًكقتًالسيكؿًكىطكؿ كالغدراف
ًيجرمًفيًكقتً ًمتسعًبجبؿ، ًإلىًمكضعًيعرؼًبالعقمة،ًكىكًكاد ذلؾًيذكرًالتجانيًارتحالو

ًإالًماءًفيًأحساءًاألمطارًكيجؼًفيًغيره،ًكى ًالكقتًعدـًكجكدًماء، ناؾًصادفوًفيًذلؾ
ًأفً صغيرة،ًكتمؾًاألحساءًىيًالمسماةًبالعقمة،ًكالعقمةًعندًالعربًىيًالتيًيحبسًالماءًفيياًعف

شدةًكبيرةً ًالميمةًعمىًغيرًماء،ًكقاسىًفيًمبيتوًىذًا ً.ً(6)يسير،ًفباتًىنالؾًتمؾ
ًإلىًماءًكتابعًالتجانيًحديثوًعفًماءًالقصارًًًًً ًانتقؿ ًأحساء،ًحيث ككصؼًماًفيياًمف

ًانتقؿًإلىً ًأحدًلمائياًشرًبا،ًكالًيجبًلميمةًقربياًقرًبا،ًثـ ًًيعرؼًبالقصار،ًكىيًأحساءًالًيستطيع ًًًً ًً ًًًًًً ً ًًًن ًً ًً ًً ًً ًًً ًًًً ً ًً ًًًً ًًًن ً ًًً ًً ًًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ً ًًًً ً ًً ً ًًًًً ًً ًً ًً ًً ً ًً
ًلتجرعًصبرهًمصطبر،ًكمفًىذاًالماءًفارؽً ماءًيعرؼًبأبيًالًيحمدًمذاقوًمختبر،ًكالًيصبر

ًأميرىـًيعق ًًكبًبفًعطية،ًكانقمبًراجًعاًإلىًمخيمو،ًكباتًأرضًالمحاميد،ًككدعًفيًىذاًاليـك ًًًًًًًًً ًًً ًًً ًًن ً ًًًً ًً ًًً ًًًًً ً ًً ًً ً ً
ًأكؿًأرضًالجكارم ً.ً(6)تمؾًالميمةًىنالؾ،ًثـًارتحؿًمفًالغدًفنزؿًبماءًيعرؼًبتاذر،ًكىك

                                                           
 .160،ًصالتجاني:ًرحمةًالتجانيً(1)
رًأفًاليكاءًيغيً:فًماءًىذهًالسبخةًمالحً،ًلكفًالًيمكفًالقبكؿإلقكؿً.يمكفًا160،ًصنفسوًالمصدر(1)

ًنًطعـًالماءًفيياً،ًكيجعموًمالًحا ًً ًًًًً ً ًً ًًًًً ًً ًً ًً ًً  ىذاًمفًبابًالمبالغةًكالتيكيؿً.ًًًًً

ًالمطرًمنعًاألحساءً(9) ًنزؿ ًفإذا ًتحتوًصالبة ًالمتراكـ ًكالرمؿ ًالماء ًفيو ًالسيؿًمفًاألرضًيستنقع :
ًًأفًيغكرًفإذاًحفرًكجًالرمؿًحرًالشمسًأفًينشفوًكمنعتوًالصالبة ً ًً ًً ًًً ًً ًًً ً ًً ً ًًًنوًالرمؿًعفًذلؾًالًماءًنبعًبارًداً  ًً ًً ًً ًً ً ً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًًً

ًالمعجـًًًًًنعذبًً ًمصطفىًكآخركف: ًينطر: ًالعرب. ًًفيًشرقيًجزيرة ًاألحساء ًيحدثًفيًإقميـ ًكما ،ً ًًًا ًً ًً ً ًً ًً ً ًً ً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ً ًً ً ً ًً ً ًً ًً ً ً ً ًً ً ً ً  ًً ً ًً ً ً ًً ًًً ًًً ً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً
 .176،ًص1الكسيط:ًج

 .189صًالمصدرًالسابؽ،التجاني:ًً(6)
 .160-166صًالرحمة،التجاني:ًً(6)
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ًأفًالياجسًالذمًكافًيدندفًحكلوًىكً ًالتجاني كيتبيفًمفًخالؿًماًتـًاستعراضوًمفًرحمة
ًالتحدثًعنوًككصؼًأماكنوًكمسميات و،ًحتىًغداًشغموًالشاغؿ،ًكىذًاالماء،ًحيثًكافًيكثرًمف

ًفالماءًفيًكؿً ًيفكرًفيوًكيخشاهًىكًفقدًالماء، ًأكثرًما أمرًطبيعيًككفًالمسافرًفيًالبيداء
ًالمرءًعفً ًأكثرًفيًحاؿًالسفر،ًحيثًيبتعد ًالحقيقة األحكاؿًيساكمًالحياة،ًكلكفًتتجمىًىذه

ًفييا،ًفالسفرًمكاطفًالمياهًكالتجمعاتًالبشرية،ًكيصبحًأسيرًالصحراءًالتيًالًي عرؼًمصيره
ًالمكطفًيعنيًالمكتًالمحتـ، ًالعذاب،ًكفقدًالماءًفيًمثؿًىذا كتتحكؿًمصادرًالمياهً قطعةًمف

ًاألمطار،ًكاألنيار،ًكالعيكف،ًكالبحيراتًإلىًطكؽًالنجاة،ًكالرحمةًالتيًالًيستغنيً الطبيعيةًمف
تتجمىًفيًحالة ًأكًغيرىا،ًكلكنيًا ًالمكاطف ًالسفرًعمىًصكرةًالتماـ.ًًعنياًالعبدًفيًمثؿًىذه

ً:(1)    ً                                                                ثاني ا:  المصادر المائية المستحدثة : )اآلبار والعيون والقنوات الخاصة( 
ًاألنيارًفييا،ًكقدًً ًأساسيةًكحيكيةًإلنتاجًالمياهًفيًإفريقية؛ًكذلؾًلقمةًمياه ًاآلبارًكسيمة تعد

ًباختالؼًالظركؼًالطبيعيةً ًكأيًضا ًفيو، ًالمكجكدة ًالجغرافي ًباختالؼًالمجاؿ ًأىميتيا ًًًًتختمؼ ًً ً ًًً ً ًً ً ًًً ً ً ًً ًً ً ًنً ًًً ً ًًًً ً ًً ً ًًًًًً ً ًًً ًً ًًً ً ًً ًًًً ً ً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ً ًًً ً
ًالتشريعي ًالفقيي ًالجانب ًانعكسًبصفةًمباشرةًعمى ًاالختالؼ ً.(1)بصفةًعامة،ًكىذا

ًلتككفًكيمحؽًبً ًالبشرم، ًاالستنباط ًبعممية ًكىيًمتعمقة ًالعيكفًالخاصة، اآلبارًالخاصة
ًالرجؿًفيًممكو،ًفيككفً ًأفًيستنبطيا ًأك ًاستنباطيا، ًلمفًبذؿًالجيدًفي ًالعيكفًالمائيةًممكًا ًًبذلؾ ًًًً ًًًًًً ًً ًً ً ًً ًًًًً ً ًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًًً ً ًً ًً ً ًً ً ًً ًًً ًًًً ًًً ً ًًً ًًًًن ًًًً ًً ًًًً ً ًً ًًًً ًً ً

ًإالًلشاربًمضطر ًالعيكفًلشربًأرضو،ًفإفًكافًقدرًكفايتياًفالًحؽًعميو ،ًكمًا(9)أحؽًبماء
ًالخاصة:يمحؽًبياًالقن ًاألنيارًالتيًقاـً كات ًأم كىيًالمجارمًالمائيةًالمعركفةًباألنيارًاآلدمية،

ًأكً ًالنير ًيككف ًكبيذا ًبممكو، ًأحدىـ ًيختص ًال ًبينيـ ًمشترًكا ًكأصبحتًممًكا ًًالناسًبحفرىا، ًً ً ًًً ًً ً ًًًً ًً ًًً ً ًًًًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًً ً ً ًًًً ًً ًًًن ًً ًً ًًن ًً ً ً ً ًً ًً ً ًًًً ًً ًً ً ًً ًً
ًلغيرهً ًأصحابًاألرضًالًحؽًفيو ًأكًالمصرؼًالمائيًمممككًاًلمفًقاـًبحفرهًمف ًًًالمجرل ًً ًً ًًً ًً ً ًً ًً ً ً ًً ً ًً ً ًً ً ًًًً ًً ًً ًًً ًً ًًً ًًًن ًً ًًً ًً ًًًًً ً ً ًًًًً ًً ًً ً ًًً(6).ً

                                                           
 .61ص،ً:ًالثركةًالمائيةًفيًريؼًالمغربًاألكسطًًعميكش(1ً)
 .61صًقصىً،مكم:ًقضاياًالماءًفيًبالدًالمغربًاأل؛ًع118ً،ص1برنشيفؾ:ًتاريخًإفريقية،ًج(1ً)
 .66-69عمكم:ًالمرجعًالسابؽ،ًصًص(9ً)
 .61صًنفسو،عمكم:ً(6)
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ًالتجانً ًالتيًمرًعميياًفيًرحمتو،ًكتحدث ًاآلبار يًفيًرحمتوًفيًبالدًإفريقيةًعفًكثيرًمف
ًالكاىنة،ًكبئرًأبيً ًالزكرة،ًكبئرًالشيداء،ًكبئرًطشانة،ًكبئرًالعقمة،ًكبئر حيثًذكرًمنيا:ً)بئر

ًإلىً(1ًً)الكنكدًكبئرًينكت( ًاآلبارًبكاسطتيا،ًفقدًخمص ًاستخراجًماء ،ًكألمحًإلىًكجكدًسكانيًيتـ
ًالزركيف،ًكرألًىنالؾًسكانيًكادًيعرؼ ،ًكىذًا(9)لبعضًالمرابطيفًتسقيًمفًآبارًعذبةً(1)بكادم

ًالسكافًيعممكفًعمىًاستنباطياًكاستصالحيًا ًالجكفيةًفيًىذهًالمناطؽ،ًكأف ًالمياه يدؿًعمىًكجكد
ًكاالستفادةًمنياًفيًالشربًكسقيًالمزركعات.

ًالمائيةًفيًمدفًإفريقية؛ًً ًالتقنيات ًإليوًمفًتقدـًإفًكجكدًمثؿًىذه يدؿًعمىًماًكصمت
ًاتجيتًعنايةًسالطيفًالدكلةً ًأفريقيا، ًاألمطارًفي ًانتظاـًسقكط كرقيًحضارمًكتقني،ًكمعًعدـ

ًاألمطارًكالسيكؿًكحفظياًفيًالمكاجؿ ًلالستفادةًمفًمياه ًالكبيرة،ًً(6)الحفصية كالسدكدًكالخزانات
ًالقيركافًًكىذهًالتقنيةًمكجكدةًفيًإفريقيةًمنذًعصرًالكالةًحيثًذكر ًًالبكرمًقائاًل:".ً.كخارجًمدينة ًًً ًً ًًًًًً ًًًًً ًً ً ًًًًً ًن ًً ًً ًً ًًًً

                                                           
 .919ً،101ً،916ً،166ً،68ً،169ً،917صًصً:ًرحمةًالتجاني،التجانيً(1)
ًالتيًيجرىاًًسواني:الً(1) ًالناعكرة ًالدكالبًأك ًبمعنى ًالسانية: ًمنيا: ًمعاف، ًبعدة ًكتطمؽ ًسانية، جمع

ًتطمؽًالسانيةًعمىً ًكما ًالذمًيستقىًعميوًمفًالبئر، ًتطمؽًالسانيةًعمىًالبعيرًنفسو ًكقد البعير،
ًلغةً ًمعجـ ًصادؽ: ًحامد ًقنيبي، ًركاس، ًمحمد ًقمعجي، ًانظر: ًالناس. ًسقاية ًتتكلى ًالتي المرأة

،ًكىيًأصمياًمفً)سنى(ًفالسيف199ًـ،ًص1988بيركت،ًالطبعة:ًالثانية،ً-اء،ًدارًالنفائسالفقي
كالنكفًكالحرؼًالمعتؿًأصؿًكاحدًيدؿًعمىًسقي،ًكفيوًماًيدؿًعمىًالعمكًكاالرتفاع،ًيقاؿ:ًسنتً
ًفارس:ً ًابف ًاستقكا. ًإذا ًألنفسيـ ًيستنكف ًكالقـك ًاألرض، ًتسنك ًكالسحابة ًسقتًاألرض، ًإذا الناقة

 .110،ص1ً؛ًكيذكرًبرنشفيؾًأنياًالبستافًالمركم،ًتاريخًإفريقية،ج169،ًص9يسًالمغة:ًجمقاي
 .916التجاني:ًالمصدرًالسابؽ،ًصً(9)
ًًًًمفردىاً)المًأًجًؿ(:ًشبوًحكضًكاسعًيؤًجؿًفيوًماًءًالبئرًأكًالقناةًأًيامًاًثـًًيًفًجرًفيًالًزرع.ًًالمواجل:ً(6)  ًًً ًً ًً ً  ً  ً  ًًًًً ًًن  ًًًً ًًً ًً ًً ً ًً ً ًً ًً ً  ً ًً ًًًً ًً  ً ً ًً ً ً ًً ًً ً ً ًًًً ًًً  ً  ً  ًً ًً ًًًً ًً ًً

بيركت،ًً-تحقيؽ:ًعبدًالسالـًمحمدًىاركف،ًدارًالفكر مغة،ابفًفارس،ًأحمدًالقزكيني:ًمقاييسًال
 .06،ًص1ـ،ًج1979
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ًشأنًا ًأعظميا ًالممؾًكغيره، ًمفًبنيافًىشاـًبفًعبد ًلمماءًسقاياتًألىميا ًًًخمسةًعشرًماجاًل ًً ً ًً ًً ً ًً ًًً ًً ًً ً ًً ًًً ًًً ً ً ًً ًًً ً ً ً ًً ًً ً ً ًً ًً ًً ً ً ً ًً ًً ً ً ًًً ًًً ًن ً ًً ً ً ً ً ًًً ًً
ًاألغمب ًبف ًبفًمحًمد ًأحمد ًإبراىيـ ًأبي ًماجؿ ًمنصًبا ًكأفخميا ًً ً ًً ً ًً ً ً ً ًً ً ًً ًًً ًً ًًً ًً ًًً ً ًًً ً ً ًً ً  ًًً ًً ً ًً ًً ًمستديرًً(1)ًًً ًكىك ببابًتكنس،
ًأعالىاًقصبةًلرقب ًالكبرًفيًكسطوًصكمعةًمثًمنةًفي ًًًمتناىي ًً ًًً ًً ًً ً ً ًً ً ًً ً  ًً ًً ًًًًًً ًًً ً ًًً ًً ً ًً ًًًً ً ًً ًأبكابًعمىًًً ًًةًمفًتحةًعمىًأربعة ًً ًً ًً ًًًًًًً ًً ً ًً ًًً  ًًً ًً

ًامتألًالماجؿًكافًدلكا،ًكسطحًىذهًالقصبةً أحدًعشرًرجالًالًخمؿًبينيـًكيالًيصؿًمخط،ًفإذا
ًاألغمبًيدخؿًإلىًىذهًالقًبةًفيًمركبًيسًمىًبالزالج،ًكيًتصؿًبيذاًالماجؿً ًابف ًًنحكًذراعيف،ًكاف ً ًً ًًًًً ًًً ً ً  ً ًً ًًً  ًً ًً ًً ً  ً ً ًً ً ًً ًًً ًً ً ًًً ًً ًً ً ًً ًًًً ً ًًً ً ًً ً ًً ً ًًًً ًً ًًً ًً ًًًًً ً ً

ًًًفيًقبمًيوًأقباءًطكيمةًمعقكدةًآزاجاًعمىًآزاج،ًككافًزيا ًً ًً ًًًً ًً ًً ً ًً ًًً ًً ًً ًً ً ًً ًًًًًًً ًًًً ًً ًً ًًً ًً ً ًاهللً ًًقدًبنىًعمىًغربًيًىذاًالماجؿًً(1)دة ً ًً ًًًًً ً ً  ً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًًً
ًًًقصرًا،ًكبجكفًيًىذاًالماجؿًماجؿًلطيؼًمًتصؿًبوًيسًمىً)الفسقية(،ًيقعًفيوًماءًالكادم،ًإذًا ًً ًً ًًً ًًًً ًً ًًًً ًً ًً ًًًًًً ً ًً ًً ًً  ً ً ًً ًًً ً ً  ًًًً ًً ًً ً ً ًً ًً ً ًً ًًًًً ً ً  ً ًً ً ًً ً ًًًن ً ً

ًًجرلًعمىًجنبتيفًكبيرتيفًتنكسرًفيوًشًدةًجريافًالماء،ًثـًًيدخؿًمنوًإلىًالماجؿًالكبير..." ًًً ًً ًًًًً ً ًً ًًًً ًًًًًً ًً ً ًًً  ًًً ًً ًً ًًًً ًًً ً ًً ًً ًًًً ًً ً ًًً ًً ًًً ًً ًًً ًً ًً ً ًً ًً ًًً ً
(9)ً.ً

ًالسكافً ًيقيميا ًفكاف ًالصغيرة، ًالسدكد ًمفًمياًهأما ًلالستفادة ًكذلؾ ًالمغركسة، ًالمناطؽ في
ًالمراعي،ً ًالرمًكزراعة ًفي ًلالستفادةًمنيا ًبحيراتًصغيرة ًفتشكؿ ًالسدكد، ًىذه ًأمـا ًبتخزينيا األمطار
ًبيدؼًرفعًمستكلً ًالجافة،ًكتشيدًحكاجز ًاألكدية ًلمرم،ًحيث ًتستخدـ ًالتي ًالتحكيمية ًالسدكد ًتكجد كما

ًقن عبر ًتحكيميًا ًـث ًلريياالمياه،ًكمف ًالزراعية ًاألراضي ًإلى ًالكادم ًتنتشرًعمىًضفاؼ ً.ً(6)كات

                                                           
ًًأحمدًبفًمحمدًبفًاألغمبًسابعًاألغالبةًأصحابًتكنسًكًافريقية،ًتكلىًبعدًكفاةًعموًأبيًالًعًباسً(1ً)  ًً ً ًً ًً ًً ًًًً ًًًً ً ًًً ًً ً ًً ًً ًًًً ًً ً  ًً ً ً ًً ًً ً ًً ً ًً ًًً ًً ً ًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ً ًً ًًً ًًً ًً ًًً ً

ًبناهًمف161ً)محمدًبفًاألغمب(ًسنةً ًبمغًما ًبالرعية، ًلمعمراف،ًرفيًقا ًًىػ،ًككافًحسفًالسيرة،ًحًبا ًًًًً ًً ًً ً ً ًً ً ًًًً ً ًً ًً ًًن ًًً ً ًً ًً ًً ًً ً ًًًن ً ًًً ًً ًً ً ً ً ً ًً ًً ً ً ًًً
صكفًبإفريقيةًنحكًعشرةًآالؼًحصف،ًبالحجارةًكالكمسًكأبكابًالحديد.ًزادًفيًجامعًالقيركافًالح

 .166،ًص1جًمزيدًعنوًانظرً:الزركمي:ًاألعالـ،(،لم166كمسجدًتكنس،ًكبنىًسكرًسكسةً)سنةً
كفاةًً:ًرابعًاألغالبةًأصحابًإفريقية،ًكليًبعدمحمد زيادة اهلل بن إبراىيم بن األغمب بن سالم، أبو(1ً)

ىػًكجاءهًالتقميدًمفًقبؿًالمأمكفًالعباسي،ًكثبتًعمىًدعائوًلوًأياـًكثكب161ًًأخيوًعبدًاهللً)سنةً
ًًإًبراىيـًبفًالًمًيًدمًعمىًالخالفة،ًفمماًخمصتًلممأمكفًشكرًلوًذلؾ،ًكأكؿًمفًسميً)زيادةًاهلل(ًمفً ًًًً ًً ًًًًً ًًً ًً ًً ًًً ً ًً ًًً ًً ًًًً ً ًً ًً ً ً ًً ًً ًً ً ًً ًًً ًً ًًًًً ً ًً ًً ًً ًً  ً  ً  ً ًً ًً ًً ًًً ًً  ًً

 .60،ًص9كالةًبنيًاألغمبً،الزركمي:ًاألعالـ:ًج
ارًالغربًاإلسالمي،ًبيركت،ًالمسالؾًكالممالؾ،ًد:ًعبدًاهللًبفًعبدًالعزيزًاألندلسيأبكًعبيدً ،البكرمً(9)

 .077صًً،1جـ،1991ً
 .119صًليالليةًحتىًقياـًالدكلةًالحفصية،دحركج:ًمدينةًقابسًمنذًالغزكةًاً(6)
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ًاآلبارًفييا،ًًً ًقاسيةًكصمبةًيصعبًحفر ًبمناطؽًأرضيا ًأثناءًرحمتو ًالتجاني ًمر كقد
ًأصموًجبؿًدرفًبالمغرب،ًكذكرًًكتحدثًعفًغمراسف كىكًاسـًلناحيةًمفًالجبؿًالمتصؿًالذم

ًأحسفًمفًرطبو،ًكفييًا ًالجبؿًمزارعًفيياًنخؿًكثير،ًالًيرل ًاآلبار،ًكتحؼًبيذا أفًفيياًبعض
ًأفً ًالتيًيسمكنياًالقصب،ًكرألًالتجاني ًليستًبالكثيرةًيستقكفًمنيا،ًكأكثرًمزارعيـًالذرة آبار

ًليمكثًفيًًسببًقمةًآبارىـًىكًما ًإفًالرجؿ ًاألرضًكصالبتيا،ًحتى يعانكنوًفيًحفرىاًمفًشدة
ًالبئرًكصغرىا ً.ًً(1)حفرًالبئرًالعاـًكالعاميفًبحسبًكبر

ًاآلبارًًً ًفيًحفر ًاإلنسافًىناؾ ًتكاجو ًإفريقية ًبعضًمناطؽ ًفي ًيدؿًعمىًكجكدًصعكبات كىذا
ًاالعتماًد ًإلى ًالسكاف ًيتكجو ًلذلؾ سنتيف؛ ًيستغرؽًحفرىًا ًقد ًاألمطار.التي ًتجمعاتًمياه ًعمى

ًأفًكركدًًًً ًاألخرل،ًفتحدثًعفًبئرًالعقمةًككيؼ ًاآلبار كأشارًالتجانيًإلىًمجمكعةًمف
ًأصبحًفنزؿًببئرًتعرؼًبالعقمة،ًكىيً ًأنوًباتًعمىًغيرًماء،ًثـ اإلبؿًعميياًجعمياًتتغير،ًفيذكر

ً.(1)بئرًمرةًتتضمنياًأرضًقفرة،ً
ًالبئرًعندماًيتـًحفرىاًتبقىًصالحةًلالستعماؿًفترةًمفًالزمفًًًً ًأف ككالموًىذاًيدؿًعمى:

ًالبئر،ًعمىً ًأكًتقؿ،ًإماًبسببًنقصافًكميةًالمياهًفي تطكؿًأكًتقصر،ًثـًتنتييًصالحيتيا
ًكانتً ًأكًيقؿًبحسبًاليطكالتًالمطرية،ًفإذا ًاآلبارًالمتجددةًالتيًيزيدًماؤىا ًأنياًمف اعتبار

ًاآلبارًتمتمئًكتتدفؽًبالمياه،ًكًاذاًكانتًسنةًشحًإحدلً ًًالسنكاتًسنةًخيرًكبركةًكأمطار،ًفإفًىذه ً ًًًً ًً ًً ًًًً  ًً ًًًً ًً ًً ًً ً ًً ًًًًً ًًًًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًًً ًً ًًً ًًًً ًً ًً ًً ًًًً ًً ًً ًً ًً
ًانتياءًصالحيةًالبئرً ًأكًيقؿًمنسكبيا،ًكقدًيككف كقحط،ًفإفًالمياهًفيًىذهًالبئرًكأمثالياًتغكر،

ًالماءًالمالح،ًفيؤدمًذلؾًإلىًىجرافًا ًالماءًالعذبًالصالحًلمشربًإلى لبئرًبسببًتحكؿًمائوًمف
ًكاندثارهًمعًالزمف،ًثـًالبحثًعفًمكافًجديدًلحفرًبئرًجديد.ً

                                                           
 .180التجاني:ًرحمةًالتجاني،ًصً(1)
 .166،ًصالتجانيً:ًنفسوًً(1)
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جبؿًً(1)كماًتحدثًالتجانيًعفًبئرًأخرلًتسمىً)ينكت(،ًكىيًبئرًمعينةًعذبةًبسفحًًً
ًأنوًنزؿًبالبئرًالمعركفةًببئرًينكت ًفذكر ًإلىًبئرًالكنكد(1)عاؿ، الكاقعةًفيًمدينةًً(9).ًكأشار

ًأفًمفًشربًمنياًفقدًعقمو،ًكأنيـًيعيركفً،ًكذكرًماًشاعًبيفًا(6)طرابمسً لناسًبخصكصيا
ًالكنكد،ً ًأبي ًأتىًمنيـًبماًيالـًعميوًقيؿًلو:ًالًعتبًعميؾًفقدًشربتًمفًبئر الشاربًمنياًكمف
ًأىؿًالبمدًيشربً ًالناسًبيائميـ،ًككثيرًمف ًالمدينة،ًكعميياًيكرد كىذهًالبئرًقدًرآىاًالتجانيًبداخؿ

يشاعًعنيامفًمائياً،ًكالًيتحرجًمفًذ ً.ً(6)لؾًمعًعمموًبمًا
ًأجبابًًًً ًأفًشربيـًمف كتحدثًعفًالماءًالذمًتشربًمنوًقريةًبتاغرمت،ًحيثًذكر

ًاألمطار ًأكقات ًالجباؿًفي ًمفًتمؾ ًالسيكؿًالمنحدرة ًتمألىا ًليـ ًأفًً(0)مممككة ًيتبيف ًكبيذا ،
ًالمياهًالجكفيةًالمتجد يعنيًأنياًمف ًاآلبار،ًمًا ًدة.السيكؿًىيًالتيًتغذمًىذه

                                                           
(1ً ًالجبؿ؛ًً         الس ف ح :( ًالسفحًأصؿ ًكقيؿ: ًالمضطجع؛ ًًعًرًضو ًكىك ًالماء، ًًًًعًرًضًالجبؿًحيثًيسفحًفيو ًً ًً ً ً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ً ً ًً ً ً ً ً ًً ً ً  ً  ً  ً ً ً ًً ً ًً ًً ًً ً ًًً ً ً ًً ًً ً ًً ً ً ًً ًً ً  ً  ً  ً

ًكالسفكحًًأيًضاكقيؿ:ًىكًالحضيضًاأل ًكالجمعًسفكح؛ ًنًسفؿ،  ًًً ًً ًً ًًً ً ًًً ًً ً ً ًً ًًً ً ًً ًابفًمنظكر:ًًً ًالتزلقة. ًالصخكرًالمينة :
 .686،ًص1جً،لسافًالعرب

 .917التجاني:ًرحمةًالتجاني،ًصً(1)
ًًطرابمسًالميبيةًيعًيركفًبياً،ًكيحمؽًمفًشربًمنياًفيقاؿًلمرجؿًىيًبئرًفيًمدينةًًبئر أبي الكنود:ً(9) ًً ًً ًً ًً ًً ًًً ًً ًً ً ً ًً ًًً ًً ًً ًًًًً ًً ً ًً  ًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًً ًً ً

،6ًمنيـًإذاًأتىًبماًيالـ:ًالًيعتبًعميؾًألنؾًشربتًمفًبئرًأبيًالكنكد.ًالحمكم:ًمعجـًالبمداف:ًج
 .16ص

ًالصالحكفًًطرابمس: (6) ًأسكاؽًحافمة،ًكفيياًرباطاتًكثيرةًيأكمًإلييا مدينةًفيًالمغربًاإلسالميًبيا
أشيرىاًمسجدًالشعاب،ًكىيًكثيرةًالثمارًكالخيرات،ًكلياًبساتيفًجميمةًفيًشرقيياًكتتصؿًأعمرىاًًك

ًًئرًالقًبة.ًالحمكم:ًمعجـًالبمداف،بالمدينةًسبخةًكبيرةًيرفعًمنياًالممحًالكثير،ًكأعذبًآبارىاًب ًً ًً ًً ًًً ًًًًً ً ًً ًً ًًً  ًًً ًً ً ،6ًجًً
 .16ص

 .169صً:ًالمصدرًالسابؽ،التجاني(6ً)
 .918،ًصرحمةًالتجانيالتجاني:ًً(0)
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ًاآلبارًكتسمىًفيًبرارمً(1)كفيًقابسًتتككفًالمياهًالجكفيةًمف:ًالفجاراتًً :ًكىيًنكعًمف
ًلمشربً ًإمداداتًالمياه ًكانتًتشكؿًالحؿًالجذرمًلمشكالت قابسًبالخرانؽًكاآلبارًالسطحية:

ًالمناطؽًالجافةًكالصحراكيةًلقابسً. ًكالرمًفي
ًالبكادمًًً ًفي ًالجكفيةًفيًكؿًمكاف ًالمياه ًقابس،ًمماًجعؿًحفرًًكتكجد ًالجباؿًحكؿ كعند

ًأكًتككفً ًالجكفيةًقدًتككفًعذبةًرقراقة ًالمياه ًالبناء،ًكىذه ًأكًحتى ًالزراعة ًلمفًيريد ًأمرًاًميسكرًا ًًالبئر ًًًً ً ًً ًًًً ًً ًًًً ً ًً ًًًً ًًً ًًًًً ًًًًً ًً ًًًًً ًًًًًًً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًًً ًًًًًً ًً ً ًًً ًًًن ً ًً ً ًًًًًن ً ًً ًً
ًاالستشفاء،ًككذلؾًكاحةً ًيستفادًمنياًفي ًالتي ًقابس( ًالحامةً)حامة مياهًجكفيةًحارةًساخنةًمثؿًمياه

ًالعيكفً ًفييا ًالتيًتستخدـ ًاألكدية،ًشاشك ًفيضافًألحد ًالزراعة،ًكعندماًيحدث ًالجكفيةًفي كاآلبار
ً ًيقـك ًالفيضاف؛ ًالبحر،ًكالتقاءًشركر ًإلى ًالباقي ًالبساتيفًكيذىب ًفيًرم فإنوًيستفادًمفًمياىو
ًفيً ًالركماف ًالسدكدًقديمةًعرفيا ًالغرؽ،ًكتمؾ ًالمياهًدكف ًلالستفادةًمف الفالحكفًبإنشاءًسدكدًترابية

ًالفيضيةًكتمنعياًمفًًقابس،ًكىيًعبارة ًالمياه ًتحتجز ًلكي ًبنسبًمتتابعة ًأخاديد ًأك عفًحفرًطكلية
ًاإلسالميً ًالفتح ًننسىًعرب ًالشديد،ًكال ًالمطر ًأيضًاًفيًحالةًحدكث ًتفتح ًالشديد،ًكما ًًالجرياف ًً ً ً ًً ً ًً ًًًً ً ً ًً ً ًً ًًً ًًًًً ً ًًًً ً ًًًًً ًًً ًًًًً ًً ًً ًًن ًًًً ًً ًً ًً ًًًًًً ً ًًًً ًًً ً ًً
ًالسدكدًكتدعيمياًكبخاصةً ًاآلبارًكتحسيفًتمؾ ًالزراعةًكالرمًكحفر ًتنظيـ ًالذيفًعممكاًفي ألفريقية

ًاألرضًالقديمة ًانحدار ًلدرجة ًتبعًا ًنصؼًمتر،ًكذلؾ ًارتفاعيا ًيتجاكز ًبحيثًال ً ً ًً ً ًً ً ًًًًًً ًًً ًًًًن ًً ًً ًًًً ًً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ً(1).ً
ًالطميًًًً ًأك ًالغريف ًلممياه،ًترسبًطبقة ًالسطحي ًالجرياف ًإلىًجانبًتقميؿ ًفكائدىا، ًأىـ كمف

ًالتربةًفيً ًإنياًتزيدًمفًخصكبة ًإذ ًفييًضركرية؛ ًالمزركعات، ًإلىًزيادةًمساحة ًيؤدم أمامياًمما
ًإذً ًأخرلًكبيرة؛ ًإلىًجانبًفائدة ًالزراعية ًالرقعة ًلذلؾًتزيدًمساحة ًالصحراكية، ًالمكاضع تنمكًبعض

                                                           
ًالدكلةًبانشائياًتتجمعًفيياًالمياهًالستعمالياًكقتًالحاجةًالفجارات ً(1) :ًجمعًفجارةًكىىًمنشآتًتقـك

 .116-119،ًص1انظر:ًركبارًبرنشفيؾ:ًتاريخًإفريقية،ًج
 .116ًصً،دحركج:ًمدينةًقابسًً (1)
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ًالحيكانات ًالرمًكتربية ًيشجعًعمى ًبكثرةًمما ًإلىًطريقةً(1)األعشابًحكليا ًابفًخمدكف ،ًكيشير
ً"ًحفرةًعميقةً ًالبئرًعفًطريؽًحفر ًالصحراكية،ًفيذكرًكيفيةًحفر ًالبالد ًفي ًالجارية ًالمياه استنباط

ًفتنحتًبالمعاًك ًإلىًحجارةًصمدة، ًيكصؿًبالحفر ًأف ًإلى ًالميكلًكتطكلًجكانبيا ؿًكالفؤكسًبعيدة
ًالماء،ً ًالرقيقةًعمى ًالحديدًتكسرًطبقتيا ًالفعمةًكيقذفكفًعميياًزبرةًمف ًتصعد ًثـ ًأفًيرؽًجرميا، إلى

ًاألرضًكادًيا ًثـًيجرمًعمىًكجو ًالبئر ًًًًًنفينبعثًصاعًدا،ًفيعـ ًً ً ً ًً ًًًًً ًً ًًً ً ًً ًًً ً ًً ًًًًًًً ًً ًًًن ًً ًً ًًً ًًً(ً ًيتـًيدكًياًكبأدكاتً(1" ًً.ًككؿًذلؾًكاف ًً ًًًًً  ًًً ًًً ًًً ًً ًً ًً ًً ًً ًًًً
ًالمغربيً ًاإلنساف ًيبذليا ًالتيًكاف ًالجيكد ًإفًبسيطة،ًمماًيدلؿًعمى ًإال ًالبئر، ؛ًحتىًينجزًحفر

ًاألرضًكالمناخ. ًالماءًيختمؼًبحسبًطبيعة ًإلى ًالكصكؿ ًالبئرًحتى ًالحفرًفي ًعمؽ
 ( :  (6)والسواني و الخطارات (9)طرق استباط المياه )النواعير -

كمياًعبارةًعفًدكاليبًلرفعًالماء،ًكقدًكردتًفيًكتبًًإفًالنكاعيرًكالسكانيًكالخطارات   
ًفيًإفريقية. ًالعامة ًفيًالحياة ًلحضكرىا ًيشير ًمما ًبكثره؛ ًأفًكثرةًً(6)النكازؿ كمماالًشؾًفيو

                                                           
 .111ً-116صًصًمدينةًقابس،دحركج:ًًً(1)
ًالفكرً(1) ًدار ًشحادة، ًخميؿ ًتحقيؽ: ًخمدكف، ًابف ًتاريخ ًعبدالرحمف: ًخمدكف، ًالطبعةًً-ابف بيركت،

 .78-77،ًصًص7،ًج1988الثانية،ً
مفردىاًالناعكر،ًكىكًدكالبًذكًدالءًأكًنحكىاًيدكرًبدفعًالماءًأكًجرًالماشيةًفيخرجًالماءًًالنواعير:ً(9)

،ًقاؿ1/996ًًراىيـ،ًكآخركف:ًالمعجـًالكسيط،إبًمفًالبئرًأكًالنيرًإلىًالحقؿ.ًانظر:ًمصطفى،
يستقىًبيا،ًيديرىاًالماء،ًكلياًصكت.ًالجكىرم،ًإسماعيؿًبفًحماد:ًالصحاحًتاجًالمغةً الجكىرم:

ًلممالييفً ًعبدًالغفكرًعطار،ًدارًالعمـ ًالطبعةًالرابعة،ًً–كصحاحًالعربية،ًتحقيؽ:ًأحمد بيركت،
 .990،ًص9ـ،ًج1987

كىكًلجميعًآلةًاالستسقاءًبالبكرةًعمىًً،كآخرهًقاؼً،الدكاليبًعمؽًبالتحريؾ:ًىيًصنؼًمفًالخطارةً(6)
ًالماءً ًسعيد: ًبنحمادة، ًيقاؿًلوًعمؽ، ًكمو ًكالنعامتيفًكحباليا األبيارًمفًالخطاؼًكالمحكرًكالبكرة

ً ًالقرنيف ًاألندلسًخالؿ ًفي 8ًك7ًكاإلنساف 16ًك19ًىػ/ ًكالمجتمعًً–ـ ًالمجاؿ ًدراسة ًفي إسياـ
؛ًكقدًكصفياًبرنشفيؾًبالعجالت69ًـ،ًص1667يركت،ًالطبعةًاألكلى،ًبً-رًالطميعةكالذىنيات،ًدا

 .119،ص1الرافعة،ًانظر:ًتاريخًإفريقية،ًج
 .999-991،ًصًص8الكنشريسي:ًالمعيارًالمعرب:ًجً(6)
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ىيًإحدلًعالماتًالتقدـًالتقني،ًكأبرزً ًالمياهًكالتعامؿًمعيًا األدكاتًكالكسائؿًالمستحدثةًلمعالجة
ًابفً ًإنماًىكًبكماؿًمعالـًالحضارة،ًكقدًتحدث ًأفًكماؿًالصنائع خمدكفًحكؿًىذاًاألمرًكذكر:ً"

ًأكؿًأمرىاًتفتقرًفيًأمرً الحضارةًككثرتياًبكثرةًالطالبًليا،ًفمذلؾًعندماًتككفًالدكلةًبدكيةًفي
ًأشياءًمفًاليندسةًمثؿًتسكيةًالحيطافً البناءًإلىًغيرًقطرىا،ًكقدًيعرؼًصاحبًىذهًالصناعة

ًًبالكزفًكًاجراءًالمياهًبأخذ ًً ًًً ًً ًًًً ًًً  ًً ًًًً االرتفاعًكأمثاؿًذلؾًفيحتاجًإلىًالبصرًبشيءًمفًمسائمو،ًككذلؾًفيًًًًً
ًالفعمةًعفًرقميًا ًالعظيمةًإذاًشيدتًبالحجارةًالكبيرةًيعجزًقدر ًاألجراـ ًاألثقاؿًبالينداـ،ًفإف جر
ًأثقابًمقدرةً إلىًمكانياًمفًالحائط،ًفيتحيؿًلذلؾًبمضاعفةًقكةًالحبؿًبإدخالوًفيًالمعالؽًمف

ًًًتصيرًالثقيؿًعندًمعاناةًالرفعًخفيفًا،ًفيتـًالمرادًمفًذلؾًبغيرًكمفة،ًكىذاًإنمًاعمىًنسبًىندسيةً ًًًًً ًًًًًًً ًًً ًً ًً ً ًً ًً ًًًًًًًًًًًً ًً ًًًًن ًً ًً ًً ًًًًً ًً ًًًًًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ً
ً.(1)يتـًبأصكؿًىندسيةًمعركفةًمتداكلةًبيفًالبشر"ً

ًإلىًظاىرةًرفعًالماءًعفًطريؽًالسكاني،ًكذلؾًعندماًًًًًًًًً ًالتجانيًفيًرحمتو كماًأشار
ًلبعضًالمرابطيفًتسقيًمفًآبارًكصؿًإلىًكادًيعرؼًبكادمًالزركيف،ًحيثًرألًىنالؾًسكا ني

ًتميؿ،ًكىكً(1)عذبةًىنالؾ ًلو: ًالسكانيًفيًمكضعًيقاؿ ًعفًاستعماؿ ًأيًضا ًكتحدثًالتجاني .ًًًًً ًً ًً ًً ًًًً ً ًً ًً ً ً ًًً ً ًً ً ًًً ً ًًً ً ًً ًًً ًً ً ً ً ًنً ًًً ً ًً ً ًً ًً ً ًً ًً ً ً
حصفًفيًرأسًتؿًمشرؼًعمىًالبحر،ًكتحؼًبالقصرًفيًسندًالتؿًدكرًكثيرةًمعمكرة،ًكمًا

ًًتحتًالتؿًسكانيًكمزارع،ًكليسًىناؾًشجرةًكاحدة،ًكًانماًمعتمدىـًفيًسكناىـ ًً ًً ًً ًً ًً ًًًً ًًًً ً ًً ًًًً ً ًً ًًً ً ً ًً ًً ً ًً ًًً ًًًً ًًًًًً ًًً ً ًً ًً ًً ً ً ًالقصرًعمىًًً بذلؾ
بيفًالتؿً ًإالًمًا ًإالًإفًماءىاًشريب،ًكليسًالعذبًمنيا يزرعكنوًبتمؾًالسكاني،ًكبياًآبارًمعينة مًا

ً.(9ً)كالبحر

                                                           
 .619ً،ًص1جًالمقدمو،ابفًخمدكف:ًً(1)
 .916التجاني:ًرحمةًالتجاني:ًصً(1)
 .111صًنفسو،التجاني:ًً(9)
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ًاتجاهًمجاريياً ًإف ًإفريقية،ًكما تعدًالسكاقيًكالجداكؿًكالخطاراتًمفًالتقنياتًالميمةًفي
ًكاألراضيًال ًيكشفافًعفًالتداخؿًبيفًممكيتيا ًألفًمعظـًكمقدارًصبيا تيًتمرًمفًخالليا؛

ًذلؾًمفًتداعياتًتتعمؽًباستحقاؽً ًيفرزه ًكما السكاقيًكالجداكؿًتعبرًأراضيًفيًممؾًالغير،
المجرل،ًكرقبةًالساقيةًكالنباتاتًالتيًتنمكًعمىًضفاؼًالجداكؿ،ًكحصصًالسقيًكاإلصالحً

مفًالمصدرًالمائيًالكاحدًكا ًإمًا ًًألكدية،ًكًاماًمفًالخزاناتًكالكنس،ًكتتفرعًالجداكؿًكالسكاقيًعادة ًً ًًً ًًًً ًًًً  ًً ًًًًً ً ً
بالتساكمًبيفًالمستفيديف ًلتجميعًالمياهًكتكزيعيًا   .ً(1)كالصياريجًالمعدة

ًقوانين السقاية وتوزيع المياه : -
ًبالماءًًًً ًتتعمؽ ًقكانيف ًأفًىناؾ ًإفريقية ًبالد ًفي ًبالماء ًالمتعمؽ ًاالجتماعي ًالكاقع يتبيفًمف

ًاإلسالميةًكمف ًالشريعة ـًًكالسقايةًمستمدةًمف ًتقسي ًـت ًالقكانيف ًتمؾ ًاالجتماعية،ًكمفًخالؿ األعراؼ
ًإلىً ًالكنشريسي ًأشار ًالناشئةًعميياًكبسببيا،ًكقد ًالنزاعات ًفض ًاألراضيًكالبساتيف،ًكـت المياهًعمى

ًالنزاعاتً. ًتمؾ كطرؽًحؿ ًتكزيعيًا ككيفية ًالمياًه ًالتيًحدثتًحكؿ ًالنزاعات ً(2) كثيرًمف
َالسقاءَفيَمجتمعَإفريقيةَ   ًالمجتمعً :وظيفة ًالسقاءًفي ًإلىًكظيفة تشير ًأمًعبارًة لـًأقؼًعمى

ًالمدفًكالبيكتًبالماءً الحفصيًفيًرحمةًالتجاني،ًرغـًالدكرًالميـًالذمًكافًلمسقائيفًفيًتزكيد
ًالماءًعمىًظيكرًالدكاب،ًكالسقاءًىكًمفًيتعاطىً ًاإلسالمي،ًفقدًكافًيتـًنقؿ فيًبالدًالمغرب

ًانقطاعًالماءًع ًأفًمفًعادةًالسقًائيفًً(،3)فًالدكرًبقربةًجمديةًنقؿًالماءًكقت ًابفًبطكطة ًًكذكر ًً  ًًً ًًًًً ًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًً ً ًًًً ًًً
أنيـًينزلكفًعمىًجكانبًالعيفًكليـًأحكاضًمصنكعةًمفًجمكدًالجكاميسًكالصياريجًالضخاـً

كالقرب ًالًركايًا ًيسقكفًمنياًالجماؿًكيمألكف ً ًً ًً ًًً ًً  ًًًًً ًً ًًً ًً ًً ً ًًًًً ًً ًً ً ًً ً
(4).ً

                                                           
 .67-60بنحمادة:ًالماءًكاإلنسافًفيًاألندلس،ًصً(1)
 .19ً،91ً،69ً،66ً،999ً،998ً،999،ًص8الكنشريسي:ًالمعيارًالمعرب،ًجً(1)
 11معجـًالميفًالقديمةًكالحديثةًحتىًأبكابًالقرفًالحادمًكالعشريف،ً)د.ف(،ً)د.ت(،ًصً(9)

 .967،ًص1جً،ابفًبطكطة:ًتحفةًالنظارًفيًغرائبًاألمصارًً(6)
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ًً ًالتكنسي،ًحيفًكصؼًمً ًالمجتمع ًفي ًالسقائيف ًإلىًكجكدًظاىرة ًالبكرم ًتكنسًكذكرًكأشار دينة
ًبابً ًأبكاب: ًبمدينتياًخندؽًحصيف،ًكلياًخمسة ًأـًًعمرك،ًكيدكر ًبجبؿ ًيعرؼ ًفيًسفحًجبؿ ًتقع ًًأنيا ًًًًً ًً ًًًًً ًً ًًً ًً ًًً ًً ً ًً ًًً ًًً ًً ًً ًًً ًًًًً ًًً ً ًً ً ًًً ً ًً ًً ً ً ًًً ً ًً ًً ًً ًً ًً ً ًً ًًً ًً
ًفيً ًالتكبة ًبجبؿ ًالمعركؼ ًالجبؿ ًالقيركاف،ًكيقابمو ًإلى ًإلىًجزيرةًشريؾًكيخرجًمنو ًينسب ًقبمي الجزيرة

ًا ًالقصرًغارًمنحني ًكبشرقيًىذا ًالبحر، ًمشرؼًعمى ًقصرًمبنًي ًًأعاله ً ًً ًً ً ً ًً ً ً ً ًًًً ًً ً ً ً ًً ً ًً ً ًً ً ًًًً ً ًً ً ً ً ً ًً  ً ًً ًً ً ً ًً ًً ً ًالمعشكؽً،ً ًيسًمى ًًلباب ً ًً ًًًًً ً  ًً ًً ً ًًً
ًالزيتكفًكالثمارً ًقرلًكثيرة ًفيو ًالصيادة ًبجبؿ ًيعرؼ ًالجبؿًجبؿ كبالغربيًمنوًعيفًماء،ًكبغربيًىذا
ًأشراؼً ًأيًضا ًالجبؿ ًأقباءًعمىًغرارًكاحد،ًكبغربيًىذا ًلمماء ًالجبؿًسبعةًمكاجؿ ًًكالمزارع،ًكفيًىذا ًًً ًً ًًن ًًًً ًً ًًًًً ًًً ًً ًًً ًًً ً ًً ًً ًًً ًً ًً ًًًً ًًًًًً ًًًً ً ًًًًًًًً ًً ًً ًًًًً ًًً ًً ًًًً ًًًًًً

ًالثمارًًك ًبجميع ًقدًغرس ًبالممعب ًيعرؼ ًبمكضع ًًًكمزارعًمًتصمة ً ًً ًًًً ً ًً ً ًً ً ً ً ًًًً ً ًًً ًًًً ً ً ًًً ًً ًًًً ًًً  ًًًًً ًتكنسًًًًً ًالرياحيف،ًكبشرقيًمدينة أصناؼ
ًالسقائيفًجكفيً ًالمرج،ًكباب ًتعرؼًسكاني ًبسكاف ًبساتيفًكثيرةًكآبار ًالخندؽ ًداخؿ ًدكنو ًقرطاجنة باب

ًنميرة ًالمائة عذبة عزيزًة ًبئرًكبيرًة كىي ًتقابموً، ًالقفار ًأبي ًببئر ًتعرؼ ًبئرًا ألًف ًالسقائيفً؛ ًإلى ًًنسب ًً ًً ًًًًًًًً ًً ً ًًً ًً ً ًًً ًً ًًً ًً ًً ًً ًً ًًًًً ًً ً ًً ًًًً ً ًًًً ًً ًً ً ً ًًً ًًًًن ً  ً ً ًً ً ًً ًً ً ًًًً ًًًً ً ً(1).ً
 الخاتمة

ًًالرحالتًمصدًراًميًماًمفًمصادرًالتاريخًاإلسالمي.ًتعدًكتب - ًً ً ً ًً ً ًً ًً ًًًً ًًً ًًً ًً  ًً ًًً ًًًًن ًًً ً ًً ًً 
ًاليجرمً. - ًأكائؿًالقرفًالثامف ميًماًلتاريخًالمغربًاألدنىًفي ًًًًتعدًرحمةًالتجانيًمصدًرًا ً ًًًًً ًًً ًًًًً ًً ًً ً ًًً ًً ً ًً ً ًً ً ًً ً ً ًًًًًً ًً ًً ًً  ًً ًًً ًًًًن ًًً ًً ً ًً ًً ًًً ً ًًًً 
- .  اتضحًمفًالدراسةًمدلًمعرفةًالتجانيًبمكاردًالمياهًفيًمدفًإفريقيةًكقراىًا
ًالتجا - كردًفيًرحمة ًالمياهًفيًإفريقيةًكمًا  نيً.تنكعتًمصادر
ًاالستفادةًمنياً. -  تعطيًالرحمةًصكرةًميمةًعفًمكاردًالمياهًككفية
ًلبعضًمكاردًالمياهًالمستحدثةً. -  عرضتًالرحمة
ًاالستقرارً - ًًًًاتضحًمفًالدراسةًمدلًالعالقةًبيفًالمدينةًكالماء،ًالذمًشكؿًعبرًالتاريخًمركز

ًالتساؤالتًحكؿًنشأةًالمدفًكاندثًًًً  ارىاً.البشرمً؛ًمماًيثيرًكثيرًمف
ًاألدنىً. - ًاآلبارًكالعيكفًفيًمدفًالمغرب ًاألىميةًعف ًتفردًالتجانيًبمعمكماتًفيًغاية

 
                                                           

 .097،ًص1البكرم:ًالمسالؾًكالممالؾ:ًج  ( 1)
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 قائمة المصادر والمراجع :
   ً             أوال  : المصادر :

ًاآلفاؽ،ًعالـًالكتب،606ً)تًًاإلدريسي، محمد بن محمد  - ًاختراؽ ىػ(:ًنزىةًالمشتاؽًفي
 ىػ.1669بيركت،ًالطبعةًاألكلى،ً

ًالنظار779)تًًمحمد بن عبداهللابن بطوطة،   - فيًغرائبًاألمصارًكعجائبً ىػ(:ًتحفة
ًىػ.1617األسفار،ًأكاديميةًالمممكةًالمغربية،ًالرباط،ً

ًالمسالؾًكالممالؾ،ًدار687ً)تًًالبكري، أبو عبيد عبد اهلل بن عبد العزيز األندلسي  - ىػ(:
ًاإلسالمي،ًبيركت،ً ًـ.1991الغرب

ًالتجاني،ًتقديـ:ًحسفًحسني716ً)تًبعدًً بن محمدالتجاني، أبو محمد عبداهلل  - ىػ(:ًرحمة
ًليبيا،ًتكنس،ًالطبعةًالثانية،ً ًالعربيةًلمكتاب، ًـ.1981عبدالكىاب،ًالدار

ًإشراؼًكتقديـ:ًالدكتكر1690ً)تًًالتنبكتي، أحمد بابا  - ًاالبتياجًبتطريزًالديباج، ىػ(:ًنيؿ
ًكفيارسو ًىكامشو ًكضع ًاليرامة، ًعبداهلل ًاإلسالمية،ًعبدالحميد ًالدعكة ًكمية ًمف ًطالب :

ًاإلسالميةً ًاألكلى،ًً–منشكراتًكميةًالدعكة ًـ.1989طرابمسً)ليبيا(،ًالطبعة
ىػ(:ًالصحاحًتاجًالمغةًكصحاحًالعربية،ًتحقيؽ:999ً)تًًالجوىري، إسماعيل بن حماد  -

ًالعمـًلممالييفً  ـ.1987بيركت،ًالطبعةًالرابعة،ًً–أحمدًعبدًالغفكرًعطار،ًدار
 ـ.1996ًىػ(:ًمعجـًالبمداف،ًدارًصادر،ًبيركت،ًالطبعةًالثانية،010ً)تًًالحموي، ياقوت  -
ًاألرض،ًمنشكراتًدارًمكتبةًالحياة،907ً)ًابن حوقل، محمد البغدادي الموصمي - ىػ(:ًصكرة

ًابفًخمدكف،ًتحقيؽ:ًخميؿًشحادة،868ً)تًًابن خمدون، عبدالرحمن  - بيركت ىػ(:ًتاريخ
ًالثانية،ًًبيركت،ً-دارًالفكر ًـ.1988الطبعة
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ًتحقيؽ:1166ً)تًًالزبيدي، محمد بن محمد  - ًالقامكس، ًالعركسًمفًجكاىر ًتاج ىػ(:
ًمجمكعةًمفًالمحققيف،ًدارًاليداية)د.ت(.

ًالدكلتيفًالمكحديةًكالحفصيةً،ًتحقيؽًكتعميؽًالزركشي، أبي عبداهلل محمد بن إبراىيمً- :ًتاريخ
ً.1محمدًماضكر،ًتكنسً،ًط

ًالاعابفًالشمً- ًاألدلةًالبينة ًأبكًعبداهللًمحمدًبفًأحمد: ًالدكلةًالحفصية،ً، نكرانيةًفيًمفاخر
ً.ـ1986،ً،ًالطاىرًبفًمحمدًالمعمكرم،ًالدارًالعربيةًلمكتابتحقيؽًكتقديـ

تحقيؽ:ًعبدًالسالـًمحمدًىاركف،ً ىػ(:ًمقاييسًالمغة،996)تًابن فارس، أحمد القزويني   -
ًـ.1979دارًالفكر،ًبيركت،ً

ًالعباد،081)تًالقزويني، زكريا بن محمد   - ًالبالدًكأخبار ًآثار ًبيركتً،ًد.ت. ىػ(: ًدارًصادر،
(:ًصبحًاألعشىًفيًصناعةًاإلنشا،ًه128القمقشندي، أبي العباس أحمد بن عمي )  -

ًالمؤسسةًالمصريةًالعامةًلمتأليؼًكالترجمةًكالطباعةًكالنشر،ًالقاىرة،ًد.ت
ىػ(:ًكصؼًأفريقيا،ًترجموًعف967ً)تًًن محمد الوزان الفاسيليون اإلفريقي، الحسن ب  -

ًبيركت،ً ًاإلسالمي، ًالغرب ًدار ًاألخضر، ًحجيًكالدكتكرًمحمد ًالدكتكرًمحمد الفرنسية:
ًـ.1989الطبعةًالثانية،ً

ىػ(:ًأحسفًالتقاسيـًفيًمعرفة986ً)تًًالمقدسي، أبو عبد اهلل محمد بن أحمد البشاري  -
ًالثالثة،ًاألقاليـ،ًدارًصادر،ًبيًر ًـ.1991كت،ًمكتبةًمدبكليًالقاىرة،ًالطبعة

ًالطيبًمفًغصف1661ً)المتكفى:ًًالمقري التممساني، شياب الدين أحمد بن محمد - ىػ(:ًنفح
ًإحسافًعباس،ًدارًصادر،ً األندلسًالرطيب،ًكذكرًكزيرىاًلسافًالديفًبفًالخطيب،ًتحقيؽ:

 ـ.1908بيركت،ًالطبعةًاألكلى،ً
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ًلسافًالعرب،ًدارًصادر،ًبيركت،ًالطبعةًالثالثة،711ً)ًبن مكرمابن منظور، محمد   - ىػ(:
ًق.1616

ىػ(:ًالمعيارًالمعربًكالجامعًالمغربًعف916ً)تًًالونشريسي، أبو العباس أحمد بن يحيى -
ًالدكتكرًمحمدً ًأىؿًأفريقيةًكاألندلسًكالمغرب،ًخرجو:ًجماعةًمفًالفقياءًبإشراؼ/ فتاكم

ًاألكقاؼًكال ًاإلسالميةًلممممكةًالمغربية،ًحجي،ًنشرًكزارة ًـ.1981شؤكف
      ً           ثانيا : المراجع : -
ًالقديمةًبمغربًالعصرًالكسيط،ًسراج أحمد ً- ًمظاىرًالدياناتًالمائية ًأحد ًاستمرار ًحكؿ :

ًالحسفً ًاإلنسانية،ًجامعة ًاآلدابًكالعمـك ضمفًكتابً)الماءًفيًتاريخًالمغرب(ًمنشكراتًكمية
ًـ.1999الرباط،ً-(،ًمطبعةًالمعارؼًالجديدة11رقـً)الثاني،ًسمسمةًندكاتًكمناظرات،ً

ًفيًً–ـ16ًك19ًىػ/8ًك7ًالماءًكاإلنسافًفيًاألندلسًخالؿًالقرنيفًًسعيد بنحمادة : - إسياـ
ًاألكلى،ً ًالمجاؿًكالمجتمعًكالذىنيات،ًدارًالطميعة،ًبيركت،ًالطبعة ًـ.1667دراسة

ًالجنكبًحسن حسني عبدالوىابً- ًـ1661لمنشر،ًتكنسًً:ًخالصةًتاريخًتكنس،ًدار
براىيم، عبداهلل عبدالرزاق: - ًالمعرفةًً                                               الجمل، شوقي عطا اهلل، وا  مشاكؿًالمياهًفيًأفريقيا،ًدار

ًاالسكندرية،ً ًـ.1619الجامعية،
ًالخامسةًعشر،ًًالزركمي، خير الدين: - ًلممالييف،ًبيركت،ًالطبعة ًـ.1661األعالـ.ًدارًالعمـ
ًالمزينية،ًنسخةًإلكتركنيةًبصيغةًمفًالمنًالعرجاوي، كريم، وآخرون: - ً.PDFشآتًالمائيةًبفاس
ًالفقييةًًعموي، محمد لمراني: - ًاألقصىًمفًخالؿًكتبًالنكازؿ قضاياًالماءًفيًبالدًالمغرب

ًمنشكراتًكميةً ًمدرجًفيًكتابً)الماءًفيًتاريخًالمغرب(، )المعيارًلمكنشريسيًكنمكذج(:
ًاإلنسانية،ًجامعةًالحسفًالث (،ًمطبعة11ًاني،ًسمسمةًندكاتًكمناظرات،ًرقـً)اآلدابًكالعمـك

ًالجديدة،ًالرباط،ً ًـ.1999المعارؼ
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ًاألًكًعميوش، وسيممة: - ًاستغاللياالثركةًالمائيةًفيًريؼًالمغرب مفًً–سط:ًخريطتيا،ًمنشآتيا،
ًإلىًنيايةًالقرف1ًالقرفً ًاإلنسانية0ًىػ ىػ(.ًرسالةًماجستيرًمقدمةًإلىًقسـًالتاريخًبكميةًالعمـك
ًاالجتماعيةًكالع ًـ.1619جامعةًقسنطينةً)الجزائر(،ًً–مـك

ًاالقتصادمًفيًعز الدين موسى - ًالقرفًالسادسًاليجرم:ًالنشاط ،ًدارًالشركؽ،ًالمغربًخالؿ
 ـ.1989ًبيركت،

ًإحياءًالتراثًالعربي،ًبيركت،ً: عمر رضا كحالة -  ًـ.1967معجـًالمؤلفيف،ًمكتبةًالمثنى،ًدار
ًالقاىرة،ًًعوض اهلل، محمد فتحي: - ًـ.1979الماء،ًالييئةًالمصريةًالعامةًلمكتاب،
ًفيًكمال السيد أبومصطفي:  - ًكالعممية ًكالدينية ًكاالقتصادية ًاالجتماعية ًالحياة جكانبًمف

ًاإلسكندرية،ً ًـً.1990المغربًاإلسالمي،
ًاألريبًعماًنشأًبالبالدًالتكنسيةًممحمد النيفرً- ،ًاإلسالميفًعالـًأديب،ًدارًالغربً:ًعنكاف

ًـً.1990بيركتً،ً
غابتيا،ًخميجيا،ًمدينتيا،ًسكانيا،ًتاريخيا،ًرجاليا،ًمكتبةًً–محمدًالمرزكقي:ًقابسًجنةًالدنياًً-

ًالمتنبيً–الخانجيً ًـً.1901بغداد،ًً-مصر،ًكمكتبة
ًالكاحاتًًمزيان، أحمد:  - ًفيًً–استغالؿًالماءًفي نمكذجًفجيجً)فكيؾ(،ًمدرجًفيًكتابً)الماء

ًالثاني،ًسمسمةًندكاتًتاريخًال ًاإلنسانية،ًجامعةًالحسف ًاآلدابًكالعمـك مغرب(،ًمنشكراتًكمية
ًالجديدة،ًالرباط،11ًكمناظرات،ًرقـً) ًـ.1999(،ًمطبعةًالمعارؼ

ًالدعكة،ً)د.ت(.ًمصطفى، إبراىيم، وآخرون: - ًالقاىرة،ًدار ًالعربية، ًالمغة ًالكسيط،ًمجمع  المعجـ
- Mas.Latre , Relations Des Chretens , Des Chiretiens Avec les Arabes De l'a Friqueً

Ptentrionale , Paris , 1866 . ًse 


