أودية الصحراء

ٌعد الواد أكثر أشكال الجرٌان السطحً فً الصحاري والنطالات الجافة والشبه جافة،
وتصرٌفه ٌمتصر على الفصول المطرٌة ،وعادة ما ٌكون هذا الجرٌان داخلٌا أي من األودٌة
الحبٌسة التً تتعرلل فً مسارها بفعل حواجز الكثبان الرملٌة أو نتٌجة التسرب الكبٌر
لمٌاهها عن طرٌك نفاذٌة الرمل السائد فً هذه البٌئة أو بفعل شدة التبخر الناتج عن ارتفاع
درجة الحرارة ،وهنان من ٌطلك علٌها كذلن األودٌة الضالة ،وهنان أودٌة حبٌسة فً
مصبها ،أي فً وصولها لمصب عند البحر تعولها كثبان رملٌة وتحول دون وصولها
للساحل ،وتشكل بالتالً بحٌرة أو ضاٌة نتٌجة هذه العرللة الطبٌعٌة ،مثل واد شبٌكة وواد أم
فاطمة بنواحً طنطان ،إلى جانب هذه األودٌة نجد كذلن أودٌة ذات صرف خارجً ،تكون
فً غالب األحٌان ممتدة األطراف وذات حمولة كبٌرة تصل إلى البحر بعد فمدان حمولتها
فً الطرٌك ،وفً هذه المرحلة األخٌرة من جرٌانها تتخلى شٌئا فشٌئا عن ما تبمى من
حمولتها إما على شكل كومات رسوبٌة متناثرة إما فً لعور سرٌر الواد أو على شكل دلتات
صغٌرة عند مصب الواد بمشارف البحر.
وجل هذه األودٌة تنطلك أو تأخذ منبعها من مرتفعات إما لرٌبة أو بعٌدة ،فمثال واد درعة
من أهم األودٌة بالصحراء وٌأتً من جبال األطلس الشرلً بنواحً ورزازات ثم ٌأتً فً
المرتبة الثانٌة أهمٌة واد السالٌة الحمراء الذي ٌنبع من حمادة تندوف ،أما األودٌة األخرى
فهً ثانوٌة وتشكل أغلبها روافد ألكبر األودٌة بالصحراء ،وخاصة واد السالٌة الحمراء
الذي نخص به هذا العمود .كما ٌجب اإلشارة إلى أن هنان ارتباط وثٌك ما بٌن الواد والسٌل
فالواد هو ممر مائً لدٌم ولكنه جف بفعل انعدام التسالطات ،بٌنما السٌل ٌتكون نتٌجة
هطول األمطار حٌث تتجمع المٌاه وتزحف نحو األودٌة فتزٌد من حمولتها وجرٌانها .وهذه
السٌول تعمل كذلن على تغذٌة الفرشة المائٌة الباطنٌة بانسٌابها وسٌولها عبر السطح ثم
نفاذها فً اتجاه الباطن.
والحدٌث عن واد السالٌة الحمراء هو فً آن واحد الحدٌث عن كل المجال الصحراوي الذي
حمل منذ العصور المدٌمة إسم هذا الواد ،بل تعدت شهرة وصٌت هذه المنطمة جل األلطار
العربٌة واإلفرٌمٌة على السواء.
فهذا اإلسم له مكانة وولع فً ذاكرة المجتمع الصحراوي ،ال من حٌث أصول المبائل جمعاء
التً تعتبر السالٌة الحمراء موطنها األصلً ،وال من ناحٌة أهمٌتها االلتصادٌة كمنطمة

توفر الكأل والماء والزراعة للبدو الرحل وكونها كذلن منطمة جهادٌة تحمً وتستمطب
المجاهدٌن المرابطٌن ضد الغزاة األجانب.
فالحدود الجغرافٌة لهذه المنطمة حسب المؤرخٌن والجغرافٌٌن المغاربة المدماء مجال ٌمتد
من واد درعة شماال إلى مشارف بالد شنمٌط جنوبا ،مرورا بمنطمة تٌرس أي واد الذهب
حالٌا .ومن هؤالء نذكر أبو عبٌد هللا البكري الذي ذكرها ب"تارجا او تاركا" أي السالٌة
بالعربٌة فمال  ":من وادي درعة خمس مراحل إلى وادي تارجا ،وهو أول الصحراء ثم
نمشً فً الصحراء (فتجد الماء على الٌومٌن والثالثة حتى تصل إلى رأس المجابة إلى
البئر المسماة تزامت بئر معٌنة غٌر عذبة ،وهً إلى الملوحة ألرب لد أنبطت) ..وفً
الشرق منها تسمى بئر الجمالٌن ،وعلى ممربة منها أٌضا بئر تسمى ناللً كلها
عذبة...،ومنها إلى جبل ٌسمى بالبربرٌة (أدراران وزال تفسٌره)"...
أما الجغرافً الشرٌف اإلدرٌسً فً كتابه "نزهة المشتاق فً اختراق اآلفاق" فأشار لهذا
المجال أو الواد ب"تازكغت" ،فمال.....":فً هذا الجزء من بالد الصحراء نول لمطة
وتازكغت ،"...كما أضاف ":فأما بالد نول األلصى وتازكغت فهً بالد لمتونة الصحراء
ولمتونة لبٌل من صنهاجة وصنهاجة ولمطة إخوان ألب واحد وأم واحدة وأبوهم لمط بن

زعزاع".
وهنان من حدد هذا المجال من واد نون شماال إلى مشارف بالد شنمٌط جنوبا ،وهذا ما
جاء به أحمد األمٌن الشنمٌطً فً كتابه" الوسٌط فً تراجم أدباء شنمٌط" ،حٌث لال":الكالم
على السالٌة الحمراء :هً أرض مشهورة ،وهً آخر شنمٌط من جهة واد نون ،تبعد عن
شنمٌط عشرٌن ٌوما بالسٌر الحثٌث ،وتمدمت أبٌات ابن الشٌخ سٌدي ،التً صرح فٌها ،إن
مسافتها شهر بسٌر اإلبل ،من الصباح إلى المساء ،وبذلن ٌتضح ما للت ،ألن أرضه تبعد
عن شنمٌط بنحو عشرة أٌام .")..(،بٌنما فً فترة المستكشفٌن األجانب واالستعمارٌٌن
الفرنسً واإلسبانً على السواء ،حصرت حدود السالٌة الحمراء فً مجرى الواد
واألراضً المحاذٌة له ،أي المنطمة الممتدة من منبع واد السالٌة الحمراء شرلا مرورا
بمدٌنة السمارة إلى مصبه بفم الواد بالمحٌط األطلنتً غرب مدٌنة العٌون ،ومن الشمال تمتد
إلى الكعدة ،وجنوبا إلى حدود لمسٌد شمال بوجدور ،وهذه المنطمة التارٌخٌة لم ٌحتلها
المعمر اإلسبانً احتالال كامال إال فً حدود سنة .1934
ولد ورد كذلن عند أحمد األمٌن الشنمٌطً بأن هذه األرض هً فً األصل فً ملكٌة لبٌلة
الركٌبات ،بموله ...." :وهً فً األصل ،للركٌبات لبٌلة أصلهم من الزواٌا ،إال أنهم ٌحملون
السالح فً أكثر أولاتهم"..

وأضاف " وكانت السالٌة الحمراء ،خالٌة ال أنٌس بها لشدة الخوف ،ولمحولتها دائما ،حتى
عمرها الشٌخ ماء العٌنٌن ،وبنى فٌها الدور ،وغرس النخل فسهلت المواصلة بٌن شنمٌط
وغٌرها من المواضع المغربٌة ،أعنً التابعة للمخزن".
إال أن منطمة السالٌة الحمراء لم تكن "خالء ال أنٌس فٌها" ،بل كانت عمارة وخلوة ألهم
أولٌاء الصحراء لبل مجئ الشٌخ ماء العٌنٌن بمرون .هذه األرض الممدسة بأولٌائها تضم
آباء وأجداد بعض المبائل ن  :الشٌخ سٌدي احمد الركٌبً ،دفٌن واد الحبشً شمال شرق
السالٌة الحمراء ،الذي ٌذكره الحسن البعمٌلً لائال.":احمد الركٌبً شبل عبد الواحد ولد عبد
الكرٌم بن دمحم( ).فأصل الركٌبً درعة ،تملن فٌها نخال كثٌرا ومواشً وأصوال كثٌرة،
فانتمل ()...إلى أرض لخنٌكات ،واشتراها بساحل البحر بالشبٌكة بستٌن لنطارا من الذهب
من أربابها بنً حفٌان."..
ومن بٌن األولٌاء الذٌن سكنوها شهداء أوالد أبً السباع السبعة المدفونٌن بالطوٌحل ،جماعة
سٌد احمد العروسً ،إللٌم السمارة ،وهم  :دمحم البكار بن الحاج ،ودمحم المختار ،وعٌسى،
وإبراهٌم بوعنكة ،وعبد المولى ،والعباس ،ودمحم المعروف باكلش ،وهم من المرن العاشر
الهجري ،ولد ذهب دى الشابٌل  De la Chappelleإلى أن طرد البرتغالٌٌن عن السواحل
الصحراوٌة راجع إلى السباعٌٌن ،كما أن هؤالء السباعٌٌن السبعة سمطوا فً معركة مع
الضابط البرتغالً المسمى ب"الشمصعً" وفً الكتابات الغربٌة ٌسمى .Somida
إلى جانبهم نجد الشٌخ سٌدي احمد العروسً الجد الجامع لمبٌلة العروسٌٌن ،دفٌن الطوٌحل
(جماعة سٌدي احمد العروسً) على الضفة الٌسرى للسالٌة الحمراء .ومن صلحاء السالٌة
الحمراء نذكر سٌدي الحاج احمر اللحٌة جد فخذة أوالد الشٌخ من الركٌبات ،والجد الجامع
ألوالد الدلٌم بوٌا علً الدلٌمً على واد وٌن تركت ،والشٌخ مربه ربه بواد تافودارت أحد
روافد واد السالٌة الحمراء وهو من أوالد الشٌخ ماء العٌنٌن ،ثم فً أسفل الواد لرب مدٌنة
العٌون وبالضبط بفم الواد نجد مزار الولٌة الصالحة العٌافة ،وممابر رجاالت معٌنٌة
السباعٌٌن بتافودارت ،وجل أولٌاء السالٌة الحمراء هم شرفاء أدارسة ٌنحدرون من إدرٌس
األول ،مؤسس دولة األدارسة.
ونظرا ألهمٌة هذه المنطمة اإلستراتٌجٌة وااللتصادٌة والروحٌة ،بحكم أنها تربط بٌن شمال
المغرب وجنوب الصحراء عبر الموافل التجارٌة ،وكونها تبعد عن البحر بأكثر من 240
كلم فً اتجاه العٌون ،هذا البحر الذي جلب للمنطمة أطماع أجنبٌة ،وباعتبارها كذلن أرض
خلوة ألولٌاء هللا وصلحائه ،كل هذه العوامل تفاعلت فٌما بٌنها لٌتخذ منها الشٌخ ماء العٌنٌن
لاعدة له فً مواجهة التوغل االستعماري .ففً سنة  1902بنى الشٌخ ماء العٌنٌن زاوٌته
بالسمارة على الضفة الٌمنى لواد سلوان أحد روافد واد السالٌة الحمراء ،وكانت مركزا
متمدما لمواجهة االستعمار األجنبً ،الذي لم ٌتحكم فً هذه المنطمة إال فً سنة .1934

أما عن مورفلوجٌة واد السالٌة الحمراء فٌجب أن نشرح بادء ذي بدء اسم هذا الواد
التارٌخً .فلمد سمً بالسالٌة ألنه ٌوصل الماء فً فترات فٌضانه وجرٌانه إلى البدو الرحل
بدون تمطع أو انحباس فهو كما أشرنا فً الممدمة من األودٌة ذات الصرف الخارجً ،أي
التً ٌصل جرٌانها إلى البحر عكس األودٌة الحبٌسة ذات الصرف الداخلً .ولهذا نعتوه
بالسالٌة ألنه ٌسوق الماء إلى األراضً العجفاء أو العطشانة كما ٌسمً األرض وٌروٌها
لٌتمكن البدو الرحل من زرعها واالنتفاع من الكأل الذي توفره أرضه بعد مرور الفٌضان.
أما الحمراء ،فنعت ٌوحً بثالث احتماالت :
 االحتمال األول من حٌث التربة ،بأن أحد أهم روافد واد السالٌة الحمراءٌدعى إرٌمً أي باللغة األمازٌغٌة الوحل أو الطٌن المبلل ،وهذا الطٌن أو الطمً
ٌحمله هذا الرافد لٌصبه فً واد السالٌة الحمراء الذي ٌرسبه بدوره فً لعوره،
فٌعطٌنا ذلن االحمرار الطٌنً -الرملً ،الذي ٌستغله البدو فً زراعة الشعٌر نظرا
لخصوبة أتربته .وهنان من ٌرجع أصول هذه التربة الرملٌة المحمرة إلى زمن
الفترات الرباعٌة الرطبة.
 االحتمال من حٌث النبات ،فذان الطمً المرسب فً لعور الواد تحتلهنباتات شوكٌة من نوع العناب أو ما ٌطلك علٌه محلٌا"النبكة" وهذه النبتة
تتسم فً بداٌة نموها باحمرار براعمها لبل أن تتحول بعد نضجها إلى اللون
البنً.
 االحتمال الثالث ناتج عن التعرٌة الهٌدروكٌماوٌة  Erosion Hydrochimiqueفوادالسالٌة الحمراء ٌنبع من حمادة تندوف ،وهذه األخٌرة من أغنً الهضاب الصحراوٌة
بمعدن الحدٌد ،وعندما تتجمع المٌاه فً للب هذه الحمادة ٌتم تأكسد الحدٌد الموجود فً
صخورها فتؤدى إلى احمرار المٌاه الجارٌة فً الواد ،ولشدة هذا االحمرار أطلك علٌه
السكان األصلٌون واد السالٌة الحمراء وهذا االحتمال الثالث هو األرجح واأللرب إلى
الصواب.
وواد السالٌة الحمراء هو أكبر األودٌة فً الصحراء بعد واد درعةٌ ،متد على طول 450
كلم من حمادة تندوف شرلا إلى مصبه عند فم الواد بالمحٌط األطلنتً غربا على بعد 25
كلم من مدٌنة العٌون ،وأول من رسم مجراه هو العمٌد الفرنسً بٌجو ثم أخذه عنه كال من
دى الشابٌل ودوالي فً الخرٌطتٌن التً وضعوها للمنطمة سنة  ،1930فمد جاء ما ٌلً عن
بٌجو ...":ففً الجنوب الغربً لتندوف ٌبدأ حوض السالٌة الحمراء ،منطمة مكتظة
بالسكان ....،لكن هذا الحوض ٌمع فً أراضً واد الذهب التابعة لإلسبان ".المنبع إذا هو
من حمادة تندوف كما أكدها المستكشف الفرنسً بٌجو ،بٌنما حالٌا هنان من ٌرجع منبعه

إلى جبال كلتة زمور وهذا من الخطأ ألنهم ال ٌفرلون بٌن روافده واد الخط الذي ٌأتً من
هذه الجبال وبٌن مسار واد السالٌة الحمراء الذي ٌستمر سٌره فً الحمادة شرلا.
 طبوغرافٌة واد السالٌة الحمراء  :تنطلك من األعلى إلى األسفل ،أي من حمادة تندوفمنبع الواد حٌث حفر فٌها أخادٌد عمٌمة جعلت الواد ٌنحدر بمٌالن شدٌد إلى مستوى ما بٌن
 200و150م ،وعند مخرجه من الحمادة على بعد  100كلم من المنبعٌ ،تسع لطره عرضا،
وتظهر فً لعره كومات اإلرساب متناثرة فً سرٌر الواد تتخللها بعض البمع البٌضاء على
شكل سبخات صغٌرة الحجم .ثم الحوصة وحاسً الفوار.
ثم ٌسٌر واد السالٌة الحمراء على مسافة  70كلم فً منطمة تكسوها الرمال واألنماض
الحمراء ،ثم ٌضٌك من جدٌد على  25كلم من مدٌنة السمارة حٌث ٌشكل خنما بٌن جبلٌن
ثلٌٌن للٌال االرتفاع هما لرموز 400م وجبل البطٌنة الثلٌة  460م وبعد هذا ٌدخل الواد فً
خوانك ٌلتوي حولها حتى تصبح طبوغرافٌته محدبة ،ولبل وصوله إلى مستواه السفلً أو
األدنى ٌلتمً بسبخة اكطٌان التً تتغذى هً األخرى من مٌاهه فً فترات الفٌضانات .وفً
هذا المستوى األدنى حٌث السهول المنخفضة ٌفمد واد السالٌة الحمراء طالته فٌشكل
مستنمعات كبٌرة عند مشارف مدٌنة العٌون ،تم ٌستمر سٌره وسط صخور صلبة وكثبان
رملٌة لٌصل إلى البحر حٌث مصبه الذي ٌدعى فم الواد.
 جٌولوجٌة واد السالٌة الحمراء  :كما أشرنا فالواد ٌنطلك من حمادة تندوف ،حٌث منبعه،وتتألف هذه األخٌرة من الصخور الكرٌتاسٌة وتكونات البلٌوسٌن األوسط البحرٌة ،ثم ٌعبر
منخفضا إفراغٌا ،مشكال فً صخور الماعدة األولٌة ،الدٌفونٌة ،على شكل بهرة شاسعة،
ٌرسم فٌها الواد حوضه األوسط .وفً اتجاه الغرب ،تختفً الماعدة األولٌة تحت هضاب
مكونة من رواسب متوجة بدكات حثٌة بحرٌة وكثٌبٌة بلٌورباعٌة ،وٌنتهً غربا عند مصبه
بفم الواد بالساحل األطلنتً ،حٌث ٌتجسد هنان فً الرصٌف البري ،وٌشرف مباشرة على
البحر بواسطة جرف حًٌ ،تشكل فً رواسب لوماشٌلٌة رصٌصٌة تعلو مستوى البحر
الحالً ب2م ،ممثلة رواسب غمرٌة هولوسٌنٌة.
 روافد واد السالٌة الحمراء  :واد الدٌرت ،وٌن سلوان ،الحبشً ،وٌن تركت ،الخشٌبً،تغزرت،اجدٌرٌة ،بوعنكة ،مزوار ،سكٌكٌم ،اكسات ،خنن ،اسكوم ،العصلً ،اتمً ،الخط،
تازوا ،اٌتغً ،أولٌتٌس ،الجفال ،الزوٌزل ،العامر ،لبٌض ،لكراد ،مٌران ،امٌزرات،
اوركانت ،الجمال ،التواغد ،بن داكة ،بنزكا ،الفرنان ،ادمٌري ،أوزٌرٌفت ،اباكً ،هذه
الروافذ تحوم على واد السالٌة الحمراء كشرٌان تمده بالمٌاه وتزٌد من حمولته فً ولت
الفٌضانات ،وتكون جزء منه من حٌث بنٌته الجٌولوجدٌة والهٌدروغرافٌة .وأهم هذه
الروافد حجما بعد واد السالٌة الحمراء ،واد الخط الذي ٌنبع من جبال كلتة زمور ،وٌصل

طوله إلى حوالً  240كلم ،وٌلتمً مع واد السالٌة الحمراء على بعد 40كلم من مدٌنة
العٌون.
وهنان أودٌة خارج الشبكة الهٌدروغرافٌة للسالٌة الحمراء ،كالواد الوعر ووأد اودري وواد
شبٌكة وواد أم فاطمة شماال ،وجنوبا نجد واد لكراع فً إللٌم بوجدور و بالضبط عند رأس
أوفٌست ،وتوجد عٌون متناثرة خاصة بواد اتمً كعوٌنات لكروف وعٌن لملٌحس وعٌون
لكصعٌات ،باإلضافة إلى شالالت واد بن حمادو.
 روافد واد الذهب  :لبل الحدٌث عن روافد هذه المنطمةٌ ،جب أن نشٌر أن واد الذهب هواسم أطلمه اإلسبان على المنطمة  Rio De Oroنظرا لمرور جل الموافل التجارٌة المحملة
بالتبر أي الذهب بهذا المجال الذي كان ٌحمل اسم بالد تٌرس ،ولكن على المستوى الوالع
الطبوغرافً للمنطمة فال ٌوجد أي واد ٌحمل هذا اإلسم.
وأهم أودٌة هذه المنطمة هً  :واد أتوي ،أشاٌف ،أنزران ،الحولً ،الجنة ،أماسٌن ،تشال،
الكراع ،انٌدال ،توفلٌت ،الفج ،الكرآٌتفا ،الفش ،لوتاد ،توفلٌت ،لبٌر .وٌبمى واد أتوي أهمها
بواد الذهب من حٌث طوله وأهمٌته بالمنطمة فهو الذي ٌغذي سبخة دمس التً ٌخترلها لٌتم
مسٌرته فً اتجاه الشمال حٌث ٌنتهً حبٌس الكثبان الرملٌة.
وٌتبٌن أن واد السالٌة الحمراء وروافده أكثر أهمٌة من حٌث العدد واألهمٌة داخل المنطمة
فهً الشرٌان الحٌوي الذي ٌغذي الفرشة المائٌة الباطنٌة .كما أن فً فترات فٌضان هذه
األودٌة تغمر مٌاهها جل األراضً ،وتحمل معها كذلن الطمً الذي ترسبه فً لعور
لكراٌر ،التً تعد أخصب البمع الزراعٌة البورٌة بالصحراء.
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