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مقدمة 
ــية  ــوق الأساس ــن الحق ــان م ــل الحرم يمث
أســس  وتصــدع  نســان،  لالإ الحياتيــة 
احــد  بالمجتمــع،  الجتماعيــة  العدالــة 
ي الإخــالل 

ي تتســبب �ف
أهــم التحديــات الــ�ت

ي 
�ف ي  البــ�ش الســلوك  معادلــة  بموازيــن 

العالقــة مــع أهــداف التنميــة المســتدامة. 
ممــا يجعــل الفــرد والمجتمــع يعيشــان 
والشــعور  الرضــا  عــدم  مــن  حالــة 
ف الجتماعــي والتهميــش القتصــادي  بالغــ�ب
قصــاء وعــدم المســاواة، وهــو مــا  والإ
أهــداف  تحقيــق  ي 

�ف الفشــل  إىل  يــؤدي 
ي 

التنميــة المســتدامة، إضافــة إىل تفــ�ش
والإخــالل  والفســاد  المحســوبية  حالــة 
بقيــم العدالــة الجتماعيــة. ووفــق مــا 
ــادر  ــة الص ي ــة الب�ش ــر التنمي ــده تقري يؤك
عــن منظمــة الأمــم المتحــدة لســنة 2013 
»يمكــن أن يــؤدي ارتفــاع عــدم المســاواة، 
إىل  المجتمــع،  فئــات  ف  بــ�ي خصوصــاً 
تقويــض الســتقرار الجتماعــي وعرقلــة 
ــل«. ــة عــىل المــدى الطوي ي ــة الب�ش التنمي

ت العديــد مــن الوثائــق الدوليــة  ولقــد عــ�ب
ــة  ــوق الأساســية الحياتي ــة الحق ــن أهمي ع
ي تحقيــق العدالــة الجتماعيــة وبالتــاىلي 

�ف
الســتقرار الجتماعــي بشــكل عــام،  ولعل 
ــر  ــة مؤتم ــا، وثيق ــا وضوح ه ــا وأك�ش أهمه
قمــة الأرض العالميــة للتنميــة المســتدامة 

) Rio +10 ( بجوهانســبورغ ســنة 2002، 
أن  عــى   )29( المبــدأ  ي 

�ف أكــدت  ي 
والــ�ت

كيــة  ف »ب�ت يرحــب  الــدولي  المجتمــع 
بالمتطلبــات  غ  جوهانســ�ب ام  ف الــ�ت
ــة  ــانية، وإتاح نس ــة االإ ــية للكرام االأساس
ــة  ــاه النظيف ــى المي ــول ع ــبل الحص س
وخدمــات المرافــق الصحيــة، والطاقــة، 
 ، ي

والرعايــة الصحيــة، واالأمــن الغــذا�أ
المبــدأ  ويشــ�ي  البيولوجــي«,  والتنــوع 
ي الوقــت 

أيضــاً إىل أن الــدول تســلم »�ف
ذاتــه، بالأهميــة الأساســية للتكنولوجيــا 
فــرص  وتوليــد  والتدريــب  والتعليــم 
العمــل«. ويعّضــد واقــع تلــك الحقــوق مــا 
ــدأ )8( مــن  ي المب

ــه �ف يجــري التشــديد علي
وثيقــة مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتنميــة 
 ،  2012 )ريو+20(لســنة  المســتدامة 
والــذي يشــ�ي إىل أن الــدول تجــدد التأكيــد 
ــن  ــالم والأم ــة والس ــة الحري ــىل »أهمي ع
ــن  ــان، وم نس ــوق الإ ــع حق ام جمي ــ�ت واح
ي إطــار 

ي التنميــة والحــق �ف
ضمنهــا الحــق �ف

ي 
العيــش الالئــق، بمــا يشــمل الحــق �ف

ف  ــ�ي ــون والمســاواة ب الغــذاء وســيادة القان
ام العــام  ف ف المــرأة واللــ�ت ف وتمكــ�ي الجنســ�ي
بإقامــة مجتمعــات ديمقراطيــة عادلــة مــن 

ــة«. ــق التنمي ــل تحقي أج

مبــادئ  الدوليــة  المواثيــق  تخصيــص 
ي تحقيــق العدالــة 

كاملــة للمــاء ولأهميتــه �ف
ــن  ــس م ــا، و لي ــس اعتباطي ــة لي الجتماعي
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ــخ  ــل لن المــاء عــ�ب التاري ــدر. ب ــاب التن ب
ي مثــل المحــرك الأســاسي لســتقرار 

نســا�ف الإ
مــن  لأكــ�ش  الحضــارة  وصنــع  نســان  الإ

7000 ســنة.

ي 
نســا�ف ي ســياق التاريــخ الإ

مثــل المــاء �ف
حيــاة  لســتمرار  عنــ�  أهــم  ولزال، 
ــإن  ــذا ف ــواء، ل ــد اله ــة بع ــات الحي الكائن
ــىل  ــت ع ــة قام ــارات القديم ــب الحض أغل
ضفــاف الأنهــار مثــل الحضــارة الفرعونيــة 
ف  ــ�ي ــا ب ــالد م ــل، وحضــارة ب عــىل نهــر الني
النهريــن أو بــالد الرافديــن عــىل دجلــة 
بالعــراق، إضافــة إىل حضــارة  والفــرات 
نســان  ســبا المرتبطــة بــأول ســد ينجــزه الإ
لتجميــع ميــاه الســيالن باليمــن وهــو ســد 
مــأرب، هــذا دون نســيان المجتمعــات 
ت عــىل انهــار  ي انتــ�ش

والحضــارات الــ�ت
ي والأمــازون،  الدانــوب والســان والمسيســ�ب
ى  الكــ�ب ات  البحــ�ي مناطــق  إىل  إضافــة 
هــا مــن  ة فيكتوريــا منبــع النيــل وغ�ي كبحــ�ي
مصــادر المــاء المتنوعــة والمتعــددة الــذي 
نســان  ي مكنــت الإ

يزخــر بهــا العالــم والــ�ت
ــددة. ــة ومتع ــارات متنوع ــع حض ــن صن م

كمــا أن أول مــكان ولــدت فيــه الحيــاة، هو 
ــة عــىل وجــه الأرض  أكــ�ش الأماكــن خصوب
لتوفــر المــاء. فبــدأ الحضــارة بالزراعــة، 
ي كل 

ــ�ش �ف ــك، وتنت ــىل ذل ــاء ع ــر بن ده ف ل�ت
وة  مــكان محكومــة دومــا بتوفــر هــذه الــ�ش

ــاة. ــة الأساســية للحي الطبيعي

اســتقطاب  المــاء دومــا حالــة   فشــكل 
قامــة المجتمــع  لالأفــراد والجماعــات، لإ
إقامــة  خــالل  مــن  أسســه  وإرســاء 
التجمعــات الســكانية بالقــرب مــن المــوارد 
ــالت  ــمل كل مج ــة، لتش ــة الطبيعي المائي
والصناعــة  والزراعــة  النقــل  ي 

�ف الحيــاة 
هــا. وغ�ي الحيوانــات  وتربيــة 

ي 
الــ�ت البلــدان  مــن  هــا  كغ�ي وتونــس 

مــن  العديــد  ومنهــا  بهــا  تطــورت 
الحضــارات ارتبطــت كلهــا بالمــاء. انطالقــا 
مــن الحضــارة القبصيــة، مــرورا بالحضــارة 
والرومانيــة،  والبونيقيــة  القرطجانيــة 
ســالمية، وصــول  والحضــارة العربيــة الإ
إىل تونــس الحديثــة، هــذا دون أن ننــى 
االأمازيــغ  ف  االأصليــ�ي الســكان  حضــارة 
بــر الذيــن مثــل لهــم المــاء  نقطــة  وال�ب
ارتــكاز و اســتقرار ابــدي، والجبــال نقــاط 

دفاعيــة ذاتيــة تجــاه الغــزاة.

ــود  ي تع
ــ�ت ــة وال ــارة القبصي ــدت الحض امت

الرديــف  مــن  عامــا،   4200 حــواىلي  إىل 
وتمغــزة جنوبــا إىل حــدود وادي العكاريــت 
الفريــد  أوديــة  مثلــت  ولقــد   . بقابــس 
ــاش  ــح         وبي ــرون والمال ــف ومق والردي
ــحيمية  ــت والس ــة وتبادي ة والثالج ــ�ي والكب
إىل وادي العكاريــت، مصــادر مائيــة دائمــة          
ف  ــ�ي ــتقرار وترك ــن الس ــت م ــمية مكن وموس
ــة،  ــذه الأودي ــول ه ــكانية ح ــات س تجمع
ممــا مكنهــا مــن نحــت حضــارة هامــة 
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ي 
نســان الأول �ف أطلــق عليهــا حضــارة الإ

تونــس أو الحضــارة الرماديــة أو الفخاريــة 
ــار  نســبة للرمــاد والفخــار الــذي وجــد كآث

لهــذه الحضــارة الأوىل بتونــس. 

ي تونــس ارتباطــا 
ثــم تتالــت الحضــارات �ف

بالمــاء، فالرومــان اســتقروا دومــا بمناطــق 
المــاء           والحجــارة، زغــوان أيــن تنتــ�ش 
عيــون المــاء العذبــة المتدفقــة مــن جبــل 
زغــوان، وســبيطلة وحيــدرة    والجــم 
ودقــة واوتيــك واوذنــة وتيبوربوماجيــس 
وكركــوان  وشــمتو  مليــان،  وادي  عــىل 
هــا  وغ�ي بقفصــة،  الرومانيــة  والمســابح 
ة  مــن المناطــق الأثريــة الرومانيــة المنتــ�ش
ــق  ــاط وثي ي ارتب

ــالد �ف ــن الب ــزء م ــ�ب ج بأك
أساســية  كعنــارص  والحجــارة  بالمــاء 

لالســتقرار والحيــاة والبنــاء. 

وان  أمــا العــرب فقــد اســتقروا أول بالقــ�ي
كمــكان منخفــض محــاط بأحــواض دافعــة 
فســقيات  انجــاز  ي 

�ف فأبدعــوا  للمــاء، 
ي كانــت صهاريــج عمالقــة 

الغالبــة الــ�ت
ــة  ف منظوم ــ�ي ــار وترك ــاه الأمط ــن مي لتخزي
متكاملــة لتوزيعــه عــىل المدينــة بكاملهــا، 

إضافــة إىل النشــاط الزراعــي. 

ــا احــد أهــم إبداعــات  ــت الحناي كمــا مثل
ي تونــس مــن خــالل الســتفادة 

نســان �ف الإ
مــن تجــارب الحضــارة الأندلســية باســبانيا 
ة مــن  ي نقــل المــاء وعــىل مســافات كبــ�ي

�ف

بــدون  العاصمــة  إىل  بزغــوان  مصــادره 
اســتعمال تقنيــات القيــس الحديثــة ول 
المضخــات. وهــو مــا يؤكــد مــدى أهميــة 
ي صنــع الحضــارة، ممــا يجعــل 

المــاء �ف
ي 

�ف التــ�ف  ي 
�ف إبداعــا  أكــ�ش  نســان  الإ

ــة. ــوارد المائي الم

بربــر  مــن  ف  الأصليــ�ي للســكان  بالنســبة 
ارتبــط  اســتقرارهم  فــان  وامازيــغ، 
المــاء  وهمــا:  ف  أساســي�ي ف  بهاجســ�ي
ــد أسســوا مدنهــم  ــان. فنجدهــم ق والأم
ــة مــن منابــع  ــة القريب بالمرتفعــات الجبلي
المــاء أو الأوديــة القــادرة عــىل تجميــع 
ي والدويرات وغمراســن 

الميــاه. فنجــد شــن�ف
ــا  ــوا مدن ــا أسس ــوب، كم ــزرت بالجن وتام
ــة  ــرادو وتكرون ــل ج ي مث

�ت ــ�ش ــمال ال بالش
رث المازيغــي عــىل  ي تمثــل أيقونــة الإ

الــ�ت
مســتوى الموقــع المرتفــع جــدا. 

المبــا�ش  الفرنــ�ي  الســتعمار  ة  فــ�ت ي 
�ف

المــوارد  تحولــت   ،1956  –  1881 مــن 
الطبيعيــة للبــالد إىل غنيمــة للمســتعمر 
ي 

افه �ف ف وخاصــة المــاء الــذي تــم اســت�ف
ى، والزراعــات العلفيــة  الزراعــات الكــ�ب
والأغنــام  الأبقــار  بيــة  ل�ت الالزمــة 
ي 

ــىل الأرا�ف ــتولوا ع ــن اس ــن الذي للمعمري
والشــمال  الشــمال  بمناطــق  الخصبــة 
ي وخاصــة هنشــ�ي 

�ت ي والوســط الــ�ش الغــر�ب
ي 

النفيضــة الــذي كان مــن أخصــب الأرا�ف
  . ي

�ت الــ�ش الفالحيــة بمنطقــة الوســط 
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بالســتيالء عــىل  المســتعمر  قــام  كمــا 
منابــع المــاء وحرمــان غالبيــة الســكان منه، 
ممــا جعلهــم يتكبــدون مشــاق مســافات 
ة للوصــول إليــه، وصعــب بالتــاىلي مــن  كبــ�ي
أوضاعهــم الجتماعيــة وافقدهــم النتماء 
بعــض  ي 

�ف يتنازلــون  وجعلهــم  للوطــن 
ــن  ــم الأساســية م ــن حاجياته الظــروف ع

ــح حيواناتهــم.  ــاء لصال الم

بعــض  ببنــاء  المســتعمر  قــام  كمــا 
ي مطــ�ي بجندوبــة، 

الســدود مثــل ســد بــ�ف
وســد الكبــ�ي بزغــوان خــالل الثالثينــات 
، مــن اجــل توفــ�ي  ي

مــن القــرن المــا�ف
ــن المســيطرين عــىل آلف  ــاء للمعمري الم

المناطــق. بهــذه  الهكتــارات 

المبــا�ش  الســتعمار  ة  فــ�ت بعــد  لكــن 
ببنــاء  يســمى  مــا   « مرحلــة  ف  وتدشــ�ي
وة المائيــة  الدولــة الوطنيــة«، تأثــرت الــ�ش
طبقتهــا  ي 

الــ�ت العامــة  بالسياســات 
.1956 بعــد  مــا  دولــة  حكومــات 

لقــد تأسســت السياســات التنمويــة لدولــة 
المناطــق  عــىل  الســتقالل  يســمى  مــا 
والعيــش  التنميــة  أن  أي  الســاحلية، 
بحريــة.  ببوابــة  إل  يكــون  أن  يمكــن  ل 
تــم  الختيــار،  هــذا  مــن  وانطالقــا 
ف     وتوجيــه كل الســتثمارات والبــ�ف  تركــ�ي
التحتيــة والتشــجيع عــىل التنميــة بمناطــق 
 . ي

�ت الســاحل وخاصــة منطقة الوســط الــ�ش
وتبعــا لذلــك تكاثفــت الهجــرة والســتقرار 

بهــذه المناطــق لتوفــر الشــغل     والبــ�ف 
التحتيــة وإطــار عيــش أفضــل. 

ة  ــا�ش ــج مب ــارات نتائ ــذه الخي ــد كان له لق
ــت  ــث أصبح ــاحل، حي ــق الس ــىل مناط ع

ــن: تحتض

• 56 بالمائة من عدد السكان.

الســتثمارات  مــن  بالمائــة   70  •
والخدماتيــة. الصناعيــة 

70 بالمائــة مــن البــ�ف التحتيــة   •
النقــل. وســائل  و  والطرقــات 

يــواء  الإ طاقــة  مــن  بالمائــة   75  •
. ي

الوطــ�ف المســتوى  عــىل  الســياحية 

لكــن هــذا التطــور الكبــ�ي عــىل المســتوى 
ي والتنمــوي بــكل محركاتهــا والبــ�ف 

العمــرا�ف
ة  ــ�ي ــم يكــن تعب ــا، ل ــة له ــة المواكب التحتي
عــن توفــر المــوارد الطبيعيــة وخاصــة 
ــكل  ــا ل ــا أساس ــل تاريخي ــذي مث ــاء، ال الم
ة لــكل حضــارة. بــل إن الــذي  ف تنميــة وركــ�ي
كان  عامــا   60 طيلــة  تونــس  ي 

�ف حصــل 
نتيجــة قــرارات سياســية وخيــارات تنمويــة 
الطبيعــة.  توفــره  لمــا  تمامــا  معاكســة 
ة  ي بتونــس فقــ�ي

�ت فمنطقــة الســاحل الــ�ش
مــن المــوارد الطبيعيــة وخاصــة المــاء 
بــة الخصبــة. بــل إنهــا مناطــق يغلــب  وال�ت
ي 

�ف والســباخ  المالحــة  ي 
الأرا�ف عليهــا 

ــدرة المــاء  ، ون ــا الســاحىلي ــة بموقعه عالق
و ملوحتــه إن وجــد. 
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لزامــا  كان   ، الســياسي القــرار  لتطبيــق 
ضــد  تعمــل  أن  الدولــة  هيــاكل  عــىل 
الطبيعــة، وتنقــل المــوارد الطبيعيــة مــن 
مناطقهــا الأصليــة إىل مناطــق الســكان 
والصناعــة والســياحة والخدمــات. فأنجزنــا 
ــة.  ــد الطبيع ــورة  و ض ــة مبت ــك تنمي بذل
وة  للــ�ش مصــدر  مــن  المــاء  فأصبــح 
وصنــع الحضــارة، إىل مجــرد مــادة أوليــة 
ــة وســياحية ذات قيمــة  لقطاعــات صناعي

مضافــة ضعيفــة. 

بالتــاىلي لــم نحقــق تنميــة فعليــة بمناطــق 
ي 

ــم نســتعمل هــذه المــوارد �ف وة، ول ــ�ش ال
ة لحاجيــات الســكان، بــل  مجــالت مبــا�ش
اســتعملنا المــاء لصالــح أنشــطة تــدر 
أرباحــا فقــط لصالــح رأســمال خارجــي 
ي أجندتــه العدالــة االجتماعيــة و 

ليــس �ف
. ــىي ــي المح ــاه االجتماع الرف

بــة،  بالتــاىلي تفقــرت مناطــق المــاء وال�ت
فاضطــرت  عيشــها،  إطــار  وتهمــش 
ــق  ــا خل ــة، مم ــرة الداخلي ــة للهج الغالبي
ــة  ــاحلية والعاصم ــدن الس ــط الم ي محي

�ف
ة ومفقــرة، اســتعملت  أحزمــة لأحيــاء فقــ�ي
ي أنشــطة تســتعمل 

كجيــش مــن العمــال �ف
ــة  ــادة أولي ــة كم ميــاه المناطــق المهمش
لصناعــة مــواد معــدة ســلفا للتصديــر 

للبلــدان الأم لــرأس المــال.  

ــل  ــي الطوي ــار التاريخ ــذا المس ــام ه أم

ي تونــس، وعالقتــه بالعدالة 
لقصــة المــاء �ف

ــع الحضــارة، ونظــرا  ــة      وصن الجتماعي
لمــا يمثلــه الحــوض المنجمــي مــن أهميــة 
ــي        والقتصــادي  ي الحــراك الجتماع

�ف
لــه  تتعــرض  ممــا  وانطالقــا  بالبــالد. 
متواصلــة  انقطاعــات  مــن  المنطقــة 
ــدة  ــه لم اب وتواصل ــ�ش ــح لل ــاء الصال للم
ــاء  ــتعماله أي الم ــة إىل اس ــة، إضاف طويل
كــة فســفاط قفصــة وبشــكل  مــن طــرف �ش
ف الفســفاط  ي عمليــات غســل وتثمــ�ي

كبــ�ي �ف
الســطحية  المقاطــع  مــن  المســتخرج 
فإننــا  المنجمــي،  الحــوض  بمنطقــة 
جمعيــة » نومــاد 08 « بدعــم مــن طــرف 
ت«  المؤسســة الألمانيــة » فريدريــش ايــ�ب

ــول  : ــة ح ــذه الدراس ــا ه أنجزن
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» الماء والعدالة االجتماعية بالحوض المنجمي«
ي تتضمن إضافة إىل هذه المقدمة المحاور التالية:

وال�ت

1 - المحور االأول: مدخل عام حول الماء والعدالة الجتماعية 

مكانات والستعمالت والآفاق ي تونس: الإ
: الماء �ف ي

2 - المحور الثا�ف

وة ي الحوض المنجمي: حقيقة ال�ش
3 - المحور الثالث: الماء �ف

ــذي  ــة بمناطــق الحــوض المنجمــي وال ــة الجتماعي ــع: المــاء والعدال 4 - المحــور الراب
ينقســم إىل:

كيبة السكانية بمدن الحوض المنجمي ي وال�ت
طار الجغرا�ف   القسم االأول: الإ

: مجالت استعمال الماء بمدن الحوض المنجمي ي
  القسم الثا�ف

ي
  القسم الثالث: الستبيان الميدا�ف

  القسم الرابع: التحليل العام لالستبيان

  القسم الخامس: مخرجات من اجل عدالة اجتماعية بالحوض المنجمي
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مقدمة
الجتماعــي          مخيالنــا  ي 

�ف مستســاغ  غــ�ي  لزال  شــعار  الجتماعيــة،  والعدالــة  المــاء 
ي ثقافتنــا اجتماعيــا وسياســيا 

. ذلــك أن المــاء يرتبــط دومــا �ف وقاموســنا الفكــري والســياسي
ي ري المســاحات 

اب، أو المــاء المســتعمل �ف بإطــار العيــش والمــاء الصالــح للــ�ش
ــة. ــة الجتماعي ــا بالعدال ــ�ش منه ــة أك ــة بالجمالي ــا عالق ي له

ــ�ت اء ال ــ�ف الخ

لذلــك مجــرد طــرح المــاء والعدالــة الجتماعيــة كمجــال للدراســة، والبحــث عــن 
ات الجتماعيــة الميدانيــة لربــط المــاء كمعطــى طبيعــي بالبعــد الجتماعــي بــل  المــؤ�ش

ــب. ــودة العواق ــ�ي محم ــرة غ ــ�ب مغام ــة يعت ــة الجتماعي بالعدال

والقتصاديــة           الجتماعيــة  دراســاتنا  ي 
�ف دائمــا  ترتبــط  الجتماعيــة  العدالــة  أن  كمــا 

والسياســية بالتشــغيل وبالخدمــات العامــة الأساســية كالتعليــم والصحــة والنقــل، أمــا 
ــة.  ي المدين

ــش �ف ــران والعي ورة العم ــار رصف ي إط
ــل إل �ف ــال يدخ ــاء ف الم

ــاء        ف الم ــ�ي ــة ب ي تحــدد العالق
ــ�ت ــة ال ــب الجتماعي ــة والقوال ــان الصــور النمطي ــاىلي ف بالت

ي هــذا المجــال صعبــا 
والعدالــة الجتماعيــة وتجعلهــا عالقــة غريبــة، تجعــل مــن عملنــا �ف

ــا مــن ناحيــة أخــرى. كمــا يدفعنــا إىل الدقــة والتحــري، مــن ناحيــة  مــن ناحيــة، ومغري
ي حــول الموضــوع مــن ناحيــة أخــرى. 

واىل تعميــق البحــث النظــري و الميــدا�ف

نصــاف الجتماعــي، ومــا معــ�ف  ي الإ
فمــا هــو مفهــوم العدالــة الجتماعيــة ؟ ومــاذا يعــ�ف

أ الفــرص؟ وهــل هنالــك تجــارب عالميــة تعرضــت لهــذه المواضيــع ومــا نتائجهــا؟  تــكا�ف

1 - مفهوم العدالة االجتماعية:
العدالــة الجتماعيــة ليــس لهــا مفهومــا علميــا صحيحــا ومجــرد، بــل هــو مفهــوم مرتبــط 
ي 

ــة �ف ــة الجتماعي ــة للمجتمــع. فمفهــوم العدال يديولوجي ــراءة الإ بالتصــور الفكــري والق
 . ي

اكي أو قبــىلي أو بــدا�أ ي مجتمــع اشــ�ت
اىلي ل تتوافــق مــع العدالــة الجتماعيــة �ف مجتمــع ليــ�ب

ي تحديــد مفهــوم موحــد للعدالــة الجتماعيــة مــا 
وبالتــاىلي فــال يمكــن أن نتوافــق عمليــا �ف

يديولوجــي. بــل يمكــن القــول أن تحديــد المفهــوم ل  دمنــا يشــقنا التنــوع الفكــري والإ
نتــاج الســائدة  ي بعــد تحليــل مكونــات المجتمــع وطبيعــة عالقــات الإ

ي قبليــا، بــل يــأ�ت
يــأ�ت

وة. لذلــك فــال يمكــن الحديــث عــن مثــل هــذه المواضيــع،  بداخلهــا وكيفيــة توزيــع الــ�ش
بشــكل محايــد.
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ــة  ــة للعدال ــة والتطبيقي ــم العام ــض المفاهي ــا بع ــوا تباع ــاع، قدم ــاء الجتم ــن علم لك
وات  ي كانــت دومــا مرتبطــة بالحقــوق الطبيعيــة أو بتوزيــع الــ�ش

الجتماعيــة، والــ�ت
الطبيعيــة عــىل النــاس. وتحديــد نســبة العدالــة الجتماعيــة بنســبة الوصــول لمتطلبــات 
كيبــة الطبقيــة للمجتمــع، أو لطبيعــة  الحيــاة الأساســية لالأفــراد، بقطــع النظــر عــىل ال�ت

ــه.  ــة بداخل ــاج القائم نت ــات الإ عالق

ي عالجــت موضــوع العدالــة كقيمــة إنســانية        
مــن خــالل المراجــع المتعــددة الــ�ت

- اجتماعــي، يمكننــا القــول  والعدالــة الجتماعيــة كمفهــوم وتصــور اقتصــادي وســياسي
ي 

، يهــدف �ف ي
ــدأ ســياسي و أخــال�ت ــة هــي مب ــة الجتماعي ــا اتفقــت عــىل كــون العدال أنه

ــادل  ــع ع ــمح بتوزي ــذي يس ــي ال ــن الجماع ــوق والتضام ي الحق
ــاواة �ف ــق إىل المس المطل

ــع. ــات المجتم ــف مكون ف مختل ــ�ي ــة ب ــة أو رمزي ــت مادي ــواء كان وات س ــ�ش ــف لل ومنص

يظهــر جليــا مــن خــالل هــذا التعريــف، أن مفهــوم العدالــة الجتماعيــة هــو مفهــوم 
ي عــدم المســاواة،       

ة إىل التفكــ�ي �ف معيــاري وليــس موضوعــي، حيــث يحيلنــا مبــا�ش
ي موقفــا انطباعيــا بعــدم عدالــة أوضــاع النــاس ســواء مــن خــالل شــعورهم 

ي تعــ�ف
والــ�ت

أو مــا يحســونه مــن إطــار عيشــهم و مســتوى تحقيــق حاجياتهــم.

كمــا أن هــذا المفهــوم النطباعــي للعدالــة الجتماعيــة، والــذي يجنــح أكــ�ش للمفهــوم 
ــادة  ــة إع ــد، يجعــل أنظم ــن التصــور الجتماعــي المحاي ــ�ش م ــري أك يديولوجــي الفك الإ

ف مبدأيــن: وات المرتبطــة بالعدالــة الجتماعيــة تتطــور مــا بــ�ي توزيــع الــ�ش

ف ي الحقوق و الذي يضمن نفس المعاملة للكل بدون تمي�ي
    1-  مبدأ المساواة �ف

ف  ورة الأخــذ بعــ�ي نصــاف أمــام الوضعيــات والــذي يؤكــد عــىل رصف     2-  مبــدأ الإ
العتبــار الظــروف الشــخصية لالأفــراد. 

ي تطــور مفهــوم العدالــة الجتماعيــة، فانــه 
انطالقــا مــن هذيــن المبدأيــن، المتحكمــان �ف

رادة الالزمــة  ، مطالبــة بوضــع الإ ي
وجــب القــول أن الدولــة وانطالقــا مــن واجبهــا الأخــال�ت

ــة  ــاه التحتي ــور بن ــع وتط ــة المجتم ــاء حرك ــر أثن ي تظه
ــ�ت ــاواة ال ــدم المس ــض ع لتعوي

ي 
ــك �ف ــة، كل ذل ــة الجتماعي ــة بالعدال ــاللت المتعلق ــح الخ ــك لتصحي ــة، وذل والفوقي

ــن  ــع بجــزء م ــع للحصــول عــىل حاجياتهــم و التمت أ الفــرص للجمي ــكا�ف ــان ت إطــار ضم
ــا.   ــا و جماعي وة المنتجــة اجتماعي ــ�ش ال

لكن م�ت ظهر مفهوم العدالة الجتماعية وما عالقته بالدولة الحديثة؟
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ــف »  ــع »المنص ــابقا، بالتوزي ــه س ــم عرض ــا ت ــة كم ــة الجتماعي ــوم العدال ــط مفه ارتب
ــة.  ــات الجتماعي ــع الطبق ــة لجمي ــرص التنمي ــاء ف ــة وإعط ــات الجتماعي للخدم

ــدا  ــى محاي ــم يبق ــة،  ل ــة الجتماعي ــاوي للعدال ــوم الطوب ــور والمفه ــذا التص ــن ه لك
ــة  ــددة و متناقض ــم متع ــذ مفاهي ــل اتخ ، ب ــ�ش ــع ع ــرن التاس ــط الق ــأته أواس ــذ نش من
ــىل  ــيطرة ع ــة المس ــية والقتصادي ــة السياس ــدد الأنظم ــا بتع ــان ارتباط ــض الأحي ي بع

�ف
ــات  ــة عالق ــا لطبيع ــرازا حتمي ــة، وإف ة طبقي ــ�ي ــة تعب ــون الدول ــن ك ــا م ــة، انطالق الدول

ــائدة.   ــاج الس نت الإ

وة  اليــة تــرى أن العدالــة الجتماعيــة تبقــى فقــط مرتبطــة بخلــق فــرص إنتــاج الــ�ش فاللي�ب
ي المجــال القتصــادي و الجتماعــي. و لكــن هــذا المفهوم 

وحمايــة المبــادرات الخاصــة �ف
اىلي  ــ�ب ــا حــدود هــذا التصــور اللي ــة ل يجــب آن يحجــب عن ــة الجتماعي ــا�ش للعدال المب
ــة  الي ــه » اللي�ب ي كتاب

ــة. ولقــد أكــد المفكــر القتصــادي » ســاندل » �ف ــة الجتماعي للعدال
ــاع النــاس  اىلي يحــاول دومــا إقن ــة » عــىل أن النظــام الليــ�ب ــة الجتماعي و حــدود العدال
ي ترضيهــم، ولكــن 

مــن كونــه نظــام قــادر عــىل تــرك أفــراده يختــارون بحريــة القيــم الــ�ت
هــذا الدعــاء �عــان مــا يصطــدم بواقــع النفعيــة و دفعــه النــاس إىل منطــق الســوق 

ي الختيــار الحــر. 
والعــرض والطلــب، ممــا يفقدهــم كل إمكانيــة �ف

اىلي  ــ�ب ــور اللي ــق بالتص ــا يتعل ــا فيم ــ�ش وضوح ــون أك ــز« تك اىلي » رول ــ�ب ــكار اللي ــل أف لع
ي تســعى المنظومــة 

للعدالــة الجتماعيــة، حيــث يؤكــد عــىل أن دولــة الرفــاه العــام الــ�ت
ة الحقيقيــة عــىل العدالــة الجتماعيــة حــ�ت ولــو كانــت  اليــة لتحقيقهــا هــي التعبــ�ي اللي�ب

عــىل حســاب مــن ليــس لهــم مــال. 

لقد حدد » رولز » ثالث مبادئ ممكنة لتحقيق المنافع الجتماعية وهي:

ف بمســاواة  ــ�ي ــدرة اقتصــاد الســوق المتم ــىل ق ــز ع ي ترتك
ــ�ت ــة: وال ــة الطبيعي •الحري

ــدرات  ــة والق ــادئ المنافس ــق مب ــون وف ــة بالقان ــة مرتبط صوري

ي تحــاول الحــد مــن التفــاوت الطبقــي الجتماعــي     
اليــة: والــ�ت •المســاواة اللي�ب

ي حــدود مــا 
ي المنتــج مــن طــرف الحريــة الطبيعيــة ومنطــق الســوق، ولكــن �ف

والثقــا�ف
ــة.  الي ــاسي للي�ب ــق الأس ــاء المنط ــن بق يضم

ي 
ــاواة �ف ف المس ــ�ي ــدة ب ــة جدي ــاء عالق ــاول بن ي تح

ــ�ت ــة: وال ــاواة الديمقراطي •المس
اليــة تتســ�ت وراء المســاواة، وإعــادة  ي النتيجــة وهــي معادلــة لي�ب

الفــرص والمســاواة �ف
ــاج نفــس التصــورات: إنت
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•  السوق الحرة
ي سوق العمل 

• المرونة �ف
• إعادة تشكيل أنظمة الرعاية الجتماعية و الصحية نحو الرسملة

 كل ذلــك وفــق مبــدأ العتمــاد عــىل المهــارات والمبــادرات الفرديــة المدعومــة مــن رأس 
نصــاف ولكــن بتصورهــا الخــاص.  المــال، رغــم كونهــا تعيــد اســتغالل مفهــوم االإ

نصاف ومدى عالقته بالعدالة الجتماعية؟ ولكن ما هو مفهوم االإ

Equité 2 - مفهوم اإلنصاف
يعــود أصــل كلمــة إنصــاف إىل الالتينيــة aequitus و هــي مشــتقة مــن الكلمــة 

»متســاوي«.  égal ي 
وتعــ�ف  aequus

بالنســبة للمفهــوم الصطالحــي لكلمــة » إنصــاف »، فهــو شــعور بالعدالــة الطبيعيــة 
ورة  اف بالحقــوق لشــخص مــا، دون أن يكــون بال�ف ي عــى االعــ�ت

أو التلقائيــة، المبــ�ف
يــع جــار بــه العمــل.  مســتوحى أو مدعــوم مــن قانــون أو ت�ث

ي أن 
ــ�ف ــا يع ــو م ــا. وه ــح قانون ــو صحي ــا ه ــاوز م ــة تتج ــة ذهني ــاف حال نص ــاىلي فالإ بالت

ــواء هــذا  ــة احت ي حال
ــون �ف ــون معارضــا للقان ــة أن يك ي حــالت معين

ــن �ف نصــاف يمك الإ
الأخــ�ي عــىل ثغــرات أو نقائــص أو إهمــال للحقــوق الطبيعيــة أو الكونيــة أو الجتماعيــة 

الأساســية لالأشــخاص.

نصــاف عــىل كونــه المبــدأ الــذي  أمــا عــىل المســتوى الســياسي والقتصــادي، يعــرف الإ
ي يتعــرض لهــا الأفــراد أو المجموعــات المهمشــة  مــن 

يقــود إىل تصحيــح الالمســاواة الــ�ت
الناحيــة السياســية أو القتصاديــة. 

ي هــذه الحالــة 
نصــاف ليــس لــه عالقــة بالمســاواة أو العدالــة، بــل يتعلــق �ف اجتماعيــا، الإ

ف قصــد تصحيــح وضــع  وريــة الهادفــة لتحقيــق تــوازن اجتماعــي معــ�ي بالإجــراءات ال�ف
ي .  اجتماعــي بشــكل نســ�ب

أ الفرص؟  نصاف الجتماعي إىل تكا�ف لكن هل يؤدي الإ
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3 - مفهوم تكافئ الفرص
دليــل   « كتابــه  ي 

�ف  André Comte Sponville يقــول  الفــرص،  أ  لتــكا�ف تعريفــه  ي 
�ف

أ الفــرص هــو الحــق الــذي ال يرتبــط أصــال ال بالحــظ أو غــ�ي  ــكا�ف الجمهوريــة« أن  ت
ــظ. الح

أ الفــرص » Egalité des Chances » باعتبارهــا رؤية للمســاواة  بذلــك يمكــن تعريــف تــكا�ف
تبحــث عــىل كــون الأشــخاص يتمتعــون بنفــس الفــرص ومجــالت التنميــة الجتماعيــة 
بقطــع النظــر عــن طبقتهــم و لونهــم ومــكان ولدتهــم ودينهــم وطائفتهــم ومكانتهــم 

الماليــة وموقــع أوليائهــم القتصــادي والجتماعــي و...

ي أساســا 
أ الفــرص ل يتعلــق بهــذا التعريــف المثــاىلي والطوبــاوي المبــ�ف لكــن فعليــا، تــكا�ف

ي تتعــرض 
أ الفــرص مرتبــط بالفئــات الــ�ت عــىل مبــدأ المســاواة المطلقــة. بــل إن عمــق تــكا�ف

، كل ذلــك بهــدف الضمــان لهــا بقــدر مــن  قصــاء و التهميــش القتصــادي والســياسي لالإ
ي تتعــرض 

ــ�ت ــا ال ــة أو القضاي ــة والحياتي ي المجــالت الخصوصي
ــة  �ف ي المعامل

ــة �ف العدال
قصــاء.  مــن خاللهــا للتهميــش أو الإ

أ الفــرص مرتبطــة بالمجــالت  وهــو مــا يؤكــد أن جــل الأعمــال والبحــوث المتعلقــة بتــكا�ف
لتالية: ا

- الولوج إىل التعليم العاىلي والمدارس العليا   
ي مناظرات النتدابات 

- ظروف المشاركة �ف  
- التشغيل   

أ الفــرص ،وأصبغتــه  اليــة حاولــت الســطو عــىل مبــدأ تــكا�ف لكــن المنظومــة اللي�ب
ي 

ي هــي �ف
ــ�ت ي النتيجــة، ال

ي الفــرص بالمســاواة �ف
ــط المســاواة �ف بتصورهــا، مــن خــالل رب

مكانــات الماديــة  الأصــل مرتبطــة بالقــدرات الذاتيــة  وبالكفــاءة وبمســتوى التعليــم وبالإ
ي 

اىلي مبــ�ف ي يتمتــع بهــا أنــاس ول يتمتــع بهــا أنــاس آخريــن. كمــا أن هــذا التصــور الليــ�ب
الــ�ت

ــة. ــة والجــدوى القتصادي ي عمقــه عــىل النجاعــة والفاعلي
�ف

بقولــه الفــرص  أ  لتــكا�ف مفهومــه  بتوســيع  قــام   ،André Comte Sponville  لكــن  
ــذي ال يتوقــف أساســا عــى الحــظ أو الالحــظ. هــو  أ الفــرص هــو الحــق ال ــكا�ف » ت
ــو  ــل ول ــى االأق ــه ع ــتغالل قدرات ــه واس ــات جدارت ثب ــرد الإ ــاوي الأي ف ــق المتس الح
ي النجــاح أيــن يمكنــه لــه 

نســبيا. كمــا يمكنــه مــن إظهــار ضعفــه أيضــا. هــو الحــق �ف
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ي عــدم بقائــه ســجينا الأصلــه و لمــكان والدتــه 
ذلــك و كيفمــا يســتحق. انــه الحــق �ف

ي الوقــت الحــا�ف ترتقــي إل مســتوى 
و إطــاره االجتماعــي. إنهــا المســاواة و لكنهــا �ف

ي تجعلــه قــادرا عــى 
نســان حــرا مــن خــالل مــده بالوســائل الــ�ت ي جعــل االإ

الحــق �ف
.» ي       والحــا�ف

ــة المــا�ف ــه الحــق الــذي يحمــي المســتقبل مــن ال عدال ذلــك. ان

ــاف  نص ــا بالإ ــة وعالقته ــة الجتماعي ــم للعدال ــدد المفاهي ــرض المتع ــذا الع ــد ه   بع
ــة  ف المــاء و العدال ــ�ي ــق بالعالقــة ب أ الفــرص، وجــب طــرح ســؤال محــوري متعل ــكا�ف وت
الجتماعيــة. وكيــف يمكــن مــن خــالل قيــاس نســبة الوصــول للمــاء أو مــن خــالل 
دخــل العائــالت، معرفــة مــدى تمتــع النــاس بجــزء مــن العدالــة الجتماعيــة المتعلقــة 
الصحيــة  والخدمــات  والنقــل  والتعليــم  والتطهــ�ي  كالمــاء  الحياتيــة  بالأساســيات 

ــية.  الأساس

ات العدالــة الجتماعية  ي البحــث والســؤال حول آليــات قيس مــؤ�ش
كمــا وجــب التعمــق �ف

ــاة  ــة لحي وري هــا مــن الخدمــات العامــة ال�ف المرتبطــة بخدمــات المــاء والتطهــ�ي وغ�ي
ي مجتمــع مــا. ذلــك أن الأحــكام المعياريــة أو المواقــف السياســية أو التحليــل 

الأفــراد �ف
ي تعيشــها الفئــات المهمشــة والمفقــرة 

النظــري ل يمكــن أن يعكــس حقيقــة الأوضــاع الــ�ت
ورات الحياتيــة مثــل المــاء.  ي عالقــة بالخدمــات الأساســية والــ�ف

�ف

ي عالقــة بالعدالــة الجتماعيــة، فــال 
انطالقــا مــن معرفتنــا الجيــدة بالمقاربــات المحليــة �ف

ي تونــس، بــل يمكــن القــول أن 
يمكــن أن نتعــرض لموضــوع المــاء والعدالــة الجتماعيــة �ف

مجــرد ربــط الموضــوع بالعدالــة الجتماعيــة يعــد نوعــا مــن الخــروج عــن المألــوف. ذلــك 
ي تونــس ارتبطــت نمطيــا بالخدمــات العامــة مــن صحــة وتعليم 

أن العدالــة الجتماعيــة �ف
ي مــن 

ي خانــة إطــار العيــش و التــو�ت
وتغطيــة صحيــة ونقــل، أمــا المــاء فينــدرج دومــا �ف

ي المتعلــق 
ي بعــده الــذا�ت

العطــش، باعتبــار المقاربــة الســطحية للمــاء الــذي تحــ�ه �ف
ي عالقــة بدخــل الأفــراد 

ب فقــط، أمــا بعــده القتصــادي والتنمــوي والجتماعــي �ف بالــ�ش
والعائــالت فــال وجــود لمقاربــة لــه. 

ــط  ، ترب ــدوىلي ــات عــىل المســتوى ال ، فهــل توجــد مقارب هــذا عــىل المســتوى المحــىلي
ــة؟ ــة الجتماعي ــه بالعدال ــاء والوصــول ل الم
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 4 - المقاربة الدولية في مجال الماء والعدالة االجتماعية
ي المجال:

ف �ف من خالل البحث التوثيقي، استطعنا أن نع�ش عىل دراست�ي

ي الوصــول للمــاء والتطهــ�ي 
ــاس عــدم المســاواة �ف  - دراســة متعلقــة بقي

ــل ازي ي لل�ب
�ت ــ�ث بالشــمال والشــمال ال

ي الميــاه بالوســط 
 - دراســة حــول االســتدامة االجتماعيــة والتــ�ف �ف

ي بفرنســا. الحــ�ف

ي مجــال 
وتعتــ�ب الدراســتان مــن أهــم مــا تــم إعــداده خــالل الخمــس ســنوات الفارطــة �ف

المــاء والعدالــة الجتماعيــة وفــق مقاربــة جديــدة تدمــج البعــد القتصــادي والتنمــوي 

ي عالقتــه بالعدالــة الجتماعيــة.  
ي للمــاء �ف

والعمــرا�ف

ي الوصــول للمــاء والتطهــ�ي 
 • دراســة متعلقــة بقيــاس عــدم المســاواة �ف

ازيل: ي لل�ب
�ت بالشــمال والشــمال الــ�ث

أنجــزت هــذه الدراســة خــالل شــهر مــارس مــن ســنة 2016، مــن طــرف مجموعــة البحــث 
ــذا  ــاز ه ــم انج ــا. و ت ــوردو بفرنس ــة ب ــع لجامع ــي التاب ــري و التطبيق ــادي النظ القتص
ى للوصــول  ي تعطــي أهميــة كــ�ب

ازيليــة الــ�ت العمــل بطلــب مــن الحكومــة الفيدراليــة ال�ب
ي وأهميتــه ( باعتبارهــا أهــم 

للمــاء والتطهــ�ي والبيئــة ) خصوصيــة برازيليــة للتنــوع البيــ�أ
ازيــل. ات العدالــة الجتماعيــة بال�ب ي تقــاس مــن خاللهــا مــؤ�ش

الخدمــات الــ�ت

تعتــ�ب دراســة الحالــة البيئيــة و خاصــة المتعلقــة بالمــاء مدخــال رئيســيا للحديــث عــن 
العدالــة الجتماعيــة وهــو امتيــاز لــدول أمريــكا الالتينيــة.

ي المجــال، 
ي تجــاوزت الطابــع التقليــدي �ف

لعــل المقاربــة الجديــدة لهــذه الدراســة الــ�ت
، إىل  ــ�ي ــبكة التطه ــط بش ــب الرب ــاء أو نس ــول للم ــبة الوص ــىل نس ــط ع ــز فق ــذي يرك ال
ف عــىل تقديــم عدالــة التوزيــع ونوعيــة الخدمــة  كــ�ي مقاربــة أكــ�ش فاعليــة مــن خــالل ال�ت
ــار  ــة وإط ــظ الصح ــال حف ي مج

ــات �ف ــا للمواصف ــدى مطابقته ــا وم ــتواها وجودته ومس
العيــش.  

ات قيــس و تقييــم مســتوى خدمــات المــاء        كمــا أدخلــت هــذه الدراســة لأول مــرة مــؤ�ش
، مرتبطــة : والتطهــ�ي

انية العائلية المخصصة للماء ف  • بالم�ي
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ي الأجــور والدخــل الفــردي 
ــة المتعلقــة بعــدم المســاواة �ف ات الفني  • المــؤ�ش

. ــىلي والعائ

ازيــل يعتــ�ب  ي االأجــور، يعــد عامــال مهمــا لن ال�ب
لعــل إدخــال مــؤ�ش عــدم المســاواة �ف

ي الأجــور، ومــا يتســبب فيــه 
ي تحتــوي عــىل فــوارق كبــ�ي �ف

ي العالــم الــ�ت
مــن أكــ�ش الــدول �ف

ات العدالــة الجتماعيــة. ي مــؤ�ش
هــذا العامــل مــن فــوارق اجتماعيــة وبالتــاىلي انخرامــا �ف

ي مــن خــالل اســتبيان موجــه للعائــالت والســكان 
اعتمــدت الدراســة عــىل بحــث ميــدا�ف

ي مــن خاللهــا 
بالمناطــق المعنيــة بالدراســة، والــذي شــمل عــدد كبــ�ي مــن الأســئلة الــ�ت

ة عــن عالقــة الدخــل العائــىلي       اســتطاع فريــق البحــث الوصــول إىل نتائــج مهمــة ومعــ�ب
والأجــور بمســتوى كميــة المــاء المتمتــع بهــا ونوعيتهــا واســتدامتها وقــدرة الفــرد عــىل 
ــة  ــة أن البني ــة الميداني ــالل الدراس ــن خ ف م ــ�ي ــا تب ــاء. كم ــن الم ــه م ــة كل حاجيات تلبي
التحتيــة للمــاء بالمنــازل مرتبطــة بالمســتوى الجتماعــي وبالدخــل المــادي للعائلــة. ذلــك 
أن الفقــراء أو ذوي الدخــل المحــدود، ل يتمكنــون مــن اســتغالل المــاء بشــكل يلبــون 
ــة  ي تحــدد لهــم الكمي

ــ�ت ــة هــي ال ــل إن إمكانياتهــم المادي ــه كل طلباتهــم، ب مــن خالل
ل مرتبــط بالشــبكة العموميــة  ف ي أن المــ�ف

والنوعيــة ومجــالت الســتعمال. ذلــك انــه ل يعــ�ف
للمــاء، ممــا يســمح لــه بــكل الســتعمالت.

بالتــاىلي فــان الدخــل ليــس لــه عالقــة بالوصــول إىل المــاء، بــل لــه عالقــة بنوعيــة المــاء     
وتحديــد مجــالت الســتعمال وبجــودة المــاء المســتعمل.

ة  لــذاك خلصــت الدراســة إىل أن المســتوى الجتماعــي للعائلــة أو الفــرد لــه عالقــة كبــ�ي
بنوعيــة الخدمــات العامــة و خاصــة المــاء عــىل مســتوى:

- الحصول عليه  
- النوعية ومجالت الستعمال  

-  الديمومة   
لذلــك نالحــظ أن نتائــج ومخرجــات الدراســة، قد ربطــت الوصــول إل المــاء ونوعيته 
ومجــاالت االســتعمال وديمومــة التمتــع بــه، بالمســتوى االجتماعــي للســكان وبالتالي 

ــة االجتماعية. بالعدال

ي 
 • الدراســة المتعلقــة باالســتدامة االجتماعيــة المتعلقــة بالتــ�ف �ف

ف منظومــة  كــ�ي ي بفرنســا وتقييــم االآثــار االجتماعيــة ل�ت
الميــاه بالوســط العمــرا�ف

تضمــن الوصــول للمــاء 
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ي 
ــن�ت ــالل س ف خ ــي�ي ف الفرنس ــ�ي ــن الباحث ــة م ــرف مجموع ــن ط ــة م ــذه الدراس ــزت ه أنج

ــتدامة  ــوذج لس ــع نم ــت بوض ــة(، وتعلق ــر الدراس ــع آخ ــر المراج 2011 و2012) انظ
ي الأوســاط العمرانيــة بفرنســا وخاصــة للفئــات المهمشــة أو ذات الدخــل 

التمتــع بالمــاء �ف
المتواضــع.

اب، والآثــار  ي لواقــع المــاء الصالــح للــ�ش
انطلقــت الدراســة مــن تشــخيص ميــدا�ف

ة و  ــ�ي ــات الفق ــرف الفئ ــن ط ــه م ــول الي ــتدامة الوص ــدم اس ــة بع ــة المتعلق الجتماعي
ي ظهــرت خــالل 

ذات الدخــل الضعيــف. وكان ذلــك مــن خــالل التحــولت الهيكليــة الــ�ت
ة عــىل مســتوى المنظومــات العمرانيــة المتعلقــة بالمــاء  يــات الثــالث الأخــ�ي الع�ش

. ــ�ي ي الفرن
ــرا�ف ــاء العم ي الفض

اب �ف ــ�ش ــح لل الصال

ا للمجــال التنظيمــي والوظيفــي لخدمــة المــاء  كان لهــذه التحــولت تهديــدا مبــا�ش
بالأوســاط العمرانيــة، ممــا اثــر ســلبا عــىل مضمــون العدالــة الجتماعيــة خاصــة للفئــات 

الأكــ�ش هشاشــة. 

ــة، أن أســعار  ــدان الشــمال الغني ــن بل ــد م ــت بالعدي ي تم
ــ�ت ــدت الدراســات ال ــد أك لق

ــذه  ــه ه ــا تمتلك ــع م ــا م ــض تمام ــل، متناق ــاع متواص ي ارتف
ــالت �ف ــه للعائ ــاء الموج الم

ي المــاء، يجعلهــا قــادرة 
الــدول مــن طاقــات تكنولوجيــة وإمكانــات للتحكــم الصحــي �ف

ــة.  ــم نقــل رمزي ــة آن ل ــاء لمســتحقيه بأســعار مقبول عــىل اتصــال الم

ــص  ــراء، تقل ــبة للفق ــة بالنس ــاء خاص ــة الم ــاع  كلف ــة بارتف ــات المرتبط ــذه التبع كان له
ي مجــالت اســتعماله. ممــا اربــك منظومــة التضامــن والعدالــة 

ي الســتهالك وتراجــع �ف
�ف

ي مجتمعــات تتباهــى بالرفــاه الجتماعــي     
الجتماعيــة المرتبطــة بحاجــة حيويــة كالمــاء �ف

وة الطائلــة. وإنتــاج الــ�ش

ــة  ــاء والعدال ــة بالم ــة المرتبط ــولت الهيكلي ــذه التح ــباب ه ــة أس ــت الدراس ــد أرجع لق
ــية: ــة أساس ــباب ديناميكي ــالث أس ــا إىل ث ي فرنس

ــة �ف الجتماعي

 • ديناميكية التحوالت االقتصادية واالجتماعية:
انتشــار الفقــر كنتيجــة حتميــة للتحــولت القتصاديــة والجتماعيــة المرتبطــة بالمنظومــة 
الرأســمالية، وخاصــة خــالل الســبعينات والثمانينات. هــذا الفقر كان مصحوبــا بالتهميش 
وتــردي للخدمــات الأساســية، وتدهــور الدخــل المــادي لفئــات اجتماعيــة متعــددة، ولقد 
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ــذه  ــدرة ه ــىل ق ا ع ــا�ش ا مب ــ�ي ــة تأث ــة  الجتماعي ــة القتصادي ــذه الديناميكي ــكل ه كان ل
ي أوســاطها العمرانيــة.

الفئــات للوصــول و التمتــع بالمــاء �ف

ومــن خــالل الإحصائيــات الرســمية، وكنتيجــة لالأســباب الســالفة الذكــر، يعــد الفقــراء 
ــىلي  ــدد الجم ــن الع ــنة 2004 ( م ــة ) س ــبة 13.5 بالمائ ف أي بنس ــ�ي ــواىلي 8 مالي ــا ح بفرنس
للســكان و 3.7 مليــون عامــل فقــ�ي ذوي دخــل ضعيــف. ولقــد أصبحــت هــذه الفئــات 
ي فرنســا اي ان هــذه الفئــات لــم 

خــالل بدايــة الألفيــة الثالثــة يمثلــون “ فقــراء المــاء” �ف
تعــد قــادرة عــىل تحمــل فاتــورة المــاء.

 •  ديناميكية التحوالت التقنية – االقتصادية:
ات  ف ي مجــال التجهــ�ي

وهــي التحــولت الديناميكيــة المتعلقــة بارتفــاع كلفــة الســتثمارات �ف
ــة  ــىل كلف ا ع ــا�ش ــا مب ــة انعكاس ــذه الكلف ــد كان له ــاء. ولق ــع الم ــاج وتوزي ــة بإنت المرتبط
ف 1994 و  المــاء المســتعمل بالمنــازل، حيــث ارتفعــت كلفتــه حــواىلي 30 بالمائــة مــا بــ�ي

.2007

ي مجــال توزيــع المــاء، تراجــع ارتفــاع كلفتــه بحواىلي 
لكــن وبعــد دخــول القطــاع الخــاص �ف

ي جــودة الخدمــات       وبمنافســة 
ف 2000 و2010، بســبب تــد�ف 10 بالمائــة فقــط مــا بــ�ي

غــ�ي حقيقيــة لكســب الســوق فقــط. ولكــن �عــان مــا رجــع مــؤ�ش كلفــة المــاء لالرتفــاع 
بمعــدل ل يقــل عــن 3 بالمائــة ســنويا. 

 • ديناميكية التحوالت االجتماعية – البيئية:
ي 

ــ�ي �ف ي الفرن
ــرا�ف ــط العم ي الوس

ــاء �ف ــتهالك الم ــع اس اج ــة ب�ت ــذه الدينامكي ــت ه ارتبط
ي باريــس بحــواىلي 25 بالمائــة و 

ف 1990 و 2007 . حيــث تراجــع الســتهالك �ف ة مــا بــ�ي الفــ�ت
ف بشــبكة توزيــع المــاء الصالــح  بحــواىلي 31 بالمائــة بنانــت ، رغــم ارتفــاع عــدد المنخرطــ�ي

اب. للــ�ش

ي بفرنســا خــالل نفــس 
كمــا تراجــع الســتهالك الفــردي مــن المــاء عــىل المســتوى الوطــ�ف

ي أن الســتهالك 
ــا يعــ�ف /ســاكن/يوم، مم ــوم إىل 151 ل�ت / ســاكن/ ي ــ�ت ة مــن 165ل الفــ�ت

اجــع بنســبة 2.2 بالمائــة ســنويا. ي�ت
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ى الفرنســية وعــىل المســتوى  ي الســتهالك بالمــدن الكــ�ب
اجــع �ف أرجعــت أســباب هــذا ال�ت

: ي لمــا يــىلي
الوطــ�ف

ي 
ــ�ت ة ال ــ�ي ــطة والفق ــات المتوس ــدرة للفئ ــدم الق ــاء وع ــورة الم ــاع فات  - ارتف

ــعار ــاع الأس ــق ارتف ــة نس ــىل مواكب ــا ع ــعت دائرته اتس

 - البحــث عــن حلــول بديلــة للشــبكة العموميــة للمــاء مــن خــالل حفــر الآبــار 
ليــة ف الم�ف

ــة  ــة الفردي ــات الحديث ــاه المســتعملة باســتغالل التقني ــام برســكة المي  - القي
ــة لي ف للمعالجــة الم�ف

ي 
ــتعمالها �ف ــادة اس ــار، وإع ــاه الأمط ــن مي ــع و تخزي ــواض تجمي ــار أح  - انتش

ــة  لي ف ــالت الم�ف ــض المج بع

ة ترفــا، مثل المســابح  ي تراهــا الفئــات الفقــ�ي
 - التقليــص مــن الســتعمالت الــ�ت

ليــة و خاصة العشــب ف ليــة واســتعمال المــاء لــري الحدائــق الم�ف ف الم�ف

شــيد  يمكــن القــول أن هــذه الديناميكيــة تمثــل ايجابيــة بيئيــة مــن خــالل دفع الســكان ل�ت
ــة  وري ــات الأساســية ال�ف ي مجــالت تتجــاوز الحاجي

ــره و�ف ي تبذي
ــال�ف ــاء وت اســتهالك الم
نســان. طــار عيــش الإ لإ

ي 
اجــع �ف ي هــذا ال�ت

اب، لــم تــرى �ف كات الخاصــة الموزعــة للمــاء الصالــح للــ�ش لكــن الــ�ش
الســتهالك للمــاء ظاهــرة ايجابيــة وبعــدا بيئيــا، بــل نظــرت إليــه مــن منظــور تســويق 
ــة الناجمــة عــن تراجــع الســتهالك، قامــت  ــك ولتعويــض خســائرها المالي ســلعة، لذل

ي الأســعار.
فيــع �ف بال�ت

اب إىل دوامــة مغلقــة  لكــن هــذا التوجــه، ســيدخل منظومــة إيصــال المــاء الصالــح للــ�ش
ي الأســعار 

فيــع مجــددا �ف قواهمــا: ارتفــاع الأســعار ........... تراجــع الســتهالك ............. ال�ت
ف وصــول  ي الســتهالك مــن طــرف الســكان ... وهكــذا دواليــك إىل حــ�ي

..... مزيــد التحكــم �ف
المنظومــة إىل طريــق مســدود، وبالتــاىلي يصبــح المــاء عنــ�ا مهــددا للســلم الجتماعــي 

ي المجتمــع.
والعدالــة الجتماعيــة برمتهــا �ف

ي أن اســتدامة المــاء هــو 
وهــو مــا جعــل الدراســة تخلــص إىل نتيجــة أساســية، متمثلــة �ف

اتيجي للدولــة      ي إطــار العدالــة الجتماعيــة مــن خــالل التعهــد الســ�ت
مســالة محوريــة �ف

ف عــىل الخدمــة العموميــة. والقائمــ�ي
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اب، بالبعــد الجتماعي  ي مجال المــاء الصالح للــ�ش
ف العتبــار �ف كمــا انــه وجــب الأخذ بعــ�ي

ــي ل  ــد الجتماع ــا أن البع ــم. كم ــاء العال ي كل أرج
ــكان �ف ــوي للس ــ� الحي ــذا العن له

ي مجــال المــاء. ذلــك انــه وجــب وضــع خطــة تربــط 
يتناقــض مــع البعــد القتصــادي �ف

ف للخدمــة المائيــة  توزيــع المــاء وفــق مجــالت الســتهالك، ودخــل الأفــراد المحتاجــ�ي
بعيــدا عــن منطــق الربــح والتعويــض الــذي يعتــ�ب خدمــة المــاء ســلعة تخضــع لقانــون 

الســوق: العــرض والطلــب.

ــة  ــة الجتماعي ــاء بالعدال ــة الم ــال عالق ي مج
ف �ف ــ�ي ف عالميت ــ�ي ــرض لتجربت ــذا الع ــد ه بع

ــد  ــق البع ي عم
ــيبقى �ف ــي وس ــاء بق ــول أن الم ــا الق ــا، يمكنن ــل و فرنس ازي ــن ال�ب ــكل م ب

ائــح واســعة مــن المجتمــع وخاصــة  الجتماعــي وعنــ�ا محــددا للعدالــة الجتماعيــة ل�ش
ي 

ز التناقضــات الطبقيــة �ف ي الأوســاط العمرانيــة أيــن تتعــدد مجــالت الســتهالك وتــ�ب
�ف

ــة. وري ــات ال�ف ي كل الحاجي
المجــال مــن خــالل القــدرة أو عدمهــا لســتعمال المــاء �ف

ف المــاء والعدالــة  ي تونــس رغــم غيــاب هــذا البعــد، أي غيــاب العالقــة مــا بــ�ي
و�ف

ــك ل  ــة، إل أن ذل ــ�ت القتصادي ــية وح ــة والسياس ــات الجتماعي ي الدراس
ــة �ف الجتماعي

ي عــدم وجــود هــذه العالقــة. بــل يمكــن القــول أن هــذه العالقــة موجــودة ومخفيــة 
يعــ�ف

ــي.  ــو عــىل الســطح الجتماع ــة لن تطف ــ�ي قابل أو غ

ف المــاء والعدالــة الجتماعيــة، فانــه مــن  ي البحــث عــن العالقــة بــ�ي
لكــن قبــل الولــوج �ف

وة طبيعيــة، وكعنــ� أســاسي للتنميــة، وكخدمــة  ي تونــس كــ�ش
وري تقديــم المــاء �ف الــ�ف

عامــة للســكان.
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مقدمة 
فريقيــة، و مفتوحــة شــمال عــىل البحــر الأبيــض  ي شــمال القــارة الإ

تقــع تونــس �ف
المتوســط، ممــا جعــل مناخهــا متوســطي شــمال وشــبه قــاري و شــبه جــاف بالوســط، 
وصحراويــا بالجنــوب. كل هــذه العنــارص المناخيــة، جعلــت مــن تونــس تاريخيــا بلدا ذي 
مــوارد مائيــة متوســطة إىل ضعيفــة، ولكنهــا متنوعــة المصــادر وموزعــة بشــكل متناغــم 

ــالد. ــة للب مــع التضاريــس والطبيعــة الجيولوجي

ف )  ــ�ي ــن القبصي ــة، م ــارات المتعاقب ــيا للحض ــ�ا أساس ــس عن ي تون
ــاء �ف ــكل الم ــا ش كم

ف  ــ�ي ف والقرطاجني ــ�ي ــر، إىل الفينيقي ب ف ال�ب ــ�ي ــكان الأصلي ــرورا بالس ــنة ( م ــواىلي 4200 س ح
 . ــ�ي ــتعمار الفرن ــبان فالس ــول إىل الأس ــرب وص ــان والع ف والروم ــ�ي نطي ف والب�ي

لقــد تركــت كل هــذه الحضــارات آثــار تؤكــد عــىل أهميــة المــاء ودوره الحضــاري، مثــل 
المســابح الرومانيــة بقفصــة ) وادي البــاي ( وقنــوات ت�يــف الميــاه بدقــة والأحــواض 
الرومانيــة بقرطــاج وســبيطلة واوذنــة، ومعبــد الميــاه بزغــوان الــذي يمثــل رمزيــة 
ــاة. ــاره مصــدرا للحي ــدا كامــال باعتب ــه معب ــوا ل ــن بن ة للمــاء بالنســبة للرومــان الذي ــ�ي كب
وان كشــكل متطــور لتجميــع ميــاه الأمطــار مــن  كمــا ل ننــ� فســقيات الغالبــة بالقــ�ي
ي تمثــل 

ا الحنايــا الــ�ت ف بنــدرة المــاء، وأخــ�ي ي مــكان يتمــ�ي
الأحــواض الدافعــة واســتغاللها �ف

ي تعاملــه مــع المــاء مــن خــالل ابتــكار طريقــة متطــورة 
ي تونــس �ف

نســان �ف نقلــة نوعيــة لالإ
ة.  لنقلــه بالعتمــاد عــىل انحــدار الأرض وعــىل مســافات كبــ�ي

ي تونــس 
رث الحضــاري المتصــل بالمــاء، ل يمكنــه إل أن يؤكــد عــىل أن المــاء �ف إن هــذا الإ

نســان وحضاراتــه طيلــة أكــ�ش مــن 4500 ســنة. بــل  قضيــة أساســية ومحوريــة لزمــت الإ
ــتعمالت  ــة لالس ــة صالح ــروة طبيعي ــرد ث ــس مج ــس لي ي تون

ــاء �ف ــول أن الم ــن الق يمك
ــي  ــادي والجتماع ــتوى القتص ــىل المس ــة ع ــة متكامل ــي منظوم ــل ه ــط، ب ــة فق العادي

 . ي
ي – التاريخــي والبيــ�أ

والثقــا�ف

ات  تنســاق هــذه المنظومــة  حاليــا إىل التخريــب المقصــود أو غــ�ي المقصــود، مــع تأثــ�ي
ــاف  ــة الجف ــع الأمطــار ودوري ــة خاصــة عــىل مســتوى توزي ة للتحــولت المناخي ــا�ش مب
ــاء بشــكل  ــا عــىل الم ــرة فعله ــدأت تتوســع دائ ي ب

ــ�ت ــة ال ــن المســائل المناخي هــا م وغ�ي
خــاص.  

مكانــات المائيــة الحاليــة للبــالد؟ ومجــالت اســتعمالته وآفــاق مقدراتنــا مــن  فمــا هــي الإ

ي ظــل كل هــذه التحــولت؟  
ة القادمــة �ف ي الفــ�ت

المــاء �ف
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1 - اإلمكانات المائية في تونس
ــي  ــا يعط ــية، مم ــالد التونس ــة للب ــبه الجاف ــة والش ــة الجاف ــة المناخي ــا بالطبيع ارتباط
ف جميــع المناطــق. فــان المــوارد  نســبة  ســقوط أمطــار غــ�ي منتظمــة و غــ�ي متســاوية بــ�ي
ي الســنة ، 

ــار مــ�ت مكعــب �ف المائيــة المتاحــة ســنويا بالبــالد تقــدر  بـــحواىلي 4،865 ملي
: موزعــة عــىل النحــو التــاىلي

 • المياه السطحية: 2.7 مليار م�ت مكعب 
 • المياه الجوفية: 2.165 مليار م�ت مكعب 

ــواىلي 460 م3  ــدر بح ــنة تق ي الس
ــاء �ف ــن الم ــ�ي م ــن التون ــب المواط ــل نصي ــا يجع مم

ــط  ق الأوس ــة �ش ي منطق
ــاكن �ف ــتهالك الس ــدل اس ــن مع ــل م ــ�ب أق ــذي يعت ــب، ال مكع

ي دول شــمال إفريقيــا  والمقــدر بحــواىلي 550م3. كمــا ان هــذا المعــدل يعتــ�ب اقــل 
وبــا�ت

بكثــ�ي مــن المعــدل العالمــي الــذي تــو�ي بــه المنظمــة العالميــة للصحــة و المقــدر 
ي تونــس 

ف أننــا �ف ف 700 و 900 م3 للفــرد/ ســنة . إن هــذه المعــدلت تبــ�ي ســنويا مــا بــ�ي
ــا�ش  ــم نقــل فقــر المــاء بالنســبة لالســتهالك المب ــدرة المــاء، إن ل ــا مــن ن ي فعلي

نعــا�ف
للســكان. 

ــطة  ــطحية والمتوس ــة الس ــد المائي ــن الموائ ــد م ــىل العدي ــة ع ــاه الجوفي ــتمل المي تش
ــادر  ي المص ــر�ب ــوب الغ ــوب والجن ــة بالجن ــة وخاص ــد العميق ــل الموائ ــة، وتمث والعميق
اب والميــاه الموجهــة  ي الفالحــة و الميــاه الصالحــة للــ�ش

الأساســية للمــاء المســتعمل �ف
ة مــن  ي تغطــي مســاحات كبــ�ي

لالســتعمال الصناعــي، مثــل مائــدة »جفارة«العميقــة الــ�ت
ي للبــالد، إضافــة إىل مائــدة القــاري الوســيط المصنفــة مائــدة احفوريــة 

�ت الجنــوب الــ�ش
غــ�ي قابلــة للتجديــد، وهــي تعــد مــن الموائــد الحتياطيــة للعديــد مــن دول المغــرب 

فريقيــة، لأنهــا تغطــي أكــ�ش مــن 6 دول بكاملهــا.  الكبــ�ي والســاحل الصحــراوي الإ

ف بالعديــد مــن الموائــد العميقــة ذات عمــق يتجــاوز  ، فانــه يتمــ�ي ي أمــا الجنــوب الغــر�ب
 . ــ�ت ف 2.2 إىل 12غ /ل ــ�ي ــا ب ــة م ــد المائي ــذه الموائ ــة به ــة الملوح اوح درج ــ�ت ا وت ــ�ت 200م
ــاه ذات  ــد مرتبطــة بدرجــة الملوحــة. المي ــاه هــذه الموائ ــان اســتعمالت مي ــك ف وبذل
اب والنشــاط الفالحــي و الميــاه  الملوحــة المنخفضــة تســتعمل للميــاه الصالحــة للــ�ش
ي النشــاط الصناعــي أي 

ذات الملوحــة المرتفعــة أي أكــ�ش مــن 4غ/لــ�ت تســتعمل عــادة �ف
ــة الحــوض المنجمــي غســل الفســفاط بمنطق
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1.1 - المياه الجوفية 

ــون م3  ــا 745 ملي ــارم3، منه ــحواىلي 2.125 ملي ــة ســنويا بـ ــاه الجوفي ــوارد المي ــدر م تق
ي مــن الميــاه الجوفيــة المتوســطة العمــق،  و1380 مليــون م3  مــن الميــاه الجوفيــة 

تــأ�ت
العميقــة، 650 مليــون م3 منهــا غــ�ي متجــددة.

 تحتضــن منطقــة الشــمال 55٪ مــن المــوارد المائيــة الجوفيــة، ويحتــوي الوســط عــىل 
30٪  فقــط مــن جملــة الميــاه الجوفيــة، بينمــا يحتــوي الجنــوب عــىل 15٪ فقــط. 

ــوب التونــ�ي تشــتمل عــىل حــواىلي  ــان منطقــة الجن ــد العميقــة، ف ــا بالنســبة للموائ أم
ف أن منطقــة الوســط ل تتجــاوز إمكانياتهــا مــن  ي حــ�ي

58٪ مــن المــوارد القابلــة للحفــر، �ف
مكانــات  الموائــد العميقــة إل عــىل 24٪ ، والشــمال ل يحتــوي إل عــىل 18٪ فقــط مــن الإ

. ي
عــىل المســتوى الوطــ�ف

ي عــام 2015، مــن 
قــدر معــدل اســتهالك الميــاه الجوفيــة ب780 مليــون مــ�ت مكعــب �ف

ي أن الســتغالل 
خــالل اســتغالل أكــ�ش مــن 90 ألــف بــ�أ ســطحي مجهزة.وهــو مــا يعــ�ف

يتجــاوز إمكانــات الموائــد الســطحية إىل مســتوى 105 بالمائــة. 

أمــا بالنســبة للموائــد الجوفيــة العميقــة، فــان اســتغاللها لــم يتجــاوز نســبة 80٪ مــن 
ــن خــالل  ــون م3،  م ــا يعــادل 1100ملي ــة خــالل ســنة 2014، وهــو م ــا المائي إمكاناته
اســتغالل حــواىلي مــن 3500 بــ�أ عميقــة منهــا 62 بالمائــة بالجنــوب وبالتاىلي فــإن  المعدل 
ي تونــس يقــدر بشــكل عــام بحــواىلي 3.8 إىل 4 مليــار م3 

العــام لتعبئــة المــوارد المائيــة �ف
ف  1800 مليــون مــ�ت مكعــب مــن الميــاه الســطحية و 2000 مليــون م3  مقســمة مــا بــ�ي
مكانــات الوطنيــة الســنوية   مــن  الميــاه الجوفيــة ، أي مــا يقــدر بحــواىلي 86 بالمائــة مــن الإ

والمقــدرة بحــواىلي 4.6 مليــار م3.

ي تــم إعدادهــا حــول المــاء أفــق 2030، فــان الجــدول 
اتيجية الــ�ت ســ�ت وفــق الدراســة الإ

التــاىلي يلخــص تطــور المــوارد المائيــة الجوفيــة الممكنــة و القابلــة لالســتغالل مــن 2010 
إىل حــدود 2030 .
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الجدول رقم 1:
تطور موارد المياه الجوفية القابلة لالستغالل 2010-2030 )*(

مكان استغاللها مليون م3 مكعبإمكانيات ي بالإ
الموارد ال�ت
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720720620550المياه الجوفية

1250115010001000المياه العميقة
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اتيجية بتونس س�ت ي تونس أفق 2030 – معهد الدراسات الإ

اتيجية حول الماء �ف س�ت )*(:الدراسة الإ

ي هــذا الجانــب المتعلــق بالميــاه الجوفيــة و خاصــة عــدد الآبــار 
لكــن وجــب التأكيــد �ف

ــع  ــة التاب ــم المــوارد المائي ــه ووفــق مكتــب البحــوث و تقيي ــا، عــىل ان المســتغلة فعلي
ــا  ــص له ــ�ي مرخ ــوائية الغ ــار العش ــدد الآب ــان ع ــة، ف ــوارد المائي ــة والم ــوزارة الفالح ل
ــة  ــا المائي ــه موائدن ــرض ل ي تتع

ــ�ت ــ�ي ال ار الكب ــس الإرصف ــا يعك ، مم ــ�أ ــاوز 12000 ب يتج
ــن  ــه م ــا اتســمت ب ة، وم ــة خاصــة خــالل الخمــس ســنوات الأخــ�ي الســطحية والعميق
ي مجــال حمايــة 

ي خاصــة �ف فــو�ف  وضعــف لحضــور الدولــة وتخليهــا عــن دورهــا الرقــا�ب
ــة.  ــوارد الطبيعي الم

1.2- المياه السطحية

ــواىلي 36  ــنة ،أي ح ي الس
ــم �ف ــواىلي 230 مل ــار بح ــط أمط ــدل متوس ي مع

ــس �ف ــى تون تتلق
ي المــكان والزمــان عــىل نطــاق شــهري 

مليــار مــ�ت مكعــب. نــزول الأمطــار متغــ�ي للغايــة �ف
ي أقــى الجنــوب إىل 

اوح المتوســط الســنوي مــن أقــل مــن 100 مليمــ�ت �ف وســنوي. يــ�ت
ي إمــدادات 

ف دراهــم. تــأ�ت ي بمنطقــة عــ�ي ي أقــى الشــمال الغــر�ب
أكــ�ش مــن 1500 مليمــ�ت �ف

ــة  ــا المناخي ــن خــالل جوانبه ة م ف ــ�ي ــة متم ــن أربعــة مناطــق طبيعي ــاه الســطحية م المي
ــة. ــة والجيولوجي ــة والجيومورفولوجي والهيدرولوجي

ي أقــى الشــمال، بالرغــم مــن كونهــا ل تمثــل ســوى 3 ٪ فقــط مــن المســاحة الجمليــة 
�ف

للبــالد، فإنهــا توفــر إمــدادات مــن الميــاه الســطحية بمتوســط 960 مليــون مــ�ت مكعــب 
ي الســنة ، مــا يمثــل 36 ٪ مــن إجمــاىلي إمكانــات البــالد مــن الميــاه الســطحية.

�ف

 أمــا بالنســبة لمنطقــة الشــمال، الــذي يمثلــه حــوض مجــردة والوطــن القبــىلي ومليــان، 
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ي الســنة ، مــا يمثــل 46 ٪ مــن إجمــاىلي إمكانــات الميــاه 
فيوفــر 1230 مليــون مــ�ت مكعــب �ف

. لسطحية ا

تضــم منطقــة الوســط مســاقط ميــاه أوديــة نبهانــة ومــرق الليــل و زرود  والســاحل، 
ي 

ي توفــر  مــوارد مائيــة ســطحية ســنوية تقــدر بحــواىلي 320 مليــون مــ�ت مكعــب �ف
و الــ�ت

الســنة ، أي مــا يقــدر بحــواىلي 12٪ مــن جملــة المــوارد المائيــة الســطحية عــىل المســتوى 
. ي

الوطــ�ف

ــ�ش  ــ�ب أك ــه يعت ــ�ي ان ــالد ،غ ــة للب ــاحة الإجمالي ــن المس ــواىلي 62 ٪ م ــوب ح ــل الجن يمث
المناطــق نــدرة للميــاه الســطحية، حيــث يســاهم بمــوارد غــ�ي منتظمــة، تقــدر بحــواىلي 
مكانــات الوطنيــة مــن  ي الســنة ،أي  6 ٪  فقــط مــن إجمــاىلي الإ

190 مليــون مــ�ت مكعــب �ف
الميــاه الســطحية.

ي أقــى الشــمال والشــمال 
لتعبئــة هــذه المــوارد المائيــة الســطحية، وخاصــة بمنطقــ�ت

ع  مكانــات المائيــة الســطحية الوطنيــة، �ش باعتبارهمــا يوفــران حــواىلي 82 بالمائــة مــن الإ
ي مطــ�ي بفرنانــة 

ي انجــاز ســدود منــذ 1932 مــن طــرف المســتعمر مــن خــالل ســدي بــ�ف
�ف

ي 
ــىل الأرا�ف ــطوا ع ــن س ــن الذي ــدة المعمري ــاء لفائ ــ�ي الم ــوان لتوف ــ�ي بزغ ــد الكب وس

الفالحيــة مــن أصحابهــا، وتواصــل انجــاز الســدود بعــد 1956 وخاصــة بوليــات جندوبــة 
رت والــكاف.   ف وباجــة و بــ�ف

يــة  ي إطــار خطــة ع�ش
ي لتعبئــة المــوارد المائيــة، �ف

كمــا تــم إعــداد وتنفيــذ برنامــج وطــ�ف
ى  ــ�ب ــدود ك ي س

ــار �ف مط ــاه الإ ــن مي ــة م ــة ممكن ــ�ش كمي ــع أك ــدف تجمي 2000-1990، به
ات جبليــة وفــق الكميــة المتوفــرة والخصوصيــات الجيولوجيــة  أو ســدود تليــه أو بحــ�ي

وع. ــة بالمــ�ش ــة للمناطــق المعني والجيوهيدرولوجي

ــد  ــاز س ــم انج ــن ت ــة، أي وان وقفص ــ�ي ــل الق ــة مث ــق داخلي ــة مناط ــملت الخط ــد ش لق
ســيدي عيــش        والــذي تقــدر طاقــة اســتيعابه بحــواىلي 25 مليــون م3، و ســد بفــم 

ــون م3 ــة بحــواىلي 10 ملي ــة بتمغــزة بطاق الخنق

ــة الســطحية  ــات المائي مكان ــن الإ ــة م ــة حــواىلي 90 بالمائ ــن تعبئ ــج م نام ــن هــذا ال�ب مك
ــاه  ي المي

ــا بعــد �ف ــ�ي فيم ــه وجــب التفك ي ان
ــا يعــ�ف .مم ي

المتاحــة عــىل المســتوى الوط�ف
ــاوز 100  ــتغالل تتج ــب اس ــة نس ــاه الجوفي ــاوزت المي ــا تج ــة بعدم ــطحية، خاص الس

ــد. ــط و البعي ــدى المتوس ــىل الم ــتدامتها ع ــدد اس ــا يه ــة مم بالمائ
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ي بمنطقــة أم القصــاب بقفصــة ســنة 1996، 
كمــا وجــب التذكــ�ي بانجــاز أول ســد جــو�ف

ــة  ــدة المائي ــاه الســيالن إىل المائ ــة بشــكل يســهل وصــول مي ــة المنطق ي تهيئ
ــل �ف ويتمث

ــاء  ــة أنجــع ســد للم ــد المائي ــ�ب الموائ ــن. وتعت ــت ممك ــل وق ــة وبأق ــ�ب نســبة ممكن بأك
ــة التبخــر.  لنعــدام إمكاني

ي تونــس الخزانــات التقليديــة لتجميــع الميــاه الســطحية ) 34 ســد كبــ�ي 
تعتــ�ب الســدود �ف

ة  مــن هــذه الميــاه  بطاقــة خــزن تقــدر بحــواىلي 1.9 مليــار م3 (، خاصــة أن النســبة الكبــ�ي
ــات  ــا إمكان ــر به ي ل تتوف

ــ�ت ــمال، ال ــمال والش ــى الش ــق أق ــرة بمناط ــطحية متوف الس
جيولوجيــة وجيومرفولوجيــة للســدود الجوفيــة مثــل منطقــة أم القصــاب بقفصــة. 

ي 
ى وطاقــة اســتيعابها والمســاحات الــ�ت ويمكــن أن نســتعرض أهــم الســدود الكــ�ب

: ــاىلي ــدول الت ــالل الج ــن خ ــاء م ــن الم ــا لتخزي ــا  أحواضه تحتله

الجدول رقم 2 :
أهم السدود وطاقة استيعابها)*(

طاقة االستيعاب مليون م3مساحة الحوضالمنطقةاسم السد

1030080 كلم2الكافمالق

7950500 كلم2باجةسيدي سالم

اق 885300 كلم2باجةسيدي ال�ب

17780 كلم2جندوبةبربرة

ي مط�ي
103130 كلم2جندوبةب�ف

ف رتجوم�ي ف 41880 كلم2ي�ف

رتسجنان ف 367110 كلم2ب�ف

12730 كلم2سليانةلخماس

437130 هكباجةكساب

وانسيدي سعد 8950130 كلم2الق�ي

وانالهوارب 112080 كلم2الق�ي

واننبهانة 85560 كلم2الق�ي
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190025 كلم2قفصةسيدي يعيش

8010 كلم2تمغزةفم الخنقة
ي للبيئة لسنة 2008 – إصدار وزارة البيئة سنة 2009

)*(المصدر: التقرير الوط�ف

ــدد  ــح ع ــاه الســطحية، أصب ــن مصــادر المي ــة م ــة 90 بالمائ ــام، وبعــد تعبئ بشــكل ع
: ــاىلي ــدول الت ــا الج ــا يبينه ي كم

ــ�ف ــتوى الوط ــىل المس ــطحية ع ــاه الس ــات المي خزان

الجدول رقم 3*:
ي تونس ) 2015 (

عدد الخزانات المائية �ف

ات التليةالسدود التليةالسدود المتوقعة  2020 السدود الموجودة البح�ي

3411230894

اتيجية حول الماء أفق 2030 س�ت )*(:الدراسة الإ

ــة  ــاه الممكن ــة المي ــان كمي ــق 2030 ، ف ــاء أف ــول الم اتيجية ح ــ�ت س ــة الإ ــا للدراس وطبق

: تعبئتهــا أفــق 2030 بالمقارنــة مــع المــوارد القابلــة للتعبئــة موضحــة بالجــدول التــاىلي

الجدول رقم 4 :
تطور موارد المياه السطحية المعبأة بالمليون م3)*(

إمكانيات م.م2
الموارد القابلة 
للتعبئة م .م3

الموارد المعبئة)م . م3(

201020202030

27002100190018201800

)*(: نفس المصدر السابق

كمــا أنجــزت تجــارب للتغذيــة الصطناعيــة للموائــد المائيــة الجوفيــة منــذ ســنة 1992، 
ــل  ــة، لتص ــد الجوفي ــا بالموائ ــاه اصطناعي ــن المي ــون م3 م ــحن 23.4 ملي ــم ش ــن ت أي

ــون م3. ــواىلي 47 ملي ــنة 2007 إىل ح ــة س الكمي
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:   لقد تم خالل هذه المدة شحن 21 طبقة مائية جوفية موزعة كما يىلي

- الشمال بنسبة 26 بالمائة من جملة المياه المشحونة  
- الوسط  بنسبة 66 بالمائة من جملة المياه المشحونة  
- الجنوب بنسبة 6 بالمائة من جملة المياه المشحونة  

ي التغذيــة الصطناعيــة 
ي اســتعملت �ف

مثلــت الميــاه المعالجــة بمحطــات التطهــ�ي والــ�ت
للموائــد الجوفيــة فقــط 2 بالمائــة مــن الكميــة الجمليــة للميــاه المعنيــة بهــذه العمليات. 
ــدرة  ــنويا والمق ــة س ــاه المعالج ــة المي ــع كمي ــة م ــدا بالمقارن ــة ج ــبة ضعيف ــي نس وه

بحــواىلي 320 مليــون م3

يمكننــا أن نلخــص تطــور تعبئــة المــوارد المائيــة الجوفيــة والســطحية بالبــالد التونســية 
: مــن 1956 إىل حــدود 2020 بالجــدول رقــم 5 التــاىلي

الجدول رقم 5 :
تطور تعبئة الموارد المائية بتونس من 1956 إل 2020)*(

19561990200820152020

5002600410043004600الكمية م. م3

النسبة من إجمالي الموارد 
المتاحة

857889095

317293444عدد السدود

022224230275عدد السدود التلية

ات الجبلية 083827894950عدد البح�ي

5501800501754006000عدد االآبار العميقة

2000100000138000138000140000عدد االآبار السطحية
اتيجية ي تونس أفق 2030 – معهد الدراسات الس�ت

اتيجية حول الماء �ف س�ت )*(:الدراسة الإ
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2 - استعماالت الماء في تونس
ــرات،  ــذ 1956 إىل ســنة 2015 بحــواىلي 8 م ــس من ــة بتون ــوارد المائي ــة الم تطــورت تعبئ
ــاه  اب أو المي ــ�ش ــاه ال ــبة لمي ــواء بالنس ــاء س ــىل الم ــب ع ــاع الطل ــا بارتف ــك ارتباط وذل

ي الأنشــطة القتصاديــة الأساســية مــن فالحــة وصناعــة وســياحة و خدمات.
المســتعملة �ف

ي القطاعات التالية:
ويمكن ح� الستعمالت الأساسية للماء �ف

- السكن  
-  الصناعة  

- الفالحة  
- السياحة  

بشــكل عــام يمكــن حــ� نســب الســتهالك مــن المــاء حســب القطاعــات خــالل الثــالث 
: ة  كــم يــىلي ســنوات الأخــ�ي

اب: 13.5 بالمائة من أجماىلي الموارد • الماء الصالح لل�ش  
• الفالحة : 77 بالمائة  
• الصناعة: 8 بالمائة  

• السياحة 1.5 بالمائة  

ــتوى  ــىل المس اب ع ــ�ش ــة لل ــاء المخصص ــة الم ــول أن كمي ــن الق ــام، يمك ــة الأرق بلغ
ــمية  ــادر الرس ــق المص ــون م3، وف ــواىلي 470 ملي ــت ح ــال بلغ ــنة 2016 مث ي لس

ــ�ف الوط
ف اســتهلك القطــاع الفالحــي حــواىلي 2.2 مليــار  ي حــ�ي

لــوزارة الفالحــة و المــوارد المائيــة، �ف
م3. وتراجــع الســتهالك الســياحي مــن المــاء، نظــرا للظــروف الســتثنائية الــذي يمــر بهــا 

ــون م3.  ــة فقــط أي حــواىلي 76 ملي إىل حــواىلي 2 بالمائ

ــاج  ــف إنت ــط لتوق ــة فق ــاء إل 5 بالمائ ــن الم ــي م ــتهالك الصناع ــاوز الس ــم يتج ــا ل كم
الفســفاط ونشــاط الصناعــات المرتبطــة بــه، إضافــة إىل غلــق العديــد مــن الصناعــات 

ــة. ــات الغذائي ــد والصناع ــيج والجل ــاء كالنس ــتهلكة للم المس

ي كــون اكــ�ب الأقطــاب 
ي هــذا الجانــب، والمتمثــل �ف

لكــن وجــب طــرح ســؤال محــوري �ف
ي تونــس ل تتوفربهــا مــوارد مائيــة، فمــن أيــن وكيــف 

الســكانية والصناعيــة والخدماتيــة �ف
يصلهــا المــاء لتغطيــة حاجياتهــا الســكانية و الصناعيــة والخدماتيــة وكذلــك الفالحيــة؟
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ى والوطــن القبــىلي ومنطقــة الســاحل وصفاقــس، بالمــاء بواســطة  ود تونــس الكــ�ب ف ــ�ت ت
ــة  ــمال المعبئ ــمال والش ــى الش ــاه أق ــا مي ــول بمقتضاه ــدة تح ــة ومعق ــبكة متكامل ش

ــق. ــذه المناط ــدود إىل ه بالس

ى، كمــا  ة لتونــس الكــ�ب ي مطــ�ي وكســاب مبــا�ش
حيــث تحــول مثــال الميــاه مــن ســد بــ�ف

يتــم تحويــل ميــاه ســدود أقــى الشــمال إىل ســد ســجنان الــذي بــدوره يحــول مياهــه 
تقــال  ى والســاحل وصفاقــس. كمــا تســقى  أشــجار ال�ب ، ومنــه إىل تونــس الكــ�ب ف إىل جومــ�ي
ــم  ي ت

ــ�ت ،  وال ــىلي ــن القب ــردة – الوط ــاة مج ــ�ب قن ــمال ع ــاه الش ــن مي ــىلي م ــن القب بالوط
ــة الســبعينات.  ي بداي

أنشــاؤها �ف

ــم  ــون م3(، أه ــل إىل 286 ملي ــزن تص ــة خ اق )بطاق ــ�ب ــيدي ال ــد س ــا س ــ�ب حالي ويعت
، وذلــك  ف ف الماضيتــ�ي ى خــالل الســنت�ي اب لتونــس الكــ�ب مصــدر للميــاه الصالحــة للــ�ش
. ىلي

ف ي الســدود ونوعيــة مياهــه الجيــدة خاصة لالســتعمال المــ�ف
بســبب تراجــع مخــزون بــا�ت

ــط  ــة إىل الخط ــس، إضاف ي تون
ــاء �ف ــة للم ــة والنوعي ــة الكمي ــذه الأهمي ــام ه ــن، وأم لك

ــس  ي نف
ــة �ف ــة والهام ــة الحساس ــوارد الطبيعي ــذه الم ــة ه ــت حماي ي حاول

ــ�ت ــج ال ام وال�ب
ــي�ي  ــ�ف والتس ــن الت ــن حس ــاتيا  يضم ــا ومؤسس ــارا قانوني ــد إط ــل يوج ــت. فه الوق

ــي ؟ ــوي والجتماع ي والتنم
ــا�ت ــ� الحي ــذا العن ــة له والحماي

3 - اإلطار القانوني والمؤسساتي للماء في تونس
ي للماء:

طار القانو�ف 3.1 - االإ

ه  المــاء باعتبــاره مصــدرا للحيــاة وعنــ�ا حيويــا للحركــة القتصاديــة والجتماعيــة، اعتــ�ب
دســتور 2014 حــق للمواطــن وواجــب عــىل الدولــة والمجتمــع. حيــث نــص الفصــل 44 
ي المــاء مضمــون، المحافظــة عــىل المــاء و ترشــيد اســتغالله 

مــن الدســتور أن » الحــق �ف
واجــب عــىل الدولــة والمجتمــع”.

كمــا وجــب التأكيــد عــىل أن المــاء أصبــح عنــ�ا أساســيا للتمتــع بحيــاة كريمــة وعامــال 
حيويــا للعديــد مــن الحقــوق الأخــرى كالصحــة وإطــار عيــش كريــم.

ــة  ــىل أحقي ــة ع ــة و الثقافي ــة والقتصادي ــوق الجتماعي ــدوىلي للحق ــد ال ــد العه ــا أك كم
ــه مــن الحفــاظ عــىل  ب، تمكن ــاه الــ�ش ــة مــن مي ــة كافي كل شــخص الحصــول عــىل كمي
ي اتخــاذ التدابــ�ي 

الصحــة الأساســية. كمــا شــدد العهــد الــدوىلي عــىل مســؤولية الــدول �ف
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ف ســبل  ي إنتــاج الغــذاء وضمــان الصحــة  تامــ�ي
الالزمــة لضمــان توافــر المــاء لســتخدامه �ف

العيــش.  

ي تونــس، تــم منــذ 1975 إصــدار 
ونظــرا لهــذه الأهميــة الحياتيــة والجتماعيــة للمــاء �ف

ي تتضمــن 7 أبــواب و 160 فصــال، حــددت 
مجلــة الميــاه بتاريــخ 31 مــارس 1975، والــ�ت

ي المــاء وكيفيــة تنظيــم الســتفادة منــه واســتغالله. ولكنهــا 
بشــكل كبــ�ي طــرق التــ�ف �ف

ي المــاء. بــل تعاملــت معــه كمعطــى طبيعــي بقطــع النظــر 
لــم تقــر رصاحــة بالحــق �ف

ي 
عــىل اســتعمالته أو ندرتــه أو طــرح الحلــول الكفيلــة بجعلــه حقــا وعنــ�ا أساســيا �ف

العدالــة الجتماعيــة بشــكل عــام.  

ة، وخاصــة  يــن ســنة الأخــ�ي ي شــهدتها البــالد خــالل الع�ش
ى الــ�ت أمــام التحــولت الكــ�ب

ــان  ــل 44 ، ف ــق الفص ــتوري وف ــق دس ــاء كح ــرار الم ــد إق ــي 2011، وبع ــد14 جانف بع
مجلــة الميــاه لــم تعــد مواكبــة لــكل هــذه التحــولت الجتماعيــة والقانونيــة والطبيعيــة 
ي البــالد. لذلــك قــام المختصــون بــوزارة الفالحــة بإعــداد 

المتعلقــة بنــدرة المــاء �ف
ف الــوزارات كالعــادة، دون  وع جديــد لمجلــة الميــاه وهــو الآن بصــدد النقــاش بــ�ي مــ�ش
ــأرسه  ــع ب ــم المجتم ــة ته ــق بقضي ي تتعل

ــ�ت ــة ال ــول المجل ــي ح ــوار مجتمع ــح ح فت

ــة.   ــه القادم وبأجيال

ــ�ي  ــب التذك ــه وج ــس، فان ي تون
ــاء �ف ــام للم ي ع

ــو�ف ــار قان ــاه كإط ــة المي ــب مجل إىل جان
ــوث، وهــي المواصفــات التونســية  ــة المــاء مــن التل بوجــود مواصفــات تونســية لحماي
ــنة 1989،  ــادرة س ــي والص ــط الطبيع ي المحي

ــاه �ف ــف المي ــة بت�ي NT 10602  المتعلق
ي 

إضافــة إىل المواصفــات التونســية NT10603  المتعلقــة باســتعمال الميــاه المعالجــة �ف
النشــاط الفالحــي.

ــه،  ــه وأحكام ــق مقتضيات ــاتيا لتطبي ــارا مؤسس ــب إط ، يتطل ي
ــو�ف ــار القان ط ــذا الإ ــن ه لك

ي لهــا عالقــة بالتــ�ف والتســي�ي وحمايــة 
وتحقيــق أهدافــه. فمــا هــي المؤسســات الــ�ت

ي تونــس؟
المــاء �ف

ي للماء 
طار المؤسسا�ت 3.2 - االإ

ي المجتمــع و التنميــة بشــكل عــام، إضافــة إىل تعــدد 
أمــام أهميــة المــاء ودوره �ف

ي قطــاع المــاء إىل أربعــة:
ي التونــ�ي �ف

طــار المؤسســا�ت ي مجالــه، انقســم الإ
ف �ف المتدخلــ�ي
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 1 - المؤسســات المعنيــة بالتــ�ف والبحــث: وهــي وزارة الفالحــة والمــوارد المائيــة 
دارات العامــة الراجعــة لهــا بالنظــر مثــل: والإ

ى: المعنيــة بدراســة وانجــاز الســدود  دارة العامــة للمشــاريع المائيــة الكــ�ب   االإ
ــة  ــرى المتعلق ــة الأخ ــ�ف التحتي ات والب ف ــ�ي ــه، وكل التجه ــاء و نقل ــل الم ــبكات تحوي وش

بالمــاء وخاصــة الميــاه الســطحية

دارة العامــة للمــوارد المائيــة: المكلفــة بدراســة المــوارد المائيــة الجوفيــة    االإ
اف عــىل الحفــر والتنقيــب عــىل المــاء  �ش خاصــة و البحــث والإ

ــال  ي مج
ــث �ف ــف بالبح ــة: المكل ــوارد المائي ــم للم ــوث والتقيي ــب البح   مكت

ــة اســتغاللها ــار و مراقب ــر الآب ــص لحف اخي ــاء وإســداء ال�ت الم

كــة الوطنيــة الســتغالل و توزيــع الميــاه: وهــي المؤسســة العموميــة المكلفــة   2 - ال�ث
باســتغالل و توزيــع الميــاه المنتجــة مــن طــرف مصالــح وزارة الفالحــة الســالفة الذكــر.

كة الوطنية لستغالل وتوزيع المياه SONEDE بتاريخ 02 جويلية 1968. وتم إحداث ال�ش

تها من خالل الأرقام التالية لسنة 2016: وبعد 50 عاما من إحداثها، يمكن تلخيص مس�ي

: 2.8 مليــون منخــرط منهــا 2.1 مليــون مســاكن و 700 ألــف  ف  - عــدد المنخرطــ�ي
ي مجــال الصناعــة والخدمــات

منخــرط �ف
- كمية المياه المستغلة: 653.7 مليون م3 سنة 2016

- كمية المياه الموزعة لسنة 2016: 592 مليون م3
-  كمية المياه المستهلكة والمفوترة: 441.2 مليون م3

- نسبة الربط الوطنية :97 بالمائة
- نسبة الربط بالمناطق العمرانية: 99 بالمائة

- نسبة الربط بالتجمعات الريفية : 92 بالمائة
- طول الشبكة الوطنية لتوزيع المياه: 53161 كلم

اب: 16 - عدد محطات معالجة مياه ال�ش
ــة  ــة وجرب ــكل مــن قابــس وجرجيــس وقرقن ــاه: 11 ب ــة المي - عــدد محطــات تحلي

ــىلي وســوق الأحــد ودوز وبلخــ�ي ــارث ومطماطــة وقب ــردان وم وبنق
- كميــة الميــاه المحــالت: 98700 م3 /يــوم، وهــي ل تمثــل ســوى 5 بالمائــة مــن 

كــة ســنويا كميــة الميــاه المســتغلة مــن طــرف ال�ش
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اب: 6613  ــ�ش ــح لل ــاء الصال ف إيصــال الم ــ�ي ــون بتام ــن يقوم ــوان الذي ــدد الأع - ع
كــة الوطنيــة لســتغالل وتوزيــع الميــاه توفــر عــون  ي أن ال�ش

عــون، وهــو مــا يعــ�ف
ي مجــال 

واحــد لــكل 423 منحــرط، وهــو مــؤ�ش ضعيــف يفــ� تدهــور الخدمــات �ف
. ف المــاء وطــول مــدة إيصالــه للمنخرطــ�ي

ONAS3 - الديوان الوطني للتطهير
هــو مؤسســة عموميــة أحدثــت بتاريــخ 03 أوت 1974، وكانــت مهمتهــا  تجميــع الميــاه 
ــخ 14  ــون بتاري ــىف القان ــن بمقت . ولك ــ�ي ــا بمحطــات التطه ه ــة وتطه�ي ــة الملوث الصحي
ي 

ي الوطــ�ف
ي للتطهــ�ي مكلــف بحمايــة الوســط المــا�أ

أفريــل 1993 ، أصبــح الديــوان الوطــ�ف
بمــا فيــه معالجــة الميــاه الصحيــة الملوثــة و الميــاه الصناعيــة، إضافــة كل مقاومــة كل 

. ي
مصــادر التلــوث بالوســط المــا�أ

ي الأرقــام 
ي للتطهــ�ي �ف

ــوان الوطــ�ف ة الدي ــا، يمكــن تلخيــص مســ�ي وبعــد حــواىلي 44 عام
ــة:  التالي

: 16337 كلم • طول الشبكة الوطنية للتطه�ي
• عدد محطات الضخ: 760

• عدد محطات التطه�ي 115 
ف بشــبكة التطهــ�ي 1.8 مليــون منخــرط أي حــواىلي 65 بالمائــة  • عــدد المنخرطــ�ي

اب.  مــن منخرطــي الشــبكة الوطنيــة للميــاه الصالحــة للــ�ش

ــون م3 ســنة  ــة: 260 ملي ــة المجمعــة بالشــبكة الوطني ــاه الصحي ــة المي • كمي
2016

: 255.2 مليون م3  • كمية المياه المعالجة بمحطات التطه�ي
ي للتطهــ�ي يخصــص عــون 

• عــدد الأعــوان: 3775 عــون أي أن الديــوان الوطــ�ف
لــكل 476 منخــرط، وهــو مــؤ�ش ضعيــف جــدا، ل يمكــن أن يســمح بتقديــم 
ــوث.  ــن التل ــة م وة المائي ــ�ش ــي ال ــن أن يحم ــاىلي ل يمك ــدة و بالت ــ�ي جي ــات تطه خدم
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4 - المؤسســات المعنيــة بالتدخــل  والمراقبــة لحمايــة المــوارد 
المائيــة:

ــة  ــة بمراقب ــات أو المكلف ــة الفيضان ي حال
ــل �ف ي تتدخ

ــ�ت ــوزارات ال ــات وال ــي المؤسس وه
ي يمكــن أن تلــوث المــوارد المائيــة، إضافــة إىل الــوزارات المعنيــة بتمويــل 

الأنشــطة الــ�ت
انجــاز المشــاريع المائيــة. و هــذه المؤسســات هــي:

ف مــن خــالل إدارة الميــاه العمرانيــة المكلفــة بحمايــة المــدن  • وزارة التجهــ�ي
مــن الفيضانــات

ي 
ــة المكلــف بالتدخــل �ف ــة المدني ــوان الحماي ــة مــن خــالل دي • وزارة الداخلي

حــال الفيضانــات 

• وزارة شــؤون البيئــة مــن خــالل الوكالــة الوطنيــة لحمايــة المحيــط المكلفــة 
بمراقبــة كل الأنشــطة الملوثــة، وإلــزام أصحابهــا بتطبيــق المواصفــات التونســية 

المعنيــة بحمايــة المــوارد المائيــة

مكانات المالية لحماية المياه وتعبئتها  • وزارة المالية المعنية بتوف�ي الإ
ي ختام هذا المحور، وجب الوقوف عىل النقاط التالية:

�ف

ــارص  ــل هــو احــد العن ــط، ب ي فق
ــا�ت ــ� حي ــس مجــرد عن ــس لي ي تون

ــاء �ف • الم
الأساســية للتنميــة، ومحــدد لمــدى تحقيــق العدالــة الجتماعيــة وإطــار عيــش 

ســليم

ي و طبيعــة 
• تاريخيــا، تونــس بلــد يشــكو نــدرة المــاء ارتباطــا بالموقــع الجغــرا�ف

ي هــذه البــالد اثبــت انــه قــادر عــىل 
نســان �ف المنــاخ، ولكــن التاريــخ الطويــل لالإ

ي المــوارد المائيــة بــل انــه اســتطاع صنــع حضارات 
التأقلــم و التــ�ف الحكيــم �ف

متعاقبــة حــول مصــادر المــاء المتوفــرة

• ولكــن ســوء التــ�ف إىل درجــة الهــدر، والفســاد لهذا المــورد الحيــوي، إضافة 
ة، جعل  ي مجــالت ليــس لهــا عالقــة بالتنميــة المجتمعيــة المبــا�ش

إىل اســتغالله �ف
ــة  ــة صعب ة القادم ــ�ت ــل الف ــا يجع ، مم ي

ــا�أ ــط الم ــة الضغ ــل مرحل ــالد تدخ الب
ايــدة  ف تتطلــب وضــع سياســات        وبرامــج جديــة لتوفــ�ي الحاجيــات الم�ت
للمــاء مــن طــرف الســكان، وإل فــان احــد أهــم أركان الســلم الجتماعــي ســتكون 

مهــددة.
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ي 
ــاد �ف ــان ح ــدد بنقص ــح مه ــق أصب ــن المناط ــد م ي العدي

ــع �ف ــا أن الوض • كم
اب و ذلــك مــن خــالل النقطــاع المتكــرر للمــاء ولمــدة  ــاه الصالحــة للــ�ش المي
ــن  ــق وع ــذه المناط ي ه

ــاء �ف ــتقبل الم ــن مس ــاءل ع ــا نتس ــا يجعلن ــة، مم طويل
ــالد.  ي الب

ــة �ف ــة اجتماعي ــق عدال ــة تحقي ــن إمكاني ــاة وع ــة الحي ديموم

ــ�ش  ــل أك ــة، تمث ــذه الدراس ــوع ه ــي موض ــوض المنجم ــة الح ــل منطق • لع
ة  ــا�ش ــارا مب ــف آث ــا خل ــاء ، مم ــن للم ي مــن النقطــاع المزم

ي تعــا�ف
ــ�ت المناطــق ال

ــام. ــكل ع ــش بش ــار العي ــي وإط ــي والصح ــتوى الجتماع ــىل المس ع

• فهــل يعــود هــذا الوضــع لقلــة المــوارد المائيــة الطبيعيــة بمنطقــة الحــوض 
ي نــدرة الماء؟ أم أن المســألة 

المنجمــي؟ أم أن اســتغالل الفســفاط قــد ســاهم �ف
وة المائيــة  مرتبطــة بالسياســات العامــة للدولــة وبضعــف الســتغالل الأمثــل للــ�ش

ي المنطقــة بهــذا المجــال الحيــوي؟ 
وقلــة الســتثمارات �ف
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مقدمة
ي للبــالد التونســية، فإننــا نتحــدث  عندمــا نتحــدث عــن المــاء بمنطقــة الجنــوب الغــر�ب
ي بهــذه المنطقــة. فمنطقــة قفصــة، 

عــن احــد أهــم العنــارص المحــددة للوجــود الســكا�ف
ذات المنــاخ الجــاف والشــبه الصحــراوي، لــم تكــن منطقــة وفــرة للمــاء بــل بالعكــس 
ــاء  ــدرة للم ــد شــكلت هــذه الن ــاء. ولق ــدرة الم ــن ن ــدم م ــذ الق ــت من ــة عان ــا منطق أنه
ي مصــادر الميــاه وحمايتهــا والعمــل عــىل 

ا لســكان هــذه المنطقــة للتحكــم �ف حافــزا كبــ�ي
ي رهــان  اســتغاللها بشــكل رشــيد ومجــدي. لذلــك كســب ســكان منطقــة الجنــوب الغــر�ب
ي جفافهــا و قحطهــا 

المــاء والحيــاة وأسســوا بهــذه الربــوع واحــات نافســت الصحــراء �ف
و صعوبــة الحيــاة بهــا. 

ــة الحــوض المنجمــي  ــام ومنطق ــة قفصــة بشــكل ع ــة لجه ــات المائي مكان ــا هــي الإ فم
بشــكل خــاص؟

1 - معطيات عامة حول والية قفصة :
ــواىلي  ــدر بح ــاحة تق ــىل مس ــية، ع ــالد التونس ي للب ــر�ب ــوب الغ ــة بالجن ــة قفص ــع ولي تق
7807 كلــم2، ويحدهــا غربــا الحــدود الجزائريــة ومــن الشــمال الق�يــن ومــن الشــمل 
ي قبــىلي مثلمــا تبينــه 

�ت ي ســيدي بوزيــد ومــن الجنــوب تــوزر ومــن الجنــوب الــ�ش
�ت الــ�ش

ــة: الخارطــة التالي
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دارية لوالية قفصة خارطة رقم 1: الحدود التاريخية واالإ

ي لسنة 2014 حواىلي 344500 ساكن. 
عدد سكان ولية قفصة وفق التعداد السكا�ف

ــع  ي توزي
ف �ف ــ�ي ــ�ي متكافئ ف وغ ــ�ي ف مختلف ــ�ي ــا لمجال ــة، احتضانه ات الولي ف ــ�ي ــن أهــم مم م

وات: ــ�ش ال

ي بمــادة الفســفاط المســتغل منــذ حــواىلي 131 عامــا، 
ي الغــ�ف - المجــال الجنــو�ب

ويشــمل مناطــق الرديــف والمتلــوي وأم العرائــس والمظيلــة

ــذي بقــي  ــع الفالحــي والريفــي، وال ــه الطاب - المجــال الشــماىلي المســيطر علي
، ويشــمل مناطــق قفصــة الشــمالية والســند  ي مهمشــا أكــ�ش مــن المجــال الجنــو�ب

والقطــار وزنــوش وســيدي عيــش وبلخــ�ي  

تاريخيــا ســيطرت عــىل المنطقــة الطابــع الفالحــي التقليــدي والبعــد الرعــوي، نظــرا لقلة 
ف المناطــق  ــ�ي ــاه الســيالن، فــكان ســكان هــذه المنطقــة يتنقلــون ب المــوارد وخاصــة مي
اب  ي يســتعملونها للــ�ش

ــ�ت ــاه ال ــا عــن المراعــي ومواقــع تواجــد المي ــا بحث شــمال وجنوب
بــل. ولســقي الأغنــام والإ
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ي لهــا أبعــاد 
لــم تكــن إل مدينــة قفصــة وواحتهــا، المنطقــة الســكنية المتطــورة، والــ�ت

الســتقرار والعمــل والتنميــة بشــكل عــام.

لكــن، ومنــذ ســنة 1883، تاريــخ اكتشــاف الفســفاط، بــدأت المنطقــة تشــهد تحــولت 
جذريــة    وهيكليــة عــىل المســتوى القتصــادي والجتماعــي. حيــث أن الســكان الرحــل 
ــذه  ــدؤوا بالســتقرار به ــد ب ــة، ق ــس والمظيل ــوي وأم العرائ ــف والمتل ــق الردي بمناط
ــكل  ــك تتشــكل مــدن ب ــدأت تبعــا لذل ــة اســتخراج الفســفاط. وب ك المــدن والعمــل ب�ش
فيهيــة. و بعــد حــواىلي 30 عامــا مــن اكتشــاف  مقوماتهــا الســكنية والخدماتيــة وال�ت
ا عــىل  ي اســتغالله، شــهدت مــدن الحــوض المنجمــي تطــورا كبــ�ي

وع �ف الفســفاط والــ�ش
ي 

ــ�ت ــدن ال ــق هــذه الم ــن خل ــو م ــار الفســفاط ه ــن اعتب ــاىلي يمك ــتويات . وبالت كل المس
ــة قفصــة. ــة مــن ســكان ولي ــوم 32 بالمائ ــل الي تمث

ــتغالل  ــىل اس ة ع ــا�ش ات مب ــ�ي ــة ككل، تأث ــة بالمنطق ــولت العمراني ــذه التح ــا كان له كم
ــكان  ــرف الس ــن ط ــه م ــة إلي ــت الحاج ــذي ارتفع ــاء ال ــة الم ــة وخاص وات الطبيعي ــ�ش ال

ــفاط. ــي للفس ــتخراج الصناع والس

وة المائية بمنطقة قفصة أول وبالحوض المنجمي ثانيا؟  فما هي حقيقة ال�ش

2 - الموارد المائية بقفصة
ي تتجــاوز ســنويا 

ف المنــاخ بوليــة قفصــة عمومــا بالجفــاف وقلــة التســاقطات الــ�ت يتمــ�ي
ي الســنة. ممــا اثــر عــىل المــوارد 

200 مــم، مــع نســبة تبخــر مرتفعــة تتجــاوز 1300مــم �ف
. كمــا كان لهــذا الطابــع  المائيــة الســطحية وقلــص مــن النشــاط الزراعــي البعــىلي
ــة  ي ــا�ش عــىل اســتقرار الســكان وطبيعــة الأنشــطة الب�ش ه المب ــ�ي المناخــي الصعــب تأث
ي الشــمال عــىل النشــاط 

ي الجنــوب عــىل اســتغالل الفســفاط، و�ف
بالوليــة، الــذي تركــز �ف

مــكان  ي لــم يكــن بالإ
الفالحــي الســقوي مســتغال الميــاه الجوفيــة المتوفــرة بالجهــة، والــ�ت

ــة  ــاء كطاق ــتغالل الكهرب ــر واس ــات الحف ــور تقني ــد تط ، إل بع ــ�ي ــكل كب ــتغاللها بش اس
ــة بقفصــة؟ ــاه الجوفي ــة. فكيــف وجــدت إذا هــذه المي فعال

ي 
ــق تطــور �ف ي بوجــود وســط مغل ــوب الغــر�ب ــة الجن ــع الجيولوجــي بمنطق ف الطاب ــ�ي يتم

شــكل جيولوجــي مقعــر. تــم تعبئــة هــذا الشــكل الجيولوجــي طيلــة مراحــل جيولوجيــة 
طويلــة بمــواد رســوبية طينيــة وكلســية، ثــم تكــون الفســفاط والجبــس ليغطيــا بشــكل 



45

كامــل هــذا المقعــر الجيولوجــي .

لالأطلــس  الأساســية  الوحــدة  الجيولوجــي  المســتوى  عــىل  منطقــة قفصــة  تمثــل 
.، الــذي تعــرض خــالل المرحلــة الجيولوجيــة Pliocène  إىل تشــكيالت              الأوســط التونــ�ي
ي تقســيم الحــوض الجيولوجــي بقفصــة بواســطة 

وانكســارات جيولوجيــة كانــت ســببا �ف
ــا: ــن هم ي ف كب�ي ــاري�ي ف انكس ــ�ي ــت بحادث ــق )Failles ( ارتبط ــن الفوال ــة م ــبكة هام ش

- الحادث النكساري )Accident Tectonique ( بقفصة الشمالية 
ي بقفصة الجنوبية - الحادث النكساري )Accident Tectonique ( الأطل�ي الجنو�ب

اتهــا  لقــد كان لهــذه النكســارات و التحــولت الجيولوجيــة الهامــة بالمنطقــة تأث�ي
ة عــىل تكــون وتوزيــع ونشــاط الموائــد المائيــة الجوفيــة بالمنطقــة بشــكل خــاص  المبــا�ش

ــة: ــه الخارطــة التالي ــا تبين ــام مثلم ــة بشــكل ع ــة الصحراوي و بالمنطق

خارطة رقم 2 : موقع قفصة بالنسبة للموائد المائية الصحراوية
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 ، ف تــ�ي ف كب�ي ف مائدتــ�ي لقــد أدت كل هــذه التحــولت الجيولوجيــة بمنطقــة قفصــة إىل تركــ�ي
يحدهــا فالــق قفصــة الكبــ�ي وهــو الــذي قســمهما إىل جزأيــن:

المائيــة الجوفيــة لقفصــة الشــمالية: وتشــمل منطقــة قفصــة  المائــدة   -
ــون  ــة ســنويا بحــواىلي 95.68 ملي ــا المائي ي  تقــدر مدخراته

ــ�ت الشــمالية والقطــار، وال
ــرض  ــا تتع ي أنه

ــ�ف ــا يع ــون م3 ، مم ــواىلي 96.2 ملي ــنويا ح ــا س ــتغل منه م3، ويس

لســتغالل يتجــاوز إمكانــات تجددهــا ويهــدد بذلــك ديمومتهــا واســتدامتها. 

إضافــة إىل هــذه المــوارد المائيــة الجوفيــة بقفصــة الشــمالية، فانــه تــم تعزيــز هــذه 

ــاه الســطحية منهــا: المــوارد الجوفيــة بانجــاز مصــادر للمي

• سد سيدي عيش بطاقة 25 مليون م3
ي طور النجاز بطاقة 20 مليون م3  

• سد وادي الكب�ي �ف
ي بمنطقة أم القصاب الفالحية

• سد جو�ف
ي لتغذية المائدة المائية • سد تىلي بكاف در�ب

- المائــدة المائيــة الجوفيــة لقفصــة الجنوبيــة: وتشــمل منطقــة الحــوض المنجمــي، 
ــم اســتغل حــواىلي  ــون م3، ويت ــا الســنوية بحــواىلي 25.1 ملي ــدر إمكاناته ي تق

ــ�ت و ال
ي حــدود 74 

ي أن هــذه المائــدة ل تســتغل إل �ف
18.74 مليــون م3 ســنويا . ممــا يعــ�ف

بالمائــة مــن إمكاناتهــا المائيــة المتجــددة ســنويا.

ي 2014          
ــن�ت ــالل س ــة خ ــة الجوفي ــوارد المائي ــن الم ــة م ــات الجه ــص إمكان ــن تلخي يمك

: ي الجــدول  التــاىلي
و2015  �ف
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الجدول رقم 6:
 تطور  الموارد المائية الجوفية و استغاللها بقفصة 2014-2015)*(

االأحواض
الموارد 
الجملية

الموارد 
الجملية 

االستغالل 
م.م3/سنة

االستغالل 
م.م3/سنة

20142015م.م3 /سنةل/ث
قطاع الفرعي للضفة 
اليم�ف لوادي سيدي 

عيش

250.80.370.36

165033.255.6656.49عبد السادق
قطاع فرعي لوادي 

سيدي عيش
50.20.39037

1103.55.398.50سبخة القطار
قسم  1 من وادي 

بياش
652.11.941.45

قسم  2 من وادي 
بيااش

2056.53.135.09

قسم  3 من وادي 
بيااش

100.300

2307.36.726.13ام العرائس –الرديف
56517.912.4412.63ام العرائس –الرديف

501.60.460.51سيدي منصور
2006.35.184.34شط الغرسة

401.30.220.23سبخة النوايل 
50.20.030.03سبخة النوايل
501.60.090.20سبخة النوايل

261082.592.0296.33الجملة 

 )*(: مكتب البحث و التقييم للموارد المائية- وزارة الفالحة و الموارد المائية -2016-
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 مــن خــالل هــذا الجــدول الــذي يرصــد تطــور المــوارد المائيــة الجوفيــة بقفصــة وتطــور 
ــدأت  ــا القــول أن الجهــة ب ي 2014 و2015 ، يمكنن

اســتغالل هــذه المــوارد خــالل ســن�ت
ي 2014 و 

ــك مــن خــالل تجــاوز الســتغالل لســن�ت ، وذل ي
ــة الضغــط المــا�أ تدخــل مرحل

مكانــات الموائــد المائيــة الجوفيــة وخاصــة العميقــة منهــا. وهــو مــا يطرح ســؤال  2015 لإ
ف العتبــار تطــور الطلــب  محوريــا حــول مســتقبل الجهــة مائيــا، وخاصــة إذا أخذنــا بعــ�ي
اب، أو لالســتغالل الصناعــي مــن  خــالل الســنوات القادمــة ســواء للمــاء الصالــح للــ�ش
ة  ة الأخــ�ي كــة فســفاط قفصــة بالحــوض المنجمــي الــذي يشــهد خــالل الفــ�ت طــرف �ش

اب. انقطاعــات متواصلــة للمــاء الصالــح للــ�ش

وة المائية بمنطقة الحوض المنجمي؟ فما هي حقيقة ال�ش

3 - الثروة المائية بالحوض المنجمي:
3.1 - موقع الحوض المنجمي

ــىل  ــد ع ــة، ويمت ــة قفص ي لولي
�ت ــ�ش ــوب ال ــوب والجن ــي بالجن ــوض المنجم ــع الح يق

ــة. ويشــمل  ــة للولي ــة مــن المســاحة الجملي ــم2 أي 62 بالمائ مســاحة تتجــاوز 4800 كل

الحوض المنجمي معتمديات المتلوي والرديف وأم العرائس و المظيلة.

خارطة رقم 3 : موقع الحوض المنجمي
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وة المائية بالحوض المنجمي: 2-3- ال�ث

ــار  ــة فقــط، باعتب ــة جوفي ــة بالحــوض المنجمــي مــن مــوارد مائي تتكــون المــوارد المائي
ــان  ــاىلي ف ــاه الأمطــار. وبالت ــع مي ــات أو ســدود لتجمي ــاب أي خزان ضعــف الأمطــار وغي
ود مــن المــاء لتغطيــة حاجياتهــا الســكانية والخدماتيــة والصناعيــة مــن  ف المنطقــة ككل تــ�ت

المــوارد المائيــة الجوفيــة المتواجــدة بالمنطقــة.

: ف تنقسم الموائد المائية الجوفية بمنطقة الحوض المنجمي اىل نوع�ي

ــوارد إىل  ــد متوســطة الم ــطحية: وهــي موائ ــق وس ــطة العم ــة متوس ــد مائي 1 - موائ
كيبتهــا الجيولوجيــة و الرســوبية، و  ضعيفــة وفــق عمقهــا ودرجــة تجددهــا المرتبــط ب�ت

 : ف ــد إىل صنفــ�ي ــوزع هــذه الموائ تت

اوح  ي تــ�ت
• صنــف أول يضــم الموائــد المتوســطة العمــق والمردوديــة، والــ�ت

ف 1 إىل 3 مليــون م3 وهــي موائــد أم العرائــس والرديــف وشــط  مواردهــا مــا بــ�ي

الغرســة الشــماىلي

ي ل تتجــاوز 
ــ�ت ة والســطحية عــادة وال ــد الصغــ�ي ي يضــم الموائ

ــا�ف • صنــف ث
ــة 1 مليــون م3 مثــل سيســب الحمــرة مواردهــا المائي

ــأم  ــي Miocène  ب ــ� الجيولوج ــدة الع ــي مائ ــة: وه ــة العميق ــد المائي 2 - الموائ
ي تمتــد عــىل كامــل جهــة قفصــة. مواردهــا المائيــة تقــدر 

العرائــس      والرديــف، و الــ�ت

ــنة. ي الس
ــون م3 �ف ــواىلي 17.8 ملي بج

اوح  أمــا بقيــة الموائــد المائيــة العميقــة، فهــي موائــد متوســطة المــوارد المائيــة حيــث ت�ت
ــودة  ــدة Complexe Terminal  الموج ــل مائ ــنة مث ي الس

ــون م3 �ف ف 2 إىل 9 ملي ــ�ي ــا ب م
 Quaternaire خاصــة بشــط الجريــد وشــط الغرســة، ومائــدة العــ� الجيولوجــي الرابــع

بــأم العرائــس.

ف  ــ�أ ــطحية، ول ــة الس ــات المائي مكان ــىل أن الإ ــال ع ــذا المج ي ه
ــد �ف ــب أن نؤك ــن يج لك

ــق  ــب مناط ــار بغال ــدلت الأمط ــة مع ــة وقل ــارص المناخي ــا بالعن ــة ارتباط ــدو ضعيف تب
ة،  الحــوض المنجمــي، إل أن ســيالن الأوديــة الهامــة بالمنطقــة خــالل الســنوات الأخــ�ي
وخاصــة أوديــة أم العرائــس والرديــف وتبديــت والثالجــة ومقــرون، وارتباطــا بالتحــولت 
ــع  ــدة لتجمي ــة جدي ــ�ي بعقلي ــالد التفك ي الب

ــاء �ف ف بالم ــ�ي ــىل المهتم ــرض ع ــة، يف المناخي
ي مصــادر المــاء بالمنطقــة عوضــا عــن القتصــار 

هــذه الميــاه الســطحية، وإيجــاد تنــوع �ف
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ي بــدأت تدخــل مرحلــة الخطــر. 
عــن المــوارد الجوفيــة الــ�ت

: ي الجدول التاىلي
 يمكن تلخيص الموارد المائية بمنطقة الحوض المنجمي �ف

جدول رقم 7 : أهم الموارد المائية بالحوض المنجمي)*(

الموائد
المائية

االسم

الملوحةاالآبار العميقة والسطحيةالموارد المائية

الموارد 
م.م3 /

سنة

الستغالل 
م.م3 /سنة

ق/ل�تالجملةغ�ي مجهزمجهزالنسبة% 

موائد 
مائية 

2-8.37.691.5244522961ام العرائس

ام العرائس- 
الرديف

2.73.1114.872732410512-10

7-0.60.7116.687781651سيسب- حمرة

14-1.71.9111.73592886473شط الغرسة

--13.313.310014177422159الجملة

موائد 
عميقة

Mio c ام العرائس- 
الرديف

17.820.31143112431-8

C.terminal
ام العرائس- 

الرديف
96.5727073-9

Plio-Qut
ام العرائس- 

الرديف
7.33.547.9101113-15

C.T  شط الجريد و

 الغرسة الشماىلي
6.33.352.3107173-3.5

4-10.11082102سيدي بوضياف

--41.433.781.4662288الجملة 

 Rivalité sur l’eau souterraine dans le bassin minier de Gafsa : Témoignage d’une gestion incohérente- Abdeljalil Sghari et Salem: )*(
) Ghriba - Revue Geo.Dev.ma volume 4) 2016
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ــة المتوســطة والســطحية  ــد المائي ــا القــول أن الموائ مــن خــالل هــذا الجــدول، يمكنن
ف أن الموائــد  ي حــ�ي

ــار، �ف يتــم اســتغاللها بشــكل شــبه كىلي بواســطة عــدد كبــ�ي مــن الآب
العميقــة لزالــت محافظــة عــىل توازنهــا، إذ أن اســتغاللها لــم يتجــاوز 80 بالمائــة مــن 

إمكاناتهــا الســنوية.



المحور الرابع :52
الماء والعدالة االجتماعية بالحوض المنجمي

04
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ــدن  ــكانية لم ــة الس ــار الديمغرافــي والتركيب ــم األول: اإلط القس
ــي ــوض المنجم الح

تمهيد

ي كانــت 
بعدمــا تــم التعــرض خــالل المحــاور الثــالث الســابقة مــن هــذه الدراســة و الــ�ت

مدخــال عامــا و نظريــا لموضــوع الدراســة إىل:

ــة عــىل وجودهــا أو غيابهــا  ات الدال ــة: مقوماتهــا والمــؤ�ش ــة الجتماعي - العدال
ــع،  ي المجتم

�ف

مكانات والستعمالت والآفاق ف الإ ي تونس ب�ي
- الماء �ف

وة المائيــة  ف المتوفــر والمســتهلك وحقيقــة الــ�ش ي الحــوض المنجمــي بــ�ي
- المــاء �ف

لمنطقة  با

فــان المحــور الرابــع مــن هــذه الدراســة ســيتعلق أساســا بالموضــوع المركــزي للدراســة 
ىلي 

ف أل وهــو المــاء بمناطــق الحــوض المنجمــي ومجمــل اســتعمالته ) الســتهالك المــ�ف
ي إطــار 

ــه، �ف ــة ب شــكاليات المتعلق ــي (، والإ – الســتهالك الفالحــي والســتهالك الصناع
ف إطــار عيــش الســكان  ي تحســ�ي

ــة الجتماعيــة ومســاهمته �ف ــه عــىل تحقيــق العدال قدرت
ــة مــن الأمــراض المرتبطــة بتلــوث المــاء. ومقومــات الصحــة الســكانية والوقاي

ــدن  ــم بم ــذي أقي ي ال
ــدا�ف ــتبيان المي ــج الس ــىل نتائ ــع ع ــور الراب ــتمل المح ــا سيش كم

ــي  ــق الجتماع ــراز العم ــنحاول إب ــه س ــن خالل ــذي م ــة، وال ــي الأربع ــوض المنجم الح
ــورات  ــف وآراء وتص ــالل مواق ــن خ ــة م ــة الجتماعي ــه بالعدال ــة وعالقت ــاء بالمنطق للم

ــم.  ــاء بمناطقه ــكان للم الس

ــدن  ــة بم ــة الجتماعي ــه بالعدال ــاء وعالقت ي مجــال الم
ــق �ف ــل و التعم ــل التوغ ــن قب ولك

ات الجتماعيــة والســكانية  الحــوض المنجمــي، فانــه وجــب التوقــف عنــد المــؤ�ش
ــة بالجهــة ككل، وبمناطــق الحــوض المنجمــي  ي باعتبارهــا تعكــس واقــع المــوارد الب�ش

ــوص.  ــه الخص ــىل وج ع
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1 - الواقع الديمغرافي والمؤشرات السكانية بجهة قفصة
ي العام لجهة قفصة

طار الجغرا�ف 1.1 - االإ

ــات   ــالد التونســية، و تحيــط بهــا خمــس ولي ي للب ــة قفصــة بالجنــوب الغــر�ب  تقــع ولي
ف مناخهــا بالقــاري الجــاف والحــار  ي شــكل هــالل يصــل شــعاعه إىل 100 كلــم. ويتمــ�ي

�ف
ف  ــ�ي ــمالية. وتتم ــة الش ــق قفص ــاف بمناط ــبه ج ــاري ش ــة والق ــة الجنوبي ــق قفص بمناط
ــة  ــا غني ــة فإنه ــا المناطــق الجنوبي ــع الفالحــي، أم ــة بالطاب ــن الولي ــات الشــمال م جه

ــا ولزال. ــذ 133 عام ــتغالله من ــل اس ــذ 1883، ويتواص ــف من ــذي اكتش ــفاط ال بالفس

ي لالإحصــاء خــالل 
وفــق إحصائيــات ســنة 2014 الصــادرة بالتقريــر الأوىلي للمعهــد الوطــ�ف

ف عــىل 13 بلديــة،  شــهر مــارس 2016، فــان جهــة قفصــة تعــد 337.3 ألــف ســاكن موزعــ�ي
وعــىل مســاحة تقــدر بحــواىلي 7807 كلــم2. ممــا يعطــي كثافــة ســكانية بحــواىلي 43 ســاكن 
ــة  ــة والطبيعي ابي ــات ال�ت مكان ــع الإ ــة م ــة بالمقارن ــكانية ضعيف ــة س ــي كثاف ــم2. وه / كل

للجهــة.

: تتوزع المساحة الجملية للولية وفق الستعمالت كما يىلي

ي المبنية: 1.5 بالمائة
 الأرا�ف

ي الفالحية: 32 بالمائة
 الأرا�ف

 المراعي والغابات: 43.6 بالمائة

 المسطحات المائية و المناطق الرطبة: 9.6 بالمائة

ي الطبيعية الأخرى: 13.3 بالمائة
 الأرا�ف
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ات الديمغرافية والسكانية بجهة قفصة 1.2 - المؤرسث

عدد 
السكان

سكان 
المدن

سكان 
الريف

نسبة سكان 
المدن

عدد 
ناث االإ

عدد 
الذكور

نسبة 
ناث االإ

337.325001287319 ألف
 74.12
بالمائة

170913166418
 50.6
بالمائة

ف أن ســكان جهــة قفصــة قــد تطــور بحــواىلي 10 آلف  ــ�ي مــن خــالل هــذا الجــدول، يتب
ــادة الســكانية لجهــة قفصــة خــالل  ــذ 2006 ) 327 ألــف ســاكن (، أي أن الزي ســاكن من
ي للزيــادة 

8 ســنوات وصلــت إىل حــدود 3 بالمائــة وهــي نســبة تتجــاوز المعــدل الوطــ�ف
ــة. ــة للســكان والمقــدرة بحــواىلي 2.1 بالمائ ي الع�ش
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نــاث تجــاوزت نســبة الذكــور  ف مــن خــالل المعطيــات الإحصائيــة، أن نســبة الإ كمــا يتبــ�ي
بالجهــة، إضافــة إىل أن نســبة ســكان المــدن تقــدر بحــواىلي 74 بالمائــة أي تقريبــا المعدل 

ي المجــال. 
ي �ف

الوطــ�ف

كمــا بلــغ عــدد العائــالت بجهــة قفصــة وفــق إحصائيــات 2014 حــواىلي 77964 عائلــة، 
ي أن متوســط معــدل العائلــة بالجهــة يســاوي حــواىلي 4.35 فــرد بالعائلــة وهــو 

ممــا يعــ�ف
ي الــذي يســاوي 4.05 فــرد للعائلــة. 

اكــ�ب مــن المعــدل الوطــ�ف

ي نظريــا أن معــدل 
أمــا عــدد المســاكن بالجهــة فيقــدر بحــواىلي 89946 مســكنا، ممــا يعــ�ف

ــة  ــة الميداني ــن الحقيق ــة. ولك ــكن / للعائل ــاوي1.15 مس ــة يس ــكن بالجه ــالك المس امت
ــواىلي 86  ــدر بح ــكنا تق ــك مس ي تمل

ــ�ت ــالت ال ــبة العائ ــك أن نس ــا، ذل ــك تمام ــس ذل عك
ي المقابــل 

بالمائــة فقــط، أي أن 14 بالمائــة مــن العائــالت بالجهــة ل تملــك مســكنا. و�ف
ــال  ي مج

ــا �ف ــا اجتماعي ــل عائق ــا يمث ــو م ــكن. وه ــن مس ــ�ش م ــك أك ــالت تمل ــك عائ هنال
ي يمثــل المســكن والحــق فيــه احــد ركائزهــا الأساســية. 

تحقيــق العدالــة الجتماعيــة الــ�ت

ــة لســكانها  ــة العمري كيب ــاز، وذلــك مــن خــالل ال�ت كمــا تعتــ�ب جهــة قفصــة شــابة بامتي
: وفــق مــا يبينــه الجــدول التــاىلي

النسبة المئوية من عدد السكانالجملةذكورإناثالفئة العمرية

15.2 14250002625051250-4 سنة

34603005711311750034-15 سنة

25-50785006335014185041

كيبــة الســكانية لجهــة قفصــة تركيبــة شــابة حيــث  ف أن ال�ت مــن خــالل هــذا الجــدول، يتبــ�ي
ف 4 و 14  يمثــل الشــباب حــواىلي 34 بالمائــة مــن عــدد الســكان، كمــا أن الأطفــال ) مــا بــ�ي
ي أن حــواىلي 50 بالمائــة مــن ســكان جهــة قفصــة 

عامــا( حــواىلي 15.2 بالمائــة، ممــا يعــ�ف
مكانــات  ة مــن خــالل توفــ�ي الإ مــن الشــباب. وهــو مــا يطــرح إشــكالت مســتقبلية كبــ�ي
كيبــة الســكانية  قامــة، إضافــة إىل مــا تطرحــه هــذه ال�ت التعليميــة والصحيــة والنقــل والإ
ــائل  ــن المس ــا م ه ــكن وغ�ي ــغل والس ــات الش ــتوى طلب ــىل مس ى ع ــ�ب ــات ك ــن تحدي م

ائــح العمريــة الهشــة.  المرتبطــة بالبعــد القتصــادي والجتماعــي لهــذه ال�ش
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ف 25 و 50 ســنة تقــدر بحــواىلي 41 بالمائــة.  ف الجــدول أن نســبة الســكان مــا بــ�ي كمــا يبــ�ي
ــا: بالشــغل وبالســكن وبالســتقرار  ــب حتمي ي تطال

ــ�ت ــة النشــطة وال ــة العمري وهــي الفئ
اب وبــكل مــا تتطلبــه العدالــة الجتماعيــة بــكل  الجتماعــي وبالمــاء الصالــح للــ�ش

ــا.  أبعاده

ية بجهة قفصة ات التنمية الب�ث 1.3 - مؤرسث

ــكانية  ــة الس كيب ــة، وال�ت ــن ناحي ــا م ــوع ثرواته ــة، وتن ــة قفص ــي لجه اء الطبيع ــ�ش إن ال
ات التنميــة  الشــابة والنشــطة للجهــة مــن ناحيــة أخــرى، ل يعكــس تدهــور مــؤ�ش
يــة بالجهــة. حيــث أن نســبة الفقــر تقــدر بحــواىلي 22 بالمائــة، وهــي نســبة مرتفعــة  الب�ش
ــام الرســمية.  ــة وفــق الأرق ــذي ل يتجــاوز 16 بالمائ ي ال

ــة مــع المعــدل الوطــ�ف بالمقارن
ــة عــىل المســتوى  ــل 3.5 بالمائ ــة مقاب كمــا أن نســبة الفقــر المدقــع تتجــاوز 4.8 بالمائ

 . ي
الوطــ�ف

ي تدهور 
ي أن نســبة الفقــر العامــة بالجهــة تتجــاوز 26.8 بالمائــة، ممــا يعــ�ف

وهــو مــا يعــ�ف
وات الطبيعيــة وخاصــة مــن مــادة  الأوضــاع الجتماعيــة والقتصاديــة بجهــة غنيــة بالــ�ش

الفسفاط. 

ات انعــكاس مبــا�ش عــىل نســبة البطالــة بالجهــة، حيــث تتجــاوز  لقــد كان لهــذه المــؤ�ش
ي صفــوف 

. مــع العلــم أن نســبة البطالــة �ف ي
28 بالمائــة أي مــرة و نصــف المعــدل الوطــ�ف

حامــىلي الشــهائد الجامعيــة تتجــاوز 38 بالمائــة كنســبة عامــة بالجهــة ككل.

أمــا نســبة الأميــة فتتجــاوز16 بالمائــة كنســبة عامــة، مــع اختــالف كبــ�ي لهــذه النســب 
ــع  ــمالية ذات الطاب ــة الش ــق قفص ــة بمناط ــبة الأمي ــاوز نس ــث تتج ــق، حي ف المناط ــ�ي ب
اجــع هــذه النســب بمناطــق قفصــة الجنوبيــة  ف ت�ت ي حــ�ي

الفالحــي والريفــي 35 بالمائــة، �ف
ــة بالمتلــوي.   إىل حــدود 14 بالمائ

ف  ي حــ�ي
كمــا أن نســبة التمــدرس بالوليــة تتجــاوز 92 بالمائــة بمناطــق قفصــة الشــمالية، �ف

تصــل هــذه النســبة إىل حــدود 97 بالمائــة بمــدن الحــوض المنجمــي.

يــة بجهــة قفصــة، وخاصــة المتعلقــة بالبطالــة والأميــة  ات التنميــة الب�ش ي مــؤ�ش
إن تــد�ف
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ــان  ــؤ�ش لحتق ــه ي ــا ان ــور. كم ــادي متده ــا واقتص ــا اجتماعي ورة واقع ــ�ف ــس بال ،يعك
ف عدالــة الطبيعة  اجتماعــي وانتشــارا لالحتجاجــات كنتيجــة حتميــة للتناقــض الصــارخ بــ�ي

والجغرافيــا وظلــم التاريــخ بهــذه المنطقــة. 

ــع،           ي أي مجتم
ــة �ف ــة الجتماعي ــع العدال ــة بواق ي ــة الب�ش ات التنمي ــؤ�ش ــاط م ــرا لرتب نظ

ي وعامــال حاســما لأي عمليــة 
وة طبيعيــة واســتحقاق مواطــ�ف وارتباطــا بأهميــة المــاء كــ�ش

ات الوضــع القتصــادي والجتماعــي، ويمكــن  تنمويــة، فــان هــذا العنــ� يتأثــر  بمــؤ�ش
ي إطــار مقومــات 

طــار عيــش النــاس وظروفهــم الصحيــة والحياتيــة، �ف أن يكــون محــددا لإ
العدالــة الجتماعيــة المنشــودة.

ي اســتعراض المــوارد المائيــة بجهــة قفصــة خــالل المحــور 
بعدمــا تــم التعمــق �ف

: مــا هــي أوجــه اســتعمالت المــاء بالجهــة  الســابق، فمــن البديهــي طــرح الســؤال التــاىلي
ــة؟ ــة الجتماعي ــا بالعدال وعالقته

2 - استعماالت الماء بجهة قفصة
ــة  ــة المتاح ــوارد المائي ــ�ي أن الم ــب التذك ــة، وج ــة بالجه ــات المائي مكان ــوع إىل الإ بالرج
تقــدر بحــواىلي 95 مليــون م3 ســنويا، منهــا 69 مليــون م3 متأتيــة مــن الموائــد الجوفيــة 
بقفصــة الشــمالية، وحــواىلي 26 مليــون م3 مــن الموائــد الجوفيــة بقفصــة الجنوبية. وهو 
ي أن اســتغالل المــوارد المائيــة بالجهــة قــد تجــاوز عتبــة الكميــات المتجــددة، 

مــا يعــ�ف
ي خاصــة بمناطــق قفصــة الشــمالية. أمــا 

وبالتــاىلي دخــول المنطقــة مرحلــة الضغــط المــا�أ
ي حــدود 82 بالمائــة 

بالنســبة لمناطــق الحــوض المنجمــي، فــان اســتغالل المــاء لزال �ف
مــن المــوارد المتوفــرة ســنويا.

ــالث  ــس إىل ث ي تون
ــم �ف ــام، تنقس ــكل ع ــا بش ــاء ، فانه ــتعمالت الم ــبة لس ــا بالنس أم

ــية: ــالت أساس مج

اب - الماء الصالح لل�ش
- الماء للنشاط الفالحي

- الماء لالستعمال الصناعي
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الماء بجهة قفصة ل يخرج عن هذه الستعمالت الأساسية الثالث. حيث يحتكر:

ي النشاط الفالحي:
• الماء المستغل �ف

ويمثــل النســبة الأكــ�ب مــن المــوارد المائيــة الجوفيــة المتوفــرة بالجهــة بحــواىلي 60 مليون 
م3 ســنويا، إضافــة إىل ميــاه ســد ســيدي عيــش والــذي يســاهم بحــواىلي 5 مليــون م3 

. سنويا

تمســح المناطــق الفالحيــة المســتغلة بجهــة قفصــة حــواىلي 165550 هــك موزعــة 
ــة  ــار والعقيل ــند والقط ــش والس ــيدي يعي ــة س ــمالية وخاص ــة الش ــق قفص ــىل مناط ع
والثالجــة        وتبديــت  والــدوارة   2 وســقدود   1 بالســقدود  الجنوبيــة  ،وقفصــة  وبلخ�ي

والســقي. 

ــز  ــار والماع ــام والأبق ــن الأغن ــة الماشــية م بي ــة ب�ت ف النشــاط الفالحــي بالجه ــ�ي ــا يتم كم
والجمــال. ويقــدر عــدد الأبقــار بحــواىلي 10500 والأغنــام بحــواىلي 450 ألــف رأس والماعــز 

بحــواىلي 72500 .

•  الماء الصناعي: 

ــه  يت ــفاط وت�ش ــتخراج الفس ي اس
ــة  �ف ــفاط قفص ــة فس ك ــرف �ش ــن ط ــا م ــتغل أساس المس

ــون م3  ف 18 إىل 20 ملي ــ�ي ــا ب اوح م ــ�ت ــنوية ت ــة س ــل بكمي بالمغاس

اب«  • الماء »الصالح لل�ث

ــح  ــاء الصال ــع الم ــاه SONEDE  بتوزي ــع المي ــة لســتغالل وتوزي ــة الوطني ك تتكفــل ال�ش
ــالد. اب بالجهــة عــىل غــرار كل المناطــق بالب للــ�ش

اب بالوليــة حــواىلي 82 ألــف منخــرط، منها  ك بالشــبكة الوطنيــة للمــاء الصالــح للــ�ش يشــ�ت
ــة  ــات والصناع ي مجــال الخدم

ــف منخــرط �ف ــازل، و17 أل ــف منخــرط بالمن حــواىلي 65 أل
كــة حــواىلي 15 مليــون م3 مــن المــاء، ل تفوتــر منهــا ســوى حــواىلي  والتجــارة. وتــوزع ال�ش

ي أن نســبة ضيــاع المــاء بالشــبكة حــواىلي 20 بالمائــة.
12 مليــون م3 ، ممــا يعــ�ف
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اب بمناطــق الوليــة، حيــث  تختلــف نســبة الربــط بالشــبكة الوطنيــة للمــاء الصالــح للــ�ش
ــش  ــيدي يعي ــة بس ــمالية و58 بالمائ ــة الش ــة بقفص ــط 37 بالمائ ــبة الرب ــاوز نس ل تتج
ف بارتفــاع نســبة الربــط  ، أمــا مــدن الحــوض المنجمــي فإنهــا تتمــ�ي و60 بالمائــة ببلخــ�ي
ــع مــن  ــة وهــي نســبة ارف اب بحــواىلي 98 بالمائ ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــة للم بالشــبكة الوطني

. ي
المعــدل الوطــ�ف

اب بقفصــة الشــمالية  يمكــن تفســ�ي ضعــف نســبة الربــط بشــبكة المــاء الصالــح للــ�ش
بالطابــع الريفــي لجــل المناطــق وتباعــد المســاكن عــن بعضهــا البعــض. 

ي 
ــل �ف ــخ طوي ــا تاري ــة، وله ــي تجمعــات ســكانية كثيف ــي فه ــدن الحــوض المنجم ــا م أم

ــه مــن اســتقرار  الســتقرار بحكــم طبيعــة النشــاط الســتخراجي للفســفاط، ومــا يتطلب
ــة. وهــو مــا يفــ� ارتفــاع نســب الربــط بشــبكة المــاء  ــاء متكامل ي شــكل أحي

والعيــش �ف
بهــذه المناطــق.

كــة الوطنيــة لســتغالل وتوزيــع الميــاه بقفصــة بتوفــ�ي المــاء للســكان مــن  تقــوم ال�ش
ا عميقــة بالحــوض المنجمــي، توفــر  ــ�أ ــ�أ بكامــل الجهــة منهــا حــواىلي 12 ب خــالل 50 ب

اب. كــة مــن خاللهــا حــواىلي 15 مليــون م3 ســنويا مــن المــاء الصالــح للــ�ش ال�ش

ــس  ــف والرط ــة بالردي ــس والطرفاي ــأم العرائ ــة ب ك ــة وال�ب ــق زروق بقفص ــ�ب مناط تعت
اب بجهــة قفصــة. وتعتــ�ب مناطــق  ود بالمــاء الصالــح للــ�ش ف بالقطــار، أهــم مناطــق الــ�ت
المتلــوي والمظيلــة مناطــق خاليــة مــن الموائــد المائيــة، وبالتــاىلي يقــع تزويدهــا بالمــاء 

كــة بالنســبة للمتلــوي ومــن الرطــس والســقي بالنســبة للمظيلــة. مــن ال�ب

ب بالجهــة، تــم إقــرار انجــاز محطــات لتحليــه الميــاه  اجــع جــودة ميــاه الــ�ش نظــرا ل�ت
ف جودتهــا، خاصــة بالنســبة للملوحــة وتخفيــض نســب الكربونــات منهــا. بهــدف تحســ�ي

لكن ما مص�ي هذه المياه بعد استعمالها؟ أي ما هو وضع التطه�ي بالولية؟

يمثــل التطهــ�ي مشــكال حقيقيــا بالجهــة، حيــث أن الوليــة بــكل بلدياتهــا ال 13 ل تحتوي 
ي قفصــة والقــ�، 

: توجــد  الأوىلي بالعقيلــة وتشــمل مدينــ�ت ف للتطهــ�ي إل عــىل محطتــ�ي
ف مرتفعــة ) قفصــة المدينــة حــواىلي 90 بالمائــة  ف المدينتــ�ي ممــا جعــل نســبة الربــط بهاتــ�ي



61

ــتغل  ــاز ول تش ــة النج ــد حديث ي تع
ــ�ت ــوي، وال ــة بالمتل ــة(، والثاني ــ� 95 بالمائ و الق

إل بحــواىلي 30 بالمائــة مــن طاقــة اســتيعابها. أمــا بقيــة المناطــق فهــي إمــا تشــكو مــن 
ي نســبة الربــط بشــبكة التطهــ�ي مثــل أم العرائــس والرديــف والســند، أو أنهــا غــ�ي 

تــد�ف
ــة وســيدي  ــل القطــار والمظيل ــ�ي مث ي للتطه

ــوان الوطــ�ف ــن طــرف الدي ــاة أصــال م متبن
عيــش وقفصــة الشــمالية.

ــاه الــ�ف الصحــي بالجهــة تــ�ف  ــون م3 مــن مي ي أن حــواىلي 10 ملي
ــا يعــ�ف وهــو م

ــوث وتدهــور إطــار  ــا مصــدرا للتل ــا يجعله ــط الطبيعــي، مم ي المحي
ــدون معالجــة �ف ب

العيــش وتهديــد مســتمر للصحــة والســالمة الســكانية. ولعــل هــذا المعطــى دليــل عــىل 
ف  افتقــار احــد مقومــات العدالــة الجتماعيــة المرتبطــة بالوقايــة و إطــار عيــش المواطنــ�ي

ي صحــي و غــ�ي ملــوث. 
ي فضــاء عمــرا�ف

و حقهــم �ف

ي للتطهــ�ي 
دارة الجهويــة للديــوان الوطــ�ف ي اســتقيناها مــن الإ

وفــق المعطيــات الــ�ت
ي مجــال التطهــ�ي مــن 

قــالع بالجهــة �ف ة الإ ي 2018 و 2019 ســتكون فــ�ت
بقفصــة، فــان ســن�ت

وع توســعة محطــة التطهــ�ي بقفصــة ) نســبة تقــدم الأشــغال 85 بالمائــة(،  خــالل مــ�ش
وربــط مدينــة المظيلــة بهــا، لتصــل طاقــة اســتيعابها حــواىلي 14 ألــف م3/ اليــوم. كمــا 
ــأم العرائــس – الرديــف بطاقــة اســتيعاب  ي انجــاز محطــة التطهــ�ي ب

وع �ف ســيتم الــ�ش
بحــواىلي 5000 م3 / اليــوم، ومحطــة التطهــ�ي بالقطــار بطاقــة اســتيعاب بحــواىلي 1200 

م3 / اليــوم. 
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صور الأشغال توسعة محطة التطه�ي بقفصة

وع اســتعمال الميــاه المعالجــة بمحطــة التطهــ�ي بقفصــة بمنطقــة  كمــا تــم برمجــة مــ�ش
ــة إىل  ــوم. إضاف ــة تقــدر بحــواىلي 4000 م3/ الي ــة بقفصــة بكمي ســقوية  بواحــة العقيل

وع اســتعمال الميــاه المعالجــة  مــ�ش

ي حدود 
ي التونــ�ي بالمظيلــة �ف

مــن محطــة التطهــ�ي بقفصــة مــن طــرف المجمــع الكيميــا�أ
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4000 م3 / اليــوم، لتصــل هــذه الكميــة عــىل المــدى المتوســط إىل حــدود 8000 م3 
/ اليــوم. 

امــج المتعلقــة بالتطهــ�ي بالجهــة، فــان مناطــق قفصــة الشــمالية  رغــم هــذه ال�ب
ــدوارة....( ذات  ــقدود 1 و 2 وال ــت وس ــ�ي وتبدي ــوش وبلخ ــند وزن ــش والس ــيدي عي ) س
ــق  ي أن المناط

ــ�ف ــا يع ، مم ــ�ي ــج التطه ــارج برام ــتظل خ ــي س ــي والريف ــع الفالح الطاب
الهشــة والحساســة ســتبقى معرضــة للتلــوث، ممــا يهــدد ســالمة الموائــد المائيــة وإطــار 

ــي.  ــم الصح ــكان وواقعه ــش الس عي

3 - التركيبــة الســكانية ومؤشــرات التنميــة البشــرية بمــدن 
الحــوض المنجمــي 

 تقــع مــدن الحــوض المنجمــي: الرديــف وأم العرائــس والمتلــوي والمظيلــة بالجنــوب 
ي للوليــة. و تعتــ�ب هــذه المــدن مركــز اســتغالل الفســفاط بالبــالد ككل 

�ت والجنــوب الــ�ش
ي بالحــوض المنجمــي بالطابــع الجبــىلي 

طــار الجغــرا�ف ف الإ منــذ حــواىلي 131 عامــا. كمــا يتمــ�ي
ــدن  ف م ــ�ي ــا تتم ــ�ش مقاطــع الفســفاط الســطحية والمغاســل. كم ــن تنت لجــل المــدن أي

ة. ي إطــار أحيــاء كبــ�ي
الحــوض المنجمــي بالكثافــة الســكانية �ف

يقــدر ســكان الحــوض المنجمــي وفــق إحصائيــات 2014 بحــواىلي 107 آلف ســاكن، أي 

حــواىلي 32 بالمائــة مــن العــدد الجمــىلي لســكان وليــة قفصــة. 

3.1- مدينة المتلوي

ــث  ــة مــن حي ي مدين
ــا�ف ــة الأكــ�ب بمنطقــة الحــوض المنجمــي وث ــوي المدين ــ�ب المتل تعت

الأهميــة بالوليــة بعــد مدينــة قفصــة. كمــا تمثــل مدينــة المتلــوي ثقــل إنتــاج الفســفاط 
كــة فســفاط قفصــة. بالبــالد، ممــا جعلهاتحتضــن جــل المصالــح المركزيــة والحيويــة ل�ش

ــاث  ن ــغ عــدد الإ ــث يبل ــوي بحــواىلي 38634 ســاكنا، حي ــة المتل يقــدر عــدد ســكان مدين
نــاث بالمدينــة تقــدر بحــواىلي 49.8  19255 وعــدد الذكــور 19379، ممــا يعطــي نســبة الإ

بالمائــة.
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كمــا تعــد مدينــة المتلــوي 8889 عائلــة، بشــكل يجعــل معــدل العائلــة بالمدينــة يقــدر 
ي الــذي ل يتجــاوز 4.05 فــرد/

بحــواىلي 4.34 فرد/العائلــة، وهــو اكــ�ب مــن المعــدل الوطــ�ف
العائلة.

يحــة العمريــة مــا  تعتــ�ب المتلــوي مدينــة شــابة، حيــث تقــدر نســبة الســكان ذات ال�ش
يحــة العمريــة مــا  ف 15 و35 ســنة بحــواىلي 34 بالمائــة. كمــا أن نســبة الســكان ذات ال�ش بــ�ي
ي الشــغل  ي أن نســبة طالــ�ب

ف 25 و 50 ســنة تقــدر بحــواىلي 43 بالمائــة، وهــو مــا يعــ�ف بــ�ي
ة بالمدينــة، وأمــام انعــدام التنميــة فــان نســبة البطالــة حتميــا ســتكون مرتفعــة كبــ�ي

ل، ممــا يعطــي نظريــا أن لــكل عائلــة  ف كمــا يقــدر عــدد المنــازل بحــواىلي 9959 مــ�ف
بالمدينــة 1.12 مســكنا. ولكــن الحقيقيــة الميدانيــة بينــت عكــس ذلــك تمامــا، إذ هنالــك 

ــك مســكنا. ــالت ل تمل ــن العائ ــة م ــن 10 بالمائ ــ�ش م أك

نظــرا لكــ�ب المدينــة ســكانيا وعمرانيــا، فــان المتلــوي تحتضــن 10 أحيــاء ســكانية وفــق مــا 
 : يبينــه الجــدول التــاىلي

الحي
المتلوي 

المركز
المتلوي 
المحطة

المزيرعة
حي االأمل 

ي الغر�ب
حي االأمل 

ي
�ت ال�ث

48057635421094161395عدد السكان

المقرونالثالجةالحي
السقي 

ي الجنو�ب
كريشة 
النعام

وادي العرتة

725314412172881974عدد السكان

38129، مقابــل 505 ســاكنا فقــط بالريــف، ممــا يعطــي  يقــدر ســكان المدينــة  بحــواىلي
ي بالمتلــوي بحــواىلي 98.7 بالمائــة، وهــي مــن ارفــع النســب عــىل  نســبة الســكن الحــ�ف

. ي
المســتوى الوطــ�ف

: ية بمدينة المتلوي فإنها تتلخص فيما يىلي ات التنمية الب�ش أما بالنسبة لمؤ�ش



65

- نسبة الفقر: 22 بالمائة

- نسبة التمدرس: 97 بالمائة

- نسبة الأمية: 13.6 بالمائة

- نســبة البطالــة: 35.9 بالمائــة وهــي ضعــف النســبة الوطنيــة للبطالــة، كمــا أن 
نســبة البطالــة بالنســبة لحامــىلي الشــهائد العليــا بالمدينــة تتجــاوز 44 بالمائــة

اب: 96 بالمائة - نسبة الربط بشبكة الماء الصالح لل�ش

ــة وهــو مــا جعــل محطــة التطهــ�ي  : 45 بالمائ  - نســبة الربــط بشــبكة التطهــ�ي
بالمدينــة ل تعمــل إل بحــواىلي 30 بالمائــة مــن طاقتهــا الحقيقيــة ) معالجــة 1000 

مــج (  م3 / يــوم فقــط عــوض 3000 م3  /يــوم مثلمــا هــو م�ب

ورغــم ذلــك تعتــ�ب نســبة الربــط بشــبكة التطهــ�ي بالمتلــوي الأرفــع بمنطقــة الحــوض 

المنجمــي.
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صور لمحطة التطه�ي بالمتلوى

3.2 - مدينة أم العرائس

 يقــدر عــدد ســكان مدينــة أم العرائــس وفــق إحصائيــات 2014 بحــواىلي 27012 ســاكنا، 
ــة  ــاث بحــواىلي 50.56 بالمائ ن ــاث و 13328 ذكــور. ممــا يعطــي نســبة الإ منهــا 13684 إن

مــن العــدد الجمــىلي للســكان بالمدينــة.

أمــا بالنســبة لعــدد العائــالت، فــان مدينــة أم العرائــس تحتضــن 6207 عائلــة و حــواىلي 
ــس يســاوي 4.35  ــأم العرائ ــة ب ــراد العائل ــان معــدل عــدد أف ــاىلي ف 6885 مســكنا. وبالت

. ي
فــرد، وهــو ارفــع مــن المعــدل الوطــ�ف

ف بالنظــر  ف يقــدر عــدد ســكان الريــف الراجعــ�ي ي حــ�ي
يســكن بالمدينــة 21579 ســاكنا، �ف

لمعتمديــة أم العرائــس بحــواىلي 5433 ســاكنا. ممــا يجعــل نســبة ســكان المدينــة يقــدر 
بحــواىلي 79.32 بالمائــة، وســكان الريــف بحــواىلي 20.68 بالمائــة. وهــي ارفــع نســبة لســكان 

الريــف بمــدن الحــوض المنجمــي.

: يتوزع سكان مدينة أم العرائس عىل 7 تجمعات سكنية وهي كما يىلي
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ــبة  ــغ نس ــث تبل ــباب، حي ــبة الش ــاع نس ــس بارتف ــأم العرائ ــكانية ب ــة الس كيب ف ال�ت ــ�ي تتم
ــة.  ــدد ســكان المدين ــة ع ــن جمل ــة م ــة 15- 35 ســنة حــواىلي 36 بالمائ يحــة العمري ال�ش
ــو  ــة، وه ــواىلي 45 بالمائ ــغ ح ــنة تبل ــة 50-25 س ــة العمري يح ــبة ال�ش ــة إىل أن نس إضاف
مــا يطــرح إشــكاليات  ارتفــاع طلبــات الشــغل، ويمكــن أن يفــ� ارتفــاع نســبة البطالــة 

ــة. بالجه

ي المعطيات التالية:
ية بمدينة أم العرائس �ف ات التنمية الب�ش تتلخص مؤ�ش

- نسبة الفقر : 24 بالمائة

- نسبة التمدرس : 97 بالمائة
- نسبة الأمية: 25.7 بالمائة

- نســبة البطالــة: 37 بالمائــة وهــي أكــ�ب مــن ضعــف النســبة الوطنيــة للبطالــة، 
ــة تتجــاوز 46  ــا بالمدين ــة بالنســبة لحامــىلي الشــهائد العلي كمــا أن نســبة البطال

بالمائــة 

اب: 94 بالمائة - نسبة الربط بشبكة الماء الصالح لل�ش
: 31 بالمائة  -  نسبة الربط بشبكة التطه�ي

ــكان  ــة م ــس وخاص ــا أم العرائ ي منه
ــا�ف ي تع

ــ�ت ــاكل ال ــم المش ــد أه ــ�ي اح ــل التطه يمث
، حيــث  ي للتطهــ�ي

ت�يــف ميــاه الــ�ف الصحــي المجمعــة مــن طــرف الديــوان الوطــ�ف
، يقــع ت�يــف الميــاه الصحيــة الملوثــة عــىل  وأمــام تواصــل انعــدام محطــة تطهــ�ي
ي 

ــا �ف ة بالــوادي، ممــا يتســبب دوري ف الرديــف وأم العرائــس مبــا�ش الطريــق الرابطــة بــ�ي
تصاعــد الروائــح الكريهــة وتلويــث الموائــد الســطحية خاصــة بمنطقــة تبديــت الفالحيــة 

. والقريبــة مــن مــكان الت�يــف الحــاىلي
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ــة الأقــرب لهــا،  ــة قفصــة، وهــي المدين ي لمدين
�ت ــة بالجنــوب الــ�ش ــة المظيل تقــع مدين

حيــث ل تتجــاوز المســافة الفاصلــة بينهمــا ســوى 18 كلــم. وتحتضــن المدينــة إضافــة 
ف لتحويــل الفســفاط التجــاري إىل  إىل مقاطــع اســتخراج الفســفاط والمغاســل، وحدتــ�ي

. ي التونــ�ي
أســمدة وحوامــض تابعــة للمجمــع الكيميــا�أ

ــدن  ــة م ــع بقي ــة م ــكان بالمقارن ــدد الس ــث ع ــن حي ــر م ــة الأصغ ــ�ب المظيل ــا تعت كم
نــاث 7524  الحــوض المنجمــي. إذ يبلــغ عــدد ســكانها حــواىلي 15306 ســاكنا. ويمثــل الإ
نــاث بحــواىلي 49.15 بالمائــة مــن العــدد الجمــىلي  والذكــور 7782. ممــا يعطــي نســبة الإ

ــة.  لســكان المدين

يبلــغ عــدد العائــالت بالمدينــة 3260، ممــا يجعــل معــدل أفــراد العائلــة بمدينــة 
ي الــذي 

المظيلــة 4.70، وهــو الأرفــع بوليــة قفصــة ككل ويتجــاوز بكثــ�ي المعــدل الوطــ�ف
ــة.  ــاوز 4.05 فرد/العائل ل يتج

ــدد  ــع ع ا م ــ�ي ــا صغ ــي فارق ــا يعط ــو م ــة 3569، وه ــازل بالمدين ــدد المن ــغ ع ــا يبل كم
العائــالت بالمنطقــة، خالفــا لبقيــة مــدن الحــوض المنجمــي والــذي يتجــاوز فيــه عــدد 
ــة  ــرب المظيل ــ�ي ق ــم تأث ــا نفه ــذا يجعلن ــن 500. وه ــ�ش م ــالت بأك ــدد العائ ــازل ع المن
قامــة بقفصــة عــوض عــن  ل والإ ف مــن مدينــة قفصــة، أي أن الســكان يفضلــون بنــاء مــ�ف
ــة أو  ــي بقفص ــب الجامع ــون بالمرك ــاء يدرس ــه أبن ــن ل ــبة لم ــة بالنس ــة وخاص المظيل

ــة.  ــباب مهني ــي أو لأس ــد النموذج بالمعه

يتوزع سكان مدينة المظيلة  عىل أربعة تجمعات سكنية:
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سكان المدينة

السقيسهيبحي العمالالمظيلة المركزالحي

870241252202277عدد السكان

يمثــل عــدد ســكان المدينــة 12827 أي نســبة 83.7 بالمائــة مــن العــدد الجمــىلي للســكان، 
ف ل يتجــاوز ســكان الريــف 2492 ســاكنا أي بنســبة 16.3 بالمائــة فقــط. ي حــ�ي

�ف

ي مــدن الحــوض 
كيبــة الســكانية للمظيلــة ل تختلــف عــن بــا�ت ويمكــن القــول أن ال�ت

ي تتجــاوز 32 بالمائــة مــن العــدد 
ف بارتفــاع نســبة الشــباب، والــ�ت المنجمــي، حيــث تتمــ�ي

ــة إىل  ــكان، إضاف ــىلي للس الجم

يحــة العمريــة 50-25 ســنة إىل  ي الشــغل مــن خــالل وصــول نســبة ال�ش وفــرة عــدد طالــ�ب
44 بالمائــة.

كيبــة الســكانية  يــة بالمنطقــة تعكــس هــذه ال�ت ات التنميــة الب�ش وهــو مــا جعــل مــؤ�ش
: يــة بالمدينــة كمــا يــىلي الشــابة. ويمكــن تلخيــص أهــم مقومــات التنميــة الب�ش

-   نسبة الفقر: 19 بالمائة
- نسبة التمدرس: 95 بالمائة
- نسبة الأمية: 15.4 بالمائة

، رغــم أنهــا النســبة  ي
- نســبة البطالــة: 24.8 بالمائــة وهــي مــرة و نصــف المعــدل الوطــ�ف

الأضعــف بالمقارنــة مــع بقيــة مــدن الحــوض المنجمــي. كمــا أن نســبة البطالــة بالنســبة 
لحامــىلي الشــهائد العليــا بالمدينــة تتجــاوز 39 بالمائــة 

اب: 95 بالمائة - نسبة الربط بشبكة الماء الصالح لل�ش
. ممــا  ي للتطهــ�ي

: غــ�ي متبنــاة مــن طــرف الديــوان الوطــ�ف -  نســبة الربــط بشــبكة التطهــ�ي
ــا،  ــة بكامله ــاه الــ�ف الصحــي لمدين ــف مي ــا حــول طــرق ت�ي يطــرح ســؤال محوري
بــة، ومــا يتســبب فيــه مــن تدهــور  ومــا يخلفــه انعــدام التطهــ�ي مــن تلــوث للميــاه وال�ت
ــن  ــد م ــار العدي ي انتش

ــا�ش �ف ــكل مب ــاهم بش ــة، ويس ــة العام ــش والصح ــار العي ط لإ
هــا مــن الأمــراض المرتبطــة بتلــوث المــاء والهــواء.   الأمــراض مثــل البوصفــ�ي وغ�ي



70

4-3- مدينة الرديف

ــت  ــث تكون ــا، حي ــي وأقدمه ــوض المنجم ــدن الح ــ�ب م ي اك
ــا�ف ــف ث ــة الردي ــ�ب مدين تعت

.  ويمكــن لهــذه  يــن إبــان الســتعمار الفرنــ�ي ي منــذ بدايــة القــرن الع�ش
كتجمــع ســك�ف

ي شــهدت أول انتفاضــة ضــد 
الصــورة أن تعكــس العمــق التاريخــي لهــذه المدينــة  الــ�ت

حكــم بــن عــىلي خــالل جانفــي 2008. 
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نــاث 13770          بعيــدا عــن التاريــخ، يســكن حاليــا مدينــة الرديــف 27000 ســاكنا، يمثــل الإ
ــدد  ــن الع ــة م ــواىلي 51 بالمائ ــدر بح ــاث تق ن ــبة الإ ــل نس ــا يجع ــور 13230، مم والذك

الجمــىلي للســكان. 

يوجــد بالمدينــة 6017 عائلــة، ممــا يعطــي معــدل أفــراد الأ�ة بالرديــف بحــواىلي 4.48 
ي ارفــع معــدل بعــد المظيلــة بمنطقــة الحــوض المنجمــي.

وهــو ثــا�ف

كما أن عدد المنازل يقدر بحواىلي 6513 بفارق يتجاوز 500 عن عدد العائالت.

يتوزع سكان مدينة الرديف عىل 5 تجمعات سكنية:

الحي
الرديف
 المركز

الرديف
 المحطة

الرديف
 الشمالية

الرديف
 الجنوبية 

تبديت

225812627385271441121عدد السكان

ي بالرديــف حــواىلي 92.7 بالمائــة مقابــل ســكن ريفــي بحــواىلي 7.3  يمثــل الســكن الحــ�ف
بالمائــة ممثــال خاصــة بمناطــق تبديــت والســقدود 1 والســقدود2 الفالحيــة.

يحــة العمريــة 35-15 عاما إىل  كيبــة الســكانية بالمدينــة بارتفــاع عــدد أفــراد ال�ش ف ال�ت تتمــ�ي
ف 50-25 ســنة إىل حــدود  يحــة العمريــة مــا بــ�ي حــواىلي 35 بالمائــة، كمــا ترتفــع نســبة ال�ش
ايــدة  ف ة عــىل مســتوى الطلبــات الم�ت كيبــة الســكانية تحديــات كبــ�ي 44 بالمائــة. ولهــذه ال�ت

دي.  ي ظــل واقــع تنمــوي مــ�ت
للتعليــم والخدمــات الصحيــة و طلبــات الشــغل، �ف

ي ظــل هــذه الخصائــص 
يــة بالمدينــة �ف ات التنميــة الب�ش ات مــؤ�ش ف فمــا هــي ممــ�ي

الســكانية؟ كيبــة  وال�ت الديمغرافيــة 

: ية بالرديف بما يىلي ات التنمية الب�ش ف مؤ�ش تتم�ي

- نسبة الفقر: 22 بالمائة
- نسبة التمدرس: 97 بالمائة
- نسبة الأمية: 13.5 بالمائة
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ي منطقــة الحــوض المنجمــي، وهــي 
- نســبة البطالــة: 39 بالمائــة وهــي الأرفــع �ف

ــىلي  ــبة لحام ــة بالنس ــبة البطال ــا أن نس ،. كم ي
ــ�ف ــدل الوط ــن المع ف م ــ�ي ــ�ش مرت أك

ــىل  ــبة ع ــ�ب نس ي اك
ــا�ف ــي ث ــة، وه ــاوز 46 بالمائ ــة تتج ــا بالمدين ــهائد العلي الش

ــن.   ي بعــد تطاوي
المســتوى الوطــ�ف

اب: 97 بالمائة - نسبة الربط بشبكة الماء الصالح لل�ش

 ، :40 بالمائــة مــع عــدم وجــود لمحطــة تطهــ�ي -  نســبة الربــط بشــبكة التطهــ�ي
ي للتطهــ�ي 

وبالتــاىلي فميــاه الــ�ف الصحــي المجمعــة مــن طــرف الديــوان الوطــ�ف
ــا  ــاذة، مم ــة النف ــة الرملي ــص الجيولوجي ــف ذات الخصائ ي وادي الردي

ــ�ف �ف ت
ورة عــىل  يعــرض الميــاه الســطحية      والجوفيــة للتلــوث الدائــم ويؤثــر بالــ�ف

الصحــة والســالمة العامــة للســكان. 

4 - خالصة 
كيبــة الســكانية لجهــة قفصــة  ي وال�ت

بنــاء عــىل مــا تقــدم ذكــره حــول الواقــع الديمغــرا�ف
بشــكل عــام،        ولمــدن الحــوض المنجمــي بشــكل خــاص، وجــب التأكيد عــىل أن مدن 
الحــوض المنجمــي بقــدر مــا تمثــل وحــدة جغرافيــة وجيولوجيــة، فإنهــا تمثــل وحــدة 
ي 

ــرا�ف ــع الديمغ ــكانية والواق ــة الس كيب ــول أن ال�ت ــن الق ــل يمك ــة، ب ــة واجتماعي اقتصادي
ــة  ــة قريب ي ــة الب�ش ــة بالتنمي ات المتعلق ــؤ�ش ــل كل الم ــا جع . مم ــ�ي ــكل كب ــابه بش يتش
ف الرديــف والمتلــوي والمظيلــة وأم العرائــس. ذلــك أن غيــاب  مــن بعضهــا البعــض بــ�ي
كــة فســفاط قفصــة جعــل المنطقــة  الدولــة لمــدة طويلــة و مــلء الفــراغ مــن طــرف �ش
ــة  ــة والثقافي ــة الجتماعي ــغيل والإحاط ــتوى التش ــىل مس ــة ع ك ــذه ال�ش ــة له ككل مرتهن
كــة دولــة داخــل الدولــة، وعندمــا  بويــة والتعليميــة. بعبــارة أكــ�ش وضوحــا كانــت ال�ش وال�ت
ي كانــت تلعبهــا بمنطقــة 

اجــع عــن كل الأدوار التقليديــة والتاريخيــة الــ�ت قــرر لهــا أن ت�ت
ت البطالة  الحــوض المنجمــي، ظهــرت عيــوب الخيــارات السياســية والقتصاديــة. فانتــ�ش
فيــه  بنســب مرتفعــة، وتدنــت كل الخدمــات الجتماعيــة والصحيــة وخدمــات النقــل وال�ت
والثقافــة والرياضــة وكل مــا لــه عالقــة بالعدالــة الجتماعيــة. فــال يمكــن  الحديــث عــن 
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كــة فســفاط قفصــة، لأنــه ل يوجــد بديــل لهــا إىل حــد الآن  تنميــة إىل حــد الآن خــارج �ش
حــ�ت الدولــة لزالــت غائبــة ببعــض المــدن عــىل غــرار الرديــف.

كمــا انــه وبعــد 14 جانفــي وســقوط التابوهــات والممنــوع، طرحــت ثــروة الفســفاط مــن 
جديــد،   وطــرح معهــا ســؤال محــوري: لمــاذا ل تســتفيد مــدن الحــوض المنجمــي ولــو 
ي ل تتوفــر فيهــا 

تقــي إىل مســتوى المناطــق الأخــرى الــ�ت بجــزء مــن عائــدات الفســفاط ل�ت
ثــروات مماثلــة؟ 

ــة  ي عالق
ي حــول اســتدامة نشــاط اســتخراج الفســفاط �ف

ــا�ف ــا طــرح ســؤال محــوري ث كم
ــهد  ــت تش ــهدت ولزال ي ش

ــ�ت ة، ال ــ�ي ة الأخ ــ�ت ي الف
ــة �ف ــة خاص ــاه المنطق ــتغالل مي باس

اب، وتحولــت بذلــك مــدن الحــوض المنجمــي  انقطاعــات متواصلــة للمــاء الصالــح للــ�ش
ــة تؤكــد عــىل أن مــوارد  ــاز، رغــم أن كل الدراســات الجيولوجي إىل مــدن للعطــش بامتي
ــم يتجــاوز بعــد 82  ــم نقــل أن الســتغالل ل ــة، إن ل ــت متوازن الجهــة مــن المــاء لزال

ــة المتاحــة بالمنطقــة. ــة مــن المــوارد المائي بالمائ

فمــا هــي أوجــه اســتعمالت المــوارد المائيــة بمــدن الحــوض المنجمــي؟ وكيــف ينعكــس 
ــع  ــىل واق ــاىلي ع ــهم، وبالت ــار عيش ــكان وإط ــاة الس ــىل حي ــه ع ــن عدم ــاء م ــود الم وج

ــة بشــكل عــام؟ ــة الجتماعي العدال

  



القسم الثاني:

مجاالت استعمال الماء بمدن الحوض المنجمي
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مقدمة
مــن خــالل مــا تقــدم مــن معطيــات بهــذه الدراســة حــول مــدن الحــوض المنجمــي، 
ا للســكان بالجهــة حيــث يتجــاوز  ــا أن نقــول أن هــذه المــدن تمثــل تجمعــا كبــ�ي يمكنن
حاليــا عــدد ســكانها 110 آلف ســاكن، أي مــا يمثــل 32 بالمائــة مــن مجمــوع ســكان وليــة 

قفصــة. 

نتاجــي للفســفاط عــىل المســتوى  كمــا تمثــل منطقــة الحــوض المنجمــي الثقــل الإ
، وهــي أيضــا تســاهم بحــواىلي 41 بالمائــة مــن المــوارد المائيــة الجوفيــة العميقة  ي

الوطــ�ف
ــة ككل. للجه

ية        ات التنميــة القتصاديــة والب�ش ي مــؤ�ش
ي �ف

ي المقابــل، تتذيــل التصنيــف الوطــ�ف
ولكنهــا �ف

والجتماعيــة. كمــا تتصــدر نســب البطالــة والفقــر والفقــر المدقــع، أمــا بالنســبة 
ــل  ــم والنق ــة و التعلي ــالت الصح ي مج

ــة �ف ــات العام ــة والخدم ــ�ف التحتي ــتوى الب لمس
ي المجــال، وأن 

والتصــالت، فانــه يمكــن القــول أن المنطقــة تعيــش القــرون الوســطى �ف
يــن مــازال لــم يدخــل عليهــا بعــد. القــرن الواحــد والع�ش

يــة قــد طــوت  كمــا أن مــدن الحــوض المنجمــي لزالــت مهــددة بأمــراض خلنــا أن الب�ش
صفحتهــا مثــل البصفــ�ي وأمــراض اصفــرار الأســنان وتســاقطها، وذلــك مــن جــراء المــاء 
ــة  ــك أن الولي ، ذل ــ�ي ــبكة التطه ــط بش ــب الرب ي نس

ــد�ف ــة وت اب بالمنطق ــ�ش ــوزع لل الم
ي تطهــ�ي فقــط. 

بكاملهــا ) 13 بلديــة (، ل تحتــوي إل عــىل محطــ�ت

اتهــا الواقعيــة غائبــة   بذلــك يمكننــا القــول أن الحديــث عــن العدالــة الجتماعيــة ومؤ�ش
تمامــا مــن مــدن الحــوض المنجمــي. ولعــل المــاء باعتبــاره احــد أهــم عوامــل تحقيــق 
ــوض  ــداث الح ــد أح ــة بع ــا خاص ــا حقيقي ــل تحدي ــكان، يمث ــة للس ــة الجتماعي العدال
ي عمقــت الســلطة بعدهــا سياســات العقــاب الجماعــي عــىل 

المنجمــي 2008،      والــ�ت
ي مجــال إيصالــه 

الســكان مــن خــالل انقطاعــات المــاء المتكــررة، وتقليــص الســتثمار �ف
للســكان . وتواصلــت نفــس السياســات بعــد 14 جانفــي  ولأســباب غــ�ي مفهومــة. 

اتهــا  شــكاليات المتعلقــة بالمــاء بمــدن الحــوض المنجمــي، وتأث�ي ي الإ
قبــل أن نتعمــق �ف
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ــة  ــاء بمنطق ــة أوجــه اســتعمالت الم ــا ســنحاول معرف ــة، فإنن ــة الجتماعي عــىل العدال
الحــوض المنجمــي.

1 -االستعمال الفالحي للماء بمناطق الحوض المنجمي
ــة لمــدن الحــوض المنجمــي،  ــة و العوامــل المناخي ــات الجغرافي ــا مــن المعطي انطالق
يمكــن القــول أن هــذه المناطــق ليســت فالحيــة. كمــا يؤكــد تاريخهــا عــىل أن الســكان 
ف الواحــات جنوبــا ومناطــق الوســط شــمال بحثــا عــن المراعــي  القدامــى كانــوا رحــال بــ�ي
ــة وعــدم امتــالك  ــة التســاقطات المطري . كمــا أن قل ــادل التمــور بالقمــح والشــع�ي وتب
تقنيــات الحفــر، جعلــت المنطقــة      ولقــرون عــدة ذات مــوارد مائيــة ضعيفــة، ممــا 

ف نشــاط فالحــي دائــم. ابعــد  الســكان آنــذاك عــن تركــ�ي

ــن  ي ــرن الع�ش ــات الق ــ�ش وبداي ــع ع ــرن التاس ــر الق ــفاط أواخ ــاف الفس ــا أن اكتش كم
ي اســتغالله قــد أقــى النشــاط الفالحــي مــن المنطقــة ككل، وتحــول 

وع الفعــىلي �ف والــ�ش
جــل الســكان بمــدن الحــوض المنجمــي إىل عمــال دامــوس لســتخراج الفســفاط. وبقــي 
النشــاط الفالحــي مقتــ�ا عــىل تربيــة الماشــية و غراســة النخيــل ببعــض المناطــق. كمــا 
ــوي  ــاف مــدن الحــوض المنجمــي إىل نشــاط موســمي ثان ــوب بأري ــت زراعــة الحب تحول

ليــس لــه الصبغــة المعيشــية الحياتيــة. 

لــم تصمــد أمــام هــذه التحــولت الهيكليــة لمــدن الحــوض المنجمــي بعــد اكتشــاف 
ي كانــت مصــدر الخــ�ف والغــالل الوحيــدة 

الفســفاط، إل منطقــة تبديــت بالرديــف الــ�ت
بالمنطقــة، وخاصــة بالنســبة للرديــف وأم العرائــس تحديــدا.

كــة فســفاط  لكــن مــع تطــور تقنيــات الحفــر والتنقيــب عــىل المــاء، والتحــول الكبــ�ي ل�ش
ــدأت  ــاء، ب ف مغاســل تســتعمل الم ــ�ي ــة الفســفاط مــن خــالل ترك ي ي مجــال ت�ش

قفصــة �ف
المنطقــة تكتشــف مواردهــا المائيــة الباطنيــة وثــراء مخزوناتهــا.

ــق  ــة فســفاط قفصــة بغل ك ــزم �ش ــذي أل ــكىلي ال ــج الإصــالح الهي نام ــة ل�ب كنتيجــة حتمي
ا  ــ�ي ــا كب ــف فراغــا اجتماعي ــاج، ممــا خل نت ي الإ

ــات متطــورة �ف ــات واســتعمال تقني النتداب
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ي تخفيــف العــبء 
ورفــع مــن نســب البطالــة بمــدن الحــوض المنجمــي، تــم التفكــ�ي �ف

ي الشــغل إىل النشــاط الفالحــي،  كــة فســفاط قفصــة، عــ�ب تحويــل وجهــة طالــ�ب عــىل �ش
ــأم العرائــس،  ــدوارة  وأم القصــاب والشــنوفية ب ــدة كال ي إطــار مناطــق ســقوية جدي

�ف
ــة. ــوي والمظيل ــقي بالمتل ــف والس ــقدود1 و2 بالردي والس

ي الفالحيــة المســتغلة بمناطــق الحــوض المنجمــي بحــواىلي 12500 
تقــدر مســاحة الأرا�ف

هــك، منهــا حــواىلي 4237 هــك مناطــق ســقوية.

1.1 -الفالحة بأم العرائس

ــة مــدن الحــوض  ــة مــع بقي ــا بالمقارن ــة أم العرائــس الأكــ�ش نشــاطا فالحي تعتــ�ب مدين
ي الفالحيــة المســتغلة تتجــاوز 6950 هــك منهــا حــواىلي 2115 

المنجمــي، ذلــك أن الأرا�ف
هــك مناطــق ســقوية. كمــا يمثــل قطــاع تربيــة الماشــية نشــاطا مهمــا مــن حيــث عــدد 

، و كذلــك مــن حيــث عــدد القطيــع الــذي يتكــون مــن: ف المربــ�ي

- 22000 رأس غنم
- 2900 رأس ماعز 

بل - 300 من الإ

ف النشــاط الفالحــي الســقوي بــأم العرائــس بالأشــجار المثمــرة وخاصــة  كمــا يتمــ�ي
ــاطا  ــ�ش نش ــاب الأك ــدوارة وأم القص ــة ال ــ�ب منطق ــتق. وتعت ــوز والفس ــون     والل الزيت
ي بــأم القصــاب والــذي 

ف ســد جــو�ف فالحيــا مــن خــالل وجــود المــاء بآبــار الــدوارة وتركــ�ي
ــة.  ــطحية بالمنطق ــة الس ــد المائي ــوارد الموائ ــر م ي تطوي

ــما �ف كان حاس

ي إطــار إعــداد هــذه الدراســة تــم اختيــار منطقــة الــدوارة – الشــنوفية كنمــوذج 
�ف

ي النشــاط الفالحــي بمدينــة أم العرائــس، وهــو مــا مكننــا مــن اللتقــاء 
لســتعمال المــاء �ف

ي تأسســت ســنة 2007 وســاهمت 
بالجمعيــة المائيــة » أفضــال 1«. هــذه الجمعيــة الــ�ت

ــر النشــاط الفالحــي الســقوي بالمنطقــة. ي تطوي
ــت �ف ولزال

ي بمنطقــة الــدوارة. 
ف لــالأرا�ف ف المالكــ�ي تضــم الجمعيــة 108 منخــرط مــن الفالحــ�ي

وتمســح المنطقــة الســقوية الراجعــة بالنظــر للجمعيــة المائيــة 90 هكتــارا بهــا 60 ألــف 
ــه 666 شــجرة. ــار الواحــد ب ــوز وفســتق، أي أن الهكت ــون ول ــن زيت ــرة م شــجرة مثم
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ف الجمعيــة المائيــة بالــدوراة – الشــنوفية عــىل اســتغالل بــ�أ عميقــة بطاقــة ضــخ  تــ�ش
تقــدر بحــواىلي 41 ل/ث. كمــا تقــوم الجمعيــة يوميــا بحــواىلي 20 ســاعة ضــخ للمــاء مــن 
ي أن الجمعيــة تســتغل حــواىلي 1.07 مليــون م3 ســنويا مــن المــاء لفائــدة 

. ممــا يعــ�ف البــ�أ
المنطقــة الســقوية.

مــن خــالل هــذه المعطيــات يمكننــا القــول أن الهكتــار الواحــد يســتهلك ســنويا حــواىلي 
ــل  ــروف لمث ــي المع ــدل الفالح ــ�ي المع ــاوز بكث ــة تتج ــي كمي ــنويا، وه ــف م3 س 11 أل

هــذه الأشــجار. 

كمــا يســتفيد مــن مــاء بــ�أ »أفضــال 1« حــواىلي 20 فــالح خــارج المنطقــة الســقوية ممــا 
وســع مــن المســاحة الأصليــة مــن 90 هــك إىل حــواىلي 120هــك.

يســاهم كل فــالح ب5 د عــىل كل ســاعة ضــخ مــن المــاء، مــع العلــم أن الكلفــة الحقيقية 
كــة فســفاط قفصــة  للســاعة الواحــدة 10 د، ولكــن وبعــد 14 جانفــي 2011، أصبحــت �ش
تســاهم  ب 50 بالمائــة مــن كلفــة الكهربــاء المســتعمل لضــخ المــاء مــن البــ�أ لفائــدة 

ــة المائية.  الجمعي

ي الخدمــات 
ي هــذه العائــالت مــن تــد�ف

يقطــن بالمنطقــة الســقوية 35 عائلــة. ولكــن تعــا�ف
ــاه  ــا لســتعمال مي ــا يدفعه اب، مم ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــدان الم ــن فق ــة وخاصــة م العام
اب و خاصــة مــن ناحيــة الملوحــة والطابــع  ورة صالحــة للــ�ش ي ليســت بالــ�ف

الــري الــ�ت

يولوجــي.  البك�ت

1.2 - النشاط الفالحي بالرديف

مثلــت تبديــت ولســنوات طويلــة الحديقــة الخلفيــة لمدينــة الرديــف المنجميــة، وبالتــاىلي 
ي تزودهــا بالخــ�ف والغــالل مــن منطقــة تبديت 

كانــت الرديــف و لزالــت نســبيا مرتبطــة �ف
ــاه  ي النشــاط الفالحــي عــىل مي

باعتبارهــا عمــادة تابعــة لهــا. وتعتمــد منطقــة تبديــت �ف
ف هــذه الميــاه بدرجــة ملوحــة منخفضــة،  الموائــد الســطحية والمتوســطة العمــق. وتتمــ�ي

مــة. ي النشــاط الفالحــي ذات مردوديــة كميــة ونوعيــة مح�ت
ممــا يجعــل اســتعمالها �ف

وع  ــع إحــداث مــ�ش ــف م ــات، توســع النشــاط الفالحــي بالردي خــالل منتصــف الثمانين
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ي الفالحيــة المســتغلة إىل حــدود 3855هــك منهــا 
الســقدود، ممــا دعــم مســاحة الأرا�ف

حــواىلي 1555هــك مناطــق ســقوية بــكل مــن تبديــت والســقدود 1 و الســقدود 2.

ــة  ــالل أهمي ــن خ ــك م ــة، وذل ــا بالجه ــدا فالحي ــية تقلي ــة الماش ــاط تربي ــل نش ــا مث كم
ــن: ــا م ــون حالي ــذي يتك ــع ال القطي

- 12000 رأس غنم
- 3000 رأس ماعز

بل - 450 من الإ

ــداد  ــار إع ي إط
ــا �ف ــف، قمن ــدة بالردي ــة الجدي ــق الفالحي ــىل المناط ــوء ع ــليط الض لتس

ف  ــ�ي ف المائيت ــ�ي ي الســقدود 1 و 2، والتحــاور مــع الجمعيت
ــارة منطقــ�ت هــذه الدراســة بزي

. ف ــ�ي ــة بالمنطقت ــقي الفالح ي تس
ــ�ت ــار ال ي الآب

ــ�ف �ف ــدة بالت المتعه

ــة  ــح المنطق ــف. وتمس ــة الردي ي لمدين
�ت ــ�ش ــوب ال ــقدود 1 و 2 بالجن ــة الس ــع منطق تق

الســقوية الســقدود 1 حــواىلي 60 هــك مقســمة عــىل40 فالحــا منخرطــا بالجمعيــة المائيــة 
بمعــدل 1.5 هــك للفــالح. النشــاط الأســاسي بالمنطقــة زراعــة النخيــل.

ان: بــ�أ تــم حفــره منــذ 1996 ذات طاقــة ضــخ بحــواىلي   يغــذي المنطقــة الســقوية بــ�أ
ف 5 إىل 7 غ/ل. اوح مــا بــ�ي 20ل/ث وبدرجــة ملوحــة تــ�ت

ة عــىل نوعيــة الغراســات، وخاصــة  لقــد اثــر ضعــف كميــة المــاء طيلــة الســنوات الأخــ�ي
ي المــاء، تــم حفــر بــ�أ ثانيــة ســنة 2017 

عــىل مــردود النخيــل، ولتفــادي هــذا النقــص �ف
ا وبطاقــة ضــخ بحــواىلي 54 ل/ث، و بدرجــة ملوحــة ل  وبعمــق كبــ�ي بحــواىلي 1200 مــ�ت

تتجــاوز 4غ/ل.

ــه  ــا جعل ــنة، مم ي الس
ــون م3 �ف ــواىلي 1.5 ملي ــتغالل ح ــن اس ــ�أ م ــذا الب ــن ه ــد مك لق

ي عانــت منــه المنطقــة طيلــة الســنوات 
ي تجــاوز مشــكلة نقــص ميــاه الــري الــ�ت

يســاهم �ف
الفارطــة.

وة و بشــكل غــ�ي  ــ�ش ي لهــذه ال
ــان الســتعمال العشــوا�أ ــاء، ف ــم حــل مشــكل الم ف ت ــ�أ ل
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.) ف ــ�ف ــاه ال ــاه النشــعية) مي ي ارتفــاع منســوب المي
ــا �ف مــدروس وغــ�ي علمــي تســبب حالي

ــكل  ــان مش ــت، ف ــد تقادم ــاه ق ــذه المي ــف ه ــة لت�ي ي المخصص
ــوا�ت ــرا لن الس  نظ

تراكمهــا بالغابــات أصبــح يهــدد النخيــل ويمكــن أن تواصــل أن يقتــل جلهــا عــىل المــدى 
المتوســط.  

أمــا بالنســبة لكلفــة ميــاه الــري، فإنهــا ل تختلــف مــع مــا هــو متعامــل بــه بــأم العرائس، 
ــفاط  ــة فس ك ــا �ش ــالح و 5 د تدفعه ــىل الف ــ�ي ع ــاء 5 دنان ــخ الم ــاعة ض ــة س أي أن كلف

قفصــة منــذ 2011. 

اب مــن طــرف الشــبكة العمومية،      ود بالمــاء الصالــح للــ�ش ف يقطــن بالمنطقــة 40 عائلــة تــ�ت
ة أصبحــت تهــدد إطــار عيــش الســكان  ولكــن النقطاعــات خاصــة خــالل الســنوات الأخــ�ي

ــذه الواحة. ي ه
�ف

ي الجمعيــة 
أمــا بالنســبة لمنطقــة الســقدود 2، فإنهــا تمســح حــواىلي 160 هــك، وينخــرط �ف

المائيــة الســقدود 106 فــالح بحســاب 1.5 هــك لــكل منخــرط. و تمثــل غراســة النخيــل 
النشــاط الرئيــ�ي بالمنطقــة.

ان: ويوجد بمنطقة السقدود 2 ب�أ

- بــ�أ رقــم 1 : تــم حفــره منــذ 1994 و بطاقــة ضــخ بحــواىلي 45ل/ث، وبدرجــة 
ف 4 و5 غ/ل ملوحــة مــا بــ�ي

- بــ�أ رقــم 2 : تــم حفــره ســنة 2016 و بطاقــة ضــخ بحــواىلي 60ل/ث، وبدرجــة 
ف 4 و5 غ/ل ملوحــة مــا بــ�ي

يــن        ي حالــة نشــاط الب�أ
وهــو مــا يوفــر حــواىلي 2.75 مليــون م3 مــن الميــاه بالمنطقــة �ف

ــة  ــ�ي الحاجــة الحقيقي ــة تتجــاوز بكث ــة بحــواىلي 20 ســاعة. وهــي كمي ولمــدة ضــخ يومي
ــة، وارتباطــا  ــوارد المائي ي الم

للمســاحة المســتغلة. ونظــرا لنعــدام التــ�ف الرشــيد �ف
ي 

ف الــ�ت بخصوصيــة المنطقــة، فــان الواحــة بالســقدود 2 بــدأت تعيــش مشــكلة ميــاه الــ�ف
تمثــل عائقــا حقيقيــا للفــالح ولســالمة النخيــل. خاصــة إذا لــم تكــن الواحــة مهيــأة ســلفا 

. ف وبشــكل علمــي بنظــام مــن القنــوات المخصصــة لت�يــف ميــاه الــ�ف
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يقطــن بمنطقــة الســقدود 2 حــواىلي 30 عائلــة، تــم ربطهــم بشــبكة الكهربــاء وتزويدهــم 
اب مــن المتلــوي عــىل بعــد 30 كلــم.  بالمــاء الصالــح للــ�ش

مــن خــالل الحــوار المبــا�ش مــع أعضــاء الجمعيــات المائيــة ســواء بالــدوارة – الشــنوفية 
ــا  ــ�ب عنه ي ع

ــ�ت ــكالت ال ش ــم الإ ــص أه ــا تلخي ــقدود 2، يمكنن ــقدود 1 او بالس أو بالس
: ف بشــكل عــام فيمــا يــىلي مســؤوىلي الجمعيــات والفالحــ�ي

ي النشــاط 
ي مجــال ترشــيد اســتهالك المــاء �ف

- عــدم وجــود برنامــج تكويــن �ف
الفالحــي وتقنيــات الفالحــة المســتدامة

اب للعائالت المقيمة بالدوارة - غياب الماء الصالح لل�ش

- انتشار مظاهر �قة الماء من قنوات الري

ف بالسقدود 1 و 2 - مشاكل مياه ال�ف

ف عــدادات  ي اســتعمال ميــاه الــري مثــل تركــ�ي
- غيــاب سياســة ناجعــة للتحكــم �ف

ف يقومــون مــن خاللهــا بخــالص مــا يقومــون باســتغالله فقــط وهــي  لــكل الفالحــ�ي
ــا إىل 10  ــاعة يومي ــن 20 س ــخ م ــاعة الض ــن س ــض م ــىل التخفي ــادرة ع ــة ق طريق

ســاعات فقــط.

ي المــاء خاصــة بالنســبة 
- عــدم أهليــة الجمعيــات المائيــة للتــ�ف المســتدام �ف

ة للواحــات والمســاحات الســقوية الكبــ�ي

اف عــىل الجمعيــات المائيــة، ممــا جعلهــا عرضــة للتوظيف  �ش - تداخــل وتعــدد الإ
ي ســابقا وحــ�ت حاليا الســياسي والحــز�ب

3-1 - النشاط الفالحي بالمتلوي والمظيلة

ــة، فــان النشــاط الفالحــي يعــد  ــة جوفي ــة لمــوارد مائي نظــرا لفتقــار المتلــوي والمظيل
ي يقتــ� فيهــا النشــاط 

ي خاصــة بمدينــة المظيلــة الــ�ت
ضعيفــا، إن لــم نقــل انــه هامــ�ش

. و يتكــون  ي
�ت الفالحــي عــىل تربيــة الماشــية لوجــود مراعــي بعليــة بمنطقــة الســقي الــ�ش

القطيــع بالمظيلــة مــن:
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- 20000 رأس غنم
- 3300 رأس ماعز
بل - 1200 من الإ

بل بالمظيلة بية الإ صور ل�ت
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ي  ــو�ب ــقي الجن ي الس
ــ�ت ــور بمنطق ــي محص ــاط الفالح ــان النش ــوي، ف ــة المتل ي مدين

ــا �ف أم
ي الفالحيــة المســتغلة بحــواىلي 1686 هــك 

وكريشــة النعــام. حيــث تبلــغ مســاحة الأرا�ف
منهــا حــواىلي 567 هــك مناطــق ســقوية مــن الميــاه الجوفيــة النــادرة بالمنطقــة. 

أمــا تربيــة الماشــية فبقيــت مالزمــة للنشــاط الفالحــي التقليــدي بالمنطقــة، حيــث يتــوزع 
القطيــع بالمتلــوي عــىل:

- 15000 رأس غنم
- 3300 رأس ماعز

بل  - 600 من الإ

ــدن الحــوض  ي النشــاط الفالحــي بم
ــاء �ف ــة حــول اســتغالل الم ــام هــذه المقارب ي خت

�ف
ــة: ــات التالي ــوق المالحظ ــا أن نس ــي، يمكنن المنجم

ــن  ــا م ــر به ــا يتوف ــم م ــة رغ ــا بالمنطق ــا ثانوي ــي، قطاع ــاط الفالح - لزال النش
بــة المتنوعــة الخصائــص  يــة هامــة )الميــاه الجوفيــة و ال�ت امكانــات طبيعيــة وب�ش

ــة( ــد العامل و الي

ي الذهنيــة العامــة لســكان الحــوض المنجمــي أن زمــن الفســفاط 
- لــم يدخــل �ف

ــة  ــطة تنموي ي أنش
ــ�ي �ف ــب التفك ــه وج ــده، وان ــى عه ــد وىل وانته ــة« ق و »الكباني

ــل  ــة للفســفاط بالمنطقــة ككل، ولعــل النشــاط الفالحــي احــد أهــم البدائ بديل
المطروحــة بالجهــة مســتقبال

ــاء  ــتغل الم ــة تس ــات تنموي ــج لآلي اتيجي والمندم ــ�ت ــط الس ــدام التخطي - انع
ــة  وط التنمي ــم �ش ــد أه كأح

- شــعور عــام لــدى كل مــن التقينــا بهــم خالل إعــداد هــذه الدراســة أن المنطقة 
ي 

تتعــرض لعقــاب جماعــي بســبب تمردهــا المتواصــل عــىل الســلطة الحاكمــة الــ�ت
ي الحــوض المنجمــي ســوى بقــرة حلــوب مــن الفســفاط فقط.  

ل تــرى �ف
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2- الماء الصالح للشراب بالحوض المنجمي 
ي 

ــ�ت شــكالت ال اب بمــدن الحــوض المنجمــي احــد أهــم الإ ــح للــ�ش ــل المــاء الصال يمث
ــاء  ــة والنتم ــة الجتماعي ــعورهم بالعدال ــىل ش ــر ع ــكان وتؤث ــات الس ــدر اهتمام تتص
اب«  ف بــدأت متاعــب الســكان مــع مــا يســمى » المــاء الصالــح للــ�ش للوطــن أصــال. لــ�أ
ي الصيــف خــالل ســنة 2008، أي إبــان انتفاضــة الحــوض 

وانقطاعاتــه المتكــررة وخاصــة �ف
ــث  ــي 2011 ، حي ــد 14 جانف ــة بع ــادا دراماتيكي ــذت أبع ــالة أخ ــان المس ــي، ف المنجم
أصبحــت النقطاعــات دوريــة عــىل امتــداد العــام ولمــدة طويلــة بالنســبة للعديــد مــن 

ــس بالخصــوص. ــف وأم العرائ ــن المرتفعــة بالردي ــاء الموجــودة بالأماك الأحي

ــوض  ــة الح ب بمنطق ــ�ش ــاه ال ــة مي ي نوعي
ــد�ف ــات وت ــار النقطاع ــن اعتب ــل يمك ــن ه لك

كــة  ف بالشــبكة العموميــة للمــاء ممــا يجعــل ال�ش المنجمــي مرتبطــة بضعــف المنخرطــ�ي
ة  ي هــذه الجهــة؟ أم أن المنطقــة فقــ�ي

الوطنيــة لســتغالل وتوزيــع الميــاه ل تســتثمر �ف
مــن المــاء و يقــع جلبــه مــن وليــات بعيــدة.أم أن المســالة متعــددة الأبعــاد ومتداخلــة 

الأســباب؟

اب  لالإجابــة عــىل هــذه الأســئلة، فانــه يتوجــب أول تشــخيص وضــع المــاء الصالــح للــ�ش

بمــدن الحــوض المنجمــي.

اب بالمظيلة: • الماء الصالح لل�ث

ل تتوفــر بمدينــة المظيلــة موائــد مائيــة قــادرة عــىل توفــ�ي حاجيــات الســكان مــن المــاء 
كــة الوطنيــة لســتغالل وتوزيــع الميــاه بجلــب المــاء  اب. لذلــك تقــوم ال�ش الصالــح للــ�ش
اب لســكان المظيلــة مــن منطقــة الرطــس بالقطــار عــىل بعــد 25 كلــم.  الصالــح للــ�ش
كــة  ف ب�ش مــن خــالل بــ�أ عميقــة بطاقــة ضــخ بحــواىلي 45ل/ث.و يقــدر عــدد المنخرطــ�ي
ــدر نســبة الملوحــة  ــات (، وتق ىلي و خدم

ف ــ�ف ــرط ) م ــة بحــواىلي 4500 منخ ــاء بالمظيل الم
بالمــاء بحــواىلي 1.8 إىل 2.2 غ/ل.

ــتية  ــة واللوجس ــات المادي مكان ي الإ
ــد�ف ــم (، وت ــاء ) 25 كل ــل الم ــبكة نق ــول ش ــرا لط نظ
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ــررة  ي بشــكل مزمــن مــن النقطاعــات المتك
ــان الجهــة تعــا�ف ــاء، ف ــة بالم دارة المعني ــالإ ل

ــه بعــد 14 جانفــي 2011، كمــا أن انقطــاع المــاء الــذي كان  للمــاء، حيــث ازدادت حدت
ــداد  ــىل امت ــات ع ــت النقطاع ــتهالك، أصبح ة الس ــ�ي ــع وت ــن ترتف ــف أي ــط بالصي مرتب

العــام. 

ود بالمــاء أصبحــت قديمــة جــدا، و يغلــب عليهــا  ف كمــا وجــب التذكــ�ي بــان شــبكة الــ�ت
نوعيــة الحجــر الحريــري )Amiante ciment( الــذي يعــد غــ�ي صالــح لنقــل ميــاه 
ــاء  ــع الم ــل و توزي ــال نق ي مج

ــنة 2000 �ف ــة س ــذ بداي ــا من ــه دولي ــم منع ب، وت ــ�ش ال
اب. ــ�ش ــح لل الصال

ي تتوفــر عليهــا المصلحــة المحليــة للمــاء بالمظيلــة، فهــي 
يــة الــ�ت مكانــات الب�ش أمــا الإ

ــا مــؤ�ش يســاوي عــون واحــد لــكل 2250 منخــرط  ف فقــط. ممــا يعطين ل تتجــاوز عونــ�ي
ــاء،  ــاع الم ــة انقط ي حال

ــل �ف ــات التدخ ي خدم
ــد�ف ــ� ت ــا يف ــاء بالمظيلة..مم ــبكة الم بش

ــدام  ي لنع
ــو�ف ــ�ي قان ــكل غ ــوات بش ــن القن ــاء م ــة الم ــر �ق ــار مظاه ــة إىل انتش إضاف

ــة. ــاء بالمنطق ــة للم ــي الشــبكة العمومي ي تحم
ــ�ت ــزة ال ــة والأجه المراقب

اب بأم العرائس: • الماء الصالح لل�ث

تتوفــر بــأم العرائــس مــوارد مائيــة هامــة، يمكــن القــول أنهــا الأهــم بمنطقــة الحــوض 
كــة أو بالــدوارة – الشــنوفية. كمــا تتنــوع الموائــد المائيــة بالمدينــة  المنجمــي، ســواء بال�ب

مــن موائــد مائيــة ســطحية و متوســطة العمــق إىل الموائــد العميقــة.

كــة،  وذات  اب مــن 04 آبــار بمنطقــة ال�ب ود مدينــة أم العرائــس بالمــاء الصالــح للــ�ش ف تــ�ت
ب.  ا. وتعتــ�ب نوعيــة الميــاه مقبولــة بالنســبة لميــاه الــ�ش عمــق يتجــاوز 220 مــ�ت

كــة الوطنيــة لســتغالل وتوزيــع الميــاهSONEDE  بــأم  يقــدر عــدد منخرطــي ال�ش
ــت  ــد ورث ــة SONEDE  ق ك ــ�ي أن �ش ــا وجــب التذك ــس بحــواىلي 9500 منخــرط. كم العرائ
ــة فســفاط قفصــة  ك ــرف �ش ــن ط ــتغل م ــت تس ي كان

ــ�ت ــة ال ــاء القديم ــع الم شــبكة توزي
 Amiante( بدايــة الثمانينــات، وهــي شــبكة متكونــة مــن قنــوات مــن الحجــر الحريــري
ــذ ســنة  ــا من ب عالمي ــ�ش ــاه ال ــع اســتعمالها لنقــل وتوزيعــه مي ــم من ي ت

ــ�ت ciment(، ال
.2000
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كــة المعنيــة بالمــاء فــال يتجــاوز 20 منهــم اغلبهــم حــراس، أمــا   أمــا عــدد أعــوان ال�ش
ف بالتدخــل عنــد انقطــاع المــاء فــال يتجــاوز عددهــم 8. وهــو  أعــوان الأشــغال المكلفــ�ي
ا خامــا ل يتجــاوز عــون لــكل 475 منخــرط. أمــا المــؤ�ش الفعــىلي فانــه ل  مــا يعطــي مــؤ�ش
ي مجــال المــاء الصالــح 

يتجــاوز عــون لــكل 1187 منخــرط. ممــا يعكــس تــردي الخدمــات �ف
ة أثــرت بشــكل كبــ�ي عــىل إطــار  اب وتعــدد النقطاعــات وتواصلهــا لمــدة زمنيــة كبــ�ي للــ�ش

عيــش الســكان ونمــط حياتهــم. 

ــه،     ــافة نقل ــول مس ــة لط ــة المظيل ــاء بمدين ــات الم ــم انقطاع ــا أن نتفه وإذا كان ممكن
وندرتــه بالمنطقــة، فانــه غــ�ي مقبــول وغــ�ي مفهــوم انقطــاع المــاء وبشــكل دوري بــأم 

ــة مــن مناطــق الســتهالك. ــات مائيــة هامــة وقريب ي تتوفــر بهــا إمكان
العرائــس الــ�ت

اب بالرديف: • الماء الصالح لل�ث

ــن  ــد ع ي ل تبع
ــ�ت ــة ال ــار الطرفاي ــن آب اب م ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــن الم ــف م ود الردي ف ــ�ت ت

كــة الوطنيــة  المدينــة ســوى 3 كلــم. ويبلــغ عــدد الآبــار حاليــا المســتغلة مــن طــرف ال�ش
ا  لســتغالل وتوزيــع الميــاه 4 آبــار بطاقــة ضــخ تقــدر بحــواىلي 60ل/ث، و أضيــف لهــا بــ�أ
ف الســتغالل خــالل الصيــف القــادم بطاقــة ضــخ تقــدر بحــواىلي  خامســا ســيدخل حــ�ي
اب 100ل/ث. وهــي  40 ل/ث، وهــو مــا يجعــل مــوارد الرديــف مــن المــاء الصالــح للــ�ش

ة و مهمــة بالمقارنــة مــع عــدد الســكان الــذي ل يتجــاوز 28 ألــف ســاكن. مــوارد كبــ�ي

كــة  كــة SONEDE بالرديــف بحــواىلي 8500 منخــرط، وتقــوم ال�ش يقــدر عــدد منخرطــي �ش
 Amiante( بنقــل وتوزيــع المــاء مــن خــالل شــبكة قديمــة مــن مــادة الصخــر الحريــري
ي تــم منعهــا عالميــا منــذ 

كــة فســفاط قفــص منــذ 1984، و الــ�ت ciment( ورثتهــا عــىل �ش
اب. ي مجــال المــاء الصالــح للــ�ش

ســنة 2000 �ف

ــا  ــم 11 حارس ــا، منه ــن 23 عون ــف م ــة SONEDE بالردي ك ــىلي ل�ش ــرع المح ــون الف ويتك
ــا  ا خامــا يســاوي عون . ممــا يعطــي مــؤ�ش ف ف و 6 عمــال و 3 أعــوان مختصــ�ي و 3 إداريــ�ي
ــا  ــو م ــرط. وه ــكل 944 منخ ــا ل ــواىلي عون ــدر بح ــا يق ا فعلي ــؤ�ش ــرط، وم ــكل  370 منخ ل
اب وبطــئ التدخــل، إن لــم نقــل  يفــ� رداءة الخدمــات المتعلقــة بالمــاء الصالــح للــ�ش

ــاء النقطاعــات وانقطــاع المــاء أو حصــول إعطــاب بالشــبكة. انعدامــه  أثن
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كة  مكانــات الماديــة والتقنيــة للفــرع المحــىلي ل�ش ي الإ
يــة وتــد�ف أمــام ضعــف المــوارد الب�ش

المــاء بالرديــف، فــان تعــدد انقطــاع المــاء ولمــدة طويلــة يصبــح مفهومــا ، إضافــة إىل 
ي صمــت 

ليــة أو الفالحيــة. كل ذلــك �ف ف ة �قاتــه مــن الشــبكة ســواء لالســتعمالت الم�ف كــ�ش
دارة المكلفــة بتوزيــع المــاء كبــ�ي لــالإ

اب بالمتلوي: • الماء الصالح لل�ث

ود  ف مدينــة المتلــوي مثلهــا مثــل مدينــة المظيلــة، ليــس بهــا مــوارد مائيــة محليــة. بــل تــ�ت
كــة التابعــة ترابيــا لم العرائــس. اب مــن آبــار بمنطقــة ال�ب مــن المــاء الصالــح للــ�ش

ــه إىل  اب، ونقل ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــة للم ــار عميق ــتغالل 4 آب ــة SONEDE باس ك ــوم �ش تق
 .)Amiante ciment( ــري ــر الحري ــادة الصخ ــن م ــوات م ــ�ب قن ــوي، ع المتل

نظــرا للكثافــة الســكانية لمدينــة المتلــوي باعتبارهــا مركــز الحــوض المنجمــي، فــان عــدد 
كــة  كــة SONEDE يقــدر بحــواىلي 13500 منخــرط. ويتكــون الفــرع المحــىلي ل�ش منخرطــي �ش
ــي  ــا يعط ــو م ــغال. وه ــون أش ف و 19 ع ــ�ي ــون : 6 إداري ــن 25 ع ــوي م SONEDE بالمتل
ا فعليــا بحــواىلي عــون لــكل  ا خامــا للخدمــة بحــواىلي عــون لــكل 540 منخــرط ومــؤ�ش مــؤ�ش
يــة لقطــاع حيــوي  . وهــو مــا يؤكــد مــرة أخــرى عــىل ضعــف المــوارد الب�ش ف 710 منخرطــ�ي

كالمــاء.

ي مجــال انقطاعــات المــاء بالحــوض المنجمــي، ذلــك أن 
تعتــ�ب مدينــة المتلــوي اســتثناء �ف

ات لثــالث  ي فــ�ت
انقطاعــه بالمدينــة يقتــ� عــىل فصــل الصيــف فقــط، ولكنــه يــدوم �ف

أيــام متواصلــة.

هــذا الأمــر يجعلنــا نتســاءل: كيــف يمكــن تفســ�ي انقطــاع المــاء بمناطــق تحتــوي عــىل 
مــوارد مائيــة، ول ينقطــع عــىل المتلــوي بنفــس الكيفيــة بالرديــف وأم العرائــس، رغــم 

كــة (؟  ود مــن منطقــة قريبــة مــن أم العرائــس ) ال�ب ف أن المتلــوي تــ�ت

ات الســابقة  ــ�ت ــذ الف ــوي، ومن ب بالمتل ــ�ش ــاه ال ــة مي ــد عــىل أن نوعي ــا وجــب التأكي كم
ــاع درجــة الملوحــة.  ــد وخاصــة بالنســبة لرتف ليســت جي
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3 - مالحظات حول الماء الصالح للشراب بالحوض المنجمي
اب بمــدن الحــوض المنجمــي،  ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــن خــالل اســتعراضنا لموضــوع الم م
ب، يمكننــا أن نســوق المالحظــات  ي عالقــة بميــاه الــ�ش

وبعــد تشــخيص واقــع المناطــق �ف
شــكالت الماديــة  ي تعــ�ب عــن كــون مــدن الحــوض المنجمــي لهــا نفــس الإ

التاليــة والــ�ت
: اب، وهــي كمــا يــىلي ي عالقــة بالمــاء الصالــح للــ�ش

واللوجســتية �ف

دارات  يــة والماديــة واللوجســتية الموضوعــة عــىل ذمــة الإ - ضعــف المــوارد الب�ش
المحليــة المكلفــة بالمــاء

ــواد  ــبة م ــاع نس ــة وارتف ــتوى الملوح ــىل مس ــة ع ب وخاص ــ�ش ــاه ال ــة مي ــردي نوعي - ت
الكربونــات والفليــور

- تقــادم الشــبكة الرئيســية والشــبكات الفرعيــة لنقــل و توزيــع المــاء بالمــدن المنجميــة، 
ممــا زاد مــن تــردي نوعيــة الميــاه وأكــ�ش مــن العطــاب بالشــبكة

ىلي أو الفالحــي، ممــا 
ف - انتشــار مظاهــر �قــة المــاء مــن الشــبكة ســواء لالســتعمال المــ�ف

ي النقطــاع الــدوري مــن ناحيــة أخــرى
ي هــدر المــاء مــن ناحيــة، و�ف

ســاهم �ف

ــة  ــل المنطق ــوارد وادخ ــن الم ــص م ــا قل ــار مم ــر الآب ــال حف ي مج
ــتثمار �ف ــع الس - تراج

ــف ــل الصي ي فص
ــة �ف ــش خاص ــد العط ــة ض ي معرك

ــا �ف بكامله

ولكــن هنالــك مالحظــة مهمــة تتعلــق بقناعــة جــل ســكان منطقــة الحــوض المنجمــي، 
كــة  ي تتمحــور حــول فكــرة أن الســبب الرئيــ�ي لنقطــاع المــاء، هــو اســتغالل �ش

والــ�ت
فســفاط قفصــة لمــوارد المنطقــة المائيــة لفائــدة إنتــاج الفســفاط. 

ــة فســفاط قفصــة  ك ــ�ي اســتغالل �ش ــا هــو تأث ــا؟ وم ــة واقعي ــة هــذه القناع ــا حقيق فم
ــتوى  ــىل مس ــة، وع ــن ناحي ــة ككل م ــتقبل المنطق ــتوى مس ــىل مس ــة ع ــوارد المائي للم
ــة  ــن ناحي ــة الناجمــة عــن نشــاط مغاســل الفســفاط م ــاه الملوث ــة للمي ات البيئي ــ�ي التأث

ــرى؟   أخ
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4 - االستغالل الصناعي للماء بالحوض المنجمي 
 تمهيد

ل توجــد بجهــة قفصــة مناطــق صناعيــة متعــددة ول نشــاط صناعــي كبــ�ي و كثيــف مــن 
ى.  شــانه ان يتطلــب مــوارد مائيــة كــ�ب

ــفاط و  ــتخراج الفس ــو اس ــاء ه ــتهلك للم ــم والمس ــد الضخ ــي الوحي ــاط الصناع النش
يــة ليســت تقنيــة قديمــة قــدم اســتخراج الفســفاط  يتــه بالمغاســل. لكــن تقنيــة الت�ش ت�ش
ــة لفصــل الفســفاط عــن  ــة فســفاط قفصــة تســتخدم أســلوب التهوئ ك ــت �ش ــل، كان ب
ــار  ــالت الغب ــد أهــاىلي الحــوض المنجمــي وي ــة جــدا وتكب ــة ملوث الشــوائب، وهــي تقني

ــاه ل تحــى.  ــة ضحاي ــراض صدري ــف أم ــذي خل ــي، ال ي اليوم
ــوا�أ ــوث اله والتل

ــة الفســفاط، وبعــد مــا أصبــح التلــوث  ي ي مجــال ت�ش
ي �ف

أمــام التقــدم العلمــي والتقــ�ف
كــة فســفاط قفصــة منــذ أواخــر  ي كارثــة عــىل المنطقــة ككل، انطلقــت �ش

الهــوا�أ
ف وتعميــم مغاســل الفســفاط بــكل مواقــع الســتخراج، ولكــن لــكل  ي تركــ�ي

الســبعينات �ف
ــوارد  ــتغالل م ــفاط : اس ــل الفس ــة لغس ــة البيئي يب ــت ال�ف ــة، فكان ــة بيئي يب ــة رصف تقني
ي ناجــم عــن الميــاه 

ة رغــم كــون جلهــا مــن النوعيــة المالحــة،  وتلــوث مــا�أ مائيــة كبــ�ي
ــل.  ــن المغاس ــادر ع ي الص

ــ�ف ــل الطي ــحونة بالوح المش

كة فسفاط قفصة 4.1 - نشاط رسث

ي :
كة فسفاط قفصة �ف يتمحور نشاط �ش

- استخراج الفسفاط من المقاطع السطحية 
- نقل الفسفاط بواسطة الشاحنات أو البسطة الناقلة من المقاطع إىل المغاسل

ــع  ــل بمصان ــل للتحوي ــاج الفســفاط التجــاري القاب نت ــه لإ - غســل الفســفاط وتثمين
ــارج ــر للخ ي أو التصدي

ــا�أ ــع الكيمي المجم

ي الحوض المنجمي من خالل:
كة فسفاط قفصة بأنشطتها �ف تقوم �ش

• إقليم المتلوي كاف الشفاير
• إقليم المتلوي كاف الدور
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• إقليم المظيلة
• إقليم  أم العرائس 

• إقليم الرديف 
: • وتحتوي الأقاليم عىلي

• 8 مناجم سطحية
• 11 مغسلة للفسفاط 

ــفاط  ــر الفس ــذي يوف ــاط ال ــاره النش ــة، باعتب ك ــ�ي لل�ش ــاط الرئي ــل النش ــل المغاس تمث
ي التونــ�ي أو للخــارج عــ�ب التصدير. 

التجــاري القابــل للتســويق داخليــا للمجمــع الكيميــا�أ
يــة  مكانــات الماديــة والب�ش كــة فســفاط قفصــة  كل الإ ونظــرا لهــذه الأهميــة، وضعــت �ش
لنشــاط هــذه المغاســل وخاصــة ضمــان تزويدهــا بالمــاء بشــكل منتظــم ومســتقل عــن 
كــة فســفاط قفصــة لهــا شــبكتها الخاصــة للمــاء بالحــوض  الشــبكة العموميــة، أي أن �ش

المنجمــي.

كــة فســفاط قفصــة؟ وهــل أن  فمــا هــي حقيقــة المــوارد المائيــة المســتغلة مــن طــرف �ش
ي النقطاعــات المتكررة 

المــاء المســتغل لغســل الفســفاط هــو المتســبب بشــكل مبــا�ش �ف
للمــاء عــىل ســكان مناطــق الحــوض المنجمــي؟ ومــا هــو مســتقبل الفســفاط أمــام تراجع 
ــن  ــث ع ي البح

ــا �ف ــة فعلي ــفاط قفص ــة فس ك ــدأت �ش ــل ب ــة؟ وه ــة بالجه ــوارد المائي الم
بدائــل للتخــىلي تدريجيــا عــن اســتغالل المــوارد المائيــة المتاحــة بالجهــة؟ 

2-4-  الماء والفسفاط بمنطقة الحوض المنجمي
ــدر  ــة تق ــة جملي ــفاط، بطاق ــة الفس ي ــلة لت�ش ــة 11 مغس ــفاط قفص ــة فس ك ــتغل �ش تس
نتــاج العادية)ســنة  ي حــالت الإ

بحــواىلي 8.5 مليــون طــن مــن الفســفاط التجــاري ســنويا �ف
ــن  ــدا م ــا واح ف أن طن ــ�ي ــل، يتب ــاط المغاس ــة لنش ــات الميداني ــق المعطي 2010(. ووف
ي انــه 

يتــه. وهــو مــا يعــ�ف ف 1 إىل 1.5 م3 مــن المــاء لت�ش الفســفاط الخــام يتطلــب مــا بــ�ي
ــا مــن  ــون طن ــا إىل حــواىلي 12.5 ملي ي يصــل فيه

ــ�ت ــاج ال نت ــة لالإ ي ظــل الظــروف العادي
�ف

ف 18 و  اوح مــا بــ�ي كــة فســفاط قفصــة تســتغل كميــة مــاء تــ�ت الفســفاط الخــام، فــان �ش
ــون م3 ســنويا. 20 ملي
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ــوارد  ــن الم ــة م ــواىلي 72 بالمائ ــنويا ح ــتغل س ــة تس ــفاط قفص ــة فس ك ي أن �ش
ــ�ف ــا يع  م

ــون  ــة العميقــة لمنطقــة الحــوض المنجمــي المقــدرة بحــواىلي 25.1 ملي ــة الجوفي المائي
ي الســنة، وحــواىلي 48 بالمائــة مــن المــوارد المائيــة الجمليــة للمنطقــة. مــع العلــم 

م3 �ف
ف 5 و 9 غ/ل، أي أنهــا غــ�ي صالحــة  اوح مــا بــ�ي كــة تســتغل ميــاه ذات ملوحــة تــ�ت أن ال�ش
ــة فســفاط قفصــة  ك ــن تســتغل �ش ــف أي ي الردي

اب ول لالســتعمال الفالحــي. إل �ف ــ�ش لل
. SONEDE كــة ي تســتغلها �ش

نفــس المائــدة الــ�ت

ا عميقــة موزعــة  كــة فســفاط قفصــة هــذه المــوارد المائيــة مــن خــالل 18 بــ�أ تســتغل �ش
: كمــا يــىلي

- 04 آبار بأم العرائس
- 03 آبار بالطرفاية بالرديف

كة - 06 آبار بال�ب
- 02 ب�أ بالسقي

- 03 آبار بالقويفلة

ف مواقع المغاسل بالحوض المنجمي خريطة تب�ي
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مغسلة الفسفاط بالرديف

ــاوز  ة تتج ــ�ي ــخ كب ــة ض ــي طاق ــواىلي 715ل/ث، وه ــار بح ــذه  الآب ــخ ه ــة ض ــدر طاق تق
ــع  ــتغالل وتوزي ــة لس ــة الوطني ك ــدى ال�ش ــرة ل ــخ المتوف ــة الض ــات وطاق ــ�ي إمكان بكث

ــي.   ــوض المنجم ــدن الح ــل م ــاه بكام المي

 ،SONEDE و CPG  ف ــ�ي ــة واللوجســتية ب ــات المائي مكان ي الإ
ــ�ي �ف ــارق الكب ــام هــذا الف أم

ــكان  ــىل س ــاء ع ــاع الم ــا انقط ــ�ش فيه ي ك
ــ�ت ة ال ــ�ي ة الأخ ــ�ت ــالل الف ــة CPG خ ك ــت �ش قام

ــاء  ــن الم ــون م3 م ــواىلي 1.2 ملي ــخ ح ــف 2017، بض ــة صي ــي، وخاص ــوض المنجم الح
اب بــأم العرائــس وحــواىلي 441 ألــف م3 بالرديــف، ممــا خفــف مــن حــدة  الصالــح للــ�ش

ة. انقطاعــات المــاء خــالل تلــك الفــ�ت

كــة فســفاط قفصــة كميــة مــن المــاء خاصــة بالرديــف، بطاقــة ضــخ  كمــا تخصــص �ش
ــف. تقــدر بحــواىلي 10ل/ث  خــالل شــهري الصي
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ــاء،  ــع الم ــا انقط ــاذا كلم ــدا لم ــم جي ــا أن نفه ــات، يمكنن ــذه المعطي ــىل كل ه ــاء ع بن
كــة فســفاط قفصــة عــىل تحويــل جــزء  تحــرك الأهــاىلي    وأغلقــوا المغاســل، لإجبــار �ش
مــن المــاء الموجــه لغســل الفســفاط إىل الشــبكة العموميــة. كمــا يــدل ذلــك عــىل الــدور 
ــة  اب بمنطق ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــة بالم ــة المعني ــة الوطني ك ــه ال�ش ي تلعب

ــ�ت ي ال
ــ�ش الهام

ــي.  الحــوض المنجم

كمــا يــدل كل ذلــك عــى أن المخيــال العــام لســكان الحــوض المنجمــي الزال يعتــ�ب 
كــ�ث مــن 60  ة الأ كــة فســفاط قفصــة الدولــة، أمــام تواصــل غيــاب هــذه االأخــ�ي رسث

عامــا.

ــل  ــة للحــوض المنجمــي فقــط، ب وة المائي ــ�ش كــة فســفاط قفصــة ل تســتغل ال لكــن �ش
ــالل  ــن خ ــطحية م ــة الس ــد المائي ــط والموائ ــث المحي ي تلوي

ــا�ش �ف ــكل مب ــاهم بش تس
ــن 38 ســنة. ــ�ش م ــذ أك ــة من ــة بالأودي ــة الطيني ــن المائي ــة م ــات ضخم ــف كمي ت�ي

4.3 - تأث�ي المياه الطينية عى البيئة وإطار عيش سكان الحوض المنجمي

ــون م3  ــواىلي 18 ملي ــاج، ح نت ــة لالإ ــروف العادي ي الظ
ــة �ف ــفاط قفص ــة فس ك ــتغل �ش تس

ــون م3  ــواىلي 11 ملي ــنويا ح ــل س ــ�ف المغاس ــفاط،  ت ــل الفس ــال غس ي مج
ــنويا �ف س

ي بعــض 
ي تتجــاوز �ف

ف كبــ�ي للمــواد الطينيــة العالقــة والــ�ت مــن الميــاه الطينيــة ذات تركــ�ي
الأحيــان 330 ق/ل.

ــة  ــة، خاص ــفاط قفص ــة فس ك ــن �ش ــادرة ع ــات الص ــات والإحصائي ــالل المعطي ــن خ م
ي المــ�ف 

ــ�ف ــة الوحــل الطي ف 1979 إىل 2000، فــان كمي ــ�ي ــدة مــا ب ة الممت خــالل الفــ�ت
بشــبكة الأوديــة باالجهــة قــد تجــاوزت 39 مليــون طنــا خــالل 38 ســنة. كمــا أن معــدل 
ســب بمجــاري الأوديــة ســنويا يقــدر بحــواىلي 2.4 مليــون طــن منــذ  ي الم�ت

الوحــل الطيــ�ف
ســنة 2000 إىل حــدود ســنة 2010. 

ي مــن 
يلخــص الجــدول التــاىلي كل المعطيــات المتعلقــة بت�يــف الوحــل الطيــ�ف

مــن 1979 إىل 2000)*(: الممتــدة  ة  الفــ�ت المغاســل خــالل 
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المجموع المظيلة  الرديف 
ام 

العرايس 

مقطع 
كاف 

الدور 
المتلوي  السنة 

813482 305233 0 69718 0 438531 1979

1288642 668444 0 168175 0 452022 1980

1507868 755330 0 168081 0 584456 1981

1345058 612259 0 159343 0 573456 1982

1562360 780774 0 206831 0 574756 1983

1418396 620717 0 173682 0 623997 1984

1455800 555638 0 211256 0 688905 1985

1200364 465833 0 231983 0 502548 1986

1688744 626257 0 370916 0 691571 1987

1778844 677022 0 301830 0 799992 1988

1950529 714054 81817 315135 0 839522 1989

1946527 680546 157985 333220 0 774777 1990

210190 691884 149953 352577 128152 778625 1991

1785821 427373 176003 319439 334411 528595 1992

1577797 405356 166218 281651 226714 497858 1993

1636468 417829 200049 267287 250597 500706 1994

1848051 390379 204987 332778 304246 615660 1995

2267818 568217 207024 387146 407278 698153 1996

2354956 544977 233165 380690 410097 786026 1997

2489921 666309 256504 410719 448661 707729 1998

2409610 647998 259575 353737 435678 712622 1999

2479522 525971 242297 453379 503945 753930 2000

38907765 12748402 2335578  6249572 3449777 14124437 المجموع 

Etude de l’impact des rejets fins des laveries sur l’environnement : GENIVAR –CPG 2003 :)*(
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ــذ 1979 إىل  ــ�ف من ــل الم ــة الوح ــدل كمي ف أن مع ــ�ي ــدول، يتب ــذا الج ــالل ه ــن خ م
ــة مــن  ــة تضاعفــت بداي ــا ســنويا. هــذه الكمي ــون طن حــدود 1999 ل يتجــاوز 1.02 ملي
ي أن عــدد المغاســل قــد 

ســنة 2000 لتصــل إىل حــواىلي 2.5 مليــون طنــا ســنويا . ممــا يعــ�ف
ي وصلــت ســنة 2010 إىل 

ــ�ت ة وال ــك الفــ�ت ــاج تضاعفــت خــالل تل نت ارتفــع وأن طاقــة الإ
حــدود 12.5 مليــون طــن مــن الفســفاط الخــام.

ي شــبكة الأوديــة الموجــودة بالجهــة، 
تــ�ف مغاســل الفســفاط الميــاه الطينيــة الملوثــة �ف

ي 
�ت ي تمتــد عــىل أكــ�ش مــن 140 كلــم طــول مــن الرديــف إىل شــط الغرســة جنــوب �ش

والــ�ت
ــفاطي.  الحوض الفس

ــة كل  ــة الملوث ــاه الطيني ــذه المي ــف ه ــال ت�ي ــم فيه ي يت
ــ�ت ــة ال ــبكة الأودي ــمل ش تش

ــة وأم العرائــس وتبديــت والثالجــة للمغاســل الموجــودة بالشــمال  ــة الطرفاي مــن أودي
يعــة  ، فيشــمل أوديــة المتلــوي والسبســب  وال�ش ي

�ت ي للمتلــوي. أمــا القطــاع الــ�ش الغــر�ب
ــل.    ــاوي والجم والطرف

ــات  ــز تدفق ك ــث، ت�ت ــة حي ي وادي العويدي
ــة �ف ا بالقويفل ــ�ي ــة  أخ ــاه الطيني ــي  المي تلتق

ي 
ــع �ف ــذي يق ــة ال ــط الغرس ي ش

ــا �ف ــل تدفقه ــل قب ــة المغاس ــن جمل ــة م ــاه الطيني المي
ــة. ــفاطي بقفص ــوض الفس ي للح

�ت ــ�ش ــوب ال الجن
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ي ت�ف بها المياه الطينية الملوثة من المغاسل
خريطة:  شبكة االأودية ال�ت

ي تقطعهــا هــذه الميــاه الطينيــة، فــان ترســباتها تمتــد عــىل 
ة الــ�ت نظــرا للمســافة الكبــ�ي

ة تتجــاوز 3250 كلــم2 ) أي مســاحة وليــة المنســت�ي (. مســاحة كبــ�ي

ــف وأم  ــوي والردي ــة المتل ــة منطق ــاه الطيني ــبات المي س ــة ب�ت ــة المعني ــمل المنطق  تش
ــة  ــا المنطق ــا، وأيض ق ــة �ش ــة والمظيل ــة قفص ي لمنطق

�ت ــ�ش ــمال ال ــن الش ــس م العرائ
ــتوي  ــىلي مس ــد ع ــن الرواف ــل م ــة والجم ــب والعودي ــة والسبس ــوادي الثالج ــة ل المجفف

ــمال.           ــة ش ــط الغرس ش

ســبات الطينيــة و خاصــة منطقــة تبديــت  لقــد تأثــرت العديــد مــن المناطــق بهــذه ال�ت
قــت جــراء هــذه الميــاه  تــالف العديــد مــن المحاصيــل، واح�ت ي تعرضــت لإ

الفالحيــة، الــ�ت
ي 

ــن الأرا�ف ة م ــ�ي ــاحات كب ــر مس ــة إىل تصح ــرة، إضاف ــجار المثم ــن الأش ــ�ي م ــدد كب ع
ي فــرش هــذه الميــاه 

خاصــة إبــان فيضــان وادي تبديــت وأم العرائــس والــذي يتســبب �ف
الطينيــة عــىل مســاحات واســعة.
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ي تلويــث الأوديــة الرمليــة و تلويــث بعــض الموائــد المائيــة 
كمــا تســببت هــذه الميــاه �ف

الســطحية بتبديــت والرديــف وام العرائــس.

ي الأوحــال 
ة �ف ة جــراء غــرق الجمــال الصغــ�ي ــ�ي ــل إىل خســائر كب ب ــو الإ كمــا تعــرض مرب

ــة وشــط الغرســة. ــل والسبســب ووادي العودي ــة عــرق القناب ــكل مــن منطق ــة ب الطيني

ي أنجــزت لهــذه الميــاه الطينيــة، يمكــن القــول أن بهــا 
مــن خــالل التحاليــل القليلــة الــ�ت

العديــد مــن العنــارص الملوثــة وغــ�ي المطابقــة مــع المواصفــات التونســية م.ت 10602 .

ف الجــدول التــاىلي أهــم العنــارص الكيمائيــة المكونــة لهــذه الميــاه الطينيــة الناجمــة  يبــ�ي
عــن مغاســل الفســفاط:

جدول التحاليل الكيمائية للمياه الطينية *

محطة أخذ العينات

الرديف المتلوي 2 كاف شف�ي مضيلة ام العرايس كافالدور

- - - - - - ف الرطب الط�ي

1.215 483.3 182.7 188.4 176.9 167.7 )MES )g/l

7.57 7.45 7.31 7.51 7.6 7.33 PH

- - - - - - ف الجاف الط�ي

73 46 44 32 74 34
Cadmium )mg/

)kg

537 388 499 420 504 533
Chrome )mg/

)kg

77 58 78 62 87 74 )Nickel )mg/kg

25 21 27 22 30 24 )Cuivre )mg/kg

399 317 360 355 400 358 )Zinc )mg/kg
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- - - - - -
ف  راشح الط�ي

الصلب

- - - - - - )Solide en )g/l

55 45 21 87 45 44
 Phosphate

))mg/l en PO4

379 1756 2187 2651 516 2273
 Chlorure

))mg/l

0.56 0.62 0.56 0.78 0.86 0.60 )Fluor )mg/l

0.01 0.01 0.01 0.03 0 0.01
 Cadmium

))ppm

- - 3 - - 3
 DBO5 )mg

)O2 /l

- - 9.6 - 28.5 9.5
 DCO )mg O2

)/l

ي بالأحــواض 
عــداد  مــن طــرف الآنســة مــ�ف التومــي حــول تحديــد عوامــل ترســيب الوحــل الطيــ�ف *:) نتائــج تحاليــل مأخــوذة مــن تقريــر دكتــوراه بصــدد الإ

الطينيــة – افريــل – مــاي 2017 (

بنــاء عــىل نتائــج التحاليــل المبينــة بهــذا الجــدول يمكننــا القــول أن هــذه الميــاه تتضمــن 
ي المجــال .كمــا أن بعــض المــواد وخاصة 

مــواد غــ�ي مطابقــة مــع المواصفــات التونســية �ف

المــواد العالقــة تتجــاوز القيمــة المســموح بها.

 من خالل التحاليل يظهر جليا أن:

ــور  ــادة الكل ف لم ــ�ي ــوي عــىل  ترك ــن المغاســل تحت ــة م ــة الم�ف ــاه الطيني -  المي
ات المســجلة  ف كــ�ي ي تونــس. ذلــك أن متوســط ال�ت

أعــىل مــن المعايــ�ي المســموح بــه �ف
ف أن أقــى  ي حــ�ي

عــىل التــواىلي هــو 1574 ملغــم / لــ�ت و 2186 ملغــم / لــ�ت ، �ف
ي المحيــط الطبيعــي ل يجــب أن يتجــاوز 600 ملغــم 

معيــار تونــ�ي للت�يــف �ف
 . / لــ�ت
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: ف يمكن تفس�ي  ذلك بسبب�ي

• ارتفــاع درجــة ملوحــة الميــاه المســتخرجة مــن الموائــد العميقــة ، اضافــة اىل 
كونهــا طبيعيــا غنيــة بالكلوريــدات

فيــع مــن  ي ال�ت
ف الأمــالح، ويتســبب حتميــا �ف • إعــادة تدويــر الميــاه يــؤدي إىل تركــ�ي

يتات. ي الكلوريــدات والك�ب
ف مــاد�ت تركــ�ي

ــكل  ة وبش ــ�ش ــادة منت ــذه الم ــ�ي أن ه ــب التذك ــه وج ــادة الفليور،فان ــبة لم ــا بالنس - أم
ي الميــاه الجوفيــة الســطحية والعميقــة 

ي الحــوض الفســفاطي، وبالتــاىلي موجــود �ف
واســع �ف

بــة، وبمســتويات مرتفعــة.  ي ال�ت
وكذلــك �ف

ــكل المغاســل  ــة  متشــابها ب ــاه الطيني ــور بالمي ــادة الفلي ف م ــ�ي ــان ترك ــل، ف وفــق التحالي
ف  كــ�ي ولــم يتجــاوز مــن 1 مــغ / ل، وهــو اقــل مــن المواصفــات التونســية الــذي تحــدد ال�ت

. الأقــى المســموح  لمــادة الفليــور ب 3 مــغ / لــ�ت

- أمــا بالنســبة للمــواد الثقيلــة، فإنهــا وارتباطــا بطبيعتهــا الكيميائيــة ، فإنهــا ترتبط عضويا 
ا مثلمــا أثبتتــه التحاليــل  هــا بالحمــاة الطينيــة يكــون كبــ�ي ف ، وبالتــاىلي مســتويا ترك�ي ف بالطــ�ي
ف )350-400(  والنيــكل )87- 58  ف )388-533 مــغ / كــغ( والزنــك بــ�ي عــىل غــرار الكــروم بــ�ي

ف )21-30 مــغ / كــغ( ف )34-74 مــغ / كــغ( والنحــاس بــ�ي مــغ / كــغ( والكادميــوم بــ�ي

هــا بالميــاه الطينيــة يقــدر بحــواىلي 400 مــرة  ف - بالنســبة للمــواد العالقــة ) MES(، فــان ترك�ي
ف أن  ي حــ�ي

، �ف هــا بحــواىلي 235 غ / لــ�ت ف ف المســموح ب. ذلــك أن متوســط ترك�ي كــ�ي مــن ال�ت
المواصفــات التونســية ل تســمح بأكــ�ش مــن 600 ملغــم / لــ�ت فقــط. 

ي ل 
ف نتائــج التحاليــل أن هــذا العنــ� الكيميــا�أ ي PH، تبــ�ي

- بالنســبة للرقــم الهيدروجيــ�ف
يتجــاوز مــا هــو مســموح بــه بالمواصفــات التونســية.

ف أو الطلــب  - أمــا بالنســبة للتلــوث العضــوي المرتبــط بالطلــب البيولوجــي لالأكســيج�ي
ــة مــن الأصــل بهــذه العنــارص،  ــاه ليســت ملوث ، فــان هــذه المي ف ي لالأكســيج�ي

ــا�أ الكيمي
ي طريقهــا بالنفايــات وبملوثــات 

ولكــن بحكــم أماكــن ت�يفهــا بالأوديــة، فإنهــا تختلــط �ف
ي بعــض الأحيــان المواصفــات التونســية.

هــا يتجــاوز �ف ف عضويــة أخــرى تجعــل مــن ترك�ي

مــن خــالل هــذا التقييــم العلمــي لهــذه الميــاه الناجمــة عــن نشــاط مغاســل الفســفاط، 
ي تلويــث مكونــات المحيــط الطبيعــي و 

يمكننــا القــول أنهــا ملوثــة وســاهمت ولزالــت �ف
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ة ومســافات طويلــة. ي بمــدن الحــوض المنجمــي، وعــىل مســاحات كبــ�ي البــ�ش

ي لتحقيق   لذلــك فالمعركــة ليســت فقــط ترشــيد اســتهالك المــاء كعن� محــدد ومصــ�ي
العدالــة الجتماعيــة، بــل المعركــة هــي أيضــا حمايــة مــا تبقــى مــن المــاء مــن التلوث.

ي بدائــل لتخفيــف 
ي هــذا المجــال، وهــل فكــرت �ف

كــة فســفاط قفصــة �ف فمــاذا فعلــت �ش
ي إطــار تصــور مســتدام 

العــبء عــىل المــوارد المائيــة الموجــودة بالحــوض المنجمــي؟ �ف
للتنميــة ولمواصلــة الســتغالل الأمثــل للفســفاط؟

4.4 - الماء, الفسفاط:  البدائل

ي قطــاع دوىلي تنافــ�ي 
ي تعمــل �ف

كــة فســفاط قفصــة والــ�ت ة مثــل �ش كــة كبــ�ي ل يمكــن ل�ش
ــك أن  ــاء. ذل ــي للم ي مجــال الســتعمال الصناع

ــة �ف ــدة ول مبالي ــى محاي س، أن تبق و�ش
ــيكون  ــه س ــن كلفت ــص م ــاىلي التقلي ــاج ، وبالت نت ــة الإ ي عملي

ــة �ف ــة باهظ ــل كلف ــاء يمث الم
ي مجــال تســويق الفســفاط و مشــتقاته إىل 

ــة �ف ك عامــال محــددا للقــدرة التنافســية لل�ش
ــم.  أكــ�ش دول العال

جاع الماء • االأحواض  الطينية واس�ت
ــة  ــة المطالب ــات الجتماعي ة الحتجاج ــ�ي ــد وت ــام تصاع ــره، وأم ــبق ذك ــا س ــا مم انطالق
كــة فســفاط قفصــة منــذ  عــت �ش كــة ، �ش بالحــد مــن التلــوث الناجــم عــن نشــاط ال�ش
ات الميــاه الطينيــة الناجمــة عــن  ي إعــداد دراســة حــول تقييــم تأثــ�ي

ي 2000-1999 �ف
ســن�ت

مغاســل الفســفاط عــىل المحيــط      والبحــث عــن حلــول بديلــة بهــدف:

- الحــد مــن التلــوث وحمايــة المنظومــات الطبيعيــة وإطــار عيــش ســكان مــدن الحوض 
لمنجمي  ا

ــة  ــاه الطيني ــن المي ــة م ــكلة كمي ــادة رس ــىل إع ــادرة ع ــة ق ــول علمي ــن حل ــث ع - البح
ــة  ــوارد المائي ــتغالل الم ــن اس ــص م ــاج، والتقلي نت ي دورة الإ

ــد �ف ــن جدي ــتعمالها م لس
ــاج. نت ــة الإ ي عملي

ــاء �ف ــة الم ــص كلف ــاىلي تقلي ــة وبالت ــة بالجه الجوفي

ــوض  ــدن الح ــل م ــة بكام ــواض طيني ــاز أح ــنة 2003 انج ــذ س ــة من ــرت الدراس ــد أق لق
ــا  ــن خالله ــفاط. وم ــل الفس ــن مغاس ــة ع ــاه الناجم ــع كل المي ــدف تجمي ــي، به المنجم
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ــادة  ع ــد إىل المغاســل لإ ــاء عــ�ب ضخــه مــن جدي جاع الم ف واســ�ت ســيقع ترســيب الطــ�ي
ــتعماله. اس

ي بالمظيلــة ســنة 
ف أول حــوض طيــ�ف نامــج مــن خــالل تركــ�ي ي انجــاز هــذا ال�ب

ع فعليــا �ف و�ش
جاع كميــات مــن المــاء قــدرت بطاقــة ضــخ 31ل/ث وهــي كميــة  2005 ومكــن مــن اســ�ت
ي المحيــط و تلوثــه. ولقــد قــدرت كلفــة هــذه الأحــواض بحــواىلي 20 

هامــة كانــت تضيــع �ف
جاع حــواىلي 6 مليــون م3 ســنويا بكامــل المغاســل.  مليــون دينــار، مقابــل إمكانيــة اســ�ت
جاع حــواىلي 30 بالمائــة مــن كميــة  كــة مــن اســ�ت وع كان ســيمكن ال�ش ي أن المــ�ش

ممــا يعــ�ف
الميــاه المســتغلة حاليــا.

ــا وصــل اســتغالل الحــوض  ــة ســنة 2010 بعدم ي بالمظيل
ــا�ف ــم انجــاز حــوض ث ــا ت كم

ف بالمظيلــة إىل حــواىلي  الأول إىل نهايتــه التقنيــة. ولقــد وصلــت طاقــة الضــخ مــن الحوضــ�ي
ف  يــن عميقــ�ي كــة فســفاط قفصــة مــن التخــىلي عــن اســتغالل ب�أ 61 ل/ث، ممــا مكــن �ش

ي تــزود مغاســل المظيلــة عــن بعــد 40 كلــم.
بمنطقــة القويفلــة الــ�ت

ــة السبســب وكاف  ــوي بمنطق ــكل مــن المتل ــة ب ــة انجــاز الأحــواض الطيني ــت عملي توال
ف الســتغالل رغــم أنهــا جاهــزة  الــدور وأم العرائــس والرديــف، ولكنهــا لــم تدخــل حــ�ي
ار جســيمة إبــان فيضانــات 2009. ي بالرديــف الــذي تعــرض لأرصف

عــدى الحــوض الطيــ�ف

اتهــا، وتــم  ف لكــن بعــد 14 جانفــي 2011 ، أهملــت كل هــذه المشــاريع، وأتلفــت تجه�ي
ــاء  ــتهالك الم ــيد اس ي ترش

ــاهم �ف ــت أن تس ي كان
ــ�ت ــة ال ــذه الطريق ــن ه ــا ع ــىلي كلي التخ

ــي. ــوض المنجم ــة الح ــط بمنطق ــة المحي وحماي

ي بالمظيلة سنة 2008
الحوض الطي�ف



102

ي 2 بالمظيلة بعد إهماله
الحوض الطي�ف

• البدائل االأخرى

وع الأحــواض الطينيــة، وأمــام تصاعــد الحتجاجــات المرتبطــة  أمــام توقــف مــ�ش
كــة  ب خاصــة بالرديــف وأم العرائــس، بــدا التفكــ�ي ب�ش بالنقطــاع الــدوري لميــاه الــ�ش
ي غســل الفســفاط وذلــك 

ي حلــول جذريــة بديلــة للمــاء المســتعمل �ف
فســفاط قفصــة �ف

مــن خــالل:

- إقــرار التخــىلي عــن اســتعمال آبــار الطرفايــة بالرديــف ذات النوعيــة الجديــدة والصالحة 
كــة ذات درجــة الملوحــة المرتفعة ب، وتعويضهــا بآبــار مــن ال�ب نظريــا للــ�ش

ي دراســة فرضيــة تبــدو طوباويــة ولكنهــا قابلــة للتحقــق، وهــي جلــب ميــاه 
وع �ف - الــ�ش

البحــر مــن قابــس إىل منطقــة المظيلــة عــ�ب خــط قنــوات عــىل طــول 140 كلــم، ليقــع 
ــول  ــرة ح ــات المتوف ــق المعطي ــل. ووف ــىل المغاس ــك ع ــد ذل ــه بع ــه وتوزيع معالجت
وع متقدمــة وبــدأت فرضيــات النجــاز تتعمــق وتتوضــح. الموضــوع، فــان دراســة المــ�ش
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ــا  ــة، لأنه ــفاط قفص ــة فس ك ــبة ل�ش ــرن بالنس ــاز الق وع، انج ــ�ش ــذا الم ــار ه ــن اعتب يمك
ســتتخىل مــن خاللــه نهائيــا عــىل اســتغالل المــوارد المائيــة الجوفيــة بالحــوض المنجمــي 
ــى  ــن تبق ــب. ولك ــا ل تنض ــاه نظري ــن مي ــله م ــفاط وغس ــاج الفس ــتدامة إنت ــن اس وتضم
كــة فســفاط  وع تحديــا ل�ش ة لهــذا المــ�ش مســالة الكلفــة والمردوديــة القتصاديــة المبــا�ش

قفصــة. 

بنــاء عــىل كل مــا تقــدم، يمكننــا القــول أن موضــوع المــاء بمنطقــة الحــوض المنجمــي 
ف الفكــري أو لمــلء الفــراغ،  بــل ينــدرج ضمــن المعادلــة الجتماعية      ليــس موضــوع للــ�ت

والتنمويــة بامتيــاز، ويحــدد مــدى تحقــق العدالــة الجتماعيــة بالمنطقــة ككل.

ي خنــدق واحــد وجــب عليهــم 
ف للمــاء �ف ف والمســتعمل�ي كمــا يمكــن القــول أن كل الفاعلــ�ي

وة المائيــة بالمنطقــة، وديمومــة العيــش الكريــم  العمــل ســويا لضمــان اســتدامة الــ�ش
والعدالــة الجتماعيــة بــكل مقوماتهــا.

لذلــك ولمعرفــة الحقيقــة الميدانيــة للمــاء بأحيــاء ومــدن الحــوض المنجمــي، وللتعمــق 
ــود  ــكاس وج ــدى انع ــل م ــكان، ولتحلي ــدى الس ــاء ل ــة الم ــور ثقاف ــدى حض ــم م ي فه

�ف
المــاء مــن عدمــه عــىل حيــاة النــاس وشــعورهم بالمواطنــة وبتحقــق العدالــة الجتماعية 
والرفــاه الجتماعــي، أنجزنــا اســتبيانا ميدانيــا بمــدن الحــوض المنجمــي الأربعــة: الرديــف 

وأم العرائــس والمتلــوي والمظيلــة.



القسم الثالث:

االستبيان الميداني 
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مقدمة
ــل  ــرا لتداخ ــابكة نظ ــدة ومتش ــة، معق ــة الجتماعي ــة بالعدال ــع المرتبط ــ�ب المواضي تعت
ــي  ــد الجتماع ــع ذات البع ــا أن المواضي ــا. كم ــد عنارصه ي تحدي

ــة �ف ــل المتدخل العوام
ــم  ــاس ه ــار أن الن . باعتب ــا�ش ي المب

ــدا�ف ــا المي ــارج إطاره ــتها خ ــا ودراس ــن فهمه ل يمك
القــادرون عــىل التعبــ�ي بشــكل واضــح ومبــا�ش عــىل مواقفهــم مــن القضايــا المطروحــة 

ــية. ــة والمعيش ــم الجتماعي ــم و حياته ــة بحاجياته ــة المرتبط وخاص

نظــرا لأهميــة موضــوع الدراســة المتعلــق بالمــاء والعدالــة الجتماعيــة بالحــوض 
المنجمــي، وبعــد القيــام بــكل التصــالت والحــوارات والنقاشــات حــول الموضــوع مــع 
ــة  ــىلي المنظمــات الوطني ــة وممث ــات المائي ي والجمعي

ــىلي المجتمــع المــد�ف دارات وممث الإ
ــاتذة  ف والأس ــ�ي ــع الكادمي ــاور م ــة إىل التح ــوي، إضاف ــىلي والجه ــتوى المح ــىل المس ع
ف  ي مجــال المــاء، كان لزامــا علينــا الحــوار المبــا�ش مــع المعنيــ�ي

ف �ف ف المختصــ�ي الجامعيــ�ي
بموضــوع المــاء والعدالــة الجتماعيــة وهــم ســكان مــدن الحــوض المنجمــي، فاعددنــا 

ــا  ــاه ميداني اســتبيانا انجزن

1 - تقنيات إعداد وانجاز االستبيان
ــا إعــداد الســتبيان بطريقــة تشــاركية مــع كل  ، حاولن ــا بالبعــد التشــاركي ي إطــار إيمانن

�ف
ي لهــا عالقــة بموضــوع المــاء والعدالــة الجتماعيــة بجهــة قفصــة عمومــا 

الأطــراف الــ�ت
وبمنطقــة الحــوض المنجمــي خصوصــا. وكان الســتبيان إفــرازا منطقيــا لــكل المالحظــات 
ي تــم طرحهــا خــالل اللقــاءات و الجتماعيــة مــع الأطــراف المعنيــة 

و الأفــكار الــ�ت
بالموضــوع.

ــة  ــات المحلي ــع الجمعي ــيق م ــم بالتنس ــتبيان، فت ي لالس
ــدا�ف ــاز المي ــبة لالنج ــا بالنس أم

المدنيــة بالحــوض المنجمــي، واختيــار ثــالث أفــراد مــن كل مدينــة، وتــم اختيــار الإحيــاء 
ي تعــرف جيــدا خصائــص 

ي سيشــملها الســتبيان بالتنســيق مــع هــذه الجمعيــات الــ�ت
الــ�ت

كيبــة الجتماعيــة والقتصاديــة  ف عــىل تمثيليــة الأحيــاء المختــارة لل�ت كــ�ي كل حــي. مــع ال�ت
والطبقيــة لســكان المدينــة.

ف بانجاز الســتبيان من ســكان الأحيــاء المعنية،  كمــا اكدنــا عــىل أن يكــون الأفــراد المكلفــ�ي
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ي 
ي ســتكون مهمــة بالنســبة لجــدوى المعلومــات الــ�ت

ف والــ�ت حــ�ت نضمــن ثقــة المســتجوب�ي
ي 

ــ�ت ــتنتاجات ال ــج والس ــي للنتائ ــع العلم ــن الطاب ــاىلي نضم ــتبيان وبالت ــيتضمنها الس س
. ي

ســتتمخض عــن تحليــل الســتبيان الميــدا�ف

ف بانجــاز الســتبيان و النقــاش معهــم حــول  كمــا تــم الجتمــاع مــع كل الأفــراد المكلفــ�ي
ــة  ــئلة بطريق ــرح الأس ــة ط ــكان وكيفي ــع الس ــل م ــة التعام ــة وطريق ــئلة المطروح الأس

ــات دقيقــة.  ــدة لضمــان إجاب محاي

ــتبيان  ــاز الس ــوا بانج ــن قام ــبان م ــابات و 6 ش ــف:6 ش ــدأ التناص ام مب ــ�ت ــم اح ــا ت كم
ــا.  ميداني

استغرقت مدة انجاز الستبيان ميدانيا حواىلي أسبوع بكامل مدن الحوض المنجمي.

تــم  انجــاز 600 اســتبيان، بمعــدل 150 اســتبيان لــكل مدينــة منجميــة ، أي50 اســتبيان 
: بــكل حــي. وحــددت الأحيــاء التاليــة بــكل مدينــة كمــا يــىلي

ي و حــي  • الرديــف: أحيــاء ســيدي عبــد القــادر- الرحاحلــة وحــي المغــرب العــر�ب
أولد بويحــي 

لة ( وحي الزهور 2 وحي الكسيلة ف • ام العرائس: حي التحرير II ) ال�ف
ي والحي المركزي) الفيالج ( ج و الحي الغر�ب • المظيلة: ال�ب

• المتلوي: حي بزنقي والحي المركزي وحي الأمل )الطرابلسية(

فيما يىلي وثيقة الستبيان الذي تم انجازه ميدانيا مع سكان الحوض المنجمي.
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استبيان ميداني حول الماء
أنجــز الســتبيان ميدانيــا: ....................... المنطقــة: .......................... الحــي:.........................
الســم و اللقــب ) اختيــاري(: .......................................... العمــر : .........................................

 الجنس:  أن�ش                    ذكر

 ...............................................: المهنة:.......................................................... المستوى الدراسي

عدد أفراد الأ�ة: إناث                ذكور

ي عمارة                 
ي                فيال               شقة �ف ل: دار عر�ب ف نوعية الم�ف

ل:   نعم                 ل   ف ي الم�ف
1 - هل عندك)ي( الماء �ف

ل             ف ود من خارج الم�ف ف 2 - مصدر الماء: SONEDE                 ب�أ                 ال�ت

ل: ف ود من خرج الم�ف ف ي حال ال�ت
�ف

ود:..................................................................................................... ف  حدد المصدر و وسيلة ال�ت

ي البيت:
3 - الماء متوفر �ف

    بحنفية واحدة                       بالمطبخ                                   بيت الراحة            

4 - هل  عندك)ي(:  بيت استحمام      نعم                       ل                      

5 - هل بها سخان ماء: نعم                         ل               

ل مرتبط بشبكة التطه�ب العمومي)ONAS(    نعم               ل                         ف 6 - هل الم�ف

ي حالة ل، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي:
7 - �ف

ي المحيط الطبيعي            
ي ب�أ ضياع                 �ف

 �ف
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ي الثالث أشهر:
8 - كمية الماء المستهلكة �ف

  اقل من 10 م3                  
ف 10 و 20 م3  ما ب�ي
ف 20 و 30 م3  ما ب�ي
ف 30 و 40 م3   ما ب�ي

 أك�ش من 40 م3 

)ي( الكمية المستهلكة من الماء: 9 - هل تعت�ب

 عادية                       مرتفعة                      ضعيفة                 

ل: ف 10 - كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

اب                            اب                       غ�ي صالح لل�ش صالح لل�ش

اب: ما هي الأسباب: ي حالة انه غ�ي صالح لل�ش
11 - �ف

الملوحة                      الرائحة                

أسباب اخرى: ..............................................................................................................................

12 - هل تستعمل الماء:

لية            ف ي الشؤون الم�ف
ب                         للطبخ                          لبا�ت لل�ش

اب: ود من الماء الصالح لل�ش ف اب: من أين ت�ت ي حال عدم استهالك الماء لل�ش
�ف

........................................................................................................................................................ 

لية:  نعم                   ل                       ف 13 - هل تستعمل الماء لأغراض غ�ي م�ف

ي حالة نعم: ما هي؟
�ف

ي                      استعمالت أخرى                  
         فالحة                  تربية المواسش
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ل     نعم              ل                           ف ي الم�ف
14 - هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه الأمطار �ف

ي حالة نعم، ما هي: ...........................................................................................................
�ف

15 - هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟    نعم                     ل               

ي حالة نعم:
�ف

ي ينقطع فيها الماء:
ات ال�ت 16 - ما هي الف�ت

 الصيف                   الشتاء                        الربيع                 

ات العام؟............................................................................................... أو عىل كامل ف�ت

ل: ف 17 - مدة انقطاع الماء عن الم�ف

 بعض الساعات                   يوم كامل                     أك�ش من يوم              

18 - هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء ؟

نعم                               ل                   

ود بالماء؟  ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
19 - �ف

اء المياه المعدنية                استعمال المياه المخزنة    �ش

كة فسفاط قفصة              اقتناء الماء من الباعة               اللتجاء ل�ش

20 - من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟ 

الرجل                        المرأة                       الأبناء              

كة   SONEDE  عند انقطاع الماء: 21 - كيف ترى تدخل �ش

�يع                       بطيء                        غ�ي موجود         

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به: نعم            ل             
22 - هل تفكر �ف
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23 - كيف تف� تعدد انقطاعات الماء:

SONEDE   كة قلة مصادر المياه            ضعف إمكانات �ش

كة فسفاط قفصة للماء    ة �قات الماء من الشبكة                استغالل �ش ك�ش

24 - كيف ترى فاتورة الماء:  مرتفعة                 عادية                 ضعيفة                          

ف نوعية الماء والحد من انقطاعه: 25 - هل ترى )ي( حلول لتحس�ي

         .........................................................................................................................................................

         

2 - عرض لنتائج لالستبيان
ي تضمنهــا الســتبيان لعــدد 600 

بعــد عمليــات الفــرز المضنيــة لمجمــل الإجابــات الــ�ت
مســتجوب بالأربعــة مــدن المنجميــة بمعــدل 150 اســتبيان بالمدينــة الواحــدة، ونظــرا 
ي 

لن معــدل الإجابــات الممكنــة لــكل ســؤال هــو 3 إجابــات، فــان مجمــل الإجابــات الــ�ت
تــم فرزهــا مــن 600 اســتبيان قــدرت بحــواىلي 45 ألــف إمكانيــة إجابــة.

ســنقدم أول نتائــج الســتبيان الخــام حيــا بحــي، ثــم ســنقوم بتجميــع النتائــج  مدينــة 
ــة  ــج الســتبيان كل مدين ــل المعمــق لنتائ ــم والتحلي ــك التقيي ــة، لننجــز بعــد ذل بمدين
ف مجمــل مــدن الحــوض المنجمــي،  ي الختــام ســنحاول مقارنــة النتائــج بــ�ي

عــىل حــدة و�ف
اح مخرجــات عامــة تعــ�ب عــن نقــاط اللتقــاء ونقــاط الختــالف  ي إطــار اقــ�ت

ــك �ف كل ذل

ف المــدن المنجميــة. بــ�ي

1.1 - نتائج االستبيان بالمظيلة

ي 2.1.1- الحي الغر�ب
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• خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 40 من الذكور و 10 من الإ

ف 5 و 7 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

40 = ي • دار عر�ب

• فيال= 10 

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي

12 : ي
• ابتدا�أ

• ثانوي: 23 
• جامعي: 12 

03 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي

47 :25-50 •

• 60-50 : صفر

• اك�ب من 60 سنة :03

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي

• معطل: 04 
• متقاعد: 02 
• موظف: 14 

• عامل: 25
لية: 05  ف • شؤون م�ف
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• نتائج االستبيان

ل؟ ف ي الم�ف
- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

5000العدد

10000النسبة المئوية %

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

354543العدد

709086النسبة المئوية %

- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

36140العدد

72280النسبة المئوية %

السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

29060العدد

80200النسبة المئوية %
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ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية %

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية %

ي الثالث أشهر؟
السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

اك�ش من 40 م403-30 م303-20 م203-10 م3 اقل من 10 م3 الإجابة الممكنة

0106142504العدد

28508 212النسبة المئوية %

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

400802العدد

801604النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

0500العدد

01000النسبة المئوية% 
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اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

454305العدد

908610النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

0050العدد

00100النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

الأغراض الأخرى هي 1337العدد
تربية الماشية ) 9 ( و 

الفالحة )4 (

2674النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

49010العدد

98020النسبة المئوية% 
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ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

050045العدد

090 100النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

0050العدد

00100النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
السؤال رقم 19: �ف

الإجابة الممكنة
الماء 

ي 
المعد�ف

الماء 
من الباعة

المياه 
المخزنة

كة اللتجاء ل�ش
 فسفاط قفصة

1449020العدد

040 2898النسبة المئوية%

السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

362402العدد

04 7248النسبة المئوية%
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كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

01337العدد

74 026النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

20300العدد

0 4060النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

الإجابة الممكنة
قلة

مصادر 
الماء 

�قة
 الماء

ضعف 
كة    إمكانات �ش

  SONEDE

استغالل الماء
كة فسفاط   من طرف �ش

قفصة

11223627العدد

7254 2244النسبة المئوية%

السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

31190العدد

0 6238النسبة المئوية%

2.1.2- الحي المركزي

• خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 42 من الذكور و 08 من الإ

ف 5 و 6 أفراد. - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي
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: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

14 = ي  • دار عر�ب

 • فيال= 36 

 • شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي  - توزيع المستجوب�ي

10 : ي
 • ابتدا�أ

 • ثانوي: 19 
 • جامعي: 16 

05 :  • بال مستوى دراسي

ف حسب السن:  - توزيع المستجوب�ي

25 :25-50 • 
06 : 50-60 • 

 • اك�ب من 60 سنة : 19  

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي

• معطل: 00 
• متقاعد: 18 
• موظف: 29 

لية: 03  ف • شؤون م�ف

 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

47030العدد

94060النسبة المئوية%
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- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

47003العدد

94006النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

ل يوجدبيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

9454303العدد

النسبة 
المئوية%

18908606

- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

47030العدد

94060النسبة المئوية%

السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

42050العدد

89110النسبة المئوية%

ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

36140العدد

72280النسبة المئوية%
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ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

13010العدد

92080النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

الإجابة الممكنة
اقل من

 10 م3 
40-30 م303-20 م203-10 م3 

اك�ش من
 40 م3

0515181002العدد

362004 1030النسبة المئوية%

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

21029العدد

42058النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

463116العدد

926232النسبة المئوية% 
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السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

0050العدد

00100النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

الأغراض الأخرى 1139العدد
هي تربية الماشية 

2278النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

49010العدد

98020النسبة المئوية% 

ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

000050العدد

0100 00النسبة المئوية%
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ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

0050العدد

00100النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
السؤال رقم 19: �ف

الماءالإجابة الممكنة
ي 

 المعد�ف
الماء 

من الباعة
المياه

 المخزنة
كة اللتجاء ل�ش
 فسفاط قفصة

3941180العدد

360 7882النسبة المئوية%

- السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

422716العدد

32 8454النسبة المئوية%

كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

01535العدد

03070النسبة المئوية%
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ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

36140العدد

0 7228النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

قلة الإجابة الممكنة
مصادر
 الماء 

�قة
 الماء

ضعف إمكانات 
كة �ش

  SONEDE

استغالل الماء من 
كة فسفاط  طرف �ش

قفصة

06253934العدد

7868 1250النسبة المئوية%

السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

40100العدد

0 6238النسبة المئوية%

2 1.3 - حي برج العكارمة

• خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 47 من الذكور و 03 من الإ

ف 5 و 7 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي
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26 = ي • دار عر�ب

• فيال= 24 

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي

05 : ي
• ابتدا�أ

• ثانوي: 27 

• جامعي: 10 

08 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي

29 :25-50 •

15 : 50-60 •

• اك�ب من 60 سنة :  06 

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي

• معطل: 04 

• متقاعد: 06 

• موظف: 12 

• عامل: 25

لية: 03  ف • شؤون م�ف
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 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

45050العدد

90100النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

45005العدد

90010النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

363940العدد

727880النسبة المئوية%

- السؤال رقم 4 : هل عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

41090العدد

82180النسبة المئوية%

السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

10400العدد

20800النسبة المئوية%
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ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

4000العدد

10000النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

الإجابة
 الممكنة

اقل من
 10 م3 

اك�ش من40-30 م303-20 م203-10 م3 
 40 م3

16290410العدد

0820 3258النسبة المئوية%

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

150134العدد

300268النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

361414العدد

722828النسبة المئوية% 
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السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

00248العدد

00496النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

1436العدد
الأغراض الأخرى هي تربية الماشية    ) 11 ( 

و الفالحة) 3 (

2872النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

05450العدد

10900النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

45050العدد

90100النسبة المئوية% 

ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

050045العدد

090 100النسبة المئوية%
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ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

00545العدد

01090النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

04505العدد

09010النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
السؤال رقم 19: �ف

الإجابة
 الممكنة

الماء
ي 

 المعد�ف
الماء

 من الباعة
المياه

 المخزنة
كة فسفاط قفصة اللتجاء ل�ش

275000العدد

النسبة 
المئوية%

5410000

السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

424430العدد

60 8488النسبة المئوية%

كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

00842العدد

01684النسبة المئوية%
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ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

21290العدد

0 4060النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

الإجابة 
الممكنة

قلة 
مصادر الماء 

�قة
الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

15083927العدد

7854 3016النسبة المئوية%

السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

331601العدد

02 6632النسبة المئوية%

 تحليل نتائج االستبيان بالمظيلة:
1-  بنــاء عــىل مــا تقــدم مــن عــرض مفصــل للنتائــج الخــام لالســتبيان بالأحيــاء الثــالث 
ت بشــكل  ي تــم اســتجوابها بالأحيــاء عــ�ب

لمدينــة المظيلــة، يمكننــا القــول أن العينــة الــ�ت
كيبــة الديمغرافيــة والثقافيــة و الطبقيــة والجتماعيــة للمدينــة. جيــد عــىل ال�ت

ــرأة،  ــاوز 21 ام ــم يتج ــذي ل ــتجوبات، وال ــاث المس ن ــع لالإ ــدد المتواض ــس الع 2-  عك
ــة وبعــد  ــع المحافــظ للمدين ــة ، الطاب ــة فقــط مــن العــدد الجمــىلي للعين أي 14 بالمائ
نــاث مــن العينــة 3  ج العكارمــة الــذي لــم يتجــاوز فيــه عــدد الإ الذكــوري، خاصــة بــ�ب

نســاء فقــط.
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ــص  ــىل خصائ ة ع ــ�ب ــة و مع ي العين
ة �ف ــارصف ــة ح ي ــة الب�ش ا التنمي ــؤ�ش ــت م ــا كان 3-  كم

ــك أن: ــن ذل ــة ، م المدين

ف 25 و 50 عاما اوح أعمارهم ما ب�ي ف ت�ت - 66 بالمائة من المستوجب�ي

- 10 بالمائة فقط من العينة ليس لهم مستوى تعليميا
ف يمارسون نشاطا مهنيا. - 70 بالمائة من المستجوب�ي

ي و ثانوي.
يحة المستجوبة مستواها التعليمي ابتدا�أ - 66 من ال�ش

ــه بعــدة  ات ف ــاء وتجه�ي اب » وتواجــد الم ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــط بشــبكة »الم 4 - نســبة الرب
ــت  ــر بي ــت وتوف ــاحة البي ــة وس ــت الراح ــخ وبي ــر بالمطب ــل توف ــوت ) مث ــن بالبي أماك
ــة مــن الســتجوابات،  اســتحمام مجهــزة بســخان للمــاء عــىل نســب تتجــاوز 70 بالمائ

م. ــة محــ�ت ــة المظيل ــن ســكان مدين ة م ــ�ي ــش نســبة كب ي أن إطــار عي
ــا يعــ�ف مم

شــكاليات بالمظيلــة ، ذلــك  ي نســبة الربــط بشــبكة التطهــ�ي تمثــل احــد أهــم الإ
5 - تــد�ف

. ممــا جعلهــا عرضــة لالأمــراض  ي للتطهــ�ي
ــاة مــن طــرف الديــوان الوطــ�ف أنهــا غــ�ي متبن

ــة، كل  لي ف ــة الم�ف ــاه الملوث ــع المي ــح الكريهــة مــن أحــواض تجمي ي وانتشــار الروائ
وتفــ�ش

ي مجــال العدالــة الجتماعيــة 
ي تدهــور إطــار العيــش وبالتــاىلي تراجــع �ف

ذلــك يســاهم �ف
ات الصحيــة والجتماعيــة. ي ترتكــز عــىل المــؤ�ش

الــ�ت

كــة الوطنيــة لســتغالل  6 - أجمعــت العينــة المســتجوبة بالمظيلــة عــىل كــون مــاء ال�ش
ــاع  ــخ . ونســبة هــذا الإجم اب ول للطب ــ�ش ــس صالحــا لل ــاه SONEDE ، لي ــع المي وتوزي
ــتعمل  ــاد ل يس ــاء الصون ــاىلي م ــة. وبالت ــواىلي 100 بالمائ ــالث إىل ح ــاء الث ــت بالأحي وصل
ي وللنشــاط الفالحي 

بالمظيلــة وفــق هــذه العينــة إل للغســيل والتنظيــف وتربيــة المــواسش
للبعــض.

ب  ف رفضهــم لســتعمال المــاء للــ�ش 7 - ترجــع نســبة 85 بالمائــة مــن المســتجوب�ي
والطبــخ لنوعيتــه الرديئــة مــن ناحيــة ارتفــاع درجــة الملوحــة،  والرائحــة المرتبطــة بارتفاع 

ــات. ــور والكربون مســتويات الفلي

ب و الطبــخ، تعــددت البدائــل لــدى الســكان. ولقــد  8 - لتلبيــة حاجياتهــم مــن مــاء الــ�ش
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كيبــة  مكانــات القتصاديــة والجتماعيــة، أي بال�ت اظهــر الســتبيان أن البدائــل ارتبطــت بالإ
ــي  ــة بالح ــل  74 بالمائ ــة كبدي ــاه المعدني ــتهالك المي ــل اس ف يمث ــ�ي ــي ح ــة.  فف الطبقي
ي بــرج العكارمــة 

المركــزي الــذي يتكــون أساســا مــن الطبقــة الوســطى والمرفهــة، فانــه �ف
ي 

ود مــن الباعــة مــن المــاء فيمثــل �ف ف ل تمثــل هــذه النســبة إل 28 بالمائــة فقــط. أمــا الــ�ت
ج شــعبية  ج حــواىلي 95 بالمائــة مــن البدائــل لــدى الســكان و هــذا لن منطقــة الــ�ب الــ�ب

وإمكاناتهــا القتصاديــة متواضعــة ل يمكنهــا تحمــل تكلفــة الميــاه المعدنيــة المعلبــة.

ف  ــ�ب ــت الخ ــه أصبح ــان انقطاعات ــة، ف ــبكة العمومي ــاء بالش ــة الم ــردي نوعي ــم ت 9 - رغ
اليومــي للســكان، ذلــك أن انقطــاع المــاء بالمدينــة ككل أصبــح عاديــا، وغــ�ي العــادي هــو 
ف يؤكــدون عــىل انعــدام  وجــود المــاء بالحنفيــات. كمــا أن 100 بالمائــة مــن المســتجوب�ي
بــالغ المســبق للســكان، حــول انقطــاع المــاء، وهــو مــا يجعلهــم يشــعرون بكونهــم  الإ
ــة، وارتفــاع  ف والدوني ــة، ممــا يعمــق لديهــم شــعور الغــ�ب ف مــن الدرجــة الثالث مواطنــ�ي

منســوب الحتجــاج، وتعطيــل مرافــق الحيــاة العامــة مــن اجــل المــاء.

10 - لقــد اثبــت الســتبيان أن النســاء هــن مــن يتحملــن العــبء الأكــ�ب لنقطــاع المــاء 
ي لــم تعــد مقتــ� عــىل فصــل الصيــف مثلمــا تعــود أهــاىلي الحــوض 

المتكــررة، والــ�ت
ات العــام ولأيــام بكاملهــا.  المنجمــي، بــل أصبــح النقطــاع منــذ 2008 عــىل كامــل فــ�ت
ــوض  ــكان الح ــا لس ــا جماعي ــاء عقاب ــاع الم ــار انقط ــكان لعتب ــع بالس ــذي دف ء ال ي

ــ�ش ال
المنجمــي.

ــة   11 - لمعرفــة أســباب انقطــاع المــاء، اجمــع المســتجوبون بنســبة تتجــاوز 75 بالمائ
ومــن خاللهــم ســكان المظيلــة، عــىل أنهــا مرتبطــة أساســا بضعــف إمكانــات »الصونــاد« 

كــة فســفاط قفصــة للمــاء لغســل الفســفاط. وباســتغالل �ش

12 - أمــام هــذه الوضعيــة المرتبطــة بالمــاء وانقطاعــه وتــردي نوعيتــه، أكــد الســتبيان 
ــ�ي  ي تغي

ــر �ف ــة، تفك ــكان بالمظيل ــن الس ــة م ف 44 و 55 بالمائ ــ�ي ــا ب اوح م ــ�ت ــبة ت أن نس
ــاء.  ــع الم ــن الســتقرار م ــة للبحــث ع ــرك حيهــم أو المدين منازلهــم، أي ت

وبذلــك لــم يعــد المــاء مــن خــالل مــا تــم تحليلــه، مجــرد وســيلة للعيــش بــل أصبــح 
ا عــن وجــود عدالــة اجتماعيــة تجعــل  محــددا لســتقرار والعيــش الكريــم، وبالتــاىلي معــ�ب

النــاس يشــعرون بالأمــن والراحــة النفســية. 
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ف أحيــاء  ي اســتهالك المــاء بــ�ي
كمــا بينــت نتائــج الســتجواب، الختــالف الحاصــل �ف

كيبــة الجتماعيــة وطبيعــة الأنشــطة الســكانية، ونمــط الحيــاة المتبــع المظيلــة وفــق ال�ت

2.2- نتائج االستبيان بالمتلوي

2.2.1 - الحي المركزي

 خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 30 من الذكور و 20 من الإ
ف 4 و 6 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي
06 = ي • دار عر�ب

• فيال= 44 

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي
09 : ي

• ابتدا�أ

• ثانوي: 26 

• جامعي: 15 

00 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي
45 :20-50 •

10 : 50-60 •
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• اك�ب من 60 سنة :  05 

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي
• معطل: 04 

• متقاعد: 02 

• موظف: 21 

• عامل: 11

لية: 12  ف • شؤون م�ف

 نتائج االستبيان 
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

5000العدد

10000النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

05050العدد

70100100النسبة المئوية%
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- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

49010العدد

98020النسبة المئوية%

السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

48010العدد

98020النسبة المئوية%

ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

470102العدد

940204النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

0100العدد

10000النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

الإجابة الممكنة
اقل من

 10 م3 
40-30 م303-20 م203-10 م3 

اك�ش من
 40 م3

00423221العدد

464402 008النسبة المئوية%
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)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

420602العدد

841204النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

04460العدد

08920النسبة المئوية% 

اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

421204العدد

842408النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

444848العدد

889696النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

0743العدد
الأغراض الأخرى سقي 

الحديقة 

1486النسبة المئوية% 
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ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

50000العدد

100000النسبة المئوية% 

ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

عىل كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

2700623العدد

1246 540النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

241709العدد

483418النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 
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ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
السؤال رقم 19: �ف

الإجابة الممكنة
الماء

ي 
 المعد�ف

الماء
 من الباعة

المياه
 المخزنة

كة اللتجاء ل�ش
 فسفاط قفصة

373200العدد

00 7464النسبة المئوية%

السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

243717العدد

34 4874النسبة المئوية%

كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

01139العدد

78 022النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

01490العدد

0 4060النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

الإجابة الممكنة
قلة

 مصادر الماء 
�قة 
الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

31221215العدد

2430 6244النسبة المئوية%
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السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

232304العدد

464608النسبة المئوية%

2-2-2- الحي الع�ي بالمتلوي

 خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 30 من الذكور و 20 من الإ

ف 5 و 7 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

05 = ي • دار عر�ب
• فيال= 45 

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي

06 : ي
• ابتدا�أ

• ثانوي: 20 
• جامعي: 23 

01 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي

30 :25-50 •
17 : 50-60 •

• اك�ب من 60 سنة : 03  
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ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي

• معطل: 02 
• متقاعد: 02 

• موظف و اطار: 25 
• عامل: 16

لية: 05 ف • شؤون م�ف

 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

47003العدد

94006النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

015050العدد

02100100النسبة المئوية%

- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

دوشل  نعمالإجابة الممكنة

420107العدد



139

840214النسبة المئوية%

السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

41010العدد

98020النسبة المئوية%

ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

261905العدد

523810النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

17020العدد

89110النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
- السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

الإجابة الممكنة
اقل من

 10 م3 
40-30 م303-20 م203-10 م3 

اك�ش من
 40 م3

001202504العدد

40508 002النسبة المئوية%

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ - السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

470102العدد
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940204النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

03470العدد

06940النسبة المئوية% 

اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

333315العدد

666630النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

02838العدد

05676النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

الأغراض الأخرى فالحية0941العدد

1882النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

034304العدد

068608النسبة المئوية% 
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السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

470102العدد

960204النسبة المئوية% 

ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

070043العدد

086 140النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

340412العدد

680824النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
السؤال رقم 19: �ف

الماء الإجابة الممكنة
ي 

المعد�ف
الماء من 

الباعة
المياه 
المخزنة

كة فسفاط  اللتجاء ل�ش
قفصة

2128380العدد

760 4256النسبة المئوية%
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السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

37265العدد

10 7452النسبة المئوية%

كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

04406العدد

12 088النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

054005العدد

10 1080النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

قلة مصادر الإجابة الممكنة
الماء

�قة 
الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

36254337العدد

8674 7250النسبة المئوية%

السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

32180العدد

0 6436النسبة المئوية%



143

-3-2-2 حي االأمل بالمتلوي ) حي الطرابلسية (

 خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 29 من الذكور و 21 من الإ
ف 5 و 7 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

45 = ي • دار عر�ب
• فيال= 05 

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي

22 : ي
• ابتدا�أ

• ثانوي: 09 
• جامعي: 01 

18 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي

18 :25-50 •
18 : 50-60 •

• اك�ب من 60 سنة :  14 

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي

• معطل: 02 
• متقاعد: 13 
• موظف: 01 

• عامل: 17
لية: 17  ف • شؤون م�ف
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 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

5000العدد

10000النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

05050العدد

0100100النسبة المئوية%

- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

27230العدد

54460النسبة المئوية%

- السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

18090العدد

67330النسبة المئوية%
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ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف - السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

36140العدد

72280النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

1400العدد

10000النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
- السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

اقل منالإجابة الممكنة
 10 م3 

اك�ش من40-30 م303-20 م203-10 م3 
 40 م3

0204191312العدد

382624 0408النسبة المئوية%

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

341105العدد

682210النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

02480العدد

04960النسبة المئوية% 
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اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

470601العدد

941210النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

101750العدد

2034100النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

0842العدد
الأغراض الأخرى هي تربية 
الماشية ) 7 ( و الفالحة )1 (

1684النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

50010العدد

10000النسبة المئوية% 
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ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

3700713العدد

7401426النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

46144العدد

922808النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
السؤال رقم 19: �ف

الإجابة الممكنة
الماء 

ي 
المعد�ف

الماء 
من الباعة

المياه 
المخزنة

كة اللتجاء ل�ش
 فسفاط قفصة

1032370العدد

740 2064النسبة المئوية%

السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

214013العدد

26 4280النسبة المئوية%
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كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

02624العدد

05248النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

02480العدد

0 0496النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

قلةالإجابة الممكنة
 مصادر الماء 

�قة
 الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف
كة فسفاط قفصة  �ش

03034006العدد

8012 0606النسبة المئوية%

السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

400802العدد

04 8016النسبة المئوية%
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 تحليل نتائج االستبيان بالمتلوي
ي ومركــز 

تعتــ�ب المتلــوي المدينــة الأكــ�ب بالحــوض المنجمــي، وهــي تمثــل الثقــل الســكا�ف
ــوع  ف بالتن ــ�ي ــكانية تتم ــة  والس ــا الجتماعي ــان تركيبته ــك ف ــالد. لذل ــفاط بالب ــاج الفس إنت

والتعــدد. 

ورة هــذا التنــوع، بــل يمكــن القــول أن التحــولت  ي أن  أحيائهــا تمثــل بالــ�ف
هــذا ل يعــ�ف

أ الفــرص،  القتصاديــة والجتماعيــة مــن ناحيــة، وغيــاب العدالــة الجتماعيــة        وتــكا�ف
ي المتلــوي 

مــن ناحيــة أخــرى قــد ولــد أحيــاء متجانســة اقتصاديــا واجتماعيــا، أي أننــا �ف
ة. ولعــل نتائــج الســتبيان الــذي  نتحــدث عــن حــي عــ�ي مرفــه و حــي للطبقــة الفقــ�ي

تــم عــرض نتاجــه الخــام ســابقا خــ�ي دليــل عــىل ذلــك.

ة عــن الخصوصيــات الســالفة الذكــر  لذلــك حاولنــا أن تكــون العينــة المســتوجبة معــ�ب
لمدينــة المتلــوي. 

ــاء  ــل النس ــة، إذ مث ــع المظيل ــة م ــح بالمقارن ي واض
ــا�أ ــور نس ــة بحض فت العين ــ�ي 1 - تم

ي 
، وهــو دليــل عــىل حضــور المــرأة القــوي �ف ف حــواىلي 40 بالمائــة مــن جملــة المســتجوب�ي

ــوع   والمتعــدد هــذا المجتمــع المتن

ة إذ تمثــل حــواىلي 80 بالمائــة  ف بالعينــة لمدينــة المتلــوي كبــ�ي 2 - تعتــ�ب نســبة المتعلمــ�ي
ــم العــاىلي حــواىلي 33 مــن  ــل أصحــاب التعلي ، و يمث ف مــن العــدد الجمــىلي للمســتجوب�ي
ي تــم عرضهــا تتضمــن 

. وهــو مــؤ�ش مهــم ودليــل عــىل أن المعطيــات الــ�ت ف المتعلمــ�ي
ا. جديــة و بعــدا علميــا كبــ�ي

ف    ولمســتوى  كيبــة الطبقيــة للمســتجوب�ي 3 - نوعيــة الســكن تعــ�ب بشــكل واضــح عــىل ال�ت
ي 

ــة. �ف ــن العين ــة م ــالت 62 بالمائ ي الفي
ــكن �ف ــل الس ــث مث ــاء، حي ــش بالإحي ــار العي إط

ــة. كمــا كانــت نســب نوعيــة المنــازل  ي حــواىلي 34 بالمائ ف كانــت نســبة الــدار العــر�ب حــ�ي
ي  ــر�ب ــدار الع ــدد ال ــت ع ــث كان ــية ( حي ) الطرابلس ي ــع�ب ــل الش ــي الأم ف ح ــ�ي ــة ب متعارض

ي الحــي العــ�ي 44/50
ــالت �ف ــدد الفي ــغ ع ف بل ي حــ�ي

45/50، �ف

4 - نســبة توفــر المــاء نظريــا بالمســاكن كانــت وفــق الســتبيان 100، غــ�ي نســبة الربــط 
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ف الأحيــاء حيــث بلغــت بالحــي المركــزي 94 بالمائــة  بشــبكة التطهــ�ي كانــت متفاوتــة بــ�ي
ــة  ــة بالحــي العــ�ي و اقــل مــن 40 بالمائ ف ل تتجــاوز هــذه النســبة 52 بالمائ ي حــ�ي

�ف
. ممــا يعطــي معــدل نســبة ربــط بشــبكة التطهــ�ي بالمدينــة بحــواىلي  ي بحــي الأمــل الشــع�ب
ــا  ــوي به ــان المتل ــار ب ف العتب ــ�ي ــا بع ــدا إذا اخذن ــة ج ــبة ضعيف ــي نس ــة. وه 45 بالمائ
مجــة. والتطهــ�ي عنــ�  محطــة تطهــ�ي ل تعمــل إل بحــواىلي 30 بالمائــة مــن طاقتهــا الم�ب
ف إطــار العيــش وتحقيــق نوعــا مــن الأمــان الصحــي تجــاه التلــوث وانتشــار  هــام لتحســ�ي

الأوبئــة والأمــراض.

5 - كمــا ابــرز الســتبيان الفــوارق الجتماعيــة مــن حيــث تجهــز المســاكن بوســائل 
ــية إل  ــتحمام بالطرابلس ــت الس ــر بي ــث ل يتوف ــاخن ، حي ــاء الس ــر الم ــة، وتوف النظاف
، أمــا بالحــي العــ�ي فــان هــذه النســبة تقفــز إىل  ف عنــد حــواىلي 45  بالمائــة المســتجوب�ي

ــة. ــزي إىل 85 بالمائ ــي المرك ــواىلي 75 وبالح ح

ف عــىل  6 - انعكســت هــذه الفــوارق الجتماعيــة، ومــدى توفــر إمكانــات العيــش المرفهــ�ي
اوح مــا  معــدل اســتهالك المــاء خــالل الثالثيــة. حيــث يمثــل الســتهالك العائــىلي المــ�ت
ــذا  ــزي، إل أن ه ــي المرك ــ�ي والح ــي الع ــة بالح ــبة 85 بالمائ ف 20 و 40 م3 نس ــ�ي ب
ي خانــة 10 و 20 م3 لأكــ�ش مــن 65 بالمائــة مــن ســكان حي الطرابلســية 

الســتهالك يبقــى �ف
 . ي الشــع�ب

ف قــد  ب، فــان غالبيــة المســتجوب�ي 7 - أمــا بالنســبة لنوعيــة المــاء ومــدى قابليتــه للــ�ش
ي المقابــل، يقــر عــدد 

اب. ولكــن �ف وا عــىل أن نوعيــة المــاء رديئــة وغــ�ي صالحــة للــ�ش عــ�ب
لية  ف ف عــىل كونهــم يتناولــون هــذا المــاء ويســتعملونه لــكل الشــؤون الم�ف مــن المســتجوب�ي
ــكان  ف أن س ــ�ي ي ح

ــة. �ف ــارات اقتصادي ــزي لعتب ــي المرك ــية والح ــي الطرابلس ــة بح وخاص
ف بالأحيــاء الثــالث  الحــي العــ�ي ل يســتعملونه حــ�ت للطبــخ.  ويجمــع كل المســتجوب�ي

ب هــو درجــة الملوحــة المرتفعــة والرائحــة.  بــان ســبب عــدم صالحيــة المــاء للــ�ش

ديــة للمــاء، فانــه يشــهد انقطاعــات متكــررة بالمنطقــة ككل،  8 - رغــم هــذه النوعيــة الم�ت
ف عــىل أن انقطــاع المــاء يــكاد يصبــح عــادة بالمتلــوي، وخاصة  ولقــد عــ�ب كل المســتجوب�ي
ــرار حــواىلي 84  ــدة النقطــاع ل تتجــاوز بعــض الســاعات بإق ــن م ــف. ولك بفصــل الصي
ي مــدن 

ف بالأحيــاء الثــالث. وهــو مــا يعــد اســتثناء بالنســبة لبــا�ت بالمائــة مــن المســتجوب�ي
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الحــوض المنجمــي. لذلــك ومــن خــالل الســتبيان يمكــن القــول أن مشــكل انقطــاع المــاء 
ي فصــل واحــد و لبقائــه بعــض الســاعات.

ا لنحصــاره �ف بالمتلــوي ل يمثــل إشــكال كبــ�ي

ــول  ــه لحل ــكان التوج ــرر الس ــه، ق ــدد انقطاع ــاء وتع ــة الم ــردي نوعي ــام ت ــن وأم 9 - لك
مكانــات الماليــة والقتصاديــة للعائــالت. ففــي حــي  بديلــة، وهــذه الحلــول مرتبطــة بالإ
ــعره ل  ــون س ــة، لك ــن الباع ب م ــ�ش ــاء لل ودون بالم ف ــ�ت ــة ي ــواىلي 85 بالمائ ــة ح الطرابلس
، رغــم مــا يطرحــه من مشــاكل صحيــة باعتبــاره مجهــول المصدر  يتجــاوز 150مليــم للــ�ت
اب. ولكــن  يولوجيــة والكيميائيــة الملزمــة لــكل مــاء �ش وغــ�ي خاضــع للمراقبــة البك�ت
ة  ــ�ي ــة الخط ــرة الجتماعي ــذه الظاه ــول ه ــة ح ــلطة المعني ــن الس ــا م ــا رهيب ــرى صمت ن
ــه  ي كل المــدن التونســية. ولكــن بالحــي العــ�ي وانطالقــا مــن تركيبت

ت �ف ي انتــ�ش
ــ�ت وال

ــة.  ــة المعلب ــاه المعدني ــون المي ــة يتناول ــان 75 بالمائ ــة، ف ــة المرفه الجتماعي

10 - انطالقــا مــن أن انقطــاع المــاء بالمســاكن يمثــل مشــكال اجتماعيــا متعــدد الأبعــاد 
الحياتيــة، فإننــا تســاءلنا عــن مــن يتحمــل عــبء وأتعــاب انقطــاع المــاء. فكانــت النتيجــة 
ــاء  ي الم

ــاع �ف ــاء النقط ــال لأعب ــ�ش تحم ــرف الأك ــوي أن الط ــتبيان بالمتل ــالل الس ــن خ م
هــو المــرأة بنســبة تتجــاوز 94 بالمائــة مــن عــدد الإجابــات. وهــو مــا يعــ�ب عــن قضيــة 

جندريــة بامتيــاز، وجــب دراســتها مــن هــذا الجانــب أيضــا.

عــالم المســبق للســكان عــىل انقطــاع  11 - لعــل اتفــاق 150 مســتجوبا عــىل الغيــاب لالإ
كــة » الصونــاد«،  جــم نظــرة الحتقــار والزدراء للســكان مــن طــرف �ش المــاء، ي�ت
ة. كمــا  ف درجــة عــا�ش ون أن هــذا التعامــل يجعلهــم  يشــعرون بكونهــم مواطنــ�ي ويعتــ�ب
ــرار  ــل الج ــت مث ــاء بالبي ــزن الم ي خ

ــرق وأوا�ف جاع ط ــ�ت ــم لس ــلوب دفعه ــذا الأس أن ه
 . ي

ــن الأوا�ف ــا م ه ــتيكية وغ�ي ــج البالس ة والصهاري ــ�ي الكب

ي المــاء وخاصــة بالمناطــق 
ف انــه ورغــم مــا تعانيــه النــاس مــن انقطــاع �ف 12 - كمــا تبــ�ي

ي نظــام حياتهــم، فــان معــدل 4 
ــات �ف ــه مــن مشــاق واضطراب المرتفعــة و مــا يتكبدون

ي تغيــ�ي ســكناهم. لن المــاء وديمومتــه 
وا عــن التفكــ�ي �ف بالمائــة فقــط مــن الذيــن عــ�ب

ــة و النفســية.   ــة الجتماعي ي الشــعور بالعدال
ي الســتقرار و�ف

عامــل محــدد �ف

ــات »  ــان ضعــف إمكان ف ب ــب المســتجوب�ي ــع اغل ــاء، اجم ــن أســباب انقطــاع الم 13 - ع
كــة فســفاط قفصــة يمثــالن أهــم الأســباب  الصونــاد » واســتغالل المــاء مــن طــرف �ش
ي تقــف وراء انقطــاع المــاء بالجهــة. وهــو مــا يتناســق مــع موقــف أهــاىلي المظيلــة.

الــ�ت
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معدل نسبة التطه�ي بالأحياء المعنية بالستبيان

معدل نسب استهالك الماء بحي الطرابلسية
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3-2- نتائج االستبيان بأم العرائس

2-3-1 - حي الزهور2 

 خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 27 من الذكور و 23 من الإ
ف 6 و8 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

15 = ي • دار عر�ب
• فيال= 35 

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي

20 : ي
• ابتدا�أ

• ثانوي: 20 
• جامعي: 04 

06 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي

37 :25-50 •
08 : 50-60 •

• اك�ب من 60 سنة :  05 

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي

• معطل: 04
• متقاعد: 07 

• عامل: 19
لية: 20  ف • شؤون م�ف
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 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

5000العدد

10000النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

273549العدد

547098النسبة المئوية%

- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

49010العدد

98020النسبة المئوية%

- السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

4900العدد

10000النسبة المئوية%
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ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

48020العدد

96040النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

0200العدد

10000النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

الإجابة الممكنة
اقل من

 10 م3 
40-30 م303-20 م203-10 م3 

اك�ش من
 40 م3

0614101505العدد

النسبة 
المئوية%

1228203010

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

242006العدد

484012النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

02480العدد

04960النسبة المئوية% 
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اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

154201العدد

308410النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

025050العدد

04100100النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

2228العدد
الأغراض الأخرى 

هي تربية الماشية ) 
20 ( و الفالحة )2 (

4456النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

18320العدد

36640النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

45050العدد

90100النسبة المئوية% 
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ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

150035العدد

300070النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

030740العدد

061480النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

13370العدد

26740النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
السؤال رقم 19: �ف

الماءالإجابة الممكنة
ي 

 المعد�ف
الماء

 من الباعة
المياه

 المخزنة
كة فسفاط  اللتجاء ل�ش

قفصة

3043100العدد

200 6086النسبة المئوية%

السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

424501العدد

02 8490النسبة المئوية%
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كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

014702العدد

029404النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

03470العدد

0 0694النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

الإجابة الممكنة
قلة

 مصادر الماء 
�قة
 الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

45143010العدد

6020 9028النسبة المئوية%

السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

232106العدد

12 4642النسبة المئوية%

2.3.2 - حي الكسيلة بأم العرائس 

 خصائص العينة المستجوبة

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 39 من الذكور و 11 من الإ
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ف 5 و 7 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي
: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

33 = ي • دار عر�ب

• فيال= 17

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي
17 : ي

• ابتدا�أ

• ثانوي: 24 

• جامعي: 07 

02 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي
22 :25-50 •

17 : 50-60 •

• اك�ب من 60 سنة :  11 

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي
• معطل: 01 

• متقاعد: 11 

• موظف: 16 

• عامل: 15

لية: 07  ف • شؤون م�ف
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 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

5000العدد

10000النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

174136العدد

348272النسبة المئوية%

- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

33170العدد

66340النسبة المئوية%

- السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

29040العدد

88120النسبة المئوية%
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ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

000العدد

000النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
- السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

اقل منالإجابة الممكنة
 10 م3 

اك�ش من40-30 م303-20 م203-10 م3 
 40 م3

0216171401العدد

342802 0432النسبة المئوية%

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

251807العدد

503614النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

12380العدد

24760النسبة المئوية% 
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اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

30150العدد

78390النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

124750العدد

2494100النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

2426العدد
الأغراض الأخرى 

هي تربية الماشية ) 
20( و الفالحة )4(

4852النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

02480العدد

04960النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

50010العدد

10000النسبة المئوية% 
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ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت - السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

07010240العدد

14020480النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

292001العدد

584002النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

08420العدد

16880النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
- السؤال رقم 19: �ف

الإجابة الممكنة
الماء

ي 
 المعد�ف

الماء
 من الباعة

المياه
 المخزنة

كة اللتجاء ل�ش
 فسفاط قفصة

3244220العدد

440 6488النسبة المئوية%

- السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

213820العدد

40 4276النسبة المئوية%
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كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

04010العدد

08020النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

31190العدد

0 6238النسبة المئوية%

- السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

الإجابة الممكنة
قلة

 مصادر الماء 
�قة
 الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

21373005العدد

6010 4274النسبة المئوية%

السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

222305العدد

10 4446النسبة المئوية%

لة ( ف 2.3.3 - حي التحرير II ) ال�ف

 خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 26 من الذكور و 23 من الإ
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ف 5 و 7 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي
: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

23 = ي • دار عر�ب

• فيال= 27 

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي
20 : ي

• ابتدا�أ

• ثانوي: 23 

• جامعي: 02 

05 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي
37 :25-50 •

08 : 50-60 •

• اك�ب من 60 سنة :  05 

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي
• معطل: 01 

• متقاعد: 03 

• موظف: 02 

• عامل: 22

لية: 22  ف • شؤون م�ف
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 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

50000العدد

100000النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

49001العدد

98002النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

094247العدد

188494النسبة المئوية%

- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

48020العدد

96040النسبة المئوية%

- السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

40080العدد

83170النسبة المئوية%
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ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف - السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

اقلالإجابة الممكنة
 من 10 م3 

اك�ش من40-30 م303-20 م203-10 م3 
 40 م3

071017105العدد

342010 1420النسبة المئوية%

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

480200العدد

96040النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

01490العدد

02980النسبة المئوية% 
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اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

200128العدد

400256النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

05050العدد

0100100النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

0644العدد
الأغراض الأخرى هي تربية 
الماشية   ) 1 ( و الفالحة 

) 05

1288النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

03470العدد

06940النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

48002العدد

96004النسبة المئوية% 
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ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت - السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

00046العدد

00092النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

46020العدد

92040النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

0500العدد

01000النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
- السؤال رقم 19: �ف

الإجابة الممكنة
الماء

ي 
 المعد�ف

الماء
 من الباعة

المياه
 المخزنة

كة اللتجاء ل�ش
 فسفاط قفصة

3144480العدد

960 6288النسبة المئوية%

- السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

214508العدد

16 4290النسبة المئوية%
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كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

00347العدد

00694النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

054203العدد

06 1084النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

الإجابة 
الممكنة

قلة مصادر 
الماء 

�قة
 الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE   كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

21183536العدد

النسبة 
المئوية%

42367072

- السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

202901العدد

02 4058النسبة المئوية%
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 تحليل نتائج االستبيان بأم العرائس:

ــكان  ــاع س ف بارتف ــ�ي ــوي، وتتم ــف والمتل ف الردي ــ�ي ــة ب ــس المنجمي ــة ام العرائ ــع مدين تق
ــة.  ــدن المنجمي ي الم

ــا�ت ــة بب ــة( مقارن ــكان المعتمدي ــن س ــة م ــواىلي 20 بالمائ ــف ) ح الري
وأمــام تراجــع إنتــاج الفســفاط بالمدينــة  والقتصــار عــىل المغســلة فقــط، قلــص مــن 
ي 

ــرا�ف ــع العم ــىل الطاب ــر ع ــش، اث ــة        والتهمي ــا للبطال ــق واقع ــل وخل ــرص العم ف
ي ليــس لهــا طابعامعماريــا متناســقا، إضافــة إىل افتقارهــا للبــ�ف التحتيــة 

للمنطقــة الــ�ت
ة لشــبابها  ي هجــرة كبــ�ي

وريــة و خاصــة الخدماتيــة.  لقــد تســبب هــذا التهميــش �ف ال�ف
ــم مرتفعــة  ة، ونســب تعل ــ�ي ف بعــدد شــباب كب ــة تتمــ�ي ــا لمدين ــق فضــاء مغلق ــا خل مم

ــة.  ي الجه
ــه �ف ــهود ل ــوق دراسي كان مش وتف

ي المعادلــة الجتماعيــة، ممــا جعلنــا 
كيبــة القبليــة �ف كمــا حافظــت ام العرائــس عــىل ال�ت

كيبــة  ة عــن حقيقــة الواقــع الجتماعــي وال�ت نحــاول أن تكــون العينــة المســتجوبة معــ�ب
الســكانية والطبقيــة للمدينــة.

ي العينــة المســتجوبة بــأم العرائــس كان مهمــا وبنســبة 38 بالمائــة، 
1 - حضــور المــرأة �ف

ي جــدوى المعلومــات والإجابــات، حيــث مثــل 
ف الأثــر الكبــ�ي �ف كمــا كان لنســبة المتعلمــ�ي

ف نســبة 86 بالمائــة مــن جملــة العينــة. وشــملت العينــة جميــع ممثىلي الأنشــطة  المتعلمــ�ي
ي مســالة المــاء      

القتصاديــة والمهنيــة والوظيفــة حــ�ت نتعــرف عــىل كل وجهــات النظــر �ف
ي تحقيــق العدالــة والرفــاه الجتماعــي.

ودوره �ف

ــاء نمــوذج مصغــر لمجتمــع ام العرائــس عــىل مســتوى البعــد القبــىلي  2 -مثلــت الأحي
كيبــة الطبقيــة للمجتمــع  وتنــوع الوظائــف  ومجــالت العمــل، وبشــكل اكــ�ش وضوحــا ال�ت

بالمدينــة.

3 - أكــد الســتبيان أن نســبة الربــط بالشــبكة العموميــة للمــاء تتجــاوز 97 بالمائــة 
اب«. أمــا نســبة  بالمدينــة، وان جــل المســاكن تتوفــر نظريــا عــىل المــاء » الصالــح للــ�ش
الربــط بشــبكة التطهــ�ي فــان الســتبيان أكــد أن أحيــاء بكاملهــا ليســت متبنــاة مــن طــرف 
ــة (  ل ف ــر 2 ) ال�ف ــات أهــاىلي حــي التحري ــه إجاب ــا أكدت . وهــو م ي للتطهــ�ي

ــوان الوطــ�ف الدي
ــ�ي وان  ــبكة التطه ف بش ــ�ي ــ�ي مربوط ــا غ ــتجوب أهله ــكنا المس ــرت أن 50 مس ي أق

ــ�ت و ال
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ــذه  ــا له ــة وم ــار الضياع ــي الآب ــي ه ــ�ف الصح ــاه ال ــف مي ــة لت�ي ــق الحالي الطري
ــطحية،  ــة الس ــوارد المائي ــكان والم ــالمة الس ــىل س ــار ع ــن آث ــطية م ــة القروس الطريق

ــا. ــ�ش منه ــن أن تنت ي يمك
ــ�ت ــراض ال ــة والأم ــر الأوبئ ــة مخاط إضاف

ف بيوتهــم بيــوت  4 - رغــم عــدم وجــود التطهــ�ي فــان ذلــك لــم يمنــع الســكان مــن تجهــ�ي
ي 

هــا بســخانات للمــاء بهــدف توفــ�ي ظــروف اكــ�ش مالئمــة للعيــش �ف ف اســتحمام وتجه�ي
ــم إذ  ــ� مه ــو عن ــتاء، وه ي الش

د �ف ــ�ب ــة ال ــن ناحي ــة م ــية وخاص ــروف القاس ــك الظ تل
ف أكــدوا وجــود بيــوت اســتحمام وتوفــر المــاء الســاخن  أن حــواىلي 75 مــن المســتجوب�ي
ــة  ــن العين ــة م ــخ بنســبة 84 بالمائ ــوت الراحــة وبالمطب ــاء موجــود ببي ــا أن الم ــا. كم به
ــط  ــة المحي ــش و نظاف ــار العي ف إط ــ�ي ــال تحس ي مج

ــم �ف ــؤ�ش مه ــو م ــتجوبة. وه المس
. ي

الســك�ف

ف يؤكــدون  5 - رغــم الوجــود النظــري للمــاء، فــان اكــ�ش مــن 96 بالمائــة مــن المســتجوب�ي
ــة المتعلقــة  لي ف ــل إن اســتعمالته ل تتجــاوز الشــؤون الم�ف اب، ب ــ�ش ــح لل ــه غــ�ي صال ان
ي الطبــخ مثــل أهــاىلي 

ليــة. والبعــض يســتعمله �ف ف ي الم�ف
بالتنظيــف وغســل الثيــاب والأوا�ف

ي تدفــع الســكان للحكــم عــىل المــاء، ارتفــاع درجــة 
حــي الكســيلة. ولالأســباب الــ�ت

الملوحــة والروائــح الصــادرة عنــه. ولقــد أكــد المســتجوبون عــىل هــذه الأســباب بنســبة 
ــة. ل تقــل عــن 60 بالمائ

6 - رغــم تــردي نوعيــة المــاء إل أن المدينــة ومنــذ 2008 بــدأت تعيــش انقطــاع متواصــل 
ة مقتــ� عــىل فصــل الصيــف فقــط كعــادة الجهــة ككل،  ي تلــك الفــ�ت

للمــاء، وان كان �ف
ــد تراوحــت  ــة. ولق ــكل المنطق ــام وشــامل ل ــح النقطــاع ع ة أصب ات الأخــ�ي ــ�ت ــان الف ف
ــل  ي فص

ــاع �ف ــ� النقط ــة إىل ح ــبة 55 بالمائ ــنة بنس ات الس ــ�ت ــل ف ف كام ــ�ي ــات ب الإجاب
ــع  ــط بموق ــالف مرتب . وهــذا الخت ف ــن المســتجوب�ي ــة م ــط بنســبة 70 بالمائ ــف فق الصي
ــاء و المســاكن. فالمســاكن الموجــودة بالأماكــن المنخفضــة، ل تتعــرض لنقطــاع  الأحي
متكــرر للمــاء. ولكــن المســاكن الموجــودة بالمناطــق المرتفعــة وأمــام ضعــف الضغــط 

ات الســنة.  فإنهــا تتكبــد انقطــاع متواصــل و كامــل فــ�ت

7 - لقــد اقــر جــل المســتوجبون  وبنســبة 90 بالمائــة بــان مــن يتحمــل عــبء انقطــاع 
ــأم  ــاء ب ــة الم ــل معرك ــا يجع ــرأة، مم ــي الم ــتبيان ه ــملها الس ي ش

ــ�ت ــاء ال ــاء بالحي الم
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ــاز. ــة بامتي ــائية وجندري ــة نس ــس معرك العرائ

ات طويلــة ؟ الإجابــات تمحــورت حــول  8 - لكــن كيــف واجــه الســكان انقطــاع المــاء ولفــ�ت
ف لمــاء ل مصــدر لــه وليــس مراقبــا، ممــا يجعــل  اء المــاء مــن عنــد الباعــة المتجولــ�ي �ش
تناولــه يمثــل خطــرا عــىل صحــة الســكان وخاصــة أبنائهــم. ونســبة هــذا الحــل تتجــاوز 
ي مجمــل الأحيــاء.  الســكان مدفوعــون لهــذه الميــاه لأن ســعرها متناســب 

80 بالمائــة �ف
ي الميــاه المعدنيــة 

مــع إمكاناتهــم الماديــة. أمــا بالنســبة للطبقــة المرفهــة، فإنهــا تقتــ�ف
ف  ــ�ي ــة الحل ــاوز 40 بالمائ ــبة تتج ــرى، وبنس ــة أخ ــارت مجموع ــا اخت ب. كم ــ�ش ــة لل خاص

ب  معــا: ميــاه الباعــة للطبــخ والغتســال، والميــاه المعدنيــة للــ�ش

ــات  ــدت الإجاب ــة، تباع ــاء بالجه ــتمر للم ــاع المس ــذا النقط ي ه
ــبب �ف ــول المتس 9 - ح

حــول الموضــوع حســب الأحيــاء، ولكنهــا توحــدت وبنســبة 85 حــول ضعــف إمكانــات » 
ي مجــال المــاء 

الصونــاد » الغائبــة تمامــا بالمدينــة رغــم أنهــا تتحمــل كامــل المســؤولية �ف
ــت  ــا ذهب ــا. كم ــل حرفاه ي الأص

ــم �ف ــكان ه ــون الس ــة، ولك ــن ناحي اب م ــ�ش ــح لل الصال
ــة،  ــة و بنســبة 64 بالمائ ــوات العمومي ــن القن ــاء م ــات الم ــات أخــرى لتحمــل �ق إجاب
كــة فســفاط قفصــة لكونهــا تســتغل المــاء  كمــا حملــت مجموعــة أخــرى مــن الإجابــات �ش
ة إىل قناعــة عنــد غالبيــة ســكان  ة الأخــ�ي ي الفــ�ت

لغســل الفســفاط وهــي فكــرة تحولــت �ف
المدينــة. 

نسب معدل استهالك الماء بحي الكسيلة
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نسب تحمل أعباء انقطاع الماء بحي التحرير 2

2.4 - نتائج استبيان الرديف
2.4.1 - حي أولد بويحي 

 خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 41 من الذكور و 09 من الإ
ف 4 و 6 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي
22 = ي • دار عر�ب

• فيال= 28 
• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي
21 : ي

• ابتدا�أ

• ثانوي: 20 
• جامعي: 07 
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02 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي
30 :25-50 •

12 : 50-60 •
• اك�ب من 60 سنة :  08 

ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي
• معطل: 04 
• متقاعد: 08 
• موظف: 05 

• عامل: 26
لية: 07  ف • شؤون م�ف

 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

49001العدد

98002النسبة المئوية%
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ي البيت 
السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

044647العدد

089294النسبة المئوية%

السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

480101العدد

960202النسبة المئوية%

السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

37110العدد

77230النسبة المئوية%

ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

36140العدد

72280النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

10004العدد

92008النسبة المئوية%
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ي الثالث أشهر؟
السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

اقل منالإجابة الممكنة
 10 م3 

اك�ش من40-30 م303-20 م203-10 م3 
 40 م3

007201805العدد

014403610النسبة المئوية%

)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

43070العدد

86140النسبة المئوية% 

ل؟ ف السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

07430العدد

14860النسبة المئوية% 

اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
 السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

04038العدد

941276النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

073650العدد

1472100النسبة المئوية% 
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لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

1039العدد
الأغراض الأخرى هي تربية الماشية

) 6 ( و الفالحة )4 (

2078النسبة المئوية% 

ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

044204العدد

088408النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

390902العدد

781804النسبة المئوية% 

ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت - السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

3300012العدد

660024النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

300614العدد

601228النسبة المئوية% 
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- السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

04802العدد

09604النسبة المئوية% 

ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
- السؤال رقم 19: �ف

الإجابة الممكنة
الماء

ي 
 المعد�ف

الماء
 من الباعة

المياه
 المخزنة

كة فسفاط  اللتجاء ل�ش
قفصة

22211702العدد

3404 4442النسبة المئوية%

- السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

253207العدد

14 5064النسبة المئوية%

كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  - السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

023025العدد

046050النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

024602العدد
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04 0492النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

الإجابة الممكنة
قلة مصادر

 الماء 
�قة 
الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

05043914العدد

7828 1008النسبة المئوية%

- السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

192506العدد

12 3850النسبة المئوية%

ي بالرديف 2.4.2 - حي المغرب العر�ب

  خصائص العينة المستجوبة:

ناث.  - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 25 من الذكور و 25 من الإ
ف 6 و 8 أفراد  - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف  - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

39 = ي  • دار عر�ب
 • فيال= 11 

 • شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي  - توزيع المستجوب�ي

20 : ي
 • ابتدا�أ

 • ثانوي: 17 
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 • جامعي: 08 
05 :  • بال مستوى دراسي

ف حسب السن:  - توزيع المستجوب�ي

32 :25-50 • 
07 : 50-60 • 

 • اك�ب من 60 سنة :  11 

ف حسب المهنة:  - توزيع المستجوب�ي

 • معطل: 02 
 • متقاعد: 05 
 • موظف: 04 

 • عامل: 16
لية: 23 ف  • شؤون م�ف

 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

49010العدد

98020النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

46004العدد

92008النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة
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244545العدد

489090النسبة المئوية%

- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

45050العدد

90100النسبة المئوية%

- السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

3690العدد

88120النسبة المئوية%

ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

47030العدد

94060النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

0300العدد

10000النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
- السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

الإجابة الممكنة
اقل من

 10 م3 
40-30 م303-20 م203-10 م3 

اك�ش من
 40 م3

0523190201العدد

380402 1046النسبة المئوية%
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)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

222008العدد

444016النسبة المئوية% 

ل؟ ف - السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

03470العدد

06940النسبة المئوية% 

اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

382405العدد

764810النسبة المئوية% 

السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

023548العدد

047096النسبة المئوية% 

لية؟ ف - السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

الأغراض الأخرى هي تربية الماشية1139العدد
 ) 9 ( و الفالحة) 2(

2278النسبة المئوية% 
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ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

05423العدد

108406النسبة المئوية% 

السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

470201العدد

940402النسبة المئوية% 

ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

26020424العدد

52040848النسبة المئوية%

ل؟ ف - السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

082517العدد

165034النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

04802العدد

09604النسبة المئوية% 
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ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
- السؤال رقم 19: �ف

الماءالإجابة الممكنة
ي 

 المعد�ف
الماء

 من الباعة
المياه 
المخزنة

كة اللتجاء ل�ش
 فسفاط قفصة

35200901العدد

1802 7040النسبة المئوية%

- السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

243719العدد

38 4874النسبة المئوية%

كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

01040العدد

02080النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

33170العدد

0 6634النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

الإجابة الممكنة
قلة 

مصادر الماء 
�قة 
الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

15163028العدد

6056 3032النسبة المئوية%
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السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

4163العدد

06 8212النسبة المئوية%

2.4.3 - حي سيدي عبد القادر بالرديف

 خصائص العينة المستجوبة:

ناث. - عدد المستجوبون : 50 يتوزعون عىل: 40 من الذكور و 210 من الإ
ف 5 و 7 أفراد - معدل أفراد الأ�ة بالحي: ما ب�ي

: ف - نوعية مقر السك�ف للمستجوب�ي

30 = ي • دار عر�ب
• فيال= 19 

• شقة= صفر

: ف حسب المستوى الدراسي - توزيع المستجوب�ي

18 : ي
• ابتدا�أ

• ثانوي: 18 
• جامعي: 10 

04 : • بال مستوى دراسي

ف حسب السن: - توزيع المستجوب�ي

25 :25-50 •
12 : 50-60 •

• اك�ب من 60 سنة :  13 
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ف حسب المهنة: - توزيع المستجوب�ي

• معطل: 04 
• متقاعد: 08 
• موظف: 12 

• عامل: 18
لية: 08  ف • شؤون م�ف

 نتائج االستبيان
ل؟ ف ي الم�ف

- السؤال رقم 1 : هل عندك)ي( الماء �ف

ل إجابةل نعم الإجابة الممكنة

5000العدد

10000النسبة المئوية%

- السؤال رقم 2 : مصدر الماء

لب�أ SONEDEالإجابة الممكنة ف من خارج الم�ف

4703العدد

94006النسبة المئوية%

ي البيت 
- السؤال رقم 3 : الماء متوفر �ف

بيت الراحةالمطبخ حنفيةالإجابة الممكنة

383640العدد

767280النسبة المئوية%
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- السؤال رقم 4 : هل  عندك)ي(:  بيت استحمام ؟  

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

46301العدد

920602النسبة المئوية%

- السؤال رقم 5 : هل بها سخان ماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

31150العدد

67330النسبة المئوية%

ل مرتبط بشبكة التطه�ي العمومي)ONAS(؟ ف السؤال رقم 6 : هل الم�ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

46040العدد

92080النسبة المئوية%

ي حالة ال، كيف يقع ت�يف مياه ال�ف الصحي؟
السؤال رقم 7 : �ف

ل إجابةالمحيط الطبيعي ب�أ ضياعالإجابة الممكنة

0400العدد

10000النسبة المئوية%

ي الثالث أشهر؟
السؤال رقم 8 : كمية الماء المستهلكة �ف

اقل منالإجابة الممكنة
اك�ش من40-30 م303-20 م203-10 م3  10 م3 

 40 م3

0711250502العدد

50104 1422النسبة المئوية%
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)ي( الكمية المستهلكة من الماء؟ - السؤال رقم 9 : كيف تعت�ب

ضعيفةمرتفعة عاديةالإجابة الممكنة

30200العدد

60400النسبة المئوية% 

ل؟ ف - السؤال رقم 10 : كيف تقيم)ي( نوعية الماء بالم�ف

ابالإجابة الممكنة اب صالح لل�ش ل إجابةغ�ي صالح لل�ش

07430العدد

14860النسبة المئوية% 

اب: ما هي االأسباب؟ ي حالة انه غ�ي صالح لل�ث
- السؤال رقم 11: �ف

أسباب أخرى الرائحة الملوحةالإجابة الممكنة

090338العدد

180676النسبة المئوية% 

- السؤال رقم 12 : مجال استعمال الماء؟

بالإجابة الممكنة ل الطبخ لل�ش ف ي شؤون الم�ف
با�ت

071947العدد

143894النسبة المئوية% 

لية؟ ف السؤال رقم 13 : هل تستعمل الماء الأغراض غ�ي م�ف

مالحظةل نعمالإجابة الممكنة

1040العدد
الأغراض الأخرى هي تربية الماشية

) 2 ( و الفالحة )8(

2080النسبة المئوية% 
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ل؟   ف ي الم�ف
السؤال رقم 14 : هل لك)ي( وسائل لتجميع مياه االأمطار �ف

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

04802العدد

09604النسبة المئوية% 

- السؤال رقم 15: هل تسجل لديك)ي( انقطاع للماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

440402العدد

880804النسبة المئوية% 

ي ينقطع فيها الماء؟
ات ال�ت - السؤال رقم 16 : ما هي الف�ت

كامل السنةالربيعالشتاء الصيف الإجابة الممكنة

36030109العدد

72060218النسبة المئوية%

ل؟ ف السؤال رقم 17 : مدة انقطاع الماء عن الم�ف

اك�ش من يوميوم كامل  بعض الساعاتالإجابة الممكنة

112019العدد

224038النسبة المئوية% 

السؤال رقم 18: هل يقع إعالم السكان مسبقا بانقطاع الماء؟

ل إجابةل  نعمالإجابة الممكنة

014306العدد

028612النسبة المئوية% 
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ود بالماء؟ ف ي حالة انقطاع الماء، كيف تت�ف لل�ت
- السؤال رقم 19: �ف

الإجابة
 الممكنة

الماء
ي 

 المعد�ف
الماء

 من الباعة
المياه

 المخزنة
كة اللتجاء ل�ش
 فسفاط قفصة

16372904العدد

5808 3274النسبة المئوية%

- السؤال رقم 20 : من يتحمل أعباء انقطاع الماء؟

الأبناءالمرأة الرجل الإجابة الممكنة

353617العدد

34 7072النسبة المئوية%

كة   SONEDE  عند انقطاع الماء؟  السؤال رقم 21: كيف ترى تدخل رسث

غ�ي موجودبطيء�يعالإجابة الممكنة

01634العدد

03268النسبة المئوية%

ي تغي�ي مكان السك�ف لتكاثر انقطاعات الماء به؟
السؤال رقم 22 : هل تفكر �ف

ل إجابةل نعمالإجابة الممكنة

07385العدد

10 1476النسبة المئوية%

السؤال رقم 23 : كيف تف� تعدد انقطاعات الماء؟

قلة الإجابة الممكنة
مصادر الماء 

�قة
 الماء

ضعف إمكانات 
  SONEDE كة �ش

استغالل الماء من طرف 
كة فسفاط قفصة �ش

06023111العدد

6222 1204النسبة المئوية%
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- السؤال رقم 24 : كيف ترى فاتورة الماء؟

ضعيفةعادية مرتفعةالإجابة الممكنة

212801العدد

02 4256النسبة المئوية%

 

 تحليل نتائج استبيان الرديف
ــا  ــول أن تاريخه ــن الق ــل يمك ، ب ي ــ�ب ــوض المنجم ــة بالح ــة تاريخي ــف مدين ــ�ب الردي تعت
ي اســتخراجه. مثلــت جبالهــا م�حــا للعديــد مــن 

وع �ف مرتبــط باكتشــاف الفســفاط والــ�ش
ي لــم 

، كمــا احتضنــت ولزالــت ثــروة الفســفاط الــ�ت المعــارك ضــد الســتعمار المبــا�ش
ــة. اف المــوارد المائي ف ــة إىل اليــوم ســوى التلــوث والأمــراض واســت�ف ي منهــا المدين

تجــ�ف

ي الذاكــرة الشــعبية الوطنيــة والعالميــة مــن خــالل انتفاضة 
كمــا نقشــت المدينــة اســمها �ف

ــن  ي نعــش نظــام ب
ي كانــت المســمار الــذي دق �ف

ــ�ت الحــوض المنجمــي ســنة 2008 ، ال
. عــىلي

ي مــدن الحــوض المنجمــي مــن حيــث الأهميــة الســكانية 
كمــا تعتــ�ب مدينــة الرديــف ثــا�ف

والنشــاط ألســتخراجي للفســفاط.

كيبــة الســكانية،  هــذا مــن الناحيــة التاريخيــة، أمــا مــن الناحيــة الجتماعيــة وطبيعــة ال�ت
ء وفــق  ي

ي كل سش
ــاز، وهــو محــدد �ف ــة العــروش والبعــد القبــىلي بامتي فــان الرديــف مدين

ــف ســكانيا  ــاىلي نجــد أن الردي ــوم. وبالت ــذ الســتعمار و إىل الي ــا من ــم تعميقه سياســة ت
وعمرانيــا قــد قســمت إىل جزأيــن : جــزء شــماىلي يقطنــه أولد بويحــي بــكل تفريعاتهــم، 
ي 

ي يســتقر بــه أولد عبيــد بــكل تشــكيالتهم وعائالتهــم. أمــا »الوافــد« ونعــ�ف وجــزء جنــو�ب
بهــم ســكان أصيــىلي المناطــق المجــاورة، والذيــن قدمــوا للرديــف للعمــل منــذ بدايــات 
ي إحــدى 

وا الندمــاج �ف ي وســط المدينــة أو أنهــم خــ�ي
يــن، فإنهــم اســتقروا �ف القــرن الع�ش

. ف ف القبليــ�ي القطبــ�ي

ــة  ــون العين ــا أن تك ، حاولن ي
ــرا�ف ــع العم ــكانية والتوزي ــة الس كيب ــذه ال�ت ــن ه ــا م انطالق

ة بشــكل كبــ�ي عــىل هــذه الخصوصيــات وكذلــك متجانســة مــع  المســتوجبة معــ�ب
كيبــات الســكانية المتواجــدة بالمدينــة.  الأهميــة العدديــة لل�ت
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ي يســتقرون 
ي الكبــ�ي لأولد عبيــد، واتســاع الرقعــة الجغرافيــة الــ�ت

نظــرا للحجــم الســكا�ف
ف بالجهــة الجنوبيــة: حــي ســيدي عبــد القــادر وحــي المغــرب  بهــا، فانــه تــم اختيــار حيــ�ي

، وبالجهــة الشــمالية  حــي أولد بويحــي.  ي العــر�ب

ي اختيــار 
ي �ف

الرتبــاط االســتبيان بالمــاء، فإننــا اســتعملنا عامــال ثانيــا ذات طابــع تقــ�ف
ي موقــع منخفــض وهــو حــي 

نــا حــي �ف االأحيــاء، أال وهــو االرتفــاع: حيــث اخ�ت
ي مــكان مرتفــع  جنوبــا هــو حــي ســيدي 

ي يتوســط المدينــة، وحــي �ف المغــرب العــر�ب

ــد القــادر، وحــي مرتفــع شــماال هــو حــي أوالد بويحــي. عب

وتمثيليتهــا  العينــة  اختيــار  ومحــددات  لالســتبيان  العــام  طــار  لالإ بالنســبة  هــذا 
ي تــم عرضهــا خامــا ســابقا، 

لخصوصيــات المدينــة. أمــا بالنســبة لنتائــج الســتبيان الــ�ت
: ــىلي ــا ي ــا مم ــد مكنن ــا ق ــان تحليله ف

كيبــة الســكانية والــذي يســيطر عليهــا البعــد الذكــوري، فــان  1 - نظــرا للطابــع القبــىلي لل�ت
مــة  ي الســتبيان لــم تتجــاوز 30 بالمائــة، وهــي نســبة مح�ت

ي شــاركنا �ف
نســبة النســاء الــال�ت

شــارة  ي مجــال المــاء  واســتعمالته. كمــا تجــدر الإ
يمكــن مــن خاللهــا معرفــة دور المــرأة �ف

ي كانــت 50 بالمائــة  ي الســتبيان بحــي المغــرب العــر�ب
ي شــاركنا �ف

إىل أن نســبة النســاء الــال�ت
أي أن عــدد النســاء كان مســاويا لعــدد الذكــور.

ف حــواىلي 90 بالمائــة، اغلبهــم مــن ذوي مســتوى  ف المتعلمــ�ي 2 - مثلــت نســبة المســتجوب�ي
ي مجــال دقــة المعلومــات والأجوبــة المتضمنــة 

التعليــم الثانــوي. وهــو عامــل مهــم �ف
ف مثلــت 40 بالمائــة فقــط، نظــرا لن اغلــب النســاء  لالســتبيان. كمــا أن نســبة المشــتغل�ي
ف  م مــن المتقاعدين.أمــا المعطلــ�ي ي البيــت، إضافــة إىل وجــود عــدد محــ�ت

المســتجوبات �ف
فنســبتهم لــم تتجــاوز 4 بالمائــة لأنهــم ل يملكــون منــازل ول ليــس لديهــم عائــالت. 

ــت  ــث اثب ــا، حي ــة و جنوبه ــمال المدين ــكان ش ف س ــ�ي ــا ب ــل اختالف ــكن مث ــوع الس 3 - ن
الســتبيان أن حــي أولد بويحــي مواقــع الســك�ف يغلــب عليهــا الفيــالت ) 54 بالمائــة ( 
ي وحــي ســيدي عبــد القــادر فــان نســبة الــدار  ف بالنســبة لحــي المغــرب العــر�ب ي حــ�ي

، �ف
ي و60 بالمائــة بحــي ســيدي عبــد القــادر. وهــذا  ي مثلــت 78 بحــي المغــرب العــر�ب العــر�ب
التبايــن يكشــف مســتوى العيــش ونمطــه وطبيعــة النشــاط القتصــادي الممــارس، 

ــة. ــة بالجه ــة الســكن المتوارث ــة إىل ثقاف إضاف

ــل  اب« بج ــ�ش ــح لل ــاء »الصال ــبكة الم ــط بش ــبة الرب ــتبيان أن نس ــت الس ــا اثب 4 - نظري
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الأحيــاء بالرديــف تصــل إىل حــدود 97 بالمائــة، أمــا نســبة الربــط بشــبكة التطهــ�ي فإنهــا 
ي و ســيدي  تختلــف باختــالف المواقــع حيــث تصــل إىل 85 بالمائــة بحــي المغــرب العــر�ب
ــة بحــي أولد  ــة، إل أن هــذه النســبة ل تتجــاوز 65 بالمائ ــوب المدين ــادر بجن ــد الق عب
بويحــي. ممــا يمكــن أن يعطــي نســبة عامــة للربــط بشــبكة التطهــ�ي بالمدينــة بحــواىلي 40 
ــاه الــ�ف الصحــي  بالمائــة فقــط. ولكــن المشــكل ليــس نســبة الربــط، بــل مصــ�ي مي
ي يقــع ت�يفهــا بــوادي الرديــف الرمــىلي وذا الخصوصيــات 

المجمعــة مــن المدينــة؟ الــ�ت
الجيولوجيــة النفــاذة. ممــا يجعــل إمكانيــة تلــوث الميــاه الســطحية وارد، إضافــة إىل مــا 
ي الوســط الطبيعــي مــن مخاطــر صحيــة وتعفــن وإمكانيــة 

تتســبب فيــه هــذه الميــاه �ف
ــاء  ــا الأحي ي به

ــ�ف ــف ونع ــع الت�ي ــة لموق ــاء المحاذي ــة بالحي ــراض خاص ــار الأم انتش
ــة  ــن عدال ــث ع ــن الحدي ــل يمك ــت ومنطــق أولد بويحــي. فه ــق تبدي المتواجــدة بطري

طــار الــذي يفتقــد إىل ابســط مقومــات العيــش الســليم. ي هــذا الإ
اجتماعيــة �ف

5 - رغــم الظــروف الجتماعيــة القاســية بالمنطقــة ، فــان نســبة وجــود بيــوت اســتحمام         
وتجهزهــا بســخانات للمــاء تتجــاوز 72 بالمائــة بالأحيــاء المســتجوبة، وهــي نســبة هامــة 
تؤكــد ارتفــاع مســتوى الوعــي بإطــار العيــش وتحســن مســتوى الدخــل الفــردي للســكان 

ي مجــال كان لســنوات خلــت يعــد ترفــا وإحــدى الكماليــات
ممــا جعلهــم يســتثمرون �ف

ــتهالك  ــدل الس ــتبيان أن مع ف الس ــ�ي ــة، ب ــاء للعائل ــتهالك الم ــدل اس ــبة لمع 6 - بالنس
ــادر  ــد الق ــيدي عب ــي س ي وح ــر�ب ــرب الع ــي المغ ي ح ــتجو�ب ــن مس ــة م ــواىلي 74 بالمائ لح
ي الثــالث أشــهر، وهــو معــدل مقبــول ذا أخذنــا معــدل 

ف 20 إىل 40 م3 �ف اوح مــا بــ�ي يــ�ت
ف 6 و8 أفــراد. أمــا حــي أولد بويحــي فــان نســبة  اوح بــ�ي ي تــ�ت

أفــراد العائلــة بالمدينــة الــ�ت
ــا  ــال يمكنن ــاىلي ف ــم ي�حــوا بمعــدل اســتهالكهم وبالت ف ل ــن المســتجوب�ي ــة م 54 بالمائ

ــح بالســتهالك.  تقييمــه. ول نعلــم ســبب عــدم الت�ي

ب،        7 - يجمــع حــواىلي 86 بالمائــة مــن العينــة المســتجوبة بــان المــاء غــ�ي صالــح للــ�ش
هــا مــن  ويرجعــون الســبب إىل الملوحــة وارتفــاع نســبة الكربونــات والفليــور وغ�ي

ــه. ــىل رائحت ــ�ت ع ــر ح ي تؤث
ــ�ت ــات ال المكون

ــة  ــبة 84 بالمائ ــان نس ــة، ف ــه رديئ ب ونوعيت ــ�ش ــح لل ــ�ي صال ــاء غ ــىل أن الم ــاء ع 8 - بن
ي الطبــخ بنســبة 

ل مــن تنظيــف وغســيل، واســتعماله �ف ف ي شــؤون المــ�ف
تســتعمله فقــط لبــا�ت

ب فــان النســبة لــم تتجــاوز 14 بالمائــة فقــط مــن جملــة  ل تتجــاوز 65 بالمائــة. أمــا للــ�ش
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ف المســتجوب�ي

9 - رغــم هــذه النوعيــة الرديئــة للمــاء، فــان المنطقــة تشــهد انقطــاع  متكــرر ومتواصــل 
بالرديــف  المــاء ظاهــرة  انقطــاع  كان  ولقــد  المرتفعــة.  للمناطــق  بالنســبة  خاصــة 
ي فصــل الصيــف ولمــدة معينــة. ولكــن وبعــد 2008 أصبحــت الظاهــرة عامــة 

محصــورة �ف
ومتواصلــة، ممــا يوحــي بأنــه عقــاب جماعــي مــن الســلطة للســكان. كمــا تعمقــت هــذه 
ة  ي الفــ�ت

الظاهــرة بعــد 14 جانفــي 2011 لتصبــح غــ�ي مرتبطــة بالصيــف فقــط خاصــة �ف
ة. ولقــد اكــدد الســتبيان بنســبة تتجــاوز 92 بالمائــة مــن العينــة المســتجوبة وبــكل  الأخــ�ي
الأحيــاء، أن انقطــاع المــاء أصبــح عاديــا بالمدينــة ككل. وانــه إن كانــت معــدلت انقطــاع 
ات  ة وعــىل امتــداد العــام ولفــ�ت ة الأخــ�ي ي الفــ�ت

ي فصــل الصيــف، إل انــه أصبــح �ف
ة �ف كبــ�ي

ي الأحيــاء المرتفعــة مثــل ســيدي عبــد القــادر ومنطقــة » 
طويلــة لأكــ�ش مــن يــوم، ليصــل �ف

القــارة »إىل أكــ�ش مــن 15 يومــا متواصلــة.

ات  10 - نظــرا لمــا يمثلــه المــاء مــن أهميــة حيويــة للســكان، وأمــام تواصــل انقطاعــه لفــ�ت
اء المــاء مــن  طويلــة  متواصلــة، فــان الســكان التجــأؤوا إىل حلــول بديلــة، لعــل أهمهــا �ش
ي مثــل نســبة حــواىلي 74 بالمائــة بالنســبة لحــي ســيدي عبــد القــادر لطــول 

الباعــة و الــ�ت
. أمــا بالنســبة للميــاه المعدنية  ف ي حــدود 44 بالمائــة فقــط لبقيــة الحيــ�ي

مــدة النقطــاع، و�ف
ف  ب فقــط فــان نســبة ل تتجــاوز 40 بالمائــة فقــط مــن المســتجوب�ي ي تخصــص للــ�ش

والــ�ت
ة.  أكــدت اللجــوء لهــذا الحــل لكلفتــه الماليــة خاصــة بالنســبة للعائــالت المتوســطة والفق�ي
ي خــزن المــاء وتجميعــه، وهــي 

كمــا افــرز انقطــاع المــاء لجــوء الســكان إىل وســائل وأوا�ف
عــادات وطــرق قديمــة خلنــا أن المنطقــة قــد تجاوزتهــا.

11 - لن انقطــاع المــاء يمثــل عبئــا عــىل العائلــة ويدخــل الضطــراب عــىل ســ�ي حياتهــا 
وبرامجهــا وحــ�ت عــىل حياتهــا المهنيــة، فإننــا حاولنــا معرفــة مــن يتحمــل عــبء انقطــاع 
ي العائلــة. و لقــد اجمــع المســتجوبون بســبة تتجــاوز 65 بالمائــة عــىل أن المرأة هي 

المــاء �ف
، مــن خــالل اتهماهــا بخزنــه والســهر لتعبئــة المــاء الــذي يعود  ي تحمــل العــبء الأكــ�ب

الــ�ت
شــيد اســتهالكه. ي ســاعات متأخــرة مــن الليــل. كمــا تقــوم ب�ت

عــادة �ف

12 - كمــا حاولنــا معرفــة تأث�ي انقطاع الماء عىل اســتقرار العائالت و تمســكهم بمســاكنهم. 
ف أن نســبة 85 بالمائــة مــن العينــة بــكل مــن حــي أولد بويحــي وســيدي عبــد القــادر  فتبــ�ي
ي فــان نســبة 65  ي حــي المغــرب العــر�ب

ترفــض تغيــ�ي المســكن بســبب انقطــاع المــاء، أمــا �ف
ي تغيــ�ي المســكن إذا تواصلــت ظاهــرة انقطــاع المــاء.    وبذلــك نفهم تعقد 

بالمائــة تفكــر �ف
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ي حيــاة الناس و اســتقرارهم.
وتشــابك دور المــاء �ف

13 - لكــن مــا هــي  الأســباب الحقيقــة لنقطــاع المــاء؟ حــول هذا الســؤال اجمع حــواىلي 65 
ونهــا  ي يعت�ب

مــن العينــة أن الســبب مرتبــط بضعــف إمكانــات » الصونــاد«  بالمنطقــة والــ�ت
ــا  ــا. كم ــون حرفائه ــف رغــم أن الســكان يمثل ــاء بالردي ــة عــن موضــوع الم ــة الفعلي الغائب
كــة  ف لســتغالل �ش ارجــع الســبب أيضــا و بنســبة ل تقــل عــن 45 بالمائــة مــن المســتجوب�ي

الفســفاط مــاء الطرفايــة لغســل الفســفاط.

وبالتــاىلي  العموميــة،  المؤسســات  ي 
�ف المــاء  انقطــاع  أســباب  انحــ�ت  بذلــك   -  14

ــىل  ــؤولة ع ــا المس ــاد باعتباره ــع الصون ــة أول م ــي معرك ــة ه ــاء بالجه ــة الم ــان معرك ف
ي المســتقبل

ــه يمكــن أن يرفــع شــعار �ف ــا معركــة مــع الفســفاط رأســا:  أي أن  المــاء، وثاني
» نحن أو الفسفاط «

نسب استعمال الماء وفق الحاجيات بحي المغرب العربي
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نسبة بدائل التزود بالماء بحي سيدي عبد القادر
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القسم الرابع:

التحليل العام لالستبيان 
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1 - مقدمة
بعــد العــرض المســتفيض للنتائــج الخــام لالســتبيان، وتحليــل هــذه النتائــج لــكل مدينة 
ــة  ــاء المدين ف أحي ــ�ي ــاء ب ــن والتق ــاط تباي ــن نق ــل م ــذا التحلي ــرزه ه ــا اف ــدة. وم ــىل ح ع
ف أحيــاء المــدن المنجميــة ككل. فــإن القــراءة العامة لالســتبيان  الواحــدة مــن ناحيــة، وبــ�ي
ــاء بالحــوض  ــع الم ــة واق ــوف بشــكل واضــح عــىل حقيق ــن الوق ي ســتمكننا م

ــ�ت هــي ال
المنجمــي وارتباطــه بمقومــات العدالــة الجتماعيــة، إضافــة إىل تأثــ�ي انقطاعــه وتــردي 
ــي  ي والجتماع

ــ�ف ــاس ونشــاطهم القتصــادي والمه ــاة الن ــة ككل عــىل حي ــه بالجه نوعيت
بــوي. وبشــكل عــام عــىل اســتقرارهم الجتماعــي. ي وال�ت

والثقــا�ف

2 - التحليل العام لالستبيان
ي تــم التعــرض إليهــا 

كة الــ�ت التحليــل العــام لالســتبيان ســيتناول تحليــل النقــاط المشــ�ت
ي ظهــرت بينهــا، إضافــة إىل تفســ�ي مجموعة من 

بالمناطــق، وتفكيــك نقــاط الختــالف الــ�ت
ي قدمهــا الســكان بالســتبيان والمتعلقــة خاصــة باســتعمالت 

المواقــف والمعطيــات الــ�ت
المــاء وأســباب انقطاعــه والأطــراف المســؤولة عــىل ذلــك. 

ــدل  ــي، بمع ــوض المنجم ــة الح ــكان منطق ــن س ــىل600 م ــة ع ــتملت العين 1 - اش
150 بــكل مدينــة. كمــا تــم اختيــار ثــالث أحيــاء بــكل مدينــة للقيــام ب50 اســتبيان 
ــالف  ــس أو الخت ــدة التجان ــىل م ــرف ع ــك التع ــن ذل ــدف م ــي. وكان اله ــكل ح ب
ــص إىل  ــة، لنخل ف أهــاىلي نفــس الحــي ونفــس المدين ــ�ي ــاء ب ــف تجــاه الم ي المواق

�ف
ــة ككل.  ــدن المنطق ف م ــ�ي ــس ب ــات أو التجان الختالف

ــة عــىل 397 رجــل و 183 امــرأة، ممــا يعطــي نســبة مســاهمة  2 - اشــتملت العين
ــة  ــواىلي 30 بالمائ ــي ككل بح ــوض المنجم ــتوى الح ــىل مس ــتبيان ع ي الس

ــرأة �ف الم
ــه  ــة وطابع ــاىلي المنطق ــظ لأه ــع المحاف ــوع إىل الطاب ــة بالرج م ــبة مح�ت ــي نس وه
ة وتجــاوز  ف بالســتبيان كانــت كبــ�ي ف أن نســبة مشــاركة المتعلمــ�ي الذكــوري. كمــا تبــ�ي
ــة الحــوض  ــاء منطق ــاع نســبة التمــدرس بجــل أحي ــا يعكــس ارتف ــة، مم 84 بالمائ
ة مــن  ــا�ش ــة المب ــا الحياتي ــة إىل تطــور مــؤ�ش الهتمــام بالقضاي المنجمــي، إضاف
ــة 50-25 ســنة  يحــة العمري ــا كان لل�ش ف خصوصــا.  كم طــرف الســكان والمتعلمــ�ي
ي لهــذه المناطــق. ــع الشــبا�ب ــة، ممــا يعكــس الطاب ــب الأكــ�ب بحــواىلي 80 بالمائ النصي

3 - لقــد أكــدت نتائــج الســتبيان أن نســبة الربــط بشــبكة المــاء المســمى » صالــح 



200

ف %92 إىل 97 % بأحيــاء الحــوض المنجمــي. وهــي النســب  اوح مــا بــ�ي اب« تــ�ت للــ�ش
ــط بالمــاء،  ــة اليــوم ليســت نســبة الرب ــر الرســمية. ولكــن القضي ــة بالتقاري المعلن
بــل بمــدى قابليــة هــذا المــاء لالســتعمال مــن طــرف الســكان وتلبيــة حاجياتهــم 
ــاء بمــدن  ــكل الأحي ــة. اجمــع الأهــاىلي ب لي ف ي الشــؤون الم�ف

ــا�ت ــخ وب ب والطب ــ�ش ي ال
�ف

بمنازلهــم         الموجــود  المــاء  أن   ،%  90 تتجــاوز  وبنســبة  المنجمــي  الحــوض 
ب ول للطبــخ.       وبالتــاىلي  كــة » الصونــاد«، ل يصلــح للــ�ش والمــوزع مــن طــرف �ش
يقتــ� اســتعمال هــذا المــاء« الرســمي«  بمــدن الحــوض المنجمــي عــىل التنظيــف 
والغســيل وإمكانيــة اســتعماله للفالحــة أو تربيــة الماشــية لــدى جــزء مــن الســكان، 

ي تمثــل نســبتهم مــن خــالل الســتبيان حــواىلي 16 بالمائــة فقــط. 
والــ�ت

ف  ب والطبــخ، تبــ�ي 4 - لتحديــد أســباب رفــض الســكان لســتعمال هــذا المــاء للــ�ش
ف يرجعــون ذلــك للملوحــة والرائحــة والمطعــم لرتفــاع  أن 85 % مــن المســتجوب�ي
ف عــ�ب الأهــاىلي عــىل إحساســهم  نســب البيكربونــات والفليــور والكلوريــدرات. ولــ�أ
دي نوعيــة المــاء بــدون تحليــل علمــي، فــان إحساســهم هــذا صحيــح علميــا.  بــ�ت
ب بالحــوض المنجمــي حافظــت ومنــذ القــدم تقريبــا  ذلــك أن نوعيــة ميــاه الــ�ش
ي 

ــ�ت ــح ال ــا الروائ ــة، زد عليه ــة الحالي يائي ف ــة والف�ي ــص الكيميائي عــىل نفــس الخصائ
هــي نتيجــة منطقيــة لتقــادم شــبكة نقــل المــاء وتوزيــع ) منــذ 1984 ( مــن ناحيــة 
ــري  ي لزال الجــزء الأكــ�ب منهــا متكــون مــن الحجــر الحري

ــ�ت ــوات ال ــة القن ، ونوعي
اب.  ي نقــل المــاء المعــد للــ�ش

الــذي تــم منعــه بدايــات ســنة 2000 دوليــا �ف

ــاء  ــود بالم ــارص الموج ــض العن ــىل أن بع ــاب، ع ــذا الب ي ه
ــد �ف ــب التأكي ــا وج كم

ي حــوض فســفاطي. 
بالحــوض المنجمــي مرتبطــة بجيولوجيــا المنطقــة ووجودهــا �ف

ب، إل  فمــادة الفلييــور ورغــم أن نســبتها ل تتناســب ومــا هــو مطلــوب بميــاه الــ�ش
انــه عامــل طبيعــي للموائــد المائيــة الجوفيــة العميقــة. 

لقــد كان لهــذه النوعيــة مــن المــاء، ووجــود عنــارص مثــل الفليــور والكلوريــدرات     
ي اصفــرار أســنان أهــاىلي الحــوض المنجمــي       و�عة 

والبيكربونــات، دور أســاسي �ف
تســاقطها لــدى حــ�ت صغــار الســن. بــل يمكــن القــول أن اصفــرار الأســنان أصبــح 

عالمــة عــىل أن الشــخص مــن الحــوض المنجمــي. 

ــق  ــىل تحقي ــخص ع ــدرة الش ــط ق ــددان ل فق ــه يح ــاء ونوعيت ــان الم ــاىلي ف وبالت
ــاء  ــالمة أعض ــاىلي وس ــي والجم ــه الصح ي وضع

ــاهم �ف ــل يس ــة، ب ــه الحياتي حاجيات
ي المــاء 

تــه. فارتفــاع البيكربونــات والكلوريــدرات �ف جســمه شــكل أســنانه طبيعــة ب�ش
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ــاف. وهــي  ــن الجف ــوع م ــا بن ــة الملمــس ويصبغه ــ�ي ناعم ــدة غ ــن الجل يجعــل م
ــن  ــل يمك ــه. فه ــتعمال مياه ــي واس ــوض المنجم ــق الح ــتقرار بمناط ــة الس يب رصف
الحديــث هنــا عــىل العدالــة الجتماعيــة؟ وهــل يمكــن أن يحلــم أهــاىلي الحــوض 
ــكل  ــان بش نس ــنان ولالإ ة ولالأس ــ�ش ــة للب ــ�ش حماي ــدل وأك ــ�ش ع ــاه اك ــي بمي المنجم

عــام؟   

كمــا أن نوعيــة هــذه الميــاه جعلــت المنطقــة الأكــ�ش عرضــة لأمــراض الــكىل        
والمجــاري البوليــة، بــل يمكــن القــول أن العديــد مــن الأمــراض المرتبطــة بهــذه 
مكانــات الطبيــة بالجهــة       النوعيــة لــم يســتطع الأطبــاء معرفــة حقيقتهــا لتواضــع الإ

ــاة. ــا ول يعــرف إىل الآن ســبب الوف ــات أصحابه وم

ي هــذه المناطــق مــن خــالل وضعيــة المــاء 
ف أنــه ل عدالــة اجتماعيــة �ف بذلــك يتبــ�ي

ومــا يتســبب فيــه ولزال مــن كــوارث اجتماعيــة وصحيــة لســكان الحــوض المنجمــي. 

ومنــذ 1956 لــم يفتــح ملــف المــاء بالحــوض المنجمــي ولــم تنجــز الســلطة أي 
ــة  ــاه رغــم تعــدد الأمــراض والأوبئ ــة هــذه المي ف نوعي وع لتحســ�ي دراســة أو مــ�ش
ــم  ــت ل ــف ام أن الوق ــح المل ــت لفت ــان الوق ــل ح ــة. فه ــذه النوعي ــة به المتعلق

يحــن بعــد؟ 

5 -  أمــام الصمــت الرهيــب لــكل الســلط المتعاقبــة عــىل الحكــم منــذ 1956 إىل 
الآن،  وتواصــل نفــس نوعيــة الميــاه و تكــرر انقطاعــه لمــدة طويلــة. فــان الســكان 
بمنطقــة الحــوض المنجمــي قــرروا البحــث عــن بدائــل لهــذا المــاء » الرســمي« . 
ــاء  ــكل الأحي ف ب ــن المســتجوب�ي ــ�ش مــن 74 % م ف أن اك ــ�ي ومــن خــالل الســتبيان تب
ف كتعويــض للمــاء الرســمي. ويســتعمل  تقريبــا يقتنــون المــاء مــن الباعــة المتجولــ�ي
ي الطبــخ، وهنالــك مــن 

ب و�ف ي الــ�ش
هــذا المــاء مجهــول المصــدر والنوعيــة �ف

يســتعمله لالســتحمام وغســل الثيــاب. كمــا تلتجــئ الطبقــات المرفهــة إىل اقتنــاء 
ب، بــل إن الســتبيان أعطــى هــذا البديــل حــواىلي 65 % مــن  الميــاه المعدنيــة للــ�ش
ي تعــد حــواىلي 107 

ي أن منطقــة  الحــوض المنجمــي الــ�ت
أجوبــة الســكان. ممــا يعــ�ف

ــاه المعدنيــة المعلبــة. ولكــن هــذه  آلف ســاكن، تحولــت إىل مســتهلك كبــ�ي للمي
الحلــول لهــا كلفــة ماليــة وكلفــة صحيــة:

ــراد كمعــدل لمــدن  ــن 6 أف ــة م ــة متكون ــة: عائل ــة المالي  بالنســبة للكلف  
ا مــن ميــاه الباعــة لتلبيــة  ف 10 إىل 15 لــ�ت الحــوض المنجمــي، تتطلــب مــا بــ�ي
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ب و الطبــخ. و إذا علمنــا أن اللــ�ت الواحــد مــن مــاء الباعــة بحــواىلي  حاجيــات الــ�ش
150مليــم. فــان الكلفــة اليوميــة للمــاء تقــدر بحــواىلي 2.250 د، ممــا يعطــي كلفــة 
ي ومــن خــالل 

شــهرية بحــواىلي 67.500 د. إضافــة إىل فاتــورة »المــاء الرســمي« والــ�ت
ي تــم الطــالع عليهــا خــالل انجــاز الســتبيان، تقــدر شــهريا بحــواىلي 

الفاتــورات الــ�ت
ــدر  ــهريا تق ــة ش ــاء للعائل ــة الم ــان كلف ــاىلي ف ــهر(. بالت ــالث أش 15 د ) 45 د كل ث
بحــواىلي 82 د. وإذا علمنــا أن معــدل الدخــل العائــىلي بمنطقــة الحــوض المنجمــي ل 
يتجــاوز 720د شــهريا. فــان نســبة كلفــة المــاء لوحــده تتجــاوز 11 بالمائــة، وهــو مــا 
ات العدالــة الجتماعيــة شــطط وارتفــاع لكلفــة العيــش بشــكل عــام. ي مــؤ�ش

يعــد �ف

أمــا بالنســبة للميــاه المعدنيــة فــان كلفتهــا عــىل الطبقــة المرفهــة ســتكون أيضــا 
ــا 5،  ــدد أفراده ــاوز ع ــالت ل يتج ــذه العائ م. فه ــ�ت ــا المح ــم دخله ــة رغ مرتفع
ي تكــون يوميــا عــدى الصيــف 3.75 لــ�ت 

وبالتــاىلي فــان حاجياتهــا مــن المــاء المعــد�ف
أي بكلفــة ماليــة يوميــة بحــواىلي 2.450 د، وبكلفــة شــهرية تقــدر بحــواىلي 73.125د 
ي الشــهر، تصبــح كلفــة المــاء 

كــة الصونــاد« بحــواىلي 20 د �ف ، مــع كلفــة فاتــورة » �ش
ي اختــارت الميــاه المعدنيــة تقــدر بحــواىلي 

الجمليــة الشــهرية للعائلــة المرفهــة والــ�ت
اب، ويمكــن  93.125 د. وهــي كلفــة شــهرية مرتفعــة بالنســبة للمــاء الصالــح للــ�ش

أن يتجــاوز حــ�ت كلفــة المــاء لســكان بعــض المــدن الأوروبيــة.

 بالنســبة للصحــة: اســتهالك ميــاه مــن الباعــة مجهولــة المصــدر والهوية       
يولوجيــة ، وهــو مــا يمثــل  ول تخضــع لتحاليــل مكوناتهــا ول إىل تحاليــل بك�ت
ا عــىل الصحــة العامــة للســكان. بــل يمكــن القــول أن مســؤولية الدولــة  خطــرا كبــ�ي
ة، وان مــا بــدا يظهــر مــن أمــراض بالجهــة  ومؤسســاتها المعنيــة مســؤولية مبــا�ش
وريــة للبــدن.  ي تفتقــر لالأمــالح ال�ف

ككل يمكــن أن يكــون مرتبــط بهــذه الميــاه الــ�ت
ســهال لــدى الســكان مــن  لذلــك ظهــرت أمــراض المــرارة والكبــد وانتشــار حــالت الإ

مســتهلكي هــذه الميــاه. 

ي فصــل الصيــف ليــس 
6 -  انقطــاع المــاء عــىل مــدن الحــوض المنجمــي وخاصــة �ف

ــح النقطــاع   ــذ 2008 أصب ــن من ــذ الســبعينات. ولك ــل هــي ظاهــرة من ــدا، ب جدي
ات العــام خاصــة بالنســبة للرديــف وأم العرائــس والمظيلــة،  ممتــد عــىل كامــل فــ�ت
ــي.        ــوض المنجم ــكان الح ــي لس ــاب جماع ــة عق ــا سياس ــكان بأنه ــع الس ــا اقن مم
وتواتــرت النقطاعــات بعــد 14 جانفــي 2011 وأصبحــت ظاهــرة متعــددة الأبعــاد 
ــذا  ــىل ه ــي ع ــوض المنج ــدن الح ــكان بم ــات الس ــالل إجاب ــن خ ــباب. وم والأس
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ــة  ــات متقارب ــت الجاب ــد المســؤولية لنقطــاع المــاء. كان ــق بتحدي الســؤال المتعل
ــاء  ــتهتار بالحرف ــات والس مكان ــف الإ ــؤولية وضع ــاد المس ــة الصون ك ــل �ش ي تحمي

�ف
كــة فســفاط قفصــة لتهامهــا باســتغالل ميــاه  مــن ناحيــة، وتحميــل المســؤولية ل�ش
ف بــان الســبب يكمــن  المنطقــة لغســل الفســفاط. كمــا اعتــ�ب جــزء مــن المســتجوب�ي
ــا  ــوات وعالقته ــة المــاء مــن القن ــا بالنســبة ل�ق ــة. أم ــاء بالجه ــة مــوارد الم ي قل

�ف
ه  ــ�ب ــذي تعت ــة أقــرت بهــذا الســبب ال بانقطاعــه، فــان نســبة ل تتجــاوز 25 بالمائ

ي عالقــة بانقطــاع المــاء.
البقيــة ثانــوي وليــس مركــزي �ف

كــة فســفاط  ، و�ش مكانــات والتقصــ�ي كــة الصونــاد بضعــف الإ 7 - إن اتهــام �ش
قفصــة باســتغاللها للمــاء لغســل الفســفاط عــىل حســاب ســكان المنطقــة، ليــس 
. بــل إن هــذه الســتنتاجات مــن طــرف الأهــاىلي تعــ�ب عــن فهــم  ي

مــن بــاب التجــ�ف
ــي،  ــوض المنجم ــن الح ــة م ــبه غائب ــاد ش ــة الصون ك ــة. ف�ش ــع المنطق ــ�ي لواق كب
ي حــالت انقطــاع المــاء، 

ــة فســفاط قفصــة وقــوة تدخلهــا �ف ك ــات �ش ولعــل إمكان
ــاد خــالل صيــف  ة مــن المــاء بشــبكة الصون ووصولهــا إىل حــد ضــخ كميــات كبــ�ي
ــون م3،  ــواىلي 1.2 ملي ــة إىل ح ــت الكمي ي وصل

ــ�ت ــس ال ــأم العرائ ــة ب 2017 وخاص
والرديــف 441 ألــف م3. كل ذلــك جعــل مــن هــذه المؤسســة العموميــة المكلفــة 
ــة فســفاط قفصــة. ومــن  ك ــة إىل ظــل ل�ش اب تتحــول بالجه ــ�ش ــح لل ــاء الصال بالم
هنــا نفهــم لمــاذا كلمــا انقطــع المــاء بجهــة مــن جهــات الحــوض المنجمي، يســارع 
كــة فســفاط قفصــة إىل ضــخ كميــة  الأهــاىلي لقطــع المــاء عــىل المغاســل لتضطــر �ش

مــن المــاء لصالــح الشــبكة العموميــة.

كــة ففســفاط قفصــة؟  ف الســكان و�ش فلصالــح مــن تــدار هــذه المعركــة الأبديــة بــ�ي
ــح  ــاه ل تصل ــا تســتغل مي ي مائهــم ام أنه

ــة الســكان �ف ك ــا ال�ش هــل تنافــس فعلي
لالســتهالك؟

ــه  ــي، وجعل ــوض المنجم ــاء بالح ــدي للم ــكل الأب ــذا المش ــل ه ــف يمكــن ح كي
ي تنميــة الشــعور 

ي مســار تحقيــق العدالــة الجتماعيــة ومســاهما �ف
مقومــا ايجابيــا �ف

اب لمواطنيــه؟ هــذا مــا ســنطرحه مــن  بالنتمــاء لوطــن يوفــر مــاءا صالحــا للــ�ش
ــام هــذه الدراســة. ي خت

مخرجــات �ف



القسم الخامس:

مخرجات من اجل عدالة اجتماعية بالحوض المنجمي



205

ــات  ــم مخرج ــة، تقدي ــن الدراس ــع م ــور الراب ــن المح ــم م ــذا القس ــالل ه ــنحاول خ س
ــاء بمناطــق الحــوض  ــط بالم ــة المرتب ــة الجتماعي ــن العدال ــق جــزء م ي تحقي

تســاهم �ف
ــن  ــكان م ــه الس ــا قدم ــتبيان، وم ــج الس ــه نتائ ــا أقرت ــالل م ــن خ ــك م ــي. وذل المنجم
ــاء الحــوارات المتعــددة مــع كل الأطــراف  حــات أثن احــات، ومــا اســتقيناه مــن مق�ت اق�ت
احــات منطلقة  ي مجــال المــاء بمنطقــة الحــوض المنجمــي. كمــا ســتكون الق�ت

المتدخلــة �ف
ي ل تناقــش بصــوت عــاىلي مثلمــا عــود حــكام 

مــن مبــدأ أن ل مــكان للقضايــا »التابــو« الــ�ت
تونــس مواطنيهــم لأكــ�ش مــن 60 عامــا.

كمــا ســتكون المخرجــات مرتبطــة بموضــوع المــاء بمنطقــة الحــوض المنجمــي وكيفيــة 
التعامــل معــه، باعتبــاره ليــس مجــرد مــادة لالســتهالك بــل هــو حضــارة وثقافــة وتنميــة 

واســتقرار.

ي المحاور التالية:
احات أو برنامج العمل �ف يمكن تلخيص المخرجات أو الق�ت

ــات  ــلطة والمؤسس ــة: س ي الجه
ف �ف ــ�ي ف كل الفاعل ــ�ي ــي ب ــدي وحقيق ــوار ج ــح ح  فت

ــىلي  ي  والســياسي وممث
ــد�ف ــع الم ــات  المجتم ــاء، ومكون ــة بالم ــا عالق ي له

ــ�ت ــة ال العمومي
ــذي  ــوار ال ــذا الح ــي. ه ــوض المنجم ــة الح ــة بجه ــات الأهلي ــىلي المنظم ــال وممث العم
ي تمثــل احــد أهــم 

ف جميــع الأطــراف، هــذه الثقــة الــ�ت يهــدف أول إىل إرجــاع الثقــة بــ�ي
ي حولــت الجهــة بســبب فقدانهــا إىل كتلــة مــن حــوار الصــم.

العنــارص المفقــودة، والــ�ت

ي عــىل شــفافية 
 جعــل هــذا الحــوار حــول المــاء والتنميــة والعدالــة الجتماعيــة مبــ�ف

ــن  ــا يمك ي وقته
ــفافة و�ف ــة والش ــة الصحيح ــاب المعلوم ــا.  فغي ــة ومصداقيته المعلوم

الجميــع مــن الشــعور بالمســؤولية و بالتــاىلي العمــل مــع الآخــر مــن اجــل حــل المشــكل 
ل تعميقــه. 

كــة المكلفــة بــه، وبــكل   نــ�ش كل المعطيــات المتعلقــة بالمــاء وبإمكانــات ال�ش
ف مــن النوعيــة ويــد و التحســ�ي ف برامجهــا الموجهــة لل�ت

ــة  ك ــن طــرف ال�ش ــي م ــة الحــوض المنجم ــدة بمنطق ــة جدي ف سياســة اتصالي ــ�ي  ترك
ــكان  ــالم الس ــدف إع ــة به ــفاط قفص ــة فس ك ــاه و�ش ــع المي ــتغالل وتوزي ــة لس الوطني

ــاء ــة بالم ــات المتعلق ــكل المعطي ــان ب ب ي الإ
ي �ف

ــد�ف ــع الم والمجتم

ــات  ــات والخدم ــة بالقطاع ــات العامل ــاء المؤسس ــة بإعف ــلطة المركزي ــة الس  مطالب
ــل  ــذي يمث ــة ال ــون الصفقــات العمومي ــدات قان ــاء مــن إجــراءات و تعقي ــة كالم الحيوي
ي مجــال الخدمــات 

كات الوطنيــة العاملــة �ف ا أمــام انجــاز تعهــدات الــ�ش حاليــا عائقــا كبــ�ي
العامــة 
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ــة الأمــالك العامــة  ــون لحماي ــق القان ــة بتطبي ــة والجهوي ــة الســلطة المركزي  مطالب
ب  للســكان وخاصــة آبــار ميــاه الــ�ش

ي مجــال المــاء الصالــح 
كــة فســفاط قفصــة �ف  اتخــاذ قــرار ســياسي بعــدم حــ�ش �ش

يــا وإجرائيــا  ي المجــال و دعمهــا ماديــا و ب�ش
اب    وتحميــل الصونــاد مســؤوليتها �ف للــ�ش

يفــاء بتعهداتهــا مــع منخرطيهــا بالحــوض المنجمــي لجعلهــا قــادرة عــىل الإ

ي اســتغاللها للمــاء ومــدى نجاعتــه 
 فتــح ملــف الجمعيــات المائيــة بالجهــة وتدقيــق �ف

ي اســتغالل الآبــار الجوفيــة العميقــة. وتقييــم جــدوى 
ونجاعــة الأســلوب المتبــع حاليــا �ف

ي 
ي هــدر المــاء �ف

ــت �ف ي يمكــن أن تكــون قــد ســاهمت ولزال
ــ�ت ــة ال ــري التقليدي طــرق ال

ف  ــ�ي ي ترك
ــل �ف اح يتمث ــ�ت ــة باق ــات المائي ــىلي الجمعي ــدم ممث ــد تق ــي. ولق ــاط الفالح النش

عــدادات بــكل مقســم و الفــالح هــو الــذي يحــدد الكميــة الــذي سيســتغلها، وبالتــاىلي 
المعلــوم الــذي ســيدفعه آخــر كل شــهر. وبهــذه الطريقــة يمكــن أن يوفــر الفــالح المــال 

ي ضخــه مــن الآبــار
ي تســتهلك �ف

ي المــاء والكهربــاء الــ�ت
ويقتصــد �ف

 نــ�ش دوري للمعطيــات المتعلقــة بالمــوارد المائيــة المتاحــة، والمتجــددة بالمنطقــة 
ــاء  ــة كالم ــالة حياتي ــول مس ــة ح ــتوى المعلوم ــس مس ــىل نف ــاس ع ــل كل الن ككل، لجع
شــاعة و قطــع الطريــق أمــام كل محــاولت تجميــل الصور أو تشــويهها ب لالإ وبالتــاىلي رصف

ــا  ــا ونوعيته ــن قبله ــات المســتهلكة م ــ�ش للكمي ــة فســفاط قفصــة بن ك ــة �ش  مطالب
ــا  ــتغلها وعمقه ي تس

ــ�ت ــار ال ــدد الآب ــة إىل ع ، إضاف ىلي
ف ــ�ف ــتهالك الم ــا لالس ــدى قابليته وم

ي مجــال الصناعــات الســتخراجية
ف منظومــة للشــفافية �ف ي إطــار تركــ�ي

وطاقــات ضخهــا، �ف

ــار عــىل  ــم آث ــاء المــوزع وتقيي ــة الم ــة لنوعي ــاد بدراســة دقيق ــة الصون ك ــزام �ش  إل
ي إطــار وضــع برنامــج متكامــل لتحليــة 

. كل ذلــك �ف ف الصحــة والســالمة العامــة للمســتهلك�ي
ة بالصحــة. ي يمكــن أن تكــون مــ�ف

المــاء ومعالجتــه مــن العنــارص الــ�ت

شــيد اســتهالكها ودفعهــا  ي ل�ت
ــق مــا�أ ــام بتدقي كــة فســفاط قفصــة بالقي ــزام �ش  إل

يجــاد بدائــل لمعالجــة الفســفاط إمــا بأقــل كميــة مــن المــاء أو بأســلوب ل يســتعمل  لإ
ــة  ــة الجه ــه طلب ك في ــ�ش ــي ت ــث العلم ــوح للبح وع طم ــ�ش ــار م ي إط

ــك �ف ــاء. كل ذل الم
ــا. وباحثيه

ي الطينيــة بهــدف رســكلة  كــة فســفاط قفصــة بإعــادة اســتغالل الطــوا�ب  مطالبــة �ش
نتــاج ممــا يســمح باقتصــاد آلف الأمتــار  ي دورة الإ

اكــ�ش كميــة ممكنــة مــن هــذه الميــاه �ف
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المكعبــة مــن المــاء المســتخرجة مــن الآبــار العميقــة، مثلمــا تــم ســنوات 2005-2010 
بالمظيلــة.

ــار ذات  ــا بآب ــا مرحلي ــة وتعويضه ــار الطرفاي ــىل اســتغالل آب  التخــىلي التدريجــي ع
ب فقــط بعــد تحليتهــا أو  درجــة ملوحــة مرتفعــة وتخصيــص ميــاه الطرفايــة للــ�ش

ــاد ــرف الصون ــن ط ــا م معالجته

اب  ويــد المناطــق المرتفعــة بالمــاء الصالــح لل�ش ف  إيجــاد الحلــول التقنيــة الناجعــة ل�ت
ــس  ــأم العرائ ــة ب ــق المرتفع ــف المناط ــارة بالردي ــادر والق ــد الق ــيدي عب ــي س ــل ح مث
ــاكنهم  ــتعمال مس ــن اس ــق م ــذه المناط ــكان ه ــن س ــ�ت يتمك ــة. ح ــوي والمظيل والمتل
ف إطــار عيشــهم كالمــاء الســاخن وتوفــر المــاء بأكــ�ب عــدد ممكــن مــن  اتهــا لتحســ�ي ف وتجه�ي
، البيــوت المجهــزة ببيــوت اســتحمام ل تســتغلها  ي الوقــت الحــارصف

المنــازل. ذلــك انــه �ف
لنقطــاع المــاء أول وحــ�ت أن وجــد فــان ضغطــه يكــون ضعيفــا فــال يمكــن اســتغالل 

المــاء الســاخن. 

اب  ــ�ش ــح لل ــاء الصال ــع الم ــل وتوزي ــة المخصصــة لنق ــوات القديم ــ�ي كل القن  تغي
ي 

ي تســاهم بقســط كبــ�ي �ف
بالحــوض المنجمــي، و خاصــة قنــوات الحجــر الحريــري، الــ�ت

ي المجــال
تــردي نوعيــة الميــاه، إضافــة إىل مخاطرهــا الصحيــة المنصــوص عليهــا دوليــا �ف

ة  كــة الصونــاد بإحــداث فــرق مراقبــة خاصــة تراقــب �قــات المــاء مبــا�ش  مطالبــة �ش
ي أغــراض فالحيــة وتربية الماشــية. 

مــن الشــبكة لســتعمالها �ف

ي انجــاز محطــة التطهــ�ي الرديــف – 
ي للتطهــ�ي بــالإ�اع �ف

 مطالبــة الديــوان الوطــ�ف
وع الــذي دامــت دراســته اكــ�ش مــن 19 عامــا.  والإ�اع بربــط مدينــة  ام العرائــس المــ�ش
ــك مــن  ي هــي بصــدد أشــغال التوســعة. كل ذل

ــ�ت ــة ال ــة بمحطــة قفصــة العقيل المظيل
ي 

ي نســب الربــط بشــبكة التطهــ�ي الــ�ت
فيــع �ف ف إطــار العيــش بالمنطقــة وال�ت اجــل تحســ�ي

تعتــ�ب متدنيــة بمناطــق الحــوض المنجمــي.

ــن الحــوض  ــاد م ــة الصون ك ــن منخرطــي �ش ــن 40 % م ــ�ش م ــون اك ــن ك ــا م  انطالق
ف الحــوض  المنجمــي، ونظــرا لختــالف الحتياجــات وطبيعــة العيــش والعمــل بــ�ي
المنجمــي وبقيــة مناطــق وليــة قفصــة. وارتباطــا بوجــود إمكانــات مائيــة هامــة بالمنطقــة 
ــع  ــة م ــة واضح ــم عالق ــن رس ــن م ــع التمك ــ�ت يق ــة، وح ــد العميق ــن الموائ ــة م وخاص
ي اســتعمال المــاء، فإنــه بــات مــن 

ي التنميــة و�ف
يــك أســاسي �ف كــة فســفاط قفصــة ك�ش �ش

كــة الوطنيــة لســتغالل وتوزيــع الميــاه بالحــوض المنجمــي،  الأكيــد إحــداث إقليــم لل�ش
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دارة الجهويــة بقفصــة، يكــون قــادرا عــىل برمجــة مشــاريعه  يكــون مســتقال فعليــا عــن الإ
الخاصــة بمناطــق الحــوض المنجمــي. 

 تحميــل مؤسســات الدولــة مســؤولية مراقبــة ومنــع باعــة المــاء المجهــول المصــدر         
ف الســكان. وإطــالق حملــة توعويــة وتحسيســية حــول  والهويــة، ومنعــه مــن التــداول بــ�ي
ــع  ــل والرض ــال والحوام ــة الأطف ــة وخاص ــىل الصح ــة ع ــاه الباع ــتهالك مي ــر اس مخاط
وكبــار الســن. وإقنــاع الســكان بــان مــاء مراقــب وذات جــودة متوســطة أفضــل مــن مــاء 
مجهــول المصــدر يبــاع عــىل قارعــة الطريــق أو مخــزن بصهاريــج كانــت تحتــوي عــىل 

مــواد ســامة.

ــة  نامــج أو هــذه المخرجــات ليســت مســؤولية  طــرف واحــد أو موكول إن هــذا ال�ب
ي منطقة الحــوض المنجمــي حــ�ت يمكن أن 

وع للــكل �ف ، بــل هــي مــ�ث ف لشــخص معــ�ي
ي الشــتاء. كمــا 

ي الصيــف وال �ف
ب وبــدون انقطــاع ال �ف نحلــم بمــاء صالــح فعليــا للــ�ث

ي إطــار تصــور مســتدام 
أن ترشــيد اســتهالك المــاء الفالحــي أو الصناعــي ينــدرج �ف

ي مجــاالت تنمويــة أخــرى تحقــق الشــغل والكرامــة 
لتوفــ�ي المــاء، بهــدف اســتغالله �ف

ي إطــار تحقيــق العدالــة االجتماعيــة. 
للســكان �ف

الخاتمة 
المــاء والعدالــة الجتماعيــة بالحــوض المنجمــي، لــم يكــن موضوعــا عاديــا، وبالتــاىلي كان 
ــا تبعــا لذلــك الدراســة مــن خــالل  ــا أن نتوخــى أســلوبا  غــ�ي عــادي. فأنجزن لزامــا علين

ثــالث مقاربــات مختلفــة ولكنهــا متكاملــة:

ــد  ــة وتحدي ــه مــا يســتحق مــن الجدي ــة لفهــم الموضــوع وإعطائ ــة نظري  - مقارب
ــه كة حول ــم المشــ�ت المفاهي

ــدون إقصــاء ول  ي الموضــوع، ب
ــة �ف ــع كل الأطــراف المتدخل ــة تشــاركية م  - مقارب

أفــكار مســبقة 

ف بالعدالة   - مقاربــة ميدانيــة لمعرفــة حقيقــة الموضــوع مــن قبــل الســكان المعنيــ�ي
الجتماعي

ف المــاء كمــورد طبيعــي ومحــور  ي بــ�ي هــذه المقاربــات الثالثــة مكنتنــا مــن الربــط الســب�ب
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وط العيــش  العمليــة التنمويــة والعدالــة الجتماعيــة ومطلــب اجتماعــي لتوفــر �ش
ــدة. ــة جي ــة وبنوعي ــة ممكن ــل كلف ــق حاجياتهــم بأق ــن تحقي ــاس م ــن الن ــم وتمك الكري

اتيجي  ي المــاء بالحــوض المنجمــي كموضــوع اســ�ت
لقــد مكنتنــا الدراســة مــن التعمــق �ف

ف  ــ�ي ــا ب ــة وجــود م ــاء معرك ــة الم ــث أصبحــت معرك ــة، حي ة الحالي ــ�ت ي الف
ــل �ف عــىل الأق

ســكان يعانــون نوعيــة رديئــة للمــاء وانقطــاع متكــرر لــه وتعطــل لمســار حياتهــم، وواقــع 
وة الطبيعيــة ونشــاط صناعي ينافســهم  مــن التهميــش والحيــف الجتماعــي وإهــدار للــ�ش

. ي
ي اســتغالل المــورد المــا�أ

�ف

ولكــن ورغــم أن المعركــة لــم تحســم، فــان النــاس يبحثــون دومــا عــن بدائــل تطــور 
ــزة التأقلــم والبحــث  ي إطــار غري

مــن ظــروف حياتهــم وتحســن مــن إطــار عيشــهم، �ف
عــن الأفضــل. 

ي تدعيــم الحلــم لأجيــال مــن ســكان الحــوض المنجمــي 
فهــل تســاهم هــذه الدراســة �ف

جاع مناطقهــم للمــاء النظيــف وإطــار العيــش الســليم. وهــل تكــون فرصــة لفتــح  باســ�ت
ف  ــ�ي ف المحلي ــ�ي ف كل الفاعل ــ�ي ف ب ي حــوار مجتمعــي هــادئ ورصــ�ي

ــة �ف ــاء والتنمي ــف الم مل
ــات       ــة التابوه ي خان

ــدرج �ف ــا ت ــت دوم ي كان
ــ�ت ــة وال ــات الحارق ــول الملف ف ح ــ�ي والجهوي

ــة الجتماعيــة؟  ــة بهــدف تحقيــق العدال ــه بالتنمي وعــىل رأســها : المــاء وعالقت

ي إطــار يــوم عمــل جهــوي بقفصة يشــارك 
لذلــك ســتقدم هــذه الدراســة ونتائجهــا �ف

ي مجــال المــاء والتنميــة، وكل مــن ســاهم 
ف �ف ف و المحليــ�ي ف الجهويــ�ي فيــه كل الفاعلــ�ي

ي بمــدن الحــوض 
ي انجــاز هــذا العمــل وخاصــة جمعيــات المجتمــع المــد�ف

معنــا �ف
ي إطــار 

المنجمــي   والجمعيــات المائيــة بــكل مــن ام العرائــس والرديــف، كل ذلــك �ف
ــيخ  س ف ل�ت ــ�ي ف الفاعل ــ�ي ــؤول ب ــدي والمس ــوار الج ــح الح ــاركي وفت ــل التش ــدأ العم مب

ك.   منطــق العمــل المشــ�ت
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حسني الرحييل

ولد بالرديف من والية قفصة، تحصل عىل شهادة البكالوريا - رياضيات علوم - من المعهد الثانوي بالمتلوي، ثم درس بكلية العلوم 
نشائية. ن المواد االإ ي الجيولوجيا اختصاص تثم�ي

بتونس أين تحصل عىل شهادة مهندس أول �ن

ي مجال الجيوتقنية الختيار مواقع السدود، ثم عمل بالوكالة الوطنية لحماية المحيط منذ 
كة فرنسية �ن عمل بداية التسعينات مع �ش

ي تقييم الجدوى البيئية 
1993، أين تقلد فيها العديد من المهام و خاصة إدارة مقاومة التلوث و إدارة المراقبة وخاصة تخصصه �ن

ى بالبالد. و الفنية للمشاريع التنموية الك�ب

سكان  ن و االإ ي باالتحاد العام التونسي للشغل منذ التسعينات و تقلد العديد من المهام صلب الجامعة العامة للتجه�ي ناشط نقا�ب
و البيئة.

ج السدرية. يدرس حاليا بكلية العلوم بتونس و بالمعهد العالي لعلوم و تكنولوجيا البيئة ب�ب

االجتماعي  واالقتصاد  البديل  واالقتصاد   المائية  الموارد  ي 
�ن المستدام  والترصف  والجندرة  المحلية  الحوكمة  مجاالت  ي 

�ن مكون 
ي التقدمية.

ي تهتم بها جمعيات المجتمع المد�ن
ها من المواضيع ال�ت ، وغ�ي ي

التضام�ن

"آخر خ�ب  "و  "الفكرية  غرار  الوطنية عىل  والمجالت  الجرائد  من  العديد  ي 
�ن المتخصصة  الدراسات  و  المقاالت  من  العديد  ن�ش 

االقتصادية".

ن فشل الساسة واحالم الفقراء ")2016( و "االقتصاد  ي تونس )2015( و "االقتصاد التونسي ب�ي
الف العديد من الكتب منها: التنمية �ن

ورة ام اختيار" )2016(  ي تاليف و ن�ش كتب عدة من بينها:" المديونية  �ن
: آلية مقاومة " )2018( . كما ساهم �ن ي

االجتماعي التضام�ن
ي قانون المالية لسنة 2018 " )2017( و كتاب " بطالتنا من 

ي تونس: ازمة هيكلية ام ظرفية" )2017( و" قراءة �ن
و"االزمة االقتصادية �ن

سياساتكم" سنة 2017

أب الأمل و أنس
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