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عوينةةا الب ةةر نوعةةين الشةةاء ، نسةةماء م تل ةةا  : "عييين اليوينيية"

تدفق مياهها العذبا بعد تراجع ميةا   يظهر، وهي عين لعين وا دة

 الب ر.

اقشةهر دا ةل المجةال ال يةاري وهةي اقدةدو و : "عين البحير"

ت ةةاح  ولهةةةا و ،جةةد دةةرم المدينةةا القديمةةا، إذ تولمدينةةا نلةةيلا

عةةين ظةةرا لقربهةةا مةةن الب ةةر نلةةب ع تةةدع  نو  كايةةاع عديةةدة.

محمييد ذكةةر االعيمةةي ودةةد  ."اليوينيية" القةةديوالب ةةر بةةدل ا سةةو 

كبيةةرة الةةذي كةةان يعءةةي ديمةةا و الّشةةهير، فةةي برنامجةة البوعنييان  

نن كريسةةتوك كلمبةةوت مكتشةةك نمريكةةا اسةةتراح ، لمدينةةا نلةةيلا

مةةرة ن ةةرى عبةةر الم ةةيء متجهةةا إلةة    بهةةذ  العةةين ليشةةق ءريقةة

 ،لألسك تو التودك عةن اسةت دامها ومةن تةو هجةرع لكن .نمريكا

 .ا إ  اآلثار )ننظر لورة الغيك(منه واآلن لو يبق

ادتلةةر فريةةق  ،لتعةةدد العيةةون المابيةةا بمدينةةا نلةةيلا بةةالنظرو  

عيييين : هةةي اويةةعيا نربعةةةا عيةةون ربيسةةة الب ةةع علةة  دراسةةةا

لغةاارة ا  ننة  و .مصباح، عين بحري، عيين مرووبية، عيين ه

  المعلوماع سنقتلر عل  ذكر مميااع عينين منها.

 

 

 

 :الييونتيريف 

 : ظاهرة طبيييةالييون بوصفها 

لكةن  ،لميةا ا مشاكل تتعلّق با  نعرك نيّ  ،لمدنل اسكانباعتبارنا   

يعةةانون مةةن بعةةا العراديةةل  النابيةةاالةةذين يعيشةةون فةةي اقمةةاكن 

يةتو ال لةول علية    يةعفةي ال لةول علة  المةاء. والّلعوباع 

  العيون. ني منمن باءن اقرا 

 ةار  اقرا،  يةع يقابةل  الميةا  الجوفّيةانقءا تدفّق  هي العينو    

ثابةع  مابيعل  ملدر  امعتمد، اقرييسءح لاسءح الءبقا الجوفيا 

كةون العةين تدةد ونو ذوبةان الجليةد ت ةع اقرا(،  المءةر)مثل تغلغةل 

 .(1) (ة)مستمرا (، نو دابما)متقّءعة عابر

 : الييون ف  أصيلة

للقةةارة  الغربةةيعةةا فةةي ندلةة  الشةةمال وادنلةةيلا تلةةح المدينةةا ال  

استيءان عةدد مةن هي منءقا من المناءق التي عرفع و ،العذراء

مةةرع بهةةا ، و(2)و 844 سةةناتأسسةةع  الشةةعوم وال يةةاراع، إذ

أس ل عين ملباح، ب ارة الرومانيا، التي تتجسد بقايا آثارهاال ي

هةذا المودةع اسةتغيلها في يةا ، علمةا نّن ولكن لألسك يتو  رثهةا 

 .(3)ريءا اقركيولوجيا للمغرم اقثريموَءن في ال 

 يةارة لعدة عيون تجعل بوجود  تتميا نليلا في علرنا هذا  

عينا ذاع ماء ءبيعي  ةا عشرتالمدينا رونقا و جما ، فألليلا اثن

 تة  و سةبيلكةّل مسةافر وابةن  غليل عءش يش ي عذم ك يل بأن

مةةن نشةةهر العيةةون التةةي توجةةد بمدينةةا نلةةيلا و .السةةكان الم ليةةين

 : نذكر

      تنتمةةي إلةة  تةةرام جماعةةا السةةا ل الشةةمالي   : "عييين بحييري"

 .جد نس ل دوار العقبا و دوار تندافلو التي تو

التةةةي كانةةةع تتواجةةةد دةةةرم دوار ال افةةةا، و : " "عيييين ةرمييية

  .م للا لألنشءا ال ي يا 

جاللية الملي  إلي   ،بالخصوص ،جديدة ييود الفضل فيها مائيةعرف المغرب منذ االستقالل حةامة     

أهي   هيذه األخييرة شيةلت حيي  ،السيدود الذي عرف عهده بسياسة ،الراحل الحسن الثان  المغفور له

عتميد النيا  ا ،بالخصيوص ،أنيه و في  المجيال القيروي بييد .لدى ساةنة الميدن الشروب مصدر للماء

 .مصادر التزود بهذه المادة الحيوية  هأ منحي  تيتبر الييون  الباطنية، عل  الفرشاة المائية

 خيالل دراسيتنا و بحثنياجلييا هيذا ميا ظهير و ،رة الميياهدالزال المغرب يييش أزمة ني ،ورو  ةل هذا   

مميا خيالل األعيوا  الماضيية  هميلبيضها أ  الحظنا أن حي   .بمدينة أصيلة الييون المائية ف  موضوع

  .التخل  عنها و استبدالها بمياه شرةات التوزيعب عّجل

 

ن ب ري من ءرك تقنيا من وكالا ال وا ديات لبيم عي
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تسةةةتعين بهةةةا لسةةةقي  ،و الةةةدواوير المجةةةاورة لهةةةا سةةةاكنا المدينةةةا

  ةد تعبيةرعلة  و .ماروعاتها و تاويد العةابيع بالمةاء الشةروم

إنهةا كانةع تمتلةح لةهاريي عديةدة ف ،ن د العاملين  اليةا  بالمنءقةا

 تلل إل  المدينا فتاودها بأكملها .

 :المخاطر الت  تيان  منها عيون مدينة أصيلة

  ا التلةةةوع فمنهةةةا اسةةةتعمال المبيةةةداعتتعةةةدد ننةةةوا  هةةةذ : التليييو 

 بسبم التسةادءاع المءريةاميا  العيون، إل   تللاقسمدة التي و

بالتةالي و تتسرم إل  ال رشاة المابياف بتلح المواد الساما،الم ملا 

التةةةي ت ةةةر  علةةة   مياههةةةاتتلةةةوع 

شةةةةةكل عيةةةةةون. و كةةةةةذلح بسةةةةةبم 

 ا،غيةر المنتظمة ،االنسةان اعسلوك

 ...كرمي الن اياع المناليا 

يكةون السةبم   : االستغالل المفيرط

 عا اق يان هةو تاايةد اقول في ب

 و تكاثر السكان ، مّما يؤدي إل   

غيةةةةةر المعقلةةةةةن لميةةةةةا  اسةةةةةتغيهو 

 .العيون

يةةؤدي غيةةام  : وييياب التجهيييزات 

التجهيااع إل  عةدو اسةتغيل ميةا  

 العيةةةةون بشةةةةكل جيةةةةد ممةةةةا ي لةةةةق

مشةةةكلا يةةةيا  كميةةةا كبيةةةرة مةةةن 

 الماء.

 

              :المخاطر الت  تواجهها الييون لتجاوزاقتراحات 

 قنننن اسننرنراتهر    وضننن   علننه هننلع ال  نن   الحفنن   جنن أمنن  

لل قن   علنه وضن     م دان ن  خرجن ت عبنر شخصن   ب جر  دات

قصند جان وا النخن ار النرربصن   القرراح حلن   و كللكال    ، 

 :م  ب   هلع االقرراح تو ب  ، 

لرثن ن  ، و ج ل ن  تاع ن  للان  ح   جا  زه  و ال     هلع جرم م  -

 .ب لننطق 

 عن  ال  ن   هنلع ج اجن  الرن  لنخ ارب  جحا ا  بحنالت  الق  م -

 النحل   الا كن  لررش د م  النارنع الندن  لا   جخص ص ارهق

 الزتاع . النار ى عله خ ص  الن ئ   الن اتد السرغال 

 

 

 

 أصيلة:مميزات الييون بمدينة 

 : عين مصباح

 
 المصدر: وةالة الحوض المائ  اللةو  بتطوان.

تابعةا لتةرام جماعةا  من العيون المهما بمدينا نليلا و هي عين

مةن ءةرك المسةتعمر  1955 سةناالسا ل الشمالي. تو إلةي ها 

نلةيلا، سةاكنا االسباني تمتلح لهاريي تست يد منها ساكنا مدينةا 

يل هةي ممةر لكةل عةابر سةبو الدواوير المجاورة و مدينا العرابش

نظرا لوجودها في نول 

هةةةةةةذا مةةةةةةا الءريةةةةةةق و

 سةةةبايجعلهةةةا مهمةةةا بالن

  مةةةةن نةةةةا  نللسةةةةاكنا. 

اللعم ولوجها لغيةام 

فعلةةة   ءريةةةق ممهةةةدة.

لسةةةةةان السةةةةةيد  سةةةةةن 

دةةةديما  :دةةةال (5)نمايةةةان

 حملةةةةبا كانةةةةع عةةةةين

نربعةا لةةهاريي  متلةحت

ن ةةةةةةةةةةةةرى لترويةةةةةةةةةةةةا 

ب يةةةةةةةةل ال يوانةةةةةةةةاع 

غةةةةاارة مياههةةةةةا الةةةةة  

 تكون مسةتنقعاع درجا

ممةةةةةةةةةةةا  بم اذاتهةةةةةةةةةةةا،

تةد ل المكتةم  استدع 

تدهور ال الا  لتجنمالجماعي لل  اظ عل  الل ا بأليلا و ذلح 

لودايةا مةن و كةان هةذا التةد ل فعةا  ل .الل يا للساكنا المجةاورة

 ،فيايابيةةةةاوبيولوجيةةةا،  : ثيع ءةةةرقبةةةة  داء  مةةةا المسةةةتنقعاع

مةواد م تل ةا كمبيةداع ال شةراع مةن اعتمةاد بو ،ومكروبيولوجيةا

 التي ت تح باليرداع و بيياتها فتكا.و la batteنو  

:عين ه )السقاية (   

 العذبةةا العيةةونإ ةدى  ،هللا نو كمةةا هةو شةةابع عنهةا "السةةقايا" عةين

والتةةي كةةان  روعتهةةا و جودتهةةا سةةميع بهةةذا ا سةةو،ل و بالمدينةةا،

   نمةةا اآلن  .يقلةةدها سةةكان المنءقةةا منةةذ سةةبعيناع القةةرن المايةةي

تراجعةع تراجعةا  نسةبيا  بسةبم و درابا سةنا فقةء انقءةع لةبيبها و

 منها كانع  ةالمست يدبا لل با بالنسو. سكنيا دربها و داعبناء 

 

 ريءا ءبوغرافيا توءن مودع العيون ا ربعا التي تمع 

تولل ب  من وكالا ال وا المابي المالتقرير ب الواردةايارتها، 

 اللوكوت.

بقايا عين هللا 

المعروفا بالسقايا، 

المتواجدة ب ي 

السقايا بيوا ي 

 ملتقءا .نليلا

 يل ال رجا 

ا ربعاء  ،الميدانيا

.2018فبراير  21  

 شيماء البقال 

 سلوى بن فرح

 نهال الترميذي


