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 :ملخص تنفيذي 

بكميات كافية ونوعية مقبولة للشرب  اإن توفره. الرئيس ي في أي تنمية اجتماعية واقتصاديةاملوارد املائية هي الرهان 

 تجعل ،يزقنبما في ذلك بني  ،وادي مزابسهل في . الجافةولجميع ألانشطة البشرية هو التحدي الرئيس ي في املناطق 

( 1). توجد هذه املياه في طبقيتين. واملستدام صدر الوحيد املتاحاملاملياه الجوفية من  الخصائص الهيدرولوجية واملناخية

بصورة وتغذيها ألامطار ( متًرا 01أقص ى عمق )بواسطة آلابار التقليدية  القريبةطبقة املياه الجوفية  يتم استغالل

 Continental" )املتداخل القاري "خزان طبقة املياه الجوفية العميقة تم اكتشاف باإلضافة لذلك، فقد ( 2). منتظمة

Intercalaire)،  عن طريق آلابار العميقة  هذه ألاخيرة يتم استغالل. في بداية القرن العشرين ،"ألالبيان"والتي تسمى أيًضا

يمكن القول دون تردد أن هذه املوارد كافية لتلبية احتياجات . والتي تحتوي على مياه شبه أحفورية( م 401بشكل عام )

من املحتمل أن يصبح  ،على املدى الطويل وحتى على املدى املتوسط ،جانب آخرمن . راملنطقة من املياه على املدى القصي

هذا يلح علينا . الكيميائيةإن املنطقة يتهددها شح املوارد املائية باإلضافة إلى احتمال تدهور كميتها  .الوضع حرًجا للغاية

إعادة تقييمه هو  يتعين القطاع الرئيس ي الذي. التخطيط الستغالل مستدام لهذا املورد الحيوي قبل فوات ألاوان

 نوعاختيار  ألاساسية تتمثل فيالخطوة . املستغلة٪ من حجم املياه 01أنه يستهلك ما يصل إلى  علما ،القطاع الزراعي

 لقد أثبتت النظم .وكذلك اعتماد أنظمة ذات كفاءة في استخدام املياه التي ال تستهلك كميات كبيرة من املاء الزراعة

بما تحويه من النظام الشهير لتقسيم ) سهل وادي مزاب بمنطقةالزراعية املوروثة، بما في ذلك نظام الواحات الخاص 

أعطى دروسا جليلة وحلوال قيمة تتوافق مع خصوصيات املنطقة املعنية  ألاخير هذا. فعاليتها لعدة قرون( مياه السيل

 يزقنفي بني طبقة املياه الجوفية القريبة ظهر ت وفي جانب آخر، .د املائيةبهذه الدراسة واملتعلقة بترشيد استخدام املوار 

وإعادة  انتيسامجرى وادي  أدنىإن تصاعد املياه في ف ذلك،باإلضافة إلى  .على تلوثه باألنشطة البشرية مؤشرات قوية

نعتقد أن أحد الوسائل املمكنة لحل هذه . كلها قضايا تستحق الدراسة لسقياستخدام مياه الصرف الصحي املعالجة ل

مدرك تماًما وقادر على  ،APEB جمعية ضمنهمن  ،يزقنن املجتمع املدني في بني إ. ألاوساط ألاكاديمية إشراكألاسئلة هو 

هذه هي الطريقة التي نرى بها الخطوة . الجامعات وإلادارة واملستخدمينبين اريع املنسقة واملحفز للمش املبادرلعب دور 

 .ضمير جماعي وصرامة فردية قضيةهي  املائيةلموارد لأن إلادارة املستدامة  علماالتالية التي يجب اتخاذها 
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 السياق العام للدراسة: أوال

إلى واحات املناطق  التوجه ناعلييتعين  ،بشكل أفضل امن أجل فهمه. نسمعه بشكل شبه يومي عبارة" املاء هو الحياة"

منذ  ،لقد تم إنشاؤها. التي أوجدها إلانسان من العدم وادي مزاب من الواحات النادرة في العالم كله سهل يعتبر. الجافة

للغاية لدرجة أن هذه املناطق يمكن  ةاملياه السطحية ضئيل كميةفي وسط الصحراء الجزائرية حيث  ،ألف عام أكثر من

فإن إلادارة  ،لذلك. فقطرطبة  بعدة أيام أن تستمر لعدة أشهر دون قطرة واحدة من املطر أو حتى بضع سنوات متتالية

ون كانت املمارسات الزراعية التي اتبعها الفالحلقد . املعقولة لهذا املورد الثمين ضرورية لضمان الاستغالل املستدام له

 أدى ذلك إلى إدراج وقد ".التنمية املستدامة"آلان على تسميته  اصطلحمتوافقة تماًما مع املبدأ الذي  هذه املناطقفي 

من قبل " إلانسانيةتراث "و  1901في عام من طرف الدولة الجزائرية "  التراث الوطني"في قائمة  مزابوادي  سهل

 .1902اليونسكو في عام 

وادي  سهل فقد تكيف سكان ،هي مسألة ضمير شخص ي وتوافق جماعي ،وال سيما املياه ،طبيعيةأن إدارة املوارد الب علما

يعتمد هذا  .واستخدام رشيد للموارد املائية مدمجللصحراء من خالل اعتماد نموذج إدارة  القاس يمع املناخ  مزاب

الصارم في استهالك املياه باإلضافة إلى مجموعة من القواعد القانونية التي تضمن املشاركة  الانضباطالنموذج على 

يعتبر نظاما تقسيم مياه السيل وكذا استغالل مياه آلابار تجسيدا . أفراد املجتمع جميع بين العادلة لهذا املورد الحيوي 

 .ملموسا لهذه املبادئ

وادي مزاب اليوم هو الحفاظ على هذا التراث الطبيعي والاقتصادي  سهلالذي يواجه سكان  ألاساس يالتحدي إن 

 .التي تراكمت عبر ألاجيالو  املعارف املرتبطة بهوالاجتماعي والثقافي وكذلك كل 

 ،لألنشطة الفالحيةألاراض ي  الستصالحتم إطالق وتنفيذ العديد من املبادرات  ،خالل العقود املاضية ،باإلضافة إلى ذلك

في  املستغلة٪ من حجم املياه 01تظهر إحصاءات الوالية أن أكثر من . أو في جميع أنحاء والية غرداية السهل في وسطإما 

 ،(الوالية حالًيا)املنتدبة  املنيعةفي البلديات الزراعية لوالية  ،باإلضافة إلى ذلك. للسقيجميع أنحاء الوالية مخصص 

ستمد هذه . ٪01يتجاوز هذا الحجم 
ُ
التي تكاد تكون غير متجددة " ألاحفورية"ل أساس ي من املياه الجوفية بشك الكمياتت

تلبية  طبعا هذا التوجه نحو هذه املياه ليس اختيار رفاهية بل ضرورة حتمية من أجل .لحياة البشريةمقارنة با

ضغط كبير على  وقد أدى هذا الوضع إلى. الاحتياجات املائية املتزايدة لجميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية

نشهد عواقب وخيمة تتجسد في  ،سهل وادي مزاببما في ذلك  ،في جميع أنحاء الصحراء الجزائرية. زانات الجوفيةخال

 ...وزيادة ملوحة املياه ،الارتوازية وتناقص ظاهرة ،الطبيعية العيون  واختفاء ،الانخفاض الكبير في منسوب املياه الجوفية

 !تماماا ليس مستبعدها تلوث وإن

مما  ،متسارعة خارج كل ألاطر التنظيمية املعدة مسبقاتوسعات حضرية وزراعية حاليا  سهل وادي مزاب يشهد ،أخيًرا

 .2110أكتوبر  مساحجيلنا هو ذي شهده ل ا وأشهرها ،يساهم في زيادة مخاطر الفيضاناتس

 فورًيا من أجل اتخاذ التدابير الال  املالحظات وغيرهاتتطلب هذه 
ً
توازن النظام البيئي  تدهور من أجل الحد من زمة تدخال

 .ة تتمثل في التشخيص الكمي والنوعي للمواردإن النقطة املحورية وألاولي   .أو على ألاقل إبطاء وتيرة تسارعه للواحة
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. PACO4مشروع هذه الدراسة في إطار إجراء ( APEB) يزقنبني لطلبت منا جمعية حماية البيئة  ،الوضعيةهذه وعيا منها ب

مراعاة احتياجات جميع ألانشطة  وهذا معتحسين إدارة املوارد املائية من أجل إنتاج املعرفة الهدف ألاساس ي منها هو 

تتسم هذه الدراسة بكونها إعالمية وتوجيهية، لذا تركزت على الواحات القديمة لبني يزقن وعلى  .الاجتماعية والاقتصادية

نتائجها وتوصياتها ستتم مشاركتها مع كل الجمعيات والتنظيمات الفاعلة ألاخرى  ، لكن"1 انتيسا"املحيط الفالحي 

 .RADDOOشبكة ألاعضاء في 

بعد املوقع الجغرافي، إلاطار املناخي  ،في املحور ألاول، عرضنا. منا الدراسة إلى عدة أقسامفقد قس   لتحقيق ذلك

املتعلقة  تبعا لذلك عرجنا على النظم املوروثة عن ألاجداد و .املائيةالتركيز على املوارد ملنطقة الدراسة مع  والجيولوجي

بعد ذلك، ناقشنا تحاليل  .باإلضافة إلى الدروس التي يمكن تعلمها بإدارة املياه في سهل وادي مزاب، بما في ذلك بني يزقن،

آلاثار لدراسة، من أجل الاطالع على عينات من املياه، تم جمعها في محيط ا 11امليكروبيولوجية لـو الكيميائية النوعية 

ختمنا هذه الدراسة بجملة من  ألاخيروفي  .املحتملة لألنشطة البشرية على جودة املياه وكذلك مدى مالءمتها للسقي

 .التي نراها ضرورية استجابة ألهداف هذه الدراسة الخالصات والتوصيات الختامية
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 املستهدفة اتحسب الفئ ختامية وتوصيات خالصات: أخيرا

الدراسة أجريناها على املنطقة املعنية بهذه والدراسة التي  بعد عرض إلاطار العام للموارد املائية لسهل وادي مزاب

، نعرض لكم أهم التوصيات التي نعتقد بأنها ستسهم في "1 انتيسا"الختامية، وهي واحات بني يزقن واملحيط الفالحي 

 .فئات مستهدفة 3حسب هذا ، و الاستغالل ألامثل للموارد املائية

، وتصبح اجتماعي واقتصاديهي الركيزة ألاساسية لكل تطور  في أي مكان في العالمبداية، إنه من البديهي أن املوارد املائية 

 شهدهايناطق الجافة املهددة بالتأثيرات السلبية للتذبذبات املناخية التي هذه القضية انشغاال مقلقا إذا تعلق ألامر بامل

 .ألارض، وخاصة في قارة إفريقيا كوكب

هو توافر هذا املورد الثمين بكميات كافية،  ، وال يزال،كان التحدي الرئيس ي منذ إنشاء القصور  مزاب، سهل وادي في

ولقد ورث املجتمع عن أسالفه عديد املمارسات التي تناقلتها ألاجيال  .ولكن قبل كل ش يء بنوعية مقبولة للشرب والسقي

 .والاقتصاديالزراعي  ينلقطاعللشرب وكذلك لتلبية احتياجات املياه جنبا إلى جنبا مع عديد إلانشاءات التي ترمي إلى 

يتها حاليا دون أدى مشكل، لكن باملقابل من ذلك، يعتقد مسيرو قطاع املوارد املائية محليا أن هذه الاحتياجات يمكن تلب

تظهر في هذه الدراسة والتي  البيانات التي قدمناهاإن هذا يتناقض تماما مع . مستقبلية ال يبدو عليهم أن هناك خططا

 هشاشة هذه املوارد كم  
ً
  ا

ً
 .التوصيات التاليةلذا يتوجب علينا أن نقدم  .ونوعا

 

  ملسيري قطاع املياهتوصيات  .2

بشكل أفضل في الكميات التي يتم ضخها مقابل الكميات املتاحة، من الضروري إنشاء شبكة ملراقبة من أجل التحكم  .أ 

 .حالة منسوب املياه الجوفية

إن إنشاء أداة ملراقبة الكميات التي يتم ضخها هو النقطة املحورية لجميع خطط إلادارة التي تهدف إلى الاستخدام 

جد تو ال املنيعة و واليتي غرداية  حسب جوالتنا امليدانية في .بالعداداتفقط مجهزة املنازل  ،حالًيا. املستدام ملوارد املياه

هذا باإلضافة إلى عديد آلابار غير القانونية التي أنجزها . إن هذه الوضعية غير طبيعية تماما. عداد املاء ابه ةبئر زراعي

الوكاالت كذا و  محلياة يإلادار و زراعية إنجاز هذه الشبكة كل املصالح ال قاسم مسؤوليةتت. مستثمراتهمالخواص في 

 للتسييرلوكالة الوطنية ا: AGIRE / ABHS ،الوكالة الوطنية للموارد املائية: ANRH)إلاقليمية املسؤولة عن إدارة املياه 

 (.وكالة الحوض الهيدروغرافي للصحراء - ائيةللموارد امل املدمج

التي يكاد يمض ي عشرات  هناك الكثير من التسريبات. متداعية للغاية املياه الصالحة للشرب أن شبكة نشير إلىللعلم، 

حيثما كان ذلك  ،هاوتجديدشبكة ألانابيب صيانة  إلىوبشكل عاجل لذا فإننا ندعو . السنين دون أن يتم إصالحها جذريا

 .ضرورًيا

وكذلك للشرب  آلابار املخصصة نوعية مياهرقابة منتظمة على تلزم الجزائرية وائح التنظيمية والقوانين لمن املعلوم أن ال .ب 

وهي املكلفة بتسيير املياه الصالحة للشرب بإجراء ، "ADE: Algérienne Des Eaux" حالًيا، تقوم شركة. لشبكة التوزيع
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طبقة الخزان ات التي تستغل مياه شبكالمنتظمة على آلابار والخزانات وكذلك تحاليل كيميائية وميكروبيولوجية 

ال توجد أية جهة تقوم بتحاليل  ناحية أخرى،لكن من . (Continental Intercalaire" )املتداخل القاري "الجوفية العميقة 

إن هذه الوضعية، تنذر ال . علما بأن كل سكان وادي مزاب يعتمدون عليها في شربهم، القريبة طبقة الجوفيةدورية ملياه ال

سبيل املثال، يفترض أن كل آلابار  فعلى .هللا بحالية وبائية عامة لو تتلوث هذه املياه وتخرج ألامور عن السيطرةقدر 

، حتى تجنب مستعمليها (périmètres de protection)تخصص لها منطقة تحدد فيها ألانشطة البشرية املوجهة للشرب 

  لكن. الكوارث املحتملة
ُ
 ةاملحليإلادارة  .قت عليها هذه القواعد في سهل وادي مزابب   وحسب اطالعنا ال توجد أية بئر ط

 .الانشغالسؤولون في املقام ألاول عن معالجة هذا هم املاملنتخبون و 

 

ية باملوارد املائاملتعلقة كل املنشآت  معمق لحالة تشخيصبشكل فعال دون لن يتم  التوصيتين السابقتينإن تنفيذ  .ج 

تجمع كل  SIGنعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف هي بناء قاعدة بيانات (. آلابار، الخزانات، شبكة إلامداد، إلخ)

طبعا تتطلب هذه الخطوة التحلي بروح التعاون ومشاركة البيانات بين جميع الفاعلين وإلادارات . البيانات املتوفرة

 .املعنية

انتيسا وأزويل  يدياو مثال على مستوى التقاء . بدأت تظهر مستنقعات على سطح ألارض، وادي مزاب بمجرى في عدة نقاط  .د 

إن هذا يشكل بؤرة مواتية لتكاثر الحشرات الناقلة لألمراض املتنقلة . بانتظام إلى العطف جار   يوجد جدول   بوادي مزاب،

في القريبة املياه الجوفية طبقة أن منسوب  (remontée des eaux)هذه الظاهرة  تدلناعالوة على ذلك، . عن طريق املياه

من املهم جدا التعامل مع هذه الظاهرة ال كمشكلة بل كمورد ثمين يمكن  .حالة تشبع لدرجة أنه يفيض إلى السطح

 .استغالله لتغطية النقص الحاصل في املوارد املائية خاصة للسقي

كبديل ملوارد املياه  إلاجماع التي بدأت تكسبالحالية إن استغالل مياه الصرف الصحي املصفاة أحد أكبر التوجهات  .ه 

 .العديد من املنظمات الدولية من طرف هذه الرؤيةخاصة مع تبني  املحدودة

 lagunage)دإ عمل طبيعي ببم محطة معالجة مياه الصرف الصحيفي أسفل وادي مزاب، ببلدية العطف، تم إنجاز 

naturel)  هكتار  09مساحة  هذه املحطة تغطي. 2112ودخلت حيز الخدمة سنة 
ً
 331011مكافئة لـطاقة معالجة ولديها  ا

 ".كاف الدخان"محيط ي املستثمرات الفالحية فومن املقرر أن يتم توجيه مياهها لسقي . ساكن

ها الديوان الوطني للتطهير واملسؤول عن التي الحظو إلى العديد من ألاعطال في املحطة وباإلضافة  من ناحية أخرى،

شبكة الصرف الصحي لكن، في الواقع، فإن  .طالصرف الصحي املنزلية فق فإن املحطة مصممة ملعالجة مياهغاللها، است

القادمة من املناطق الصناعية املختلفة والورش  تلك، بما في ذلك القذرة جميع أنواع املياه تجمع لسهل وادي مزاب

على وجه الخصوص، ملوثة بشدة باملعادن  ،ألاخيرةهذه  .امليكانيكية ومحطات الغسيل دون أي فصل أو معالجة مسبقة

 فإن إعادة استخدامفي الوضعية الراهنة للمحطة،  ،إذن .(polluants émergeants)الخطيرة الثقيلة وغيرها من امللوثات 

 حقيقي  تشكل خطًرا  لسقيل املصفاةاملياه 
ً
  ا

ً
الخضروات النيئة التي استعملت لسقي  خاصة إذا ،صحة إلانسانب ومحدقا

 
ُ
 ت
 
 .كل بدون طهيؤ
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  .و 
ً
يمكن أن يكون  ،في ألاساس. مزابوادي روافد  حروقات في أعاليتم حفر العديد من آبار امل ،في السنوات ألاخيرة ،أخيرا

  هذا النوع من النشاط مصدًرا رئيسًيا للتلوث وخطًرا
ً
ا في حالة عدم الامتثال للقواعد املعمول بها فيما يتعلق بإدارة  حقيقي 

في آلاونة . البترولية الثانوية على البئر أو سوء التحكم في املنتجات ألاشغالالنفايات السائلة والصلبة الناتجة عن 

هضبة حاس ي الرمل الواقعة على مستوى ( bourbiers)لألحواض حوادث في أعقاب التدفق الهائل عض البوقعت  ،ألاخيرة

تقع مسؤولية مراقبة هذه املشاريع الجديدة على عاتق . Google Earthوالتي يمكن رؤيتها على  ،مزاب يوادفي قمة 

 .الطاقة والبيئة تيمديرياملسؤولين املنتخبين وكذلك 

 

  للمزارعينتوصيات  .0

 أثبت فعاليته وكفاءته فيما يتعلق باستهالك املوارد املائية و  .أ 
ً
أهم ركائز . مردود إلانتاج الفالحييعتبر نظام الواحات نموذجا

النخلة، ألاشجار املثمرة والزراعات )مستويات  3هذا النظام هو النخلة والاعتماد على زراعة متنوعة تنتظم على 

 .على مستوى محيطات الاستصالح الجديدةة أن يتم اعتماد هذا النظام بشد لذا نوص ي . (املوسمية

ات الجديدة في املحيط ،من ناحية أخرى لكن . لنخيلل تواجدا كبيرا الحظنا ،"1 انتيسا"الفالحي حيط املعلى مستوى 

، نالحظ غيابا كبيرا، ، فإننا1الطريق الوطني رقم  املنتشرة على جانبيو املنيعة و لواليتي غرداية 
ً
ا  وفي بعض ألاحيان تام 

 .الزراعةأحادية كثيفة  نخيل مع وجود استثماراتالزراعة ل

من أجل تحقيق استغالل رشيد للموارد الطبيعية، يفترض اختيار دقيق للمحاصيل الزراعية غير املستهلكة للماء  .ب 

للمياه مثل تتميز بشراهتها العالية جدا  محاصيلات الجديدة زراعة املحيطاملالحظة في  ومن املفارقات .بكميات كبيرة

من أجل ( جمعيات، تعاونيات، إلخ)منظمات املزارعين التنسيق مع نرى بأنه على املصالح املكلفة بالفالحة  .البطيخ والذرة

 .أحفوريةا مياه هلكمناخ جاف يستسياق  لمنتجات التي ال ينبغي زراعتها فيل"! قائمة سوداء"تحديد 

، باإلضافة "1 انتيسا"الفالحي  حيطاملفي العالية في استهالك املياه منتشرة على نطاق واسع ت الكفاءة أنظمة السقي ذا .ج 

كثيرا على النظم التقليدية  الاعتمادلكن في واحات بني يزقن القديمة، ال يزال . إلى محيطات الاستصالح الجديدة ألاخرى 

 ساليبألا من أجل اعتماد ومرافقتهم الصغيرة  البساتينمن الضروري دعم املزارعين وأصحاب . (غمر ألاحواض) للسقي

 .املنظمات العرفيةيجب تنسيق هذه العملية من قبل املجتمع املدني وكذلك أعضاء . املوفرة للماء

ما، لذا ينصح بغمر البساتين املياه الجوفية في بني يزقن، وفي سهل وادي مزاب عموما، تتميز بدرجة ملوحة عالية نوما إن 

 .ألامالح املتراكمة بسبب السقي والتبخر بقايايتم غسل التربة من خر حتى ل من وقت 

أنه  "1 انتيسا"الفالحي  محيطلل بالنسبةلكن ما عايناه  .أحد الاهتمامات الرئيسية للمزارعينهي جودة التربة يفترض أن 

كميات ألاسمدة  توفيرا معتبرا فيالعلم أن هذا يمكن أن يحقق ، مع (معدنية وحبيبية)ال توجد أية تحاليل منتظمة للتربة 

زراعة صحية خالية من جميع  ندعو إلىواملالية على الرغم من أننا  التقنيةنستشهد بهذه الحجة . املضافة إلى التربة
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واملكافحة ( ، إضافة الطمي، إلخإضافة مواد عضوية)تسميد الطبيعية الد طرق صناعية واعتمااملضافات املركبة وال

 .روري الضبالحد ألادنى  التقيديجب  نماحي قصوى،البيولوجية لآلفات إال في حاالت 

 .على طرق بديلة فعالة هو السبيل الوحيد لتحقيق نتائج مرضيةوتدريبهم  املزارعين مرافقةفإن  في هذا السياق،و

 "1 انتيسا"الفالحي  حيطامل تحسين الجودة هي ممارسة شائعة على مستوى ومواد  استخدام ألاسمدة الاصطناعيةإن  .د 

ات الضروري إطالع املزارعين على كيفيإنه من  .كمياتهاتحديد  نتمكن مندون أن لكن وفًقا ملناقشاتنا مع املزارعين، وهذا 

، الكميات، أوقات الانتظار، الاحتياطات، وما املوادأنواع )هذه املنتجات وفًقا للقواعد والتوصيات املعمول بها استعمال 

 القيام بها من حيث املبدأ، هذه مسؤولية املزارع نفسه، ولكن يمكن. من أجل تجنب التلوث أو التسمم املحتمل( إلى ذلك

 .الفالحية الرسمية طرف املصالحمن 

بإضافة التربة بانتظام وهذا  نسيج تحسينل يوص ى بشدة تغلب على مشكلة امللوحة الزائدة للمياه الجوفية،من أجل ال .ه 

 الواحاتممارسة شائعة جًدا في بساتين ( أو من السدود من الوادي)الطمي ، فقد كانت إضافة وللعلم .املواد العضوية

محيطات على نظام تقسيم مياه السيل وتعزيزه في ة إعادة إحياء هذه املمارسة سيؤدي إلى املحافظإن  .القديمة

 .من السقيوغسل ألامالح الزائدة املتراكمة  تحسين نسيج التربةالاستصالح الجديدة، وهذا سيؤدي حتما إلى 

 ,magnétiseurs)  لهذه املشكلةتقدم حلوالالتي لعديد من املنتجات لتسويق اليتم  حاليا ،باإلضافة إلى ذلك

adoucisseurs, ….)  حتى يتم تحديد مدى جدواها املالية وفاعليتها  الباحثين واملزارعيننوص ي بتنسيق دراسة ميدانية بين

 .على املدى القريب واملتوسط والبعيد

 

 العرفيةاملنظمات للمجتمع املدني وأعضاء توصيات  .3

 معرفة جيدة بهذا التراث .أ 
ً
ال  حتما ألنهمف ،ألنفسهم برفضها بعضال رض ي إذاو . إن تعزيز معرفة ألاجداد يتطلب حتما

بشكل املنظمات لذلك يوص ى بأن تعمل هذه . الغناءةيعرفون قيمتها الحقيقية ودورها ألاساس ي في استدامة واحات مزاب 

وجمعية املزارعين  APEBنعتقد أن جمعية . وثيق مع ألاوساط ألاكاديمية إلعطاء هذا التراث القيمة التي يستحقها

 .واملبادريمكن أن تلعب دور املحفز " الفدان"

 .ها بالفضالت البشريةتلوثالجوفية القريبة مؤشرات واضحة على  أظهرت املياه ،على وجه الخصوص الواحات القديمةفي  .ب 

. رئيسيةد شبكة عدم وجو هناك بسبب عليها  الاعتمادالصحي الالمركزية التي يتم  نظم الصرفإن أصل هذا التلوث هو 

وأخذا  ،لكن. الصحي للصرف الرئيسيةبالشبكة  هذه املنطقةربط  والذي يتبادر إلى الذهن الحل ألابسط وألاكثر عملية

 .مالءمةيجب استبعاد هذا الحل لصالح حلول أخرى أكثر  ،بعين الاعتبار الواحات القديمة وصياتبخص

في القصر وامتداداته توجد  الدائمةإلاقامة  أن حيث ،ةإقامة مؤقتمكان الواحات القديمة  كون تأن يفترض بداية 

 والتي( النخيل ثروة ،ةتقليديآلابار ال)ويه تحتوكذلك كل ما  هذه الواحاتمسؤولون عن الحفاظ على  إننا .الحضرية

 ضمن حد  ت
ً
 .أدنى من الاكتفاء الذاتي الغذائي ا
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يزقن  الواحات القديمة في مزاب عموما وفي بنيهو أحد أسرار استدامة  تقسيم مياه السيلفإن نظام  ،عالوة على ذلك

سيكون و  ،هي قنوات هذا النظام الواحاتشبه املستقيمة الوحيدة التي تمتد على طول  املسالكمع العلم أن . خصوصا

 بب ذلك ضرر سبالتأكيد، سي .املسالكشبكة الصرف الصحي عبر هذه  لتقنية تمريرمن املعقول جًدا من الناحية ا
ً
 كبير  ا

ً
 ا

باإلضافة إلى . السيلفي أوقات  ألامطارناهيك عن مخاطر الاختالط بين مياه الصرف الصحي ومياه  ،وملحقاته للنظام

  ،ذلك
ُ
  ست

 وربما اختفائه ،الواحات على حسابالتوسع الحضري  على ع شبكة الصرف الصحيشج 
ً
 .ا تماما

ويتم تخميرها ثم منها  يستخدمون املراحيض الجافة حيث كانوا يجمعون املواد العضوية الواحاتكان سكان  ،السابقفي 

 . من هذه املراحيض أدى إلى التخلي التدريجي عنهاانبعاث روائح كريهة  ،في الوقت الحالي. التربة سميدستعمل لتت

على  ،النباتاتاستعمال )لتطهير املحلية وأن نشجع أنظمة ا الواحاتفي  الاستقرارالناس عن  يجب أن نثني   ،بالنسبة لنا

 محطةوكذلك من  APEB التابع لجمعية" Akraz"في مركز  النموذجيةمن املحطة التجربة يمكننا أن نستمد (. سبيل املثال

 جد   مرضيةعلى ماء املحطة ألاولى وقد كانت النتائج  أجرينا تحليالت نوعية. تافياللت
ً
حيث لوحظ انخفاض محسوس  ا

 همياهجدا ملؤشرات التلوث العضوية وغير العضوية و 
ً
 .لسقيل ا صالحة تماما

روافد وادي أصبحت  الرقابة، املواطنين وغياب عدم وعيبين . ط الكارثية في غردايةاتعتبر إدارة النفايات الصلبة من النق .ج 

فيضانات وتلوث املياه الجوفية خاصة وأن اليهدد بالتسبب في إن هذا  .غير نظامية لرمي هذه النفايات مكبات مزاب

غير قانونية على  عديدة هناك إنشاءات باإلضافة إلى هذا الخطر، .الودياني لاقع في أعذه املكبات الفوضوية ته معظم

هذه  ملناقشةحان الوقت نعتقد بأنه . الوديانوكذا بعض املستثمرات الفالحية التي أنشأت بردم ضفاف  ضفاف ألاودية

 .بين املجتمع املدني وإلادارة من أجل إيجاد الحلول املناسبة وصريح شاكل بشكل علنيامل

 

ولتحقيق هذه الغاية، من . السابقة لضمان فعالية جميع إلاجراءات الوحيدةفي الختام، نعتقد أن الوعي هو الوسيلة 

حاالت، بعض الفي (. ، مزارعون، صناعيون، سياح، إلخسكان) املعنيين باملوضوعبين جميع /يل املناقشة مععالضروري تف

هذه . تأثير أفعالهم على هذا املورد الثمينتحسيسهم بمسؤولياتهم وكذا  استهداف مجموعة معينة من أجل ألافضلمن 

التي تعمل بها  هذه هي الطريقة. هي الطريقة الوحيدة لضمان التزامهم الطوعي بأي إجراء قبل الانتقال إلى التدابير امللزمة

 (.املدمجة نموذجاإلادارة )املعاصرة إلدارة موارد املياه  الطرق جميع 


