
  

املاء والتعمري ببالد املغرب يف العهدين القديم والوسيط، أعدها للنرش حممد 
 17-16-15 أيام  بتونس  الوطنية  باملكتبة  املنظمة  الثالثة  الدولية  الندوة  حسن، 

نونرب 2007 (تونس:كلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بتونس 2009).
“Eau et peuplement au Maghreb durant l’antiquité et le moyen 
âge.” Actes du IIIe colloque international (Bibliothèque Nationale de 
Tunis, 15-16-17 novembre 2007), organisé par l’unité de recherche 
“PEMIVAT”, Textes édités par Mohamed Hassen, (Tunis: Faculté 
des Sciences Humaines et Sociales de Tunis, 2009), 558 p.

الندوة  أعامل   ،2009 سنة  بتونس  واالجتامعية  اإلنسانية  العلوم  كلية  عن  صدرت 
الدولية الثالثة حول موضوع: املاء والتعمري ببالد املغرب يف العهدين القديم والوسيط، 
عرب  التونسية  بالبالد  والعمران  املجتمع  خلدون“  ”ابن  البحث  وحدة  قبل  من  املنظمة 
مَّت النصوص الكاملة ملا عدده 23 دراسة، وقع توزيعها عىل أربعة حماور  التاريخ. وقد ضَ
هي: املجال املائي، التقنيات املائية، الترصف يف املاء ثم املاء والذاكرة. وهو تصنيف نِسبي 
وذاک.وعدا  املحور  هذا  بني  مجعت  التي  الدراسات  من  جمموعة  صنف  حتديد  لصعوبة 
ذلک، متيزت الدراسات يف جمموعها بامتدادها املجايل من اليمن رشقا إىل املغرب األقىص 
غربا، وبتناوهلا حلقبتني تارخييتني مها العرص القديم والوسيط، نجح عدد من الباحثني يف 
ربطهام وإبراز أشكال االستمرارية واالنقطاع بينهام من خالل املسألة املائية. كام استثمرت 

تلف املصادر النصية واألثرية لفهم القضايا املائية سواء يف املدن أو األرياف.  خمُ
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تِّ  سِ من  تكون  وقد  املائي،“  ”املجال  عنوان:  الكتاب  من  األول  املحور  محَل 
بالنسبة  أما  الفرنسية.  باللغة  ر  األُخَ والثالث  العربية  باللغة  منها  ثالث  دراسات، 
للدراسات العربية، فقد قام حمفوظ الغديفي [تونس] يف األوىل منها بتقديم خمطوطات 
ن كل صنف  مَّ املكتبة الوطنية بتونس ذات الصلة باملاء، مقسام إياها إىل ثامنية أصناف، ضَ
منها الكتب املُطولة والرسائل القصرية املتعلقة باملوضوع. فانتهى إىل إحصاء 22 عنوانا، 
هلذه  تقديمه  يف  معتمدا  املخطوطة،  النسخ  تعدد  بسبب  املتكررة  العناوين  حذف  دون 
املكتبة،  يف  حفظه  ورقم  الكتاب  عنوان  ذكر  عىل  يقوم  موحد،  منهج  عىل  املخطوطات 
للمخطوط،  التقني  الوصف  ذلک  ييل  األحيان.  بعض  يف  الوفاة  وتاريخ  املؤلف  واسم 
واملالحظات املتعلقة بالتحبيسات اخلاصة بالكتاب كلام توفرت، ليخلص بعد ذلک إىل 
ققا  تقديم املحتو املتصل باملاء يف كل كتاب ورسالة، دون أن حيدد إن كان الكتاب حمُ
الذي  الدمنهوري،  ملؤلفه  املياه  استنباط  علم  يف  احلياة  عني  ككتاب  مطبوعا،  أو  مرقونا 
املراكيش،  البناء  البن  األنواء  وكتاب  1989م،  سنة  بالرباط  األثري  هبجة  ونرشه  حققه 

الذي حققه ونرشه الدكتور هـ. ب. ج. رونو بالرباط سنة 1948م.
التقليدية  السقاية  الثانية  الدراسة  يف  تناول  فقد  [تونس]،  إسامعيل  وسيم  أما 
القرن  [من  املكتوبة  النصوص  من  انطالقا  لتونس،  الغريب  باجلنوب  توزر  واحة  يف 
نظام  يف  واملتحول  الثابت  عن  الكشف  حماوال  XIIIم]  القرن  إىل  األول  امليالدي 
الشباط  بن  عيل  بن  ملحمد  الواحة  يف  الري  نظام  نِسبة  مسألة  الباحث  أثار  وقد  الري. 
وعدم  الري،  نظام  قِدم  للنصوص  حتليله  من  فاستخلص  (1221-1282م)،  التوزري 
بَ إليه، دون أي حجة عىل ذلک، القيام بمراجعة  صحة نسبته إىل ابن الشباط. لكنه نَسَ
هذا النظام وتعديله ليتامشى مع املتغريات الديموغرافية واالقتصادية يف الواحة خالل 
القرن XIIIم، مع أن رواية ابن الشباط خالية بشهادة الباحث نفسه من أي دليل عىل قيامه 
كرسة للحديث عن مصادر  بوضع نظام الري أو جتديده. أما الدراسة الثالثة فجاءت مُ
وقد  [تونس].  عرعار  مراد  للباحث  التونسية،  شقبنارية  بمدينة  املائية  واملنشآت  املاء 
استهدف الباحث من هذه الدراسة الكشف عن أوجه االستمرار والقطيعة يف استغالل 
الروماين)  العهد  يف   Sicca سيكا  (مدينة  شقبنارية  بمدينة  املائية  واملنشآت  املاء  مصادر 
من احلقبة القديمة إىل القرن XXم. وقد بَنيَّ انطالقا من النصوص العربية والشهادات 
ري  يف  استغالهلا  وإمكانية  وغزارهتا  لعذوبتها  العني  مياه  استغالل  تواصل  األوروبية، 
الرومانية  (اخلزانات)  املواجل  الستغالل  بالنسبة  أما  املدينة.  أسفل  الزراعية  األرايض 
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الوثائق  من  متنوعة  جمموعة  عىل  بناء  الباحث  افرتض  فقد  تلتها،  التي  احلقب  خالل 
املكتوبة واألثرية، توقف استعامهلا منذ أواخر العرص القديم إىل حدود سنة 1891، مقابل 

ترميم القناة املائية الرومانية منذ العرص الوسيط إليصال املاء إىل املدينة العليا.
رشيف  اهللا  عبد  استهلها  فقد  املحور،  نفس  يف  الفرنسية  للدراسات  بالنسبة  أما 
الرسويب  احلوض  نموذج  من  انطالقا  املاء  يف  والفاعلني  الرتاب  عن  بدراسة  [تونس] 
اخلصائص  عىل  منها  األول  القسم  يف  ركز  جيوتارخيية.  مقاربة  خالل  من  للمجردة، 
اهليدرولوجية للحوض الرسويب للمجردة. أما بالنسبة للشق التارخيي من الدراسة، فقد 
أثار فيه االنتباه إىل ضعف استغالل املوارد املائية يف مرحلة ما قبل االستعامر، فالزراعات 
الطبيعية  اإلكراهات  بسبب  واملكان،  الزمان  يف  مستمرة  تكن  مل  لكنها  جدت  وُ املسقية 
الدولة  ملبادرات  نتيجة  تكن  مل  الري  أشغال  أن  كام  والسوسيوجمالية.  والسوسيوسياسية 
يف  للمجال.  إعدادها  يف  رة  وحُ صغرية  حملية  قروية  جمموعات  ملبادرات  بل  املركزية، 
املائي  اإلعداد  باندماج  االستقالل)  بعد  وما  احلامية  (مرحلة  XXم  القرن  متيز  املقابل، 
واألحواض  الرسوبية  األحواض   مستو عىل  بالتعبئة  متيزت  جديدة  ترابية  مقاربة  يف 
م فوزي إبراهيم وعمور  اهليدروجيولوجية والتحويالت البيجهوية. من جهة أخر، قدَّ
والتجمعات  اهليدروغرافية  الظروف  عن  مشرتكة  دراسة  حسن [تونس]  وحممد  يونس 
متدينا  املجال  هذا  شهد  فقد  التونيس.  اجلنويب  الساحل  يف  والوسيطية  القديمة  احلرضية 
أحيانا،  املالئمة  غري  املناخية  الظروف  رغم  والوسيطية،  القديمة  احلقبتني  طيلة  كثيفا 
املكتشفة  الوسيطية   والقر القديمة  املدن  من  الكبري  العدد  هو  ذلک  عىل  شاهد  وخري 
يف هذا اإلقليم. أما بالنسبة لعالقة مراكز االستقرار البرشي يف احلقبة القديمة بالشبكة 
قريبة  ملواقع  القديم  العرص  يف  السكان  اختيار  عن  الدراسة  كشفت  فقد  اهليدروغرافية، 
يف  مياهها  الستغالل  ال  السيول.  خطر  من  نفسه  اآلن  يف  وحممية  املائية،  املجاري  من 
الرشب وباقي االستخدامات احلرضية، فهي وديان موسمية اجلريان، بل لكون جمارهيا 
ملامرسة  مناسبة  تعترب  باملاء  تغمرها  التي  والقطاعات  جتتازها،  التي  واألودية  العريضة، 
األنشطة الفالحية. إال أن دينامية اجلريان والرتسيب يف بعض املناطق، إضافة إىل التعرية 
تأثري  لكن  القديمة.  املواقع  بعض  مسَّ  املائية  املجاري  مسار  وتغري   ،أخر مناطق  يف 
التعرية يف البنيات املوجودة عىل هامش بعض املواقع القديمة، مل يكن السبب يف هجرها 
أما   .(Aggar) أگار  موقع  باستثناء  الوسيط،  العرص  خالل  جديد  من  تعمريها  وعدم 
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بالنسبة لبقية املواقع القديمة، فقد استمر تعمريها خالل العرص الوسيط األعىل، ومل يتم 
إخالؤها إال يف العرص الوسيط األسفل.

ها حممد مواق [إسبانيا]، حول املوارد املائية والزراعة  رَ أما الدراسة الثالثة، فقد حرَّ
كتابات  خالل  من  الوسيط،  العرص  خالل  األوسط  باملغرب  املسيلة  جهة  يف  والرتاب 
م من خالهلا جردا لعرشين موقعا وسيطيا يف احلضنة  اجلغرافيني واإلخباريني العرب. وقدَّ
الغربية، مربزا صفة كل موقع، ومورفولوجيته، وتنظيم الفالحة به، وأهم منتجاته الفالحية 
م يف الئحة ثانية أسامء املجاري املائية باحلضنة الغربية  إضافة إىل القبائل املستوطنة به. ثم قدَّ
جرياهنا.  انتظام  بعدم  الباحث  حسب  متيزت  وديان  وهي  العربية،  النصوص  خالل  من 
املسقية  املتصلة بالتحكم يف املاء والزراعة  املصدرية  ثم انتقل بعدها إىل تقديم اإلشارات 
احلضنة  يف  البرشي  االستيطان  أشكال  ثم  احلرضية،  املراكز  حول  باألساس  املتمركزة 
لص  خَ وقد  صن.  واحلِ والقرية  املدينة  يف  املصادر  حسب  تلخصيها  يمكن  والتي  الغربية، 
الباحث يف األخري إىل رضورة االستنجاد بالبحث األثري لسد الثغرات الكائنة يف الوثيقة 
يف  البرشي  االستيطان  وأنامط  والزراعة  باملاء  املرتبطة  اإلشكاليات  بخصوص  املكتوبة، 

احلضنة الغربية ما بني القرن الثامن امليالدي وهناية القرن XIIم.
بدوره  ن  وتكوَّ املائية،“  ”التقنيات  ملوضوع  الكتاب  من  الثاين  املحور  صَ  صِّ وخُ
منها،  العربية  أما  الفرنسية.  باللغة  وثالث  العربية  باللغة  منها  أربع  دراسات،  سبع  من 
فقد ابتدأت بدراسة لعبد العزيز لعرج [اجلزائر] حول فقارات توات-تيميمون بني نظام 
تقنية  لتعريف  فيها  تطرق  ونشاطاته،  املجتمع  حركية  يف  ودورها  املياه  وتوزيع  التغذية 
الفقارة (اخلطارة) لغويا، وإبراز االختالفات املوجودة يف تفسري هذا االسم، ثم التحديد 
اجلغرايف إلقليم توات باجلنوب الغريب للصحراء اجلزائرية، ووصف مناخها ومواردها 
املائية السطحية واجلوفية املتميزة بالندرة. وانتقل بعدها لتحديد بدايات استعامل الفقارة 
يف توات، فأورد جمموعة من الفرضيات، نصَّ البعض منها عىل تزامن استعامل الفقارة يف 
بالد املغرب مع الفتوحات اإلسالمية ثم اهلجرات العربية الوافدة من املرشق، أما البعض 
اآلخر فقد نصَّ عىل بدء استعامهلا بتوات يف العهد املرابطي، بعد نقل امللک املنصور بن 
بن  عيل  األمري  حكم  زمن  ملراكش  زيارته  إثر  التقنية  هلذه  القرييش  فيث  التاجَ يوسف 
ها الباحث وشكَّک يف صحة معطياهتا. ومن جهة  فَ عَّ يوسف بن تاشفني، وهي رواية ضَ
م معلومات استقاها من زمامات بعض الفقارات بقصور أدرار، أشارت لبدء  أخر، قدَّ
عمليات الكيل ملياه الفقارات منذ سنة 1022م، أي منذ العهد املرابطي. إال أنه مل يستغل 
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ابتكار  الفقارة  تقنية  بأن  للقول  تتجه  باتت  والتي  املغارب،  يف  األثرية  األبحاث  نتائج 
إفريقي وليست نتاجا للفتح العريب اإلسالمي. وبعد هذا النقاش حول مسألة األصول، 
د الباحث مكونات الفقارة ومراحل إنشائها، وخصوصيات عملية توزيع مياهها يف  حدَّ
إقليم توات، ثم دورها يف استقطاب أعداد كبرية من السكان وتزايد العمران الواحي، 
وازدهار الزراعة بعد معرفة الناس بطرق استغالل املياه اجلوفية، إضافة إىل ترسيخ قيم 

التعاون والتآزر والعمل اجلامعي.
يف  األمطار  ملياه  [تونس]  اهلنتايت  الدين  نجم  صها  خصَّ فقد  الثانية،  الدراسة  أما 
املدينة بالغرب اإلسالمي الوسيط، اعتمد فيها باألساس عىل كتب الفقه وكتب طبقات 
علامء املالكية، فتتبع من خالهلا مسار مياه األمطار من أسقف الدور إىل املواجل، وطرق 
مها بـ ”مياه  رصفها عند جتاوزها حاجيات السكان. أما بالنسبة للمرحلة األوىل التي وسَ
األمطار من السقف إىل املاجل،“ فقد كانت تتزود خالهلا املواجل بمياه األمطار املتجمعة 
 فوق سقف الدار عرب امليزاب. إال أن تعقد هياكل امللكيات باملدن حسب الباحث أد
إىل نشوب خالفات حول جريان مياه سقف الرجل عىل سقف جاره، واختالف صاحب 
السفل وصاحب العلو يف التمتع بامء السقف، وهو ما تصد له الفقهاء املتولون لإلفتاء. 
حفرة  شكل  عىل  تكون  ما  غالبا  التي  املواجل  يف  املياه  تتجمع  ففيها  الثانية  املرحلة  أما 
إىل   أد ما  وهو  للجب،  األفقي  أو  العمودي  احلفر  مقابل  الشكل،  ومستطيلة  عمودية 
حتت  حمفورا  يكون  أن  يمكن  منه  جزءا  أن  بام  مائه،  استغالل  أحقية  يف  الناس  اختالف 
دار أحد اجلريان. هذا فضال عن وقوع منازعات بني الناس حول مواضع حفر املواجل، 
واختالف أصحاب الدور مع املكرتين يف مسألة األولوية يف استغالل مياه املواجل. ويف 
خلق  ما  وهو  منها،  الفائض  لرصف  اللجوء  كان  األمطار،  مياه  يف  فائض  وجود  حال 
نزاعات أخر، اتصلت برغبة بعض الناس يف التخلص من املياه الزائدة عن احلاجة عرب 
إلقائهم هلا عىل دار اجلار أو يف الطريق، إضافة إىل النزاع بني متساكني املدينة أحيانا حول 

استغالل فائض مياه األمطار لري البساتني داخل أسوار املدينة.
بنحامدة  وسعيد  بوتشيش  القادري  إبراهيم  من  كل  م  قدَّ الدراسة،  هذه  بعد 
[املغرب] دراسة عن املعامر املائي بمدينة غرناطة النرصية ما بني القرنني XIIIم وXIVم. 
وقد أبرزا يف بدايتها العوامل املؤسسة للمعامر املائي يف احلوارض األندلسية، وهي: أوال، 
سيادة ثقافة الرتف. حيث تزامنت مرحلة الرتف يف اململكة النرصية مع اجلنوح الشديد 
والربک  بالنوافري  القصور  كتزيني  باملاء،  املرتبط  الرتيف  املعامر  إنشاء  إىل  احلكام  قِبَل  من 
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والسقايات والتامثيل احليوانية التي ينساب املاء منها. ثانيا، الثوابت اجلغرافية، وتتصل 
دفع  يف  ويتجىل  التارخيي،  املعطى  ثالثا،  باملاء.  األندلسية  احلضارة  وارتباط  املياه  بوفرة 
اهلزائم العسكرية املتالحقة أمام املسيحيني، وتفكک املشهد السيايس باألندلس، وتواتر 
الكوارث الطبيعية، بحكام اإلمارة النرصية إىل تركيز وجودهم الرمزي من خالل إنشاء 
أشكال معامرية مائية تعرب عن مقاومة الواقع واحلرص عىل البقاء واخللود. رابعا، حضور 
املجال القديس يف املعامر املائي، من خالل تزويد أفنية املساجد واملنازل والقصور باملاء 
ذلک،  بعد  الباحثان  وانتقل  اجلنة.  صور  من  بصورة  يوحي  ما  وهو  األشجار،  وغرس 
والسقايات  النوافري  يف  جتلت  والتي  النرصية،  بغرناطة  املائي  املعامر  أشكال  عرض  إىل 
واحلدائق واملنتزهات، واحلاممات واحلامات، مقدمني نامذج متعددة لكل شكل معامري 

منها انطالقا من النصوص العربية الوسيطية.
املائية،  التقنيات  عن  العربية  الدراسات  قسم  [تونس]  الثابتي  عيل  اختتم  وقد 
ر يف جنوب  بدراسة عن تقنيات إنشاء ومشاكل استغالل بعض املنشآت املائية بجبل دمّ
التي  ر  دمّ جلبل  الرشقية  للسفوح  الطبيعية  اخلصوصيات  عىل  بدايتها  يف  وأكد  إفريقية. 
املناخية  املعطيات  مع  تتالءم  مائية  منشآت  وإقامة  هبا  االستقرار  عىل  السكان  شجعت 
يَّز فيها بني التقنيات املوجهة لتوفري مياه الرشب كاملواجل والفساقي  والطوبوغرافية، مَ
واملحابس، ثم التقنيات املوجهة إىل االستخدام الزراعي كالكواتر والرتوس واجلسور. 
أما بالنسبة ملشاكل االستغالل، فقد نص الباحث عىل عمق املياه اجلوفية وارتفاع درجة 
إىل  إضافة  املياه،  الستخراج  املناسبة  التجهيزات  عىل  السكان  توفر  وعدم  ملوحتها، 

اخلالفات الناشئة بني أصحاب احلقوق حول املاء.
ومن جهة أخر أثار فيليب لوڤو (Philippe Leveau) [فرنسا] يف القسم الفرنيس 
من املحور نفسه، إشكالية نقل التكنولوجيا املائية بإفريقيا الرومانية. فقد توفرت بعض 
مدن شامل إفريقيا خالل املرحلة الرومانية عىل أنفاق مائية، بلغ طول البعض منها 428 
ألصلها،  بالنسبة  أما  اإلتروسكيني.  عن  الرومان  ورثها  تقنية  وهي  صالدا)،  مرتا (قناة 
العامل  أنحاء  خمتلف  يف  منها  انطالقا  انترشت  التي  إيران  يف  الباحثون  يوطنه  ما  فغالبا 
للنقد،  تعرضت  األطروحة  هذه  أن  إال   .(Gobelau) گوبلو  املهندس  حسب  القديم 
فتشابه هذه التقنية يف خمتلف أنحاء العامل ال يمكن تفسريه بالرضورة باالنتشار انطالقا 
م الباحث نموذجا آخر لتقنية مائية يعتقد أهنا انترشت يف أوروبا  من بؤرة واحدة. كام قدَّ
انطالقا من شامل إفريقيا خالل احلقبة القديمة. ويتعلق األمر بتقنية القنوات الناقلة للامء 
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أوروبا  إىل  الرومانية  إفريقيا  من  انتقلت  أهنا  الباحثني  بعض  ذكر  وقد  اجلبال.  بأجراف 
عىل يد اجلنود الرومان. لكن لوڤو اقرتح البحث عن أصل آخر هلذه التقنية، بدل نسبتها 
إىل نوميديا. وأضاف إىل ذلک وجود شواهد تدل عىل مسامهة اجلنود السوريني باجليش 
الروماين يف جلب تقنيات مائية إىل وادي الشلف، نظرا الكتشاف تقنيات شبيهة هبا يف 

الليمس السوري.
وموستاري  يونس  عمور  هم  باحثني  ثالثة  قدم  التقنيات،  موضوع  وحول 
التجمعات  لتزويد  نَة  قارِ مُ أولية  دراسة  [تونس]  سامل  بن  صدوق  وحممد  بوخطري 
فالتجمعات  التونسية.  البالد  يف  قفصة  بجهة  السند  قطاع  يف  باملاء  والوسيطية  القديمة 
عَني حرضيني  القديمة التي تم التعرف عليها يف السهل، تشكلت من سكن قروي وجتمُّ
ربطه  تم  مائي  منبع  خالل  من  باملاء  يتزود  كان  منها  واحد  كل  الرومانية،  املرحلة  من 
وحتديد  بقاياها  عىل  التعرف  تم  احلجم،  صغرية  مائية  قنوات  بواسطة  االستقرار  بمركز 
مسارها. وهذا فضال عن استغالل السكان ملياه األمطار التي وقع جتميعها يف خزانات 
معدة هلذا الغرض. أما بالنسبة للعرص الوسيط، فقد سجل الباحثون ختيل السكان عن 
املواقع القديمة الثالثة، واالستيطان يف مواقع أخر باجلبل. ومل يتحقق الكشف يف أي 
يتم  كان  ما  غالبا  والذي  باملاء،  للتزود  آنذاک  املستعملة  التقنيات  آثار  عن  منها  موقع 
بشكل مبارش من املنابع. كام الحظوا عدم مناسبة املواقع اجلديدة للسكان بسبب صعوبة 
عملية التزود باملاء، وهلذا رجحوا قيام السكان باختيار هذه املواقع املرتفعة للسكن بدافع 

البحث عن األمن إثر الغزوة اهلاللية يف القرن XIم.
أشكال  اجلغرافيني  والتحليل  بالدراسة  تناول  فقد  [تونس]،  رشيف  حممد  أما 
التونيس،  اجلنويب  بالساحل  الفالحي  املاء  تعبئة  يف  التقنية  والتحوالت  االستمرارية 
دفعت  جاف،  شبه  مناخ  بسيادة  املتميزة  املالئمة  غري  املناخية  الظروف  أن  موضحا 
استخدام  إىل  السكنية  بالتجمعات  املحيطة  املجاالت  يف  املحلية  التقليدية  باملجموعات 
تسمح  التي  والسواين  السطحية  اآلبار  تقنية  هي  اجلوفية  املياه  الستغالل  بسيطة  تقنية 
وهي  املنزلية.  االستخدامات  وبعض  الزراعة  يف  واستعامهلا  اجلوفية  املائية  املوارد  بتعبئة 
منشآت تقليدية استمرت وما زالت تستعمل عىل نطاق واسع يف الري رغم التضاعف 
الراهن لتقنيات احلفر احلديثة للوصول إىل املياه اجلوفية العميقة. إال أن تعبئة هذه املوارد 
وتدبري األرايض املسقية أصبحت بعد االستقالل مرتبطة بتدخل الدولة. وقد أسفرت 
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هذه اإلعدادات اهليدروفالحية اجلديدة عن حتوالت أنامط تدبري املوارد املائية، وأنظمة 
اإلنتاج وانتقال الري من الساحل نحو الداخل.

ن  ويأيت بعد املحور الثاين من الكتاب، حمور آخر حول ”الترصف يف املاء،“ يتكوَّ
األوىل  استهل  الفرنسية.  باللغة  وثالث  العربية  باللغة  منها  مخس  دراسات،  ثامن  من 
حممد حسن [تونس] بدراسة عن التهيئة املائية بإفريقية يف العرص الوسيط. واختار فيها 
العسكري  الغزو  بعالقة  مرتبطني  تساؤلني  عن  لإلجابة  إفريقية  نموذج  من  االنطالق 
القديم  املوروث  مع  املحلية  واملجموعات  الدولة  تعامل  وكيفية  التقني،  بالتطور 
خالل  من  بإفريقية  املائية  للتهيئة  نامذج  بتقديم  عرضه  فاستهل  املستجدة.  والتقنيات 
املصادر النوازلية التي أكد عىل حمدوديتها، ثم انتقل إىل عرض نامذج من القوانني املكتوبة 
اخلاصة باملياه يف بالد املغارب من بينها وثيقة مكتوبة عىل الرق تقدم حكام قرره قايض 
شقنطة سنة 1293م حلل نزاع بني فريقني بسبب تغيري حصل يف ساقية الري. وهي وثيقة 
اعتربها الباحث أقدم قانون مياه مكتوب باملغرب، وإن كنا نختلف معه يف صفة القانون 
اخلامس  اجلزء  من  مستل  فهو  الثاين  القانون  أما  القضائي.  احلكم  هذا  عىل  أطلقها  التي 
من كتاب أصول األرضني أو القسمة أليب العباس أمحد بن حممد بن أيب بكر الفرسطائي 
جهات  مجيع  يف  املركزية  السلطة  بغياب  متيزت  مرحلة  يف  وضعه  الذي  (1019-1110م) 
إفريقية، وقدوم قبائل بني هالل جلنوب إفريقية، والتجاء جمموعات قروية كثرية نتيجة 
لذلک إىل اجلبال، حيث أعادت تنظيم اجلبال والواحات. وبالتايل فالكتاب مرآة ملا كان 
الكتاب  تضمن  وقد  السهول.  أهل  إليها  التجأ  التي  املجاالت  هذه  يف  حيصل  أن  جيب 
حسب الباحث معطيات كثرية عن تنظيم الري باملياه السطحية، مل يتوان الباحث تقديم 
نامذج متعددة منها، لكنه مل يقدم أية إجابة عىل امتداد صفحات الدراسة للتساؤلني الذين 

طرحهام يف مطلعها.
طرق  تناول  دراسته  يف  اختار  فقد  [املغرب]،  علوي  حافظي  حسن  الباحث  أما 
العرص  يف  املغرب  بالد  بصحراء  مضاره  ودفع  قلته  وتدبري  املاء  وجود  عىل  االستدالل 
الوسيط. فقد متيزت صحاري بالد املغرب بندرة املياه باستثناء بعض اآلبار املتباعدة، بل 
أن زاد املسافرين من املياه كان معرضا عىل الدوام للتلف بسبب ضالل القوافل الطريق، 
وتلف األوعية والقرب املستعملة لنقل املاء، وتبخر املاء يف القرب وطمر اآلبار بالرمال، 
الصحراء  عرب  املسافرون  استنجد  األسباب  هذه  وجلميع  املحمول.  املاء  طعم  وتغري 
من  وكثرته  وقلته  وبعده،  وقربه  املاء  وجود  مناطق  عىل  لالستدالل  ات،  والنصَّ افة  يَ بالرِّ
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عىل  والتنصت  احليوانات  بعض  حركة  ومالحظة  الرتاب  وشم  النباتات  بعض  خالل 
انسياب املاء يف باطن األرض. ولتدبري قلة املاء اختذ املسافرون أيضا جمموعة من التدابري 
الوقائية عىل مستو التغذية واللباس، كام جتنبوا قطع األشجار يف الصحراء لتوفري الظل، 
ونحروا اإلبل ورشبوا ما حوته بطوهنا من املاء. أما بالنسبة لدفع مضار املياه الفاسدة، 
فقد جلأ املسافرون لتقنيات تقليدية ملعاجلة املياه املاحلة وحتليتها، جلعلها صاحلة للرشب، 
عرب إلقاء قطع خشب الساج هبا، أو غليها ثم تصفيتها، أو خلطها باخلل والسكنجبني إن 

كانت ماحلة.
ومن جهة أخر، قدم الباحث حممد بن عمرية [اجلزائر] دراسة عن الوديان ببالد 
املغرب وطرق استغالل مياهها يف العرص الوسيط. استهلها بجرد لوديان بالد املغرب 
وس يف إفريقية وانتهاء بواد إسيل  اعتامدا عىل املصادر العربية الوسيطية، ابتداء من واد مسّ
بجوار مراكش. ثم انتقل بعدها إىل تقديم طرق استغالل الوديان من خالل كتب الفقه 
والنوازل، متناوال بالدراسة وباألساس قواعد وطرق تقسيم مياهها، ومسألة األولوية 
يف السقي، إضافة إىل استخدام جماري بعض الوديان يف النقل والتنقل واالسرتاتيجيات 
احلربية. وقد الحظنا ههنا تكرار جمموعة من املعطيات بشكل حريف من مقطع إىل اآلخر، 

إضافة إىل غياب التصنيف وهيمنة الرسد يف الشق املتصل بطرق االستغالل.
القاهرة  يف  السقائني  طائفة  عىل  اختياره  وقع  فقد  [تونس]،  الطبّايب  بلقاسم  أما 
اململوكية ما بني سنتي 1250م و1517م، فانطلق يف البداية من تشخيص للموارد املائية 
املتاحة بالقاهرة، ليخلص إىل القول بقلتها رغم جوار املدينة للنيل. وقد توسع جمال املدينة 
والقاهرة.  والقطائع  والعسكر  الفسطاط  بني  االلتحام  إثر  سكاهنا  عدد  وتزايد  املذكورة 
التي  السقائني  طائفة  إىل  اللجوء  تم  حدته،  من  التخفيف  أو  باملاء  التزود  مشكل  وحلل 
جدت قبل العهد اململوكي. وحاول الباحث رصد أعدادهم رغم اختالف املصادر يف  وُ
ذلک، كام صنفهم إىل صنفني مها: السقاؤون باجلملة والسقاؤون بالتجزئة. أما بالنسبة 
للتنظيم املهني هلذه الطائفة، فقد توقف الباحث عند نقباء السقائني واملحتسبني. أما عن 
الروايا  ملء  ثم  املاء،  تعبئة  مواضع  باختيار  فتبدأ  باملاء،  للمدينة  السقائني  تزويد  علمية 
باملاء ومحلها عىل ظهور اجلامل والبغال واحلمري نحو املدينة، وتنتهي بإفراغ احلمولة من 
املاء يف املنشآت العامة املرتبطة باألوقاف واملنازل. كام تناول الباحث أسعار راوية املاء ما 
بني 1303م و1488م والتي متيزت بالتذبذب. وبخصوص مداخيل طائفة السقائني، أكد 
العام.  والسيايس  واالجتامعي  االقتصادي  والوضع  أصنافهم  حسب  اختالفها  الباحث 
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احلرائق  إمخاد  املسامهة يف  للسقائني مثل  أوكلت   أخر إىل مهام  أيضا  الباحث  ثم أشار 
ومرافقة موكب املحمل املتجه إىل احلجاز يف موسم احلج حامال كسوة الكعبة، فضال عن 

استخدام دواهبم وأوانيهم من طرف اجلند أثناء احلمالت العسكرية.
مدينة  يف  املاء  تدبري  طرق  [املغرب]  الرشيف  حممد  تناول  املغرب،  وبخصوص   
سبتة املرفئية خالل العرص الوسيط. فهذه املدينة مل تتوفر عىل املياه الكافية حلاجياهتا، إذ 
كان صبيب العيون املتوفرة ضعيفا، كام تكونت األرض التي شيدت فوقها من صخور 
الشيست غري النفاذة. ومع ذلک، بلغ عدد سقايات املدينة يف القرن XVم مخس وعرشون 
أو  رومانية  مائية  قناة  استخدام  تم  اخلارج،  من  املدينة  إىل  املاء  ولنقل  عمومية.  سقاية 
بيزنطية، إضافة إىل حديث املصادر عن مرشوع موحدي جللب املاء من قرية بليونش، ال 
نعرف مصريه. كام جلأت املدينة إىل رفع مياه البحر بواسطة النواعري، ومحل املاء بواسطة 
املراكب باإلضافة إىل االعتامد عىل خدمات السقائني. وتم اللجوء إىل ختزين املاء داخل 
الرشوب  املاء  ختصيص  تم  املاء،  استعامل  ولرتشيد  واخلزانات.  األحواض  يف  املدينة 
للمساجد واملنازل وغريها من املباين التي حتتاج إىل هذا النوع من املاء، أما احلاممات فقد 

زودت بمياه البحر، حتى باتت مجيع مرافق املدينة مزودة باملاء.
ويف القسم الفرنيس من املحور نفسه، تناول الباحث نجي جلول [تونس] صلة 
املاء بالتحصينات يف بالد املغرب خالل العرص الوسيط. وقد أشارت املصادر الوسيطية 
املدن  فأنشأت  احلصار،  أثناء  كسالح  املاء  منابع  يف  والتحكم  التعطيش  استخدام  إىل 
وبجاية  ومليانة  ومستغانم  قسنطينة  مثل  الفجاج،  أو  األهنار  ضفاف  عىل  واحلصون 
ووهران، كام أحيطت بعض منها بخنادق كانت تغمر يف حالة اخلطر باملاء، عرب قنوات 
حتويلية جتلب إليها املاء من الوديان املجاورة، فكانت لذلک عائقا وخزانا للامء يف اآلن 
مثل  املدن  من  كثري  جلأت  ذلک،  عن  وفضال  ين.  ِ ارصَ املُحَ لألشخاص  بالنسبة  نفسه 
من  خوفا  ظاهرة  غري  جوفية  مائية  قنوات  إنشاء  إىل  وطنجة  وسبتة  واملهدية  مراكش 
تدمريها عىل يد األعداء. وتوفرت بعض املدن مثل املهدية عىل عدد كبري من اخلزانات 

بلغ عددها حسب تقرير عسكري مؤرخ بسنة 1883 ألفي خزان مائي.
القروي  العامل  يف  والري  املاء  عن  بدراسة  تقدم  فقد  [تونس]  دريدي  ملجد  أما 
استنتج  التي   والفتو النوازل  كتب  رأسها  وعىل  النصية،  الوثائق  خالل  من  بإفريقية 
إفريقية،  يف  اجلهات  حسب  خمتلفة  بطرق  ويدبر  جيلب  كان  املاء  أن  خالهلا  من  الباحث 
لكن التمييز يظل جليا يف كل منطقة بني املاء املوجه إىل االستخدام املنزيل واملاء املوجه إىل 
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الفالحة واحلرف. ويبدو من خالل حتليل األنظمة املائية أن املجموعات القروية كانت 
مسؤولة عن هذه املنشآت. أما تعدد حاالت التحكيم الرشعي يف النزاعات حول املاء 

.فهي دليل عىل أمهية املاء يف بلد كان يفتقده بني الفينة واألخر
وقد أهنت الباحثة ملياء بن عابد [تونس] جمموعة األبحاث املتصلة بالترصف يف 
املاء، بدراسة عن املاء يف طقوس عبادة بعل محون/ساتورن. واقرتحت فيها إعادة تشكيل 
املنجزة  املائية  املنشآت  خملفات  من  انطالقا  املاء،  استخدام  تفرتض  التي  الطقوس  هذه 
داخل املعابد وغريها من الشواهد املادية التي تدل عىل أمهية املاء يف االحتفاالت الدينية 
املقامة عىل رشف اإلله بعل محون/ساتورن واآلهلة األخر التي تشاركه املعبد املقدس. 
الباحثة  حسب  اآلهلة  هلذه  املخصصة  املعابد  داخل  املكتشفة  املنشآت  تصنيف  ويمكن 
منشآت  ثم  املستعملة،  املياه  رصف  مهمتها   وأخر باملاء،  بالتزود  خاصة  منشآت  إىل 
كانت حتوي املاء املخصص لالستعامالت الدينية، مثل تطهري القرابني احليوانية وغسلها، 

وتنظيف املذبح والكهنة ومساعدهيم قبل انطالق االحتفاالت الدينية.
ن من دراستني  وكان موضوع املحور الرابع واألخري هو ”املاء والذاكرة،“ وقد تكوَّ
نِي  اثنتني فقط باللغة العربية، أوالمها ملحمد عبد احلميد سعيد [تونس] عن املزارع اليَمَ
واملاء من خالل أحكام عيل بن زايد. ويُقصد باألحكام يف السياق اليمني أشعار بألفاظ 
عامية موزونة ومقفاة، أما عيل بن زايد فال نعرف عنه إال اليشء القليل، منها أنه عاش 
بأشعاره  املقصود  املزارع  أن  أحكامه  خالل  من  ويبدو  اهلجري.  عرش  احلادي  القرن  يف 
املتعلقة  املصطلحات  جرد  أما  الغربية.  اجلنوبية  املرتفعات  يف  القاطن  اجلبيل  املزارع  هو 
شكلت  كوهنا  عىل  دليل  وهو  باألمطار،  أغلبها  ارتباط  عن  أبان  فقد  األحكام  يف  باملاء 
املتصلة  األساسية  املحاور  دراسته  يف  الباحث  قدم  وقد  اليمني.  للمزارع  هاجس  أهم 
باملاء يف األحكام، وهي املعارف الفلكية اخلاصة بأوقات األمطار، وأمهية أمطار الصيف 
واخلريف يف ضامن اخلصب ونجاح املوسم الزراعي، والعالمات املبرشة باألمطار مثل 
مكانة  ثم  واالستسقاء،  اجلفاف  ومسألتي  الفجر،  وامحرار  الرياح  واجتاه  الربق  ملعان 

السيول ورضورة هتيئة األرض الستقباهلا.
أما الدراسة الثانية واألخرية فهي عن املاء ورمزيته يف ِخميال األولياء، ملحمد سعيد 
[تونس]. وقد تناول فيها املاء كمجال الستعراض القدرات اخلارقة للويل اإلفريقي (من 
األرض،  من  ينبثق  املاء  وجعل  الويل،  شاء  متى  املاء  كاستحضار  املرشقي،  أو  إفريقية) 
أو إنزال املاء من السامء بطرق متعددة، ورفع املاء من البئر دون دلو، وحتلية ماء البحر. 
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واعتبارها  نبوية،  لتجارب  الويل  إنتاج  إعادة  عىل  الباحث  حسب  حتيل  كرامات  وهي 
بذلک تواصال ال واعيا لتلک التجارب التأسيسية. أما بالنسبة لرمزية املاء يف الدراسات 
الرمحة  عىل  فيه  املاء  يدل  إجيايب،  أحدمها  متقابلني،  بسجلني  فتتصل  األنثروبولوجية، 
العمر  وطول  املرض  بعد  والعافية  واملال  والرخاء  واخلصب  واحلياة  والعلم  واإلسالم 
واملوت.  والفيضان  العطش  عىل  حييل  وقد  فسلبي،  الثاين  أما  ذلک؛  إىل  وما  والصالح 
وبذلک، يمكن القول أن املاء شكل مادة أساسية لبناء نظام من التمثالت، نابع من عالقة 

املاء باحلياة واخلصوبة.
أمهيته  عىل  بالتأكيد  اجلامعي،  التأليف  هلذا  تقديمنا  ننهي  األخرية  الدراسة  وهبذه 
عدد  يف  واألرياف  باحلوارض  املائية  املسألة  مقاربة  من  فيه  املسامهون  متكن  لقد  العلمية. 
احلقبتني  بني  الدراسات  بعض  يف  املنقطعة  الصلة  ربطوا  كام  املغارب،  بلدان  من  كبري 
القديمة والوسيطية، واستثمروا خمتلف أنواع املصادر املبارشة وغري املبارشة. بل وحتقق 
زاوية  من  كل  الندوة  إشكالية  دراسة  يف  التخصصات  خمتلف  من  باحثني  إرشاک  أيضا 

ختصصه، وهو ما أغنى كثريا حمتويات الكتاب.
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