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مقدمة

نها من 
�
ا ع��قا للتنم�ة المحل�ة والجه��ة، األمر الذي مك تمثل الفالحة الواح�ة مصدر�

القطاعات  مصاّف  إ�  �ذلك  لتنضّم   ، � الوط�� الصع�د  � ع�  التدر��� ارتقائها  مواصلة 
. �

ات�ج�ة خالل القرن الما�� االقتصاد�ة االس��

النخ�ل �ش�ل خاص  التمور، شهدت زراعة أشجار  ة من تطّور قطاع  الف�� تلك  خالل 
عقود1،  ثالثة  فقط خالل  مرات  التمور خمس  إنتاج  تضاعف  ملحوظة، ح�ث  طفرة 
لقد   . � الوط�� الفال��  اإلنتاج  من   %6,6 اليوم  لي�لغ  سنوي،  �ش�ل  ارتفاعه  و�واصل 
� �شمل  �التوازي مع نمو الصادرات، ال�� ا�دين  � النخ�ل زخما وق�مة م�� ا��س�ت زراعة 
اليوم 60 % من اإلنتاج الجم�� للتمور، ح�ث حّققت، مثال سنة 2015، مداخ�ل �ق�مة 
التمور ع� الصع�د  24 % من ق�مة تجارة  234 مليون دوالر، مستحوذة �ذلك ع� 

.2
العال��

ا �اسم "واحة نفزاوة"، 60 % من المناطق الواحّ�ة3.    ، المعروفة أ�ض� تمثل منطقة ق���
� أ��� مزّود لفرص 

و �عّد القطاع الفال�� فيها، الذي �ضم  34.000 منتجا للتمور4، ثا��
� اقتصاد�ا  العمل �عد قطاع الخدمات، ح�ث استقطب 34,4 % من الس�ان الناشط��

 .5
� القطاع الفال��

� المنطقة سنة 2018، أي ما �عادل 16.023 عامال ��
��

 � � المنطقة ال يتما�� مع اإلنجازات الفالح�ة ال��
ومع ذلك، فإن وضع الموارد المائ�ة ��

الفالح�ة  للتنم�ة  الجه��ة  المندو��ة  الس�اق نبهت  � هذا 
بها �ل عام. و�� يتم االحتفاء 

ح�ث  للم�اە.  النفاذ   �
�� القادمة6  األج�ال  حق  من  �مس  الحا��  الوضع  أن  من  �ق��� 

� استغالل مائدتها المائ�ة الجوف�ة العم�قة �الرغم من 
ق��� أ��� الجهات إفراطا �� تعت��

ة. محدوديتها ال�ب��

هذا و�تّم حال�ا استغالل الموارد �ما يتجاوز اإلم�انات المتجددة المتاحة لمائدة الم�اە 
ا ألن القسم األ��� من هذە المائدة ذو طابع أحفوري، فإن قدرتها  الجوف�ة العم�قة. ونظر�
� استغاللها �ش�ل تهد�دا حق�ق�ا 

� أّن اإلفراط �� ا، مّما �ع�� ع� تول�د الم�اە ض��لة جد�
لد�مومة مواردها.

1   ارتفع إنتاج التمور من 47.000 طن � 1983-1982 (وزارة البيئة، الوكالة ا¢	انية للتعاون الدو� (2012)، ¡ورة ح�ية الواحات التونسية من التدهور وآثار تغ� ا	ناخ) إ� 245.750 طًنا � 2015-2016 

(وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز الدراسات وا�ست¬اف الصناعي (2017) تحليل قطاع التمور، 2017)

2   وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز الدراسات وا�ست¬اف الصناعي (2017) تحليل قطاع التمور، 2017

3   العبيدي ع. (2019) الرصيد ا	ا¸ لواحات و�يات قب· وتوزر وقفصة وقابس. م¬وع السياحة البيئية والتنوع البيولوجي الصحراوي، وزارة الشؤون ا	حلية والبيئة، صندوق البيئة العا	ية، البنك الدو�

http://www.ctd.tn/fr/secteur-des-dattes-en-tunisie-222.html   4

5   وزارة التنمية وا�ستث�ر والتعاون الدو�، ديوان تنمية الجنوب (2018) و�ية قب· با¢رقام

/https://directinfo.webmanagercenter.com/2014/03/26/tunisie-kebili-surexploitation-de-la-nappe-phreatique-atteignant-les-200  6

5



� صادرات المنتجات الفالح�ة التو�س�ة، 
رغم أّن انتاج التمور �ستفرد �المرت�ة الثان�ة ��

حاجة  األ���  الوطن�ة  الفالح�ة  المنتجات   � ب�� من  الثان�ة  المرت�ة  أ�ضا  �حتل  أنه  اال 
اض�ة7. تمّثل الم�اە المصّدرة سن��ا8، والمقدرة �ـ 300 مليون  لتصدير الم�اە الزرقاء االف��
بنحو  تقدر   � الواحّ�ةال�� المناطق  لجميع  المائ�ة  اإلم�انات  نصف  قرا�ة  مكعب،  م�� 
عد�د  الفال��  القطاع  هذا  يث��  الس�اق،  هذا   �

�� سنً��ا9.  مكعب  م��  مليون   651,6
ە ع� موارد جهات الجنوب. ال�ساؤالت حول مدى تأث��

� المستق�ل، 
� الوقت الراهن و��

ات المناخ�ة �� ت�ة عن التغ�� و�نضاف إ� ذلك اآلثار الم��
عام  �حلول  تو�س   �

��  %  28 بنحو  التقل�د�ة  الم�اە  موارد  اجع  ب�� فعل�ا  جم  ست��  � ال��
ر الم�اە �مثل مسألة 

ّ
� تنم�ة هذا القطاع وتوف ، فإن التعارض القائم ب�� 102030. و�التا��

�الغة األهم�ة، و�حّق لنا ال�ساؤل �شأن مستق�ل قطاع التمور �دءا �الحلقة األو� من 
هذە  وتمثل  ال�لح.  بزراعة  ا  أ�ض� �سّ�  ما  أو  الّتمر،  نخ�ل  زراعة  و��  إنتاجه  سلسلة 
� مرحلة موال�ة حصاد 

المائ�ة11 لسلسلة �شمل �� االحت�اجات  99,95 % من  الحلقة 
المنت�ج وتعب�ته ق�ل �س��قه.

� منطقة 
� هذا الس�اق، و�اإلرت�از ع� تقي�م أثار التنم�ة الفالح�ة ع� الموارد المائ�ة ��

��
، تهتم هذە الورقة التحل�ل�ة �القضا�ا المتعلقة بتوجهات النماذج التنم��ة الراهنة  ق���
ع� ضوء حق�قة األوضاع المائ�ة �الجهة. و�ش�ل عام، فإّن مضمون هذە الورقة يتحدد 
: إ� أي مدى تأخذ الس�اسة التنم��ة  من خالل االجا�ة ع� ثالثة أسئلة رئ�س�ة، و��
خطورة  مدى  ما  ؟  المائ�ة  الموارد  ع�  المحفاظة  مسألة  االعت�ار   � �ع�� للواحات 
التوجهات والممارسات الزراع�ة الحال�ة ع� الموارد المائ�ة؟ وما �� الحلول المقّدمة 

� األهداف التنم��ة والحفاظ ع� الموارد؟ للتوفيق ب��

7   هميلة ن. (2012) البصمة ا	ائية لتونس: تحلي�ت للتوجهات ا�سÁاتيجية Àدارة ا	وارد ا	ائية، ا	عهد العا� للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، أطروحة ماجست� مهني � تكنولوجيات ا¢حياء والبيئة

8   أ. سويÆ. أ.، ه�مي ر.، ستامبو� ت.، بن علية (2017)، ا	ياه ا�فÁاضية الزرقاء والخÂاء � ا	باد�ت التجارية للمنتجات الف�حية ا�سÁاتيجية � تونس، مجلة العلوم الجديدة والف�حة والتكنولوجيا 

الحيوية، 43 (4)، 2363-2373

9   العبيدي ع. (2019) الرصيد ا	ا¸ لواحات و�يات قب· وتوزر وقفصة وقابس. م¬وع السياحة البيئية والتنوع البيولوجي الصحراوي، وزارة الشؤون ا	حلية والبيئة، صندوق البيئة العا	ية، البنك الدو�

2016 Çراقبة رقم 37 - سبتم	توسطيّة، رسالة ا	حية ا�10   جافريج ر. (2016) � ظل التغ� ا	ناخي، أي مستقبل للف�حة � تونس؟ ا	ركز الدو� للدراسات العليا الف

11   بن علية أ.، ستامبو� ت.، شبيل أ.، فريجة أ. (2015) ا	ياه ا�فÁاضية وا¢من الغذا¸ � تونس: من ا	�حظة إ� دعم التنمية (EVSAT-CAD)، ا	درسة العليا للف�حة Íقرن ومركز بحوث التنمية 

الدولية، التقرير الفني النها¸
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12   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

13   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

14   باتيستي ف.، (2013) "ا	وارد وحا�ت ا�ستي�ء"، دراسات ريفية، 192، -153 175
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اإلطار رقم 1 - تنقسم القاعدة العقار�ة للواحات إ� ثالث فئات:

حقوق  �مارسون  الذين  األفراد  إ�  الخاصة   �
األرا�� مل��ة  تعود 

الواحات  من   �
أرا�� قطع  الغالب   �

�� و��  تامة:  ممارسة  المل��ة 
من    %  4 الخاصة   �

األرا�� تمثل  األج�ال.  ع��  المتوارثة  القد�مة 
. � ق���

� الزراع�ة ��
إجما�� األرا��

أن  �مكن  للدولة، ول�ن  الخاص  الملك  الدول�ة ضمن   �
األرا�� تقع 

�ات أو األفراد عن ط��ق اإل�جار أو التف��ت.  ُ�عهد �استغاللها إ� ال��
. � ق���

� الزراع�ة ��
� الحكوم�ة 4 % من األرا��

تمثل األرا��

� عهدة الدولة، تديرها مجالس ع� 
ا��ة �� أراض �� � االش��

األرا��
ع�   �

األرا�� هذە  تخص�ص  تّم  وقد  والجهوي.  المح��  المستوى 
 �

األرا�� من   %  94 ا��ة  اإلش��  �
األرا�� تمثل   . للّر�� التار�ــــخ  مدى 

. � ق���
الزراع�ة ��

� � الواحات تتجه نحو النمط االستخرا��
I.الس�اسات الزراع�ة ��

 � ى خالل القرن�� � مهّب االضطرا�ات ال���
� إ� التصدير: الواحات ��

(أ )من اال�تفاء الذا��
�ن �ن والحادي والع�� الع��

 تمثل الواحات أساس النظم الزراع�ة القائمة ع� مصادر الم�اە المتدفقة والمعتمدة 
القاحلة  الب�ئات   �

�� ثمينا  موردا  تعت��   � ال�� للم�اە،  والتقن�ة  االجتماع�ة  اإلدارة  ع� 
 �

�� المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  زراعة  تّمت  قرون،  عّدة  مدى  ع�  والصحراو�ة. 
� للس�ان 

� الغذا��
الواحات، والهدف من ذلك �الدرجة األو� هو ضمان اال�تفاء الذا��

ال�حر  مع  التجارة  تطّور  �فضل  االزدهار  تحقيق  من  نهم الحقا 
�
مك ما  وهو   ، � المحلي��

�انت   ، ع�� التاسع  القرن  حدود  إ�  ى12.  ال��� الصحراء  وجنوب  المتوسط  األب�ض 
الري  تقن�ات  ع�  تعتمد  الواحات 
من  الم�اە  بنقل  تقوم   � ال�� المجتمع�ة 
 �

األرا�� قطع   � ب�� الطب�ع�ة  المصادر 
تقوم  الجاذب�ة.  قانون  ع�  �اإلعتماد 
ط�قة  ط�قات:  ثالث  ع�  ا  عموم� الزراعة 
وات،  والخ�� األعالف  لزراعة  سفل�ة 
وط�قة  للفا�هة،  شج�ّ�ة  وس�  وط�قة 
الظروف   �

�� �النخ�ل.  خاّصة  عل��ة 
ا  مناخ� النظام  هذا  د 

�
يول الجافة،  المناخ�ة 

ا لتنم�ة المحاص�ل.  ور�� ا �� ا رط�� محل��

الواحات  شهدت  �ن،  الع�� القرن  خالل 
السلط  أعلن  ح�ث  عم�قة،  اضطرا�ات 

اإلستعمار�ة عن �دا�ة مكننة األنظمة اله�درول�ك�ة وعن �دا�ة اإلنتاج الرأسما�� المكثف 
� المخصصة لزراعة 

� تط��ر قطع األرا��
� الواحات، ثّم تم إدخال تقن�ة الحفر وال�دء ��

��
� �ادئ األمر، قام المستعمر ب�نف�ذ 

أشجار النخ�ل، بهدف تصدير التمور إ� المدينة13. ��
� ضمان استقرار س�ان ال�اد�ة، 

�ن خارج الواحات التقل�د�ة. ورغ�ة منه �� هذين التغي��
� منطقة نفزاوة. 

� نخ�ل جد�دة �� دعم النظام االستعماري، �صفة خاصة، إ�شاء �سات��
س�شمل هذە الدينام�ك�ة التوّسع�ة األو� �ش�ل أسا�� أشجار النخ�ل، وخاصة دقلة 
 �

ي���� للدخل  مدّرة  إليها كزراعة  ُينظر   � وال�� المحصول،  أحاد�ة  الزراعة  إطار   �
�� النور 

تط��رها14.     



15   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة (2015)، اسÁاتيجية التنمية ا	ستدامة للواحات � تونس

16   غر× ن. (2009) التغي�ات الهيدروليكية وتحس� التÖف � ا	ياه � واحات الجنوب. إدارة ا	وارد الطبيعية والتنمية ا	ستدامة لÕنظمة الواحية � نفزاوة، اÀدارة العامة للهندسة الريفية واستغ�ل 

ا	ياه. وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائية والصيد البحري.

17   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة (2015)، اسÁاتيجية التنمية ا	ستدامة للواحات � تونس

18   كّساح ع. (2002) الري والتنمية الف�حية � الجنوب التونÆ، البحر ا	توسط، ا	جلد 99، 2002-4-3. الصحراء، "الوجه اÞخر للبحر ا	توسط" (فرناند بروديل) تحت إÛاف مارك كوت. ص. 21-26.

� الم�اە تقع ع� 
� المناطق الواحّ�ة الجد�دة المرو�ة �م�اە اآل�ار، �انت مهمة الت�ف ��

��
ان رئ�س��ان، وهما: بوادر نضوب  عاتق السلطة االستعمار�ة، مّما �جعل لس�استها تأث��
أحاد�ة  الزراعة  نظام  و�دا�ات  الحفر،  أشغال  تأث��  تحت  المتدفقة  الم�اە  مصادر 

المحصول ألغراض المضار�ة.

الس�عي��ات،   �
المنطق، �ل وتكثف �� لهذا  العمل وفقا  تواصل  ال�الد،  عقب استقالل 

ونضوب  �ل  تدهور،   �
لتال�� للدولة  ور�ة  �� اآل�ار  حفر  ع��  المكننة  أص�حت  ح�ث 

� الواحات القد�مة. �ما ُينظر إ� تط��ر اآل�ار ع� أنه وس�لة لم��د 
المصادر الطب�ع�ة ��

لم  الذين  الواحات  لس�ان   � التدر��� وح  � ال�� وقف  و�التا��  الزراع�ة،  المناطق  توسيع 
�شهدوا ح�� اآلن تحسن ظروفهم المع�ش�ة15. ومع ذلك، س�ظل هذا االنتعاش �طيئا 
� ظل اإلجراءات الحكوم�ة المعزولة �س��ا، ق�ل أن يتم ا��شاف مدى امتداد ط�قات 

��
� الصحراء أثناء التنق�ب عن النفط.

الم�اە الجوف�ة العم�قة ��

ا جد�دة تم رسمها من خالل المخطط الرئ��� 
�
فتح ا��شاف موارد الم�اە ال�امنة آفاق

� "مجموعة من اإلجراءات المت�املة  � عام 1976. ومن خالل الجمع ب��
لم�اە الجنوب ��

الزراع�ة  التنم�ة   � تمك�� أجل  من  سواء  حّد  ع�  والزراع�ة  اله�درول�ك�ة  والشاملة، 
 �

الجه��ة الحق�ق�ة"16، �ش�ل المخطط الرئ��� لم�اە الجنوب نقطة تحول حق�ق�ة ��
الس�اسة الحكوم�ة المعا�ة الخاصة �الواحات. �اإلضافة إ� كونه مخططا اقتصاد�ا 
ء ع� أنه برنامج  �

واجتماع�ا، ينظر إ� المخطط الرئ��� لم�اە الجنوب أوال وق�ل �ل ��
"لتنم�ة الواحات"، ح�ث �عمل ع� التخط�ط لمشار�ــــع إلعادة تأه�ل الواحات القد�مة 
تط��ر  الجنوب ع�  لم�اە  الرئ���  المخطط  �قوم  واحات جد�دة.  و��شاء  وتعم�مها 
� �ستغل الم�اە �دءا من الط�قات الجوف�ة العم�قة  اآل�ار والب�� التحت�ة اله�درول�ك�ة ال��

� ت��د إ�شاء مساحات ري عموم�ة.  وال��

� ع� تغي�� ق�مة المنتج الزرا�� للواحة:  وقد ساعد اللجوء إ� حفر اآل�ار �ش�ل منه��
 توجيه�ا لإلنتاج الزرا�� آنذاك17، 

ً
�ان من الممكن أن تصبح الم�اسب االقتصاد�ة دل��

ال س�ما من خالل زراعة أشجار النخ�ل، وع� وجه الخصوص دقلة النور.

أ�س�ه  مّما  العموم�ة،  الري  مساحات  نطاق  توسيع   �
�� ا  دورا كب�� وع  الم�� هذا  لعب 

� ضوء ارتفاع الطلب ع� نخ�ل التمر، وال س�ما دقلة النور18.  
الم��د من الزخم  خاصة ��
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19   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"
20   صغّ� م. (1999)، واحات جهة نفزاوة، م¬وع "التفاعل ب� الهجرة وإدارة ا¢راá وا	ياه واستغ�ل ا	وارد � واحات ا	غرب العر×. معهد ا	ناطق القاحلة مدن�

 .Æجتمعية للرعاة الزراعي� � الوسط والجنوب التون	اتيجيات الفردية واÁراعي وا�س	س، ش�خ ف، رقّاد ن، نفزاوي أ، ونغايدو ت. (2001) خيارات إدارة ا ãي س، شو	ن، سا Ö21   اللومي م، ن
ا	عهد الوطني التونÆ للبحوث الزراعية. م¬وع ُمعد للمؤäر الدو� حول السياسات والخيارات ا	ؤسسية Àدارة ا	راعي � ا	ناطق القاحلة � الفÁة من 7 إ� 11 ماي 2001 (الح�مات، تونس)

 ،"Æحية، ا�ختفاء التدريجي للزراعة الواحيّة التقليدية والعواقب ا�جت�عية والبيئية. دراسة حالة واحات منطقة نفزاوة � الجنوب الغر× التون�22   خم�ي آ.، (2014) "التنافس عæ ا	وارد الف
.2014 Ç30 سبتم ،çعا	غرب ا	مجلة معهد البحوث حول ا
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س�اسة  ع�  اله����  التكي�ف  خطة  آثار   -  2 رقم  اإلطار 
� تو�س

الم�اە ��
�ش�ل  الدولة  ا�سحاب  إ�  اله����  التكي�ف  خطة  أّدت 
� شّجعت ع�  ، من خالل اإلصالحات المؤسس�ة ال�� � تدر���
وال  وجمع�اتهم،  الم�اە  مستخد��  ومشاركة  انخراط  م��د 
، فإن التنق�حات  � المناطق ال��ف�ة والزراع�ة. و�التا��

س�ما ��
أعادت   1987 قانون  �موجب  الم�اە  مجلة  ع�  المدخلة 
 : اله�درول��� المجال   �

�� الجمع�ات  إ�شاء  عمل�ة  ت�ش�ط 
إ�  غالبها  س�تحول   � ال�� الجماع�ة  المصلحة  جمع�ات 
التنم�ة  الجماع�ة، ومن ثم مجموعات  المصالح  مجموعات 
الذي  1999 و2004  قانون  اليوم، مع  � نعرفها  ال�� الفالح�ة 

س�عمق استقالليتها.

الخاص  القطاع  نحو  تدر�ج�ا  اهتمامها  الدولة  حّولت   ، �
الما�� القرن  ثمان�ن�ات  منذ 

اله�درول�ك�ة الحديثة، مما شجع ع� م��د تنم�ة  التحت�ة  الب��ة   �
لغرض االس�ثمار ��

مشار�ــــع الري المعتمدة �ش�ل أسا�� ع� دقلة النور19. 

التمل�ك الفردي  النطاق الجد�دة، �ش�ل رئ��� من خالل   تم تنف�ذ عمل�ات توسيع 
 �

� الجماع�ة (انظر اإلطار رقم 1). وع� الرغم من أن عمل�ة التمل�ك ال تقت��
لألرا��

الجماع�ة20   �
األرا�� لخوصصة  تدر�ج�ا  ّوج  س�� العقار�ة  األنظمة  فإن  المل��ة،  حق 

تحت مسّ� التنم�ة الواحّ�ة، وهو اتجاە الحت بوادرە منذ االستقالل21.

و�نتاج  الواحات  توسعة  نهج  أو� ع�  مرحلة   �
�� الخاص  القطاع  اعتمد  فقد  وهكذا، 

� �انت قد أطلقت هذە الم�ادرة منذ ال�دا�ة،  نخ�ل التمر، ب�شجيع ودعم من الدولة ال��
� إطار سع�ه إ� ال��ح�ة و�التا�� توسيع نطاق المساحات. ومع ذلك، �دأت مالحظة 

��
� الثمان�ن�ات. و�دءا 

� الجد�دة ��
عمل�ات تح��ل مسار الم�اە من هذە األنظمة إ� األرا��

� تّم سحبها  ال�� الدولة  إنجازات  الدينام�ك�ة من تجاوز  ال�سعي��ات، تمكنت هذە  من 
تدر�ج�ا لصالح التنم�ة الفالح�ة الجامحة وع� حساب الحفاظ ع� الموارد المائ�ة. 
ستمّثل هذە الممارسات تمه�دا لعمل�ة تط��ر ما �س� �مناطق الري الجد�دة والخاصة 

دها منطق ال��ح�ة.
�
� ول واالستحواذ ع� الموارد المائ�ة ال��

الواح�ة  الفالحة  تنم�ة  س�اسة  فإن   ، و�التا��
س�اسة   �� الس�عي��ات  منذ  سادت   � ال��
أساس  ع�  المكثف  اإلنتاج  نحو  موجهة 
بهدف  التحت�ة22،  للب��ة  المدعوم  التحد�ث 
� المقام األول، 

ز�ادة اإلنتاج ألغراض التصدير ��
ع�  االقتصادي  الت�امل  تحقيق  و�ــهدف 

. �
� المقام الثا��

�� ، � الصع�د الوط��
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23   صغّ� م. (2010) دراسة حوكمة ا	وارد الطبيعية � الواحات، دراسة حالة الواحات � تونس. ا�تحاد الدو� للحفاظ عæ الطبيعة
24   هميلة ن. (2012) البصمة ا	ائية لتونس: تحلي�ت للتوجهات ا�سÁاتيجية Àدارة ا	وارد ا	ائية، ا	عهد العا� للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس، أطروحة ماجست� مهني � تكنولوجيات ا¢حياء 

والبيئة

اإلطار رقم 3 – �ش�� دورة الماء إ� نظام الري الجما�� 
 �

األرا�� قطع   � ب�� المائ�ة  الموارد  توز�ــــع   �
�� المتمثل 

توفر  لمدى  ا  وفق� تختلف  �دقة  محددة  ة  لوت�� وفقا 
الم�اە والمناطق المراد ر�ـّ�ها والفصول.

� الواحات، 
� تم تنف�ذها �� عالوة ع� ذلك، و�التوازي مع الس�اسة الزراع�ة اإلنتاج�ة ال��

�عد  هائلة  ات  تغي�� الم�اە،  س�اسة  ذلك   �
�� �ما  الحكوم�ة،  الس�اسات  �عض  شهدت 

وط القرض  تنف�ذ مخطط اإلصالح  اله���� انطالقا من سنة 1986، لت��لور �ذلك ��
الذي منحه صندوق النقد الدو�� لتو�س23.

� هذا الس�اق، فقد تجّسد برنامج اإلصالح اله���� من 
�� �

 أّما ف�ما يتعلق �الوضع الما��
ا إ� جنب مع  ا�� واقتصادي للموارد المائ�ة، والذي سار جن�� خالل استحداث تصور لي��
� الم�اە، 

� الواحات. عمل�ا، وف�ما يتعلق �الت�ف ��
س�اسة الزراعة اإلنتاج�ة والمضار�ة ��

جمع�ات   � وتمك�� تدر�ج�ا  الدولة  ا�سحاب  إ�  اله����  اإلصالح  برنامج  أف�� 
� سبق وا�سح�ت لصالح اإلدارة منذ إحداث المخطط الرئ��� لم�اە  � ال�� المستخدم��

الجنوب.

� الواحات إ� جانب س�اسة 
� شجعتها الدولة �� ب عن ظهور هذە المهن الجد�دة ال�� ترتّ

� الموارد المائ�ة.
الم�اە الجد�دة، مجموعة من النتائج ع� مستوى عمل�ة الت�ف ��

(ب )إنتاج فال�� مكثف ع� حساب  المحافظة ع� الموارد المائ�ة

�مّثل  لم   ، ق��� مثل  الجنوب  لجهات  الزراع�ة"  "التنم�ة  عمل�ة  أساس  �اعت�ارە حجر 
وس�لة  ما �ان  �قدر  المردود�ة24    � لتحس�� وس�لة  الزراع�ة  المساحات  نطاق  توسيع 
ل��ادة اإلنتاج. وقد أدت عمل�ة التوسع هذە إ� ارتفاع االحت�اجات المائ�ة، واألهم من 

� أنظمة إدارة الموارد.
ا �� ذلك أنها أحدثت تحوال كب��

�ـ  �س�  ما  ع��  الدولة،  اف  ب��� أو�  مرحلة   �
�� � حظ�ت  ال�� التوسعات،  أحدثت  �ما 

فأوً�،  التحت�ة.  الب��ة  �مكننة   � مرت�ط��  � رئ�سي�� �ن  تغي�� العموم�ة"،  الري  "مساحات 
الم�اە ع�   �

�� الت�ف  عمل�ة  لتنظ�م  المحل�ة  الجماعات  محل  الدولة  مهندسو  حّل 
وط وقواعد جد�دة �شأن �م�ات الري، وتواتر هذە العمل�ة ودور�تها. أساس ��

الجه��ة  المندو��ة  عاتق  ع�  الدور  هذا  و�قع 
مجامع  ع�  اف  اإل�� إطار   �

�� الفالح�ة  للتنم�ة 
الجماع�ة،  المصالح  مجامع  أو  الفالح�ة  التنم�ة 
�ستخدمون   � فالح�� من  تتكون  جمع�ات  و�� 

 " �
م�اە الّرّي. ومن ناح�ة أخرى، أض� استخدام الم�اە، الذي لطالما مّثل"طا�عه المجا��

ا.   ا ال يتجزأ من حق استخدام الواحات، مسّعر� جزء�



25   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة (2015)، اسÁاتيجية التنمية ا	ستدامة للواحات � تونس
26   الÖاعات ك� سíاها، والتي ستذكرنا بالÖاعات القاìة � الوقت الراهن بأشكال أخرى

27   غزوا� و. (2009) من تحديد ا	عوقات البيئية إ� تقييم ا¢داء الزراعي � نظام الري الج�عي. حالة واحة فطناسة (نفزاوة، جنوب تونس) أجروباريس تك
28   وزارة البيئة، الوكالة ا¢	انية للتعاون الدو� (2012)، ¡ورة ح�ية الواحات التونسية من التدهور وآثار تغ� ا	ناخ

29   صغّ� م. (1999)، واحات جهة نفزاوة، م¬وع "التفاعل ب� الهجرة وإدارة ا¢راá وا	ياه واستغ�ل ا	وارد � واحات ا	غرب العر×. معهد ا	ناطق القاحلة مدن�
30   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة (2015)، اسÁاتيجية التنمية ا	ستدامة للواحات � تونس

31   صغّ� م. (1999)، واحات جهة نفزاوة، م¬وع "التفاعل ب� الهجرة وإدارة ا¢راá وا	ياه واستغ�ل ا	وارد � واحات ا	غرب العر×. معهد ا	ناطق القاحلة مدن�
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التكث�ف  �مثل  الواحات: ح�ث  إنتاج  أنظمة  تحول   �
�� إ� حد كب��  ما س�ساهم  وهو 

وال��ح�ة االقتصاد�ة والمضار�ة25 رّدا واضحا ع� ز�ادة الت�ال�ف ال�شغ�ل�ة.

� ع� تحمل األع�اء أو  ا من صغار الفالح�� و�غض النظر عن عدم قدرة عدد كب�� جد�
، فإن هذا التغي�� لن �حدث دون التعارض مع اإلدارة26. �ما �مكن  إعادة التوج�ه الزرا��
� من �مل�ون مداخ�ل غ�� زراع�ة ومن لديهم القدرة  مالحظة الفوارق االجتماع�ة27 ب��
فإّن  الواقع،   �

و�� هم.  وغ�� أخرى،  زراع�ة  ونماذج  جد�دة  ملحقات   �
�� االس�ثمار  ع� 

ذات   �
األرا�� قطع  �ستغلون  الزراعة  مداخ�ل  �فضل  �ع�شون  الذين   � الفالح�� صغار 

� عادة ما �كون  الهكتار الواحد) وال�� الحجم الصغ�� �صفة عامة (ال تتجاوز مساحتها 
مآلها التجزئة �س�ب تعاقب الورثاء.

� الواحات س�عطل �ش�ل 
إن الس�� وراء ال��ح�ة ع� حساب استمرار زراعة ال�فاف ��

فرص  وس�جعل  الوقت)  مرور  مع  ت�اعدا  فأ���  أ���  ستصبح   � (ال�� الماء  دورة  كب�� 
الخاص  االس�ثمار  الدولة  شّجعت  حال   �

ف�� مت�افئة.  غ��  الم�اە  ع�  الحصول 
تجاوزە  س�قع  الجد�د  الحكو��  التوجه  هذا  فإن  جد�دة،  رّي  مساحات  الستحداث 
� تتواصل  ة من خالل عمل�ات توسيع مستقلة �اتجاە التنم�ة الفوض��ة، وال�� ��عة كب��
المساحات  أ��� من نصف   

�
وعة" حال�ا الم�� التوسعات "غ��  وتمّثل  يومنا هذا.  ح�� 

المل��ة  سند  من  وع  الالم�� طا�عها  �ستمد  ال  وأنها  علما   ،28
ق��� وال�ة   �

�� الزراع�ة 
� هذە الحالة، تم تنف�ذ هذە 

العقار�ة، �ل من النفاذ غ�� المنظم إ� الموارد المائ�ة29. ��
ا  � ق��� من ق�ل أشخاص (أفراد) (غال��

� الجماع�ة ��
التوسعات �ش�ل أسا�� ع� األرا��

فرادى، وأح�انا أخرى جماعات) قاموا �حفر اآل�ار �أساليبهم الخاصة واستغالل الم�اە 
دون ترخ�ص.

الم�اە لعام  الم�اە من خالل مجلة  التنظ�م�ة الستغالل  اللوائح  الرغم من �امة  ع� 
إضعاف  إ�  أّدى  الثمان�ن�ات   �

�� الزراع�ة  للتنم�ة  الدولة  احت�ار  إنهاء  فإن   ،1975
وع للم�اە  س�طرتها ع� الموارد المائ�ة30.  وقد تضاعف مستوى االستغالل غ�� الم��
� جهة نفزاوة من 1980 إ� 1990 31، ع� الرغم من حظر اللوائح لهذە 

سبع مرات ��
الممارسات. 



32   صغّ� م. (2010) دراسة حوكمة ا	وارد الطبيعية � الواحات، دراسة حالة الواحات � تونس. ا�تحاد الدو� للحفاظ عæ الطبيعة
33   مارلت س. منّجى أ. (2017) نقل إدارة مساحات الرّي العمومية إ� جمعيات الري � تونس: ا	جلد 1. تنفيذ وتكييف ا�سÁاتيجية الوطنية. ردود حول م¬وع PAP-AGIR ل�ستق�ل الجمعيا� 

التدريجي
34   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

لقواعد  والمحظورة  المحم�ة  المناطق  تخضع   –  4 رقم  اإلطار 
الم�اە.  مجلة  من   15 إ�   12 من  الفصول   �

�� مدرجة  محددة 
إ�  الم�اە  استغالل  تمنع  أو  تق�د   � ال�� القواعد  مجموعة  وتهدف 
وط  الحفاظ ع� الم�اە "المهددة" وجودتها من خالل تحد�د ��

االستغالل.
� هذە الحالة، تم إعالن المائدة المائ�ة الجوف�ة لط�قة المتداخل 

��
� "مناطق محم�ة" �موجب أمر منذ 

القاري و ط�قة المركب النها��
عام 1985.
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و�تواصل ارتفاع عدد اآل�ارغ�� القانون�ة ح�� يومنا هذا، األمر الذي يرجع، من جهة إ� 
وانعدام   � للفالح�� �ال�س�ة  وخاصة  المنطقة،  تنم�ة   �

�� العمو��  االس�ثمار  محدود�ة 
وسائل الرقا�ة وس�ل العقاب الحكوم�ة ال�اف�ة لحما�ة الموارد من جهة ثان�ة.

من  الرغم  ع�  أنه  �المالحظة  الجدير  من 
تحد�د  ع��  س�ما  ال   ، التنظ��� الحظر 
و"المناطق  المحظورة"  "المناطق 
 � وترك��  (3 رقم  اإلطار  (انظر  المحم�ة" 
طة الم�اە، أو ح�� قيود الدعم الصارمة  ��
لهؤالء  �ال�س�ة  االس�ثمار  ع�  المسلطة 
اتخذتها   � ال�� اإلجراءات  فإن   ، � الفالح��

السلطات لم تكن كف�لة بوضع حد لهذە الظاهرة. ال �د من القول أن "المفارقة" ت�من 
� ت�حث عنها  " �ستوفون جميع المعاي�� ال�� � عي�� � "غ�� ال�� � أّن هؤالء المستخدم��

��
الدولة من ح�ث تحمل مسؤول�ة مشار�عهم �ش�ل �امل واالستقالل�ة المال�ة التامة32. 
� �ستغل الم�اە  � ال�� والواقع أن ذلك ال ينطبق إطالقا ع� غالب�ة جمع�ات المستخدم��
� تمّر �حالة  التنم�ة الفالح�ة)،وال�� � (مجامع المصالح الجماع�ة/ مجامع 

�ش�ل قانو��
� تواجهها هذە الجمع�ات إ�  مديون�ة مال�ة وت�ع�ة فن�ة لإلدارة.  وتعزى الصع��ات ال��
 � � هذە الحالة النتقال تدر���

� والما�� الالزم، عتاد لم �خضع �� االفتقار إ� العتاد التق��
 �

�� وع  ال�� �عد  ة  م�ا�� الم�اە   �
�� الت�ف  عمل�ة  من  ا�سحابها  منذ  الدولة  من  و�اف 

. تطبيق برنامج اإلصالح اله����

الموارد  حما�ة  عن  مسؤولة  جماع�ة  مصالح  مجموعة   100 توجد   ، ق��� منطقة   �
��

اله�ا�ل  ل�شغ�ل  فن�ة  مهام   �
��  � الفالح�� �ك  ��� يتم  وهكذا،  استغاللها.  وترش�د 

أن  ض  المف�� من  ول�س  للجمع�ات33،  والما��  اإلداري  الت�ف   �
�� وكذلك  وص�انتها، 

.34
� والتنظ���  لغرض دعم االس�ثمار وتقد�م الدعم الف��

ّ
تتدخل الدولة إ�

من  العد�د  و�التا��  الفالح�ة،  التنم�ة  مجامع  من  العد�د  تواجه  الواقع،  أرض  ع� 
الماء  دورة   �

�� االضطرا�ات  إ�  �اإلضافة  الم�اە،  ع�  الحصول   �
�� مشا�ل   ، � الفالح��

، لط�قات الم�اە الجوف�ة.   �
الناتجة عن االستغالل المفرط، وال س�ما غ�� القانو��



الفالح�ة  التنم�ة  مجامع  تواجه  للواحات،  المستدامة  التنم�ة  ات�ج�ة  إس�� أبرزت  و�ما 
� الواقع 

� تق� مهمتها �� � تعيق عملها وتدّخلها، وال�� جملة من الصع��ات المحددة ال��
� أشغال ص�انة ش��ات الري.

ع� بيع الم�اە والمشاركة ��

 � المستخدم�� � ع� 
ي����  � ال�� ال�شغ�ل�ة  الت�ال�ف  المال�ة،  الناح�ة  �دء، من  �ادئ ذي 

 ،%  14,5 العاملة  وال�د  70,5 %(ضخ)،  الطاقة  تمثل  المتوسط،   �
�� �اهظة:  تكّ�دها 

 % 30 إ�   25 األقل من  ة ع�  األخ�� تمّثل هذە  أن   �
ي���� ب�نما   ،35  % 9,4 والص�انة 

من  أقل  السعر  إذا �ان  ألنه   ، �
ي���� �ما  اله�درول�ك�ة36  التحت�ة  الب��  ص�انة  لضمان 

� الذين  � أنه فعال مرتفع للغا�ة �ال�س�ة لجزء كب�� من الفالح�� ت�ال�ف اإلنتاج، فذلك �ع��
� نها�ة المطاف.

�ستخدمون م�اە الري، والذين �جدون أنفسهم مس��عدين37 ��

� الموارد تتّم بواسطة آل�ات 
ون��جة لتح��ر س�اسة الم�اە، أص�حت عمل�ة الت�ف ��

 �
تنظ�م السوق. وعل�ه، فإن هذە الس�اسة تخدم س�اسة فالح�ة إنتاج�ة "لن �سمح ��

 لألشخاص األ��� كفاءة والقادر�ن ع� الدفع"38. ع� 
ّ

نها�ة األمر �استغالل الموارد إ�
� إ� تنم�ة القدرات �ما  ، لم يؤد نقل إدارة مساحات الّرّي إ� الفالح�� � المستوى الف��
الري  مساحات   �

�� الفالح�ة.  التنم�ة  مجموعات  إ�  المو�لة  األهداف  مع  يتما�� 
الفالحون  يزال  ال  الخصوص،  وجه  ع�  هكتار)   100 من  (أ���  الشاسعة  العموم�ة 
ات ووسائل اإلدارة الماد�ة39، وهو ما يؤدي إ� التدهور الم�كر للب��ة  �عتمدون ع� الخ��
م��د   �

�� �سهم  قد  مما  الم�اە،  توز�ــــع   �
�� واالضطرا�ات  وال���ات  واألعطال  التحت�ة 

. � إضعاف وضع الفالح��

 �
� ف�ما يتعلق �أنظمة الت�ف �� لعّل الوضع الصعب الذي تركت ف�ه الدولة الفالح��

ا ع� التطّور الموازي ألش�ال االستغالل غ�� القانون�ة. عالوة ع�  الم�اە قد شّجع أ�ض�
� ضوء الم�انة االجتماع�ة واالقتصاد�ة الهامة لمثل هذە األعمال غ�� القانون�ة 

ذلك، ��
� المنطقة، �مكننا الخلوص إ� أن السلطات 

ووجود 16.000 وظ�فة و34.000 منتج ��
لم تكن رادعة للغا�ة، �ل ي�دو أنها قد �ساهلت مع ارتفاع هذە األش�ال من االستغالل. 

� تع�� أول��ة 
� سادت منذ س�عي��ات القرن الما�� �الفعل، فإن الس�اسة الفالح�ة ال��

السماح  لدرجة  المساحات،  نطاق  توسيع  خالل  من  الفال��  اإلنتاج  ل��ادة  واضحة 
 . �

�استغالل الم�اە �ش�ل غ�� قانو��

35   صغّ� م. (2010) دراسة حوكمة ا	وارد الطبيعية � الواحات، دراسة حالة الواحات � تونس. ا�تحاد الدو� للحفاظ عæ الطبيعة
36   صغّ� م. (2010) دراسة حوكمة ا	وارد الطبيعية � الواحات، دراسة حالة الواحات � تونس. ا�تحاد الدو� للحفاظ عæ الطبيعة

IRD Éditions :مرسيليا .[ونيةÁالك] تغ�ة: مقاربات بديلة	جتمعات الريفية ا	البيئة وا � ،(Æنفزاوة، الجنوب الغر× التون) ائية	وارد ا	ح· والدولة � مواجهة محدودية ا	جتمع ا	37   بروشيي-بويغ ج. ا
IRD Éditions :مرسيليا .[ونيةÁالك] تغ�ة: مقاربات بديلة	جتمعات الريفية ا	البيئة وا � ،(Æنفزاوة، الجنوب الغر× التون) ائية	وارد ا	ح· والدولة � مواجهة محدودية ا	جتمع ا	38   بروشيي-بويغ ج. ا
IRD Éditions :مرسيليا .[ونيةÁالك] تغ�ة: مقاربات بديلة	جتمعات الريفية ا	البيئة وا � ،(Æنفزاوة، الجنوب الغر× التون) ائية	وارد ا	ح· والدولة � مواجهة محدودية ا	جتمع ا	39   بروشيي-بويغ ج. ا
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� وال�ة ق��� �عتمد، حسب الشهادات، 
، فإن 75 % من إجما�� إنتاج التمور �� و�التا��

� الواقع، يتّم رّي غالب�ة المناطق 
وعة. و�� ة �ط��قة غ�� م��

�
ع� �م�ة الم�اە المستغل

المزروعة �أشجار النخ�ل بواسطة م�شآت رّي خاصة، مما �ضمن م��د التوّسع (خاصة 
الفوضوي) لهذا القطاع، وخاصة م��د توسع هذە الزراعة.

، وذلك تحت تأث��  � تغي�� طرق استغالل الم�اە إ� حد كب��
لقد نجحت هذە الس�اسة ��

هذە  ول�ن  الواحّ�ة.  المناطق   �
�� النموذج  هذا  أدخلها   � ال�� والمضار�ة  ال��ح�ة  منطق 

، ح�ث ش�لت زراعة النخ�ل،  � شهدتها واحات ق��� ل�ست نقطة التحول الوح�دة ال��
ة الثان�ة لس�اسة الفالحة االستخراج�ة. � وخاصة ترو�ــــج صنف دقلة النور، الرك��

ٌه فال�� قائم ع� المضار�ة (ج) زراعة النخ�ل، و�ش�ل خاص دقلة النور، َتَوجُّ

ع المخطط الرئ���  من خالل إعادة تأه�ل الواحات القد�مة و��شاء واحات جد�دة، ��
� تقد�م صنف دقلة النور ع� نطاق واسع، وهو صنف تم جل�ه إ� 

لم�اە الجنوب ��
� �دا�ة 

� و�انت الواحات المنتجة له محل أطماع المستعمر �� � عهد الفي��قي��
تو�س ��

� تتجاوز الب�� التحت�ة اله�درول�ك�ة، تتمثل  �ن. ولعّل عمل�ات التجد�د، ال�� القرن الع��
 �

�� النور  دقلة  محلها  لتحل  الشائعة  األصناف  من  القد�مة  النخ�ل  أشجار  اقتالع   �
��

األعوام -1970 1980. �ما تم إ�شاء واحات جد�دة، �ما سبق ورأينا، لزراعة هذا الن�ع 
من التمور، ح�� أن �عض الوثائق تؤكد أن نجاح هذا الصنف هو الذي دفع السلطات 
�انت  لقد  الواحات40.  تنم�ة  لغرض  هامة  اس�ثمار�ة  تدفقات  حشد  إ�  العموم�ة 
 �

� أ��� بها هذا الصنف �� الس�ب، �صفة خاصة، �� احتماالت ال��ح�ة والم�اسب ال��
41 منذ ال�سعي��ات، و�التا�� تزا�د 

�
ارة منافسة محتدمة لالس��الء ع� األرا�� إطالق ��

المنافسة ع� الموارد. 

وفعال، مّثلت دقلة النور محّل مضار�ة فالح�ة تحت تأث�� اقتصاد السوق، ح�ث حظ�ت 
� سا�قة من نوعها، روجت الدولة إلنتاجها، لي�بع 

� األسواق العالم�ة، و��
بتقدير كب�� ��

ة عمل�ات التوسع  � مرحلة الحقة، وفقا لوت��
القطاع الخاص نفس التوجه و�تجاوزە ��

القانون�ة، وخاصة غ�� القانون�ة. 

�مثل  إذ  الصادرات42،  نحو  أو�  مرحلة   �
�� توجهه  النور ع�  دقلة  تطّور صنف  يؤكد 

مقارنة  سعرە،  ضعف  من  �أ���  و��اع  األجن��ة،  للعملة  وخاصة  للدخل  ا  مهم� ا  مصدر�
� السوق المحل�ة والدول�ة. 

�غالب�ة األصناف الشائعة43 ��

40   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

41   ا�سÁاتيجية (؟)

42   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

43   وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز الدراسات وا�ست¬اف الصناعي (2017) تحليل قطاع التمور، 2017
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� أوج 
تمثل دقلة النور اليوم 80 % من صادرات التمور التو�س�ة. وما تزال هذە الزراعة ��

� تقل أعمارها عن 5 سنوات مخصصة ألشجار  نمّوها، ح�ث أن 94 % من المزارع ال��
نخ�ل دقلة النور44.

 45
الرسم البيا� 1: زراعة وإنتاج دقلة النور � تونس، وخاصة � قب·

�ـ 2.460 شجرة46،  � �قدر عددها  ال�� النور،  ت�تج أشجار نخ�ل دقلة   ، � منطقة ق���
��

ا، أي ما �عادل 74,73 % من إجما�� إنتاج  حوا�� 136.000 طن من دقلة النور سن���
� عام 2016 47.

� تو�س ��
دقلة النور ��

ا آخر من  ا محل�� وعل�ه، فإن التوّجه نحو إنتاج دقلة النور قد تّم ع� حساب 150 نوع�
 �� أ�ضا،  والمحصول  المحققة،  األر�اح  أن  المؤكد  من  تو�س.   �

�� الموجودة  التمور 
� لزراعة دقلة النور. و�الفعل، فإن متوسط إنتاج دقلة النور  الدافع وراء اخت�ار الفالح��
� الواحات التقل�د�ة أو الحديثة، ح�ث �قّدر �ـ 56 كغ/ القدم، ب�نما ي�لغ 

أع�، سواء ��
متوسط اإلنتاج 47 كغ �ال�س�ة لألصناف األخرى48.

واألمطار  الجفاف  وخاصة  المناخ�ة،  �األخطار  للتأثر  قا�ل�ة  أ���  النور  دقلة  ول�ّن 
.( ا لوقت نضجها (منتصف أ�ت��ر إ� منتصف د�سم�� الخ��ف�ة الم�كرة، نظر�

 �ما أنها أ��� عرضة اللتقاط األمراض (مثل البّيوض)49، ح�ث تراجعت القدرة االنتاج�ة 
ا مع  � التك�ف ج�د�

� الزراعة األحاد�ة، ب�نما نجحت األصناف التقل�د�ة ��
لدقلة النور ��

الب�ئة وقّدمت مجموعة واسعة من الخصائص الغذائ�ة والزراع�ة50.

44   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

http://www.ctd.tn/fr/secteur-des-dattes-en-tunisie-222.html ستدامة للواحات � تونس و	اتيجية التنمية اÁستدامة (2015) اس	45   مصادر بيانات الرسوم البيانية: وزارة البيئة والتنمية ا

http://www.ctd.tn/fr/secteur-des-dattes-en-tunisie-222.html   46

47   وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ومركز الدراسات وا�ست¬اف الصناعي (2017) تحليل قطاع التمور

48   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

49   كّساح ع. (2002) الري والتنمية الف�حية � الجنوب التونÆ، البحر ا	توسط، ا	جلد 99، 2002-4-3. الصحراء، "الوجه اÞخر للبحر ا	توسط" (فرناند بروديل) تحت إÛاف مارك كوت. ص. 21-26

50   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة (2015) اسÁاتيجية التنمية ا	ستدامة للواحات � تونس

� تو�س حسب االصناف
 انتاج التمور ��

منذ �دا�ة القرن(�المائة)
التوز�ــــع الحا�� الشجار النخ�ل

� ق���
حسب الصنف ��

التوز�ــــع الحا�� الشجار نخ�ل دقلة النور

15

دقلة النور اصناف اخرى

2.46 مليون قدم � قب·
0.20 مليون قدم � قابس

0.97 مليون قدم � توزر
2.46 مليون قدم
نخيل دقلة النور

0.97 مليون قدم
لبقية ا�صناف

0.10 مليون قدم � قفصة



ا	ياه ا	ستعملة ا	عالجة 1.49 مليون م3

طبقات ا	ياه الجوفية العميقة 238 مليون م3

طبقات ا	ياه الجوفية 5.5 مليون م3

سقوط ا�مطار 38.58 مليون م3

51   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

52   العبيدي ع. (2019) الرصيد ا	ا¸ لواحات و�يات قب· وتوزر وقفصة وقابس. م¬وع السياحة البيئية والتنوع البيولوجي الصحراوي، وزارة الشؤون ا	حلية والبيئة، صندوق البيئة العا	ية، البنك الدو�

53  مصدر ا	عطيات: العبيدي ع. (2019) الرصيد ا	ا¸ لواحات و�يات قب· وتوزر وقفصة وقابس. م¬وع السياحة البيئية والتنوع البيولوجي الصحراوي، وزارة الشؤون ا	حلية والبيئة، صندوق البيئة 

العا	ية، البنك الدو�

الرسم البيا� 2: اÀمكانات ا	ائية 	نطقة قب· 53
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ا ع� حساب الزراعات الواحّ�ة األخرى، وأّدى إ� تغي�� تقن�ات  وقد جاء هذا التوجه أ�ض�
الزراعة  التخ�� عن  إ�   

ً
م�� النور  دقلة  لتمور  األحاد�ة  الزراعة  الزراعة، ح�ث خلقت 

، فإن الزراعة األحاد�ة  � البيولو�� التن�ع  ثالث�ة المست��ات. و�اإلضافة إ� القضاء ع� 
ع�  قدرتها  ع�  القضاء  وخاصة  �ة51،  ال�� اف  � است�� عن  ا  أ�ض� مسؤولة  النور  لدقلة 
 ، الحفاظ ع� الم�اە. لقد أص�حت التوازنات الب�ئ�ة للواحات اآلن مهددة �ش�ل خط��
دها هذا 

�
� ول ء �انخفاض �م�ة ونوع�ة الموارد المائ�ة ال�� �

وعرضة للتأثر أوً� وق�ل �ل ��
. النموذج الفال��

� األفق
II.الموارد تواجه خطر النضوب: أزمة مائ�ة جه��ة ��

ر �موارد المنطقة المائ�ة،  � منطقة ق��� دون إلحاق ال��
لم تتحقق التنم�ة الفالح�ة ��

 � � الوقت الراهن، وال��
ح�ث تعكس �م�ة الموارد المتاحة ونوعيتها مرور الجهة �أزمة ��

. ستؤول إ� التفاقم خالل السنوات القادمة إن تواصل اعتماد هذا النموذج الفال��

(أ ) إم�انات مائ�ة هشة تحت ضغط 
احت�اجات القطاع الفال��

� ظل مناخها الجاف، أو الصحراوي، �شهد 
��

 �
منطقة ق��� هطول أمطار متدن�ة، تقدر ��

ا ألن  السنة52. ونظر� 101 ملم/  �ـ  المتوسط 
فإن  معدومة،  تكون  ت�اد  السطح�ة  الم�اە 
ط�قات  ع�  ا  كب�� اعتمادا  تعتمد  الجهة 
الم�اە الجوف�ة، وخاصة العم�قة منها (انظر 

.(2 �
الرسم الب�ا��

� الواقع، ال يتم استغالل سوى 29 % من إم�انات المائدة المائ�ة السطح�ة: وهكذا، 
و��

فإن المنطقة �سحب 0,37 مليون م�� مكعب من الم�اە من هذە الط�قات ع� الرغم 
من احتوائها ع� 5,49 مليون م�� مكعب، وذلك �عزى �ش�ل رئ��� إ� ارتفاع �س�ة 
ملوحتها، مّما �جعلها غ�� صالحة لالستهالك أو لري المحاص�ل. ومن ثم، ف�� �ساهم 
� تلب�ة االحت�اجات المحل�ة، شأنها شأن الم�اە غ�� التقل�د�ة المقدرة من 

�ش�ل ض��ل ��
جهة أخرى �ـ 1,49 مليون م�� مكعب/ السنة.

� م�اە جوف�ة عم�قة، وهما ط�قة المتداخل القاري وط�قة 
تقع جهة ق��� فوق مائد��

خالل  من  ا  تق���� المائ�ة  احت�اجاتها  جميع  تلب�ة  لها  �خّول  ما  وهو   ، �
النها�� ب 

�
المرك

� تتقاسمها مع جهات تو�س�ة أخرى (تطاو�ن وقا�س  استغالل هذە المصادر المائ�ة ال��
وقفصة وتوزر) والدول الحدود�ة (لي��ا والجزائر). 



الجه��ة  السحب  مست��ات  المائ�ة  اإلم�انات  هذە  استغالل  مستوى  يتجاوز  حالّ�ا، 
ا، مقا�ل استغالل 418,3  ا �ـ 236 مليون م�� مكعب سن��� المو� بها والمقدرة م�دئ��
54. وعل�ه، تقّدر �س�ة االستغالل المفرط �ش�ل عام 

� ق���
ا �� مليون م�� مكعب سن���

� �عض السنوات55.
ب�س�ة 170 %، وح�� أنها قار�ت الـ 200% ��

 ، أسا�� �ش�ل  أحفور�ة  الط�قات  فهذە  وخ�مة.  عواق�ه  ألن  للج�ع  مث��  الوضع  هذا 
، مما �جعل قا�ل�ة تجّدد م�اهها صع�ة �س�ب  � و�التا�� فإن عمرها ي�لغ  آالف السن��
� ظل انخفاض مستوى األمطار، 

ات المعا�ة لدورة الماء. �اإلضافة إ� ذلك، و�� التغ��
فإن الحد األد�� إلم�انات تغذ�ة الم�اە الجوف�ة عاجز تماما عن موا��ة معدل ومستوى 

السحب.

اآلونة   �
�� ارتفع  قد  ق���   �

�� العم�قة  الجوف�ة  الم�اە  مائدة  استغالل  أن  األرقام  تظهر 
ة �ش�ل ملحوظ و�معدل لم ُ�شهد ل�عته مث�ل منذ الثمان�ن�ات، و�مكن تقدير  األخ��
1980 و2013  عا��   � ب��  % 346,63 �ـ  الجوف�ة  الم�اە  ارتفاع مستوى سحب  �س�ة 

.(3 �
(انظر الرسم الب�ا��

 

http://www.agridata.tn/dataset/les-ressources-en-eaux-aux-niveaux-des-gouvernorats-du-sud-2018-source-ods/resource/a618c993-fafc-4269-b3a8-ac1841ca7e7e   54

/https://www.webmanagercenter.com/2015/09/30/166398/agriculture-les-eaux-souterraines-de-kebili-s-epuisent   55

56   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

 
56

الرسم البيا� 3: تطور استغ�ل طبقات ا	ياه الجوفية � قب· (مليون مÁ مكعب/ السنة)
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57   السطح البيزومÁي هو قياس عمق سطح ا	ياه الجوفية.

58   ا	ركز الوطني للدراسات الف�حية ووكالة النهوض با�ستث�رات الف�حية (التاريخ؟)، دراسة تعديل ا¢راá � الواحات القد�ة لتوزر وقب· (؟) (؟) 

59   مامو أ. (2009) ا	وارد ا	ائية للجنوب التونÆ والتنمية الف�حية. إدارة ا	وارد الطبيعية والتنمية ا	ستدامة لÕنظمة الواحيّة � نفزاوة. أع�ل ورشة س�ما "إدارة ا	وارد الطبيعية والتنمية ا	ستدامة 

لÕنظمة الواحيّة � نفزاوة" 27-25 فيفري 2009، دوز، تونس. ا	ركز الدو� للبحوث الف�حية للتنمية، مونبلييه، فرنسا

60   ا	ركز الوطني للدراسات الف�حية ووكالة النهوض با�ستث�رات الف�حية (التاريخ؟)، دراسة تعديل ا¢راá � الواحات القد�ة لتوزر وقب· (؟) (؟)

61   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

62  العبيدي ع. (2019) الرصيد ا	ا¸ لواحات و�يات قب· وتوزر وقفصة وقابس. م¬وع السياحة البيئية والتنوع البيولوجي الصحراوي، وزارة الشؤون ا	حلية والبيئة، صندوق البيئة العا	ية، البنك الدو�

% 346,43 +

من استغ�ل ا	ياه الجوفية العميقة

ب� 1980 و2013

% 311 +

من ا	ساحات الواحيّة

ب� 1976 و2007

الرسم البيا� 4: توزيع استخدامات ا	ياه والبصمة ا	ائية للقطاع الف�حي عæ ا	وارد � قب·62

� ق���
توز�ــــع استعماالت الم�اە ��

ال�صمة المائ�ة لقطاع الفالحة
� ق���

مقارنة �الموارد المائ�ة ��
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متوسط  اوح  ي�� الجوف�ة.  الم�اە  مست��ات   �
�� مستمر  انخفاض  إ�  ذلك  أّدى  وقد 

�ال�س�ة لط�قة  1,5 و2 م/ السنة   � � نفزاوة ب��
ا �� ي57 سن��� وم�� � الب�� انخفاض السطح 

� 1 و4 م/ السنة �ال�س�ة لط�قة القاري المتداخل، مّما �دل بوض�ح  ، و��� �
ب النها��

�
المرك

ع� عدم تجّدد م�سوب الم�اە الجوف�ة لتع��ض ال�م�ات المستغلة سن�ّ�ا58. ع� مدى 
� جهات معينة 

ا �� � � م�� � ثالث��
ب النها��

�
عدة عقود، تراجعت مائدة الم�اە الجوف�ة للمرك

مثل جمنة ودوز.

وهكذا، فإن الطلب المرتفع ع� الم�اە الجوف�ة العم�قة 
� ال �مكن  � الجهة، وال��

� ق��� مرت�ط �التنم�ة الفالح�ة ��
��

المائدة  م�اە  �استخدام  الري  بواسطة  إال  تتحقق  أن 
ة، واصلت المساحة  الجوف�ة العم�قة59. خالل نفس الف��
عن  أهم�ة  �قل  ال  �معدل  الجهة   �

�� توّسعها  الواحّ�ة 
مستوى االستغالل المفرط للم�اە الجوف�ة العم�قة. وهكذا، ارتفعت مساحة الواحات 

� 1976 و2007. � ق��� ب�س�ة 311 %  60ب��
��

� ق��� 
� متوسطها إ� أن أ��� من 95 % من الم�اە ��

عالوة ع� ذلك، �ش�� التقديرات ��
.(4 �

� قطاع الفالحة61(انظر الرسم الب�ا��
يتم استغاللها ��

396.95 مليون م3 من ا	ياه مستخدمة � قطاع الف�حة

238 مليون م3/سنة من ا	وارد ا	تاحة لجميع ا�ستع��ت
(مياه جوفية)

X 166%

الف�حة 97.57%

ماء صالح لل¬اب ل�ستع�ل ا	نز� 1.80%

الصناعة 0.47%

السياحة 0.15%



� ق��� �ارتفاعها، ع� 
مقارنة �الموارد الجه��ة، ت�سم ال�صمة المائ�ة للتنم�ة الفالح�ة ��

القطاع  فإن   ، و�التا�� الجهوي.  المستوى  ع�  للموارد  األخرى  االستخدامات  عكس 
� ق��� مسؤول إ� حد كب�� عن تدهور الموارد المائ�ة.

الفال�� ��

(ب ) الت�لفة المائ�ة لس�اسة زراع�ة تراهن ع� اإلنتاج المكّثف، وخاصة قطاع التصدير

ا من الموارد  � ا كب�� � مساحات الّري الفوض��ة جزء�
وع للم�اە �� �مثل االستغالل غ�� الم��

الم�اە  من  مكعب  م��  مليون   210,3 استغالل  تم   ،2016 عام   �
�� الوال�ة.   �

�� المعّ�أة 
� الوال�ة �أ�ملها، لحفر اآل�ار غ�� 

سن��ا63، أي أ��� من 50 % من الموارد المستهل�ة ��
القانون�ة.

� انخفاض الموارد 
� إ� حّد كب�� ��

لقد ساهم تطور ظاهرة حفر اآل�ار �ش�ل غ�� قانو��
الثالثة  العقود  مدى  الجوف�ة ع�  الم�اە  مست��ات  انخفاض  أن  �ما   . ق���  �

�� المائ�ة 
الضخ  لنظام   � التدر��� االستخدام  ا  أ�ض� بّرر  قد   ، �

النها�� ب 
�
المرك  �

�� الماض�ة، ال س�ما 
الموارد. وإلعطاء فكرة عن مدى  ، ح�ث لم تعد اآل�ار االرتواز�ة �اف�ة الستخراج  اآل��
ن 

�
65، مما مك

� ق���
تطّور هذا النظام الجد�د، يتم ضخ 80 % من الموارد المائ�ة اليوم ��

ا من تح��ر موقع الواحات من مواقع نقاط توز�ــــع  الم�اە66.  أ�ض�

63   العبيدي ع. (2019) الرصيد ا	ا¸ لواحات و�يات قب· وتوزر وقفصة وقابس. م¬وع السياحة البيئية والتنوع البيولوجي الصحراوي، وزارة الشؤون ا	حلية والبيئة، صندوق البيئة العا	ية، البنك الدو�

64   مصدر ا	عطيات: العبيدي ع. (2019) الرصيد ا	ا¸ لواحات و�يات قب· وتوزر وقفصة وقابس. م¬وع السياحة البيئية والتنوع البيولوجي الصحراوي، وزارة الشؤون ا	حلية والبيئة، صندوق البيئة 

العا	ية، البنك الدو�، و صغّ� م. (1999)، واحات جهة نفزاوة، م¬وع "التفاعل ب� الهجرة وإدارة ا¢راá وا	ياه واستغ�ل ا	وارد � واحات ا	غرب العر×. معهد ا	ناطق القاحلة مدن�

65   ينبغي التحقق من صحة ا¢رقام ¢نها مسألة عملية مضبوطة (ولكّن ا¢رقام تتوافق مع العملية بشكل عام)> العبيدي ع. (2019) الرصيد ا	ا¸ لواحات و�يات قب· وتوزر وقفصة وقابس. م¬وع 

السياحة البيئية والتنوع البيولوجي الصحراوي، وزارة الشؤون ا	حلية والبيئة، صندوق البيئة العا	ية، البنك الدو�

66   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة (2015)، اسÁاتيجية التنمية ا	ستدامة للواحات � تونس
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� للم�اە �المليون م3�سنة
تطور االستغالل الغ�� قانو�� � ق���

الموارد المائ�ة المع�أة ��
حسب الوضع التنظ��� لالستغالل
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ا	ياه ا	ستخدمة بشكل غ� قانو� ا	ياه ا	ستخدمة بشكل قانو�



67   وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائية والصيد البحري، مكتب التخطيط والتوازنات ا	ائية (2017)، التقرير الوطني لقطاع ا	ياه

68   آمنة خم�ي، "التنافس عæ ا	وارد الف�حية، ا�ختفاء التدريجي للزراعة الواحيّة التقليدية والعواقب ا�جت�عية والبيئية. دراسة حالة واحات منطقة نفزاوة � الجنوب الغر× التونÆ"، مجلة معهد 

2014 Ç30 سبتم ،çعا	غرب ا	البحوث حول ا

69   صغّ� م. (2010) دراسة حوكمة ا	وارد الطبيعية � الواحات، دراسة حالة الواحات � تونس. ا�تحاد الدو� للحفاظ عæ الطبيعة

70   وزارة البيئة، الوكالة ا¢	انية للتعاون الدو� (2012)، ¡ورة ح�ية الواحات التونسية من التدهور وآثار تغ� ا	ناخ

20

الرسم البيا� 6: ا�حتياجات ا	ائية حسب أصناف نخيل التمر

ة إ� م��د  � السنوات األخ��
�� ( �

� هذا الصدد، أدى تط��ر الضخ الشم�� (ال�هروضو��
��

� ل�س لديها ت��ــــح �استغالل  � ال��
� األرا��

، خاصة �� � ق���
� الواحات ��

هدر الم�اە ��
الطاقة  استخدام  "�ك�   ،2017 لعام  الم�اە  لقطاع   � الوط�� للتق��ر  ا  وفق� الم�اە67. 
الشمس�ة، هذە الطاقة" المجان�ة، "القفل" الموض�ع ع� ت�لفة ال�ه��اء، والذي �مكن 

أن �حّد من استهالك الم�اە.

وراء  الوح�د  العامل  القانون�ة،  غ��  اآل�ار  عدد  ارتفاع  س�ما  وال  التوسعات،  تمثل  ال 
 �

� وال�ة ق��� اليوم، فأسال�ب ومست��ات استغالل الم�اە ��
االستغالل المفرط للم�اە ��

 �
�� " �

هذە العمل�ات غ�� القانون�ة ال تخضع لنفس النهج القائم ع� الت�ف "العقال��
 �

� مساحات الّرّي. �ما ال تتم مراق�ة الم�اە ��
ف عل�ه �� الم�اە، الذي وضعته الدولة و���

إطار ما �س� �عمل�ات االستغالل غ�� القانون�ة بواسطة عّدادات، وال يتم دفع ثمنها 
ا  � أن تنف�ذ نموذج توز�ــــع الم�اە �ش�ل عام ال يتم وفق� 68، مما �ع�� � من ق�ل المستخدم��
لـ "دورة ماء" واضحة المعالم، �ل "حسب الحاجة"69، و�� ال ر�ب عمل�ة تنطوي ع� 

� إهدار الموارد.
مخاطر مؤكدة تتمثل ��

ا، فإن اخت�ار الزراعة أحاد�ة المحصول القائمة ع� التمور، وخاصة دقلة النور،  � وأخ��
ا.  أ�ض� المائ�ة  الموارد  اآلخر ع�  هو  يؤثر 
المنتجات   � ب�� من  التمور  �انت  و�ذا 
الفالح�ة األ��� استهال�ا للم�اە، فإن دقلة 
للماء،  حاجة  األ���  الصنف  تمثل  النور 
م��   20.000 �حوا��  �قدر  �متوسط 
مقا�ل  الهكتار،  الم�اە/  من  مكعب 
 �

�� الهكتار  مكعب/  م��   16.000
المتوسط �ال�س�ة لنخ�ل التمر عاّمة.

(ج ) تدهور الموارد المائ�ة �س�ب االستغالل المفرط

إ�  أح�انا،  الري والّ�ف وسوء ص�انتها واعتاللها، وغ�ابها  أنظمة  أداء  ساهم ضعف 
إ� �م�ات  ا  جزئ�� �عزى  الجوف�ة  الم�اە  مناس�ب  اضطراب  ولعّل  �ة.  وال�� الم�اە  تملح 
� يتم تف��غها �ش�ل غ�� مالئم، وخاصة تلك المتأت�ة من عمل�ات االستغالل  الم�اە ال��
الم�اە70. وقد ساهم ركود هذە  ة من  � تؤدي إ� �ف فوائض كب�� ال�� وعة  الم�� غ�� 
الجد�دة  الواحّ�ة  المساحات  وخاصة  الواحات،  من  الشد�د  �ق��ــها  المرت�ط  الم�اە، 

�ة �الم�اە. ح الم�اە الجوف�ة و�شّبع ال��
�
� تمل

المست��ة �س��ا ق�الة الشطوط المالحة، ��
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للم�اە  �ال�س�ة  الحال  هو  �ان هذا  تدهورها.  إ�  للموارد  المفرط  االستغالل  أّدى  لقد 
(ملوحة  إ� حد كب��  ملوحتها  �س�ة  زادت   � وال�� إل�ه،  التطّرق  استطعنا  �ما  الجوف�ة، 
)71، وهو ما �فّ� العزوف عن استخدامها  � 4 و12 غرام/ الل�� � المتوسط ب��

اوح �� ت��
. ق �الري الزرا��

�
� �عض الحاالت، وخاصة ف�ما يتعل

�صفة عاّمة، �ل والتخ�� عنها ��

� تدهورت ��   وما يزال الوضع يزداد سوءا �ال�س�ة لمناس�ب الم�اە الجوف�ة العم�قة ال��
الجوف�ة  الم�اە  م�سوب  ملوحة  مثال،  ارتفعت،  ح�ث  ة،  األخ�� السنوات   �

�� األخرى 
ا72. � عام� � غضون أر�ع��

� �عض المواقع ��
� �مقدار 2 غرام/ الل�� ��

ب النها��
�
لط�قة المرك

 �
: تعا�� � ق���

وهكذا، فقد �ان لمخلفات الس�اسة الزراع�ة أثر �الغ ع� الموارد المائ�ة ��
 � ا من أزمة م�اە تؤثر ع� المحاص�ل وتنطوي ع� العد�د من المخاطر ال�� المنطقة حال��
ات�ج�ة م�اە للحفاظ  تهدد مستق�ل المجتمعات والنظم الب�ئ�ة المحل�ة. فهل توجد اس��

� المستق�ل؟
� الوقت الراهن و��

ع� الحقوق وضمان التنم�ة الجه��ة ��

71   ا	ركز الوطني للدراسات الف�حية ووكالة النهوض با�ستث�رات الف�حية (التاريخ؟)، دراسة تعديل ا¢راá � الواحات القد�ة لتوزر وقب· (؟) 

72   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"
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III.تضح�ات ال تقا�لها م�اسب: س�اسات تنم��ة ال تخدم المنطقة 
ومستق�لها

 �
ات�ج�ة وتداب�� عموم�ة غ�� �اف�ة لمجابهة مشا�ل وتحد�ات الم�اە �� (أ ) توجهات اس��

الجهة

� غ�اب س�اسة تهدف فعال إ� تع��ز 
ه "��

ّ
ات�ج�ة التنم�ة المستدامة للواحات �أن تقّر إس��

المحل�ة،  الفاعلة  الجهات  ق�ل  التنم�ة من  المشا�ل وآفاق  أمور  المساءلة وتو�� زمام 
 ." ت��� استدامة الموارد الطب�ع�ة مسألة تهّم الّدولة �ش�ل أسا��

وطن�ة  ات�ج�ة  اس�� وضع  خالل  من  االس�ثمار  الدولة  استطاعت  المنطلق،  هذا  ومن 
المناطق السق��ة   � وع تحس�� � إطار م��

� كفاءة ال�ف �� الم�اە وتحس��  �
لالقتصاد ��

بواحات الجنوب، والذي يهدف إ� الحفاظ ع� موارد الم�اە الجوف�ة غ�� المتجددة 
وع، المتمثل �ش�ل  � الم�اە المستخدمة. وع� الرغم من تنف�ذ هذا الم�� وم��د تثم��
نتائج  إ�  أف��  فقد  1997 و2005،   � ب�� تحديثها  أو  التحت�ة  الب��  تجد�د   �

�� رئ��� 
. � ع� المستوى المح��

� ظّل عدم تكي�فها أو مالءمتها �ما ي����
متضار�ة73، ��

، تدّخلها  ا من خالل التعاون الدو��
�
تواصل المشار�ــــع الحكوم�ة األخرى، المدعومة أح�ان

. �ما  � منطقة ق���
� مجال الم�اە، وخاصة ع� مستوى الب��ة التحت�ة اله�درول�ك�ة ��

��
� عام 2017، ترتكز هذە المشار�ــــع ع� "تحد�ث 

� لقطاع الم�اە �� � التق��ر الوط��
ورد ��

الب��ة  تط��ر  خالل  من  الموارد"  و"تنم�ة  الماء"   �
�� االقتصاد   � "تحس�� و  المناطق" 

التحت�ة األساس�ة والمجمعات المائ�ة وش��ات تغذ�ة الم�اە الجوف�ة وأنظمة ال�ف 
ال�ف  قنوات  اس��دال  وكذلك  الملوحة،  قل�لة  الم�اە  تحل�ة  ومحطات  الجوف�ة 
وع إ� تك��ن  األرض�ة �قنوات أسمن��ة أو �الس��ك�ة، إلخ. ع� الهامش، يهدف الم��
. � ذلك ق���

� 8 وال�ات، �ما ��
مجامع التنم�ة وتوعيتها، و�ستهدف 30 مجامع التنم�ة ��

وع� الرغم من الحاجة الملّحة لهذە التدخالت الحكوم�ة ع� مستوى الب��ة التحت�ة، 
 �

. أوال، تعكس هذە المشار�ــــع تصّور الدولة لعمل�ة الت�ف �� � � إ� اس�نتاج��
فإنها تف��

ع�  استخدامها  ترش�د  �جب   � ال�� االقتصاد�ة  المعاي��   : � المراقب�� ل�عض  ا  وفق� الم�اە 
� ُينظر إليها ع� أنها سلعة �جب تحقيق أق� قدر من األر�اح  ضوء تدهور الموارد، ال��

منها لتلب�ة احت�اجات نظام أ��� إنتاج�ة74. 

73   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة (2015)، اسÁاتيجية التنمية ا	ستدامة للواحات � تونس
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، أض� التناقض العميق  ا، "ع� الصع�د المح�� ثان�ا، و�ما تؤكد تحل�الت أخرى أ�ض�
 �

�� الس�ب  �مّثل   � إنتا�� نموذج  الحفاظ ع�  � سندان  ب�� الواحات واضحا،  لس�اسات 
تدهورها الم�سارع، ومطرقة محاوالت إصالح�ة هامش�ة لص�انتها"75. �ما سبق ورأينا، 
التحت�ة  الب��  �فعال�ة  تتعلق  مش�لة  مجرد  كونها  تتجاوز  ق���   �

�� الم�اە  أزمة  فإن 
اله�درول�ك�ة.

 � ال�� واإلجراءات  التوجهات  أن  ي�دو  المائّ�ة،  المشا�ل  أس�اب  تحد�د  من  الرغم   ع� 
� الطعن 

ات�ج�ة التنم�ة المستدامة للواحات لعام 2015 لم تنجح �� خاذها اس�� دعت التّ
الواحات. ع�   �

المعمول بها �� المائ�ة  الفالح�ة وتوّجهات الس�اسة  التنم�ة  � نموذج 
��

أّن  من  الرغم  وع�  وع،  م�� غ��  �ش�ل  الموارد  �استغالل  يتعلق  ف�ما  المثال،  س��ل 
ات�ج�ة تو�� "�اتخاذ جميع التداب�� للحد من المناطق السق��ة (الجد�دة) غ��  االس��
من  تمّثله  لما  تنف�ذها،  تم   � ال�� االس�ثمارات  ع�  "الحفاظ  م  � تع�� فإنها  القانون�ة"، 
لـ  ال�سعة  ات�ج�ة  االس�� أحد محاورها  تك��س  ". ومن خالل  � الوط�� لالقتصاد  مكسب 
فيها"  واالقتصاد  مت�امال  تّ�فا  فيها  والتّ�ف  الواحات   �

�� المائ�ة  الموارد  "حما�ة 
� تهدف �ش�ل خاص إ� "الحد من االستغالل  ات�ج�ة، ال�� (المحور رقم 2)، فإن االس��
التقن�ات  من  مجموعة  ح  تق��  ،" الم�اە  ع�  الضغوط  و"تخف�ف  للموارد"  المفرط 
منظمات   � تمك��  " من  وتجعل  التكنولوج�ة،  واالبت�ارات  التحت�ة  �الب��  المتعلقة 

" األساس ل�ل�غ األهداف الم�شودة. � المستخدم��

�شأن   � وعمل �افي�� اهتمام  محل  ل�ست  الجه��ة  الم�اە  أزمة  بوادر  أن  ي�دو  وعل�ه، 
ات  تأث�� � ظل 

�� الوضع سوءا  يزداد  أن  ع 
ّ
المتوق ومن  المائّ�ة.  لألزمة  اله��ل�ة  األس�اب 

ار 1,9  ات المناخ�ة. �ال�س�ة للمنطقة الواحّ�ة، من المتوقع أن ي�لغ متوسط االح�� التغ��
اجع هطول األمطار  درجة �حلول عام 2030 و2,7 درجة �حلول عام 2050، وأن ي��

� عام 2050 76.
� عام 2030 و17 % ��

ب�س�ة 9 % ��

وارتفاع  ناح�ة،  من  األمطار  م�اە  إسهام  تقل�ل  إ�  المناخّ�ة  ات  التغ��  �
ستف�� إذن، 

الّت�خر  مستوى  ارتفاع  خالل  من  أخرى،  ناح�ة  من  للمحاص�ل،  المائ�ة  االحت�اجات 
� عام 2050. �ما �عت�� 

� عام 2030 و��س�ة 14 % ��
77 المتوقع ب�س�ة 8 % �� النت��

�فعل  التمور  النخ�ل وكذلك جفاف  أشجار  بوفروة ع�  ة هجمات سوس  وت�� ارتفاع 
سبق  الذي  الم�اە،  نضوب  إ�  �اإلضافة  ا�م،  ال��  �

�� اآلخذة  المخاطر   � ب�� من  الحرارة 
وتطرقنا إل�ه.

75   كاربونتيي إ. (2018) الثورات الصامتة لواحات جنوب تونس، أزمة الن�ذج وا�ستجابات ا	حلية، جامعة باريس 1 بانتيون سوربون، أطروحة دكتوراه معدة � مختÇ �ديس (الديناميات ا�جت�عية 

وإعادة تشكيل الفضاءات)

76   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

77   التبّخر النتحي هو ظاهرة تبخر الÁبة ونتح ا	حاصيل النباتية بسبب ا	ناخ. وتحّد عملية التبخر خاّصة من امتصاص ا	حاصيل للمياه وإعادة تغذية ا	ياه الجوفية.
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80   ا	عهد الوطني لõحصاء (2019)، مؤÛات التوظيف والبطالة، الربع الثا� من عام 2019، بيان صحفي

81   ا	عهد العر× لرؤساء ا	ؤسسات (2016)، تقرير حول الجاذبية الجهوية 2016

ر 
ّ
للتأث عرضة  أ���  الواحات  جعل  إ�  الزراع�ة  النماذج  توّجه  أّدى  أخرى،  ناح�ة  من 

القاحلة  المناخات  مع  الب�ئ�ة  األنظمة  تكي�ف  من  الرغم  ع�  المناخ�ة،  ات  �التغ��
الزراعة  عن  التخ��  ر 

ّ
أث فقد  �ة،  ال�� اف  � واست�� الم�اە  نضوب  و�ع�دا عن  والصحراو�ة. 

وري لتنم�ة الواحات  "، وهو مناخ مح�� رطب �� ثالث�ة المست��ات ع� "التأث�� الوا��
. �

وقدرتها ع� التك�ف مع التغ�� المنا��

ات�ج�ة التنم�ة المستدامة  ات المناخ�ة، لم تخّصص اس�� ف�ما يتعلق �التك�ف مع التغ��
� ال تزال مجرد ح�� ع� ورق، ع� الرغم من  للواحات سوى نصف صفحة لإلجراءات ال��
 ( � البيولو�� والتن�ع  �ة  وال�� (الم�اە  الواحة  لموارد  �ال�س�ة  المسألة  هذە  أهم�ة  مدى 

ولمستق�ل المناطق الواحّ�ة �ش�ل عام.

ورة مراجعة نموذج التنم�ة الجه��ة (ب ) ��

إن �ان االمتثال للقيود المفروضة ع� التمتع �الم�اە والحظر المفروض ع� حفر اآل�ار 
� عن 

، فذلك �عزى لغ�اب �د�ل حق��� � ال�احث�� ا ل�عض  س�خلق "حالة متفّجرة" وفق�
فإن   ، و�التا�� الراهن78.  الوقت   �

�� المنطقة   �
�� واالقتصاد�ة  االجتماع�ة  التنم�ة 

� تعت�� أداة حكوم�ة ألداء  ا "الحو�مة ال�� "ال�ساهل" �شأن استخدام الم�اە �عكس أ�ض�
� هذە الحالة) من 

وظائف معينة (تلك المتعلقة �االستجا�ة لتوقعات اجتماع�ة معينة ��
ونها  �عت��  � ال�� السق��ة  المناطق  إ�شاء  � مسؤول�ة 

�
لتو� للس�ان  متاحة  ووس�لة  جهة، 

ور�ة لهم، من جهة أخرى"79.  ��

ها ت�تج أ��� من نصف إنتاج التمور 
ّ
ا ع� الرغم من أن لم تحّقق منطقة ق��� ازدهارا كب��

� تو�س، وتحتل المرت�ة 15 من أصل 24 وال�ة من ح�ث مؤ�� التنم�ة الجه��ة، و��لغ 
��

                         (%  15,3)  � الوط�� المعدل  تفوق  �س�ة  و��   ،%  23,5 فيها  ال�طالة  معدل 
� عام 2019  80. ووفقا لتص��فات أخرى، تحتل وال�ة ق��� المرت�ة 23 من أصل 24 

��
.81

من ح�ث الجاذب�ة الجه��ة ومناخ األعمال المح��

� المناطق الواحّ�ة من تهم�ش مزدوج: تهم�ش س�ا�� من جهة، وتهم�ش اقتصادي 
تعا��

� �ق��  الس�ا�� من خالل وجود نموذج وط�� التهم�ش   
�

أّوال، يتج� من جهة أخرى. 
التحت�ة. ع�  والب��ة  �الخدمات  يتعلق  ف�ما  التنم�ة، خاصة  الجهات من عمل�ة  هذە 
الب��ة  تقي�م  لتص��فات  ة  األخ�� المراتب   ، � منه�� و�ش�ل   ، ق��� تحتل  المثال،  س��ل 
جمع�ات  إ�شاء  ودعم  �ة  الح�� التهيئة  وجودة  إلخ)  (الطرقات،  لالتصاالت  التحت�ة 

األعمال المحل�ة، إلخ. 
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ا من خالل  ، تغذي هذە الظروف اله��ل�ة التهم�ش االقتصادي الذي ي��لور أ�ض� و�التا��
إ�  النفاذ  أجل   من  والتنافس  الموارد،  إ�  للوصول  اإلنتاج�ة  المناطق   � ب�� التنافس 

األسواق من خالل سلسلة ق�مة المنتجات ع� الصع�د الجهوي.

� تمّثلها الزراعة  �ع�� تحل�ل قطاع التمور لمحة عامة عن انخفاض الق�مة المضافة ال��
، �غض النظر عن تضح�اتها الب�ئ�ة. ف�اإلضافة إ� نضوب الموارد  الواحّ�ة لمنطقة ق���
ثام عن حدود نموذج التنم�ة الذي ال �عود 

�
الطب�ع�ة الجه��ة، �م�ط اقتصاد التمور الل

انها �ش�ل عاّم.
�
حو الجهة وس�

ّ
� هذە الحالة ف�

وة، وهو �� �الفائدة للمنتج األول لل��

� ذلك جميع الحلقات الرا�طة 
وري تحل�ل القطاع تحل�ال مفّصال، �ما �� وعل�ه، من ال��

للعملة  مصدرا  التمور  تمثل  ح�ث  ال�الد  خارج   
ً
خاصة والبيع،  اإلنتاج   � عملي��  � ب��

ل العد�د من الحلقات مثل الجمع والتخ��ن والتعبئة وال�س��ق والنقل/ 
�
األجن��ة. �ش�

ا�سح�ت من األ�شطة  الدولة قد  أن  العلم  التمور، مع  الق�مة لقطاع  التوز�ــــع سلسلة 
� تؤثر ع� اإلنتاج وال�س��ق. التنافس�ة ال��

� حددها  ال��  (" المرج�� "السعر  (أو  التداول  أسعار  النظر عن  و�غض  القطاع،  � هذا 
��

ك للغالل، �ح�� المنتجون �سلطة تفاوض�ة محدودة مع جامع  � المش�� المجمع المه��
التمور الذي يتدخل أوً�. و�ثر ذلك، �قوم الجامع بنقل المنتج إ� تجار الجملة أو تجار 
� أو إ� محطات التعبئة لسوق التصدير. ألخذ فكرة عن  التجزئة ع� المستوى الوط��
 � � ق��� والمستهل���

� المنتج �� اوح فرق السعر ب�� ا، ي�� � تحدث الحق� ظاهرة المضار�ة ال��
� فحسب. � 1 و4  83، وذلك ع� المستوى الوط�� � تو�س العاصمة ب��

��

الرسم البيا� 7: رسم بيا� مأخوذ من تقرير سلسلة قيمة قطاع نخيل التمر ومشتقاته، 2015 (السعر/ الكيلوغرام)82 



67   وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائية والصيد البحري، مكتب التخطيط والتوازنات ا	ائية (2017)، التقرير الوطني لقطاع ا	ياه

68   آمنة خم�ي، "التنافس عæ ا	وارد الف�حية، ا�ختفاء التدريجي للزراعة الواحيّة التقليدية والعواقب ا�جت�عية والبيئية. دراسة حالة واحات منطقة نفزاوة � الجنوب الغر× التونÆ"، مجلة معهد 

2014 Ç30 سبتم ،çعا	غرب ا	البحوث حول ا

69   صغّ� م. (2010) دراسة حوكمة ا	وارد الطبيعية � الواحات، دراسة حالة الواحات � تونس. ا�تحاد الدو� للحفاظ عæ الطبيعة

70   وزارة البيئة، الوكالة ا¢	انية للتعاون الدو� (2012)، ¡ورة ح�ية الواحات التونسية من التدهور وآثار تغ� ا	ناخ

 ø150 ألف طن من التمور سنويًا، أو أك �تنتج قب· حوا

من 60 % من اÀنتاج الجم· للتمور � تونس.

�كن تخزين 15 % فقط من اÀنتاج الجهوي � الو�ية.

توجد 13 وحدة تعبئة من أصل 75 � قب·، وäثل    

15 % من الوظائف ا	تاحة � هذا الفرع

يوجد 5 من أصل 65 مصّدرا للتمور � قب·، و� يصدرون 

سوى 10 % من اÀنتاج الجهوي مباÛة من قب·

84   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"
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� أّن 80 % من المب�عات 
لعّل خصوص�ة هذا القطاع تتمّثل ��

ة رأس السنة الم�الد�ة،  � ف��
تتّم خالل شهر رمضان، و 15 % ��

و 5 % ع� مدار �ق�ة السنة. ونظرا ألّن شهر رمضان قد �حّل 
� خالل السنوات  ك�� � التمور أو �عدە، فقد تّم ال�� ق�ل موسم ج��
� �انت  وال�� للقطاع،  التخ����ة  القدرات  تط��ر  ع�  ة  األخ��
الجامعون  ع  �� وهكذا،  المصّدر�ن.  ع�  حكرا�  ط��لة  ة  لف��
، يتم  � حالة ق���

� ثالجات التخ��ن. ��
� االس�ثمار ��

المحليون ��
� 10.000 إ� 15.000 طن بواسطة وحدات تخ��ن  تخ��ن ب��
� ما تزال تمّثل �م�ة ض��لة مقارنة �الـ 150.000  محل�ة 84، وال��

ا  ا. ومع ذلك، فإن التخ��ن �ص�� م��ح� � المنطقة سن���
طن من التمور المنتجة تق���ا ��

�مجّرد أن تصبح ت�لفته أقّل من ق�مة ز�ادة األسعار خالل العام: قد �كون من الم��ــح 
� السوق المحل�ة خالل شهر رمضان، ح�ث �مكن أن يتضاعف 

تخ��ن التمور و��عها ��
سعر ال��لوغرام الواحد من التمر ثالث مرات مقارنة ب�ق�ة أشهر السنة 85.

� معالجة المنتج (التنظ�ف وتص��ف 
ق �دور ف�ع تعبئة التمور، فيتمثل ��

�
أما ف�ما يتعل

 � � والتعبئة، إلخ) �عد عمل�ات المراق�ة والتعف�� والفرز ال�� الجلوكوز والتجف�ف والتثم��
نحو  ا  أساس� موجهة  تمور  تعبئة  وحدة   75 بوجود  التقار�ر  تف�د  اإلنتاج.  �شمل �امل 
. ت�يح  � ق���

� السوق المحل�ة) منها 13 وحدة فقط ��
�اع التمور �الجملة �� التصدير (تُ

 �
� ذلك حوا�� 1.355 وظ�فة ��

هذە الحلقة من القطاع 8.500 وظ�فة موسم�ة، �ما ��
� ت�دأ  � نا�ل وتوزر و�ن عروس 87. ح��

ق��� 86، مع العلم أن أ��� الوحدات موجودة ��
� االرتفاع وخلق فرص عمل أخرى، �كون جزء من اإلنتاج الجهوي قد غادر 

ق�مة التمور ��
ق��� �الفعل.

�ات تجار�ة تقوم �التخ��ن والتغل�ف. و��نما �قع  ا، من ب�نهم �� ا، يوجد 65 مصّدر� � وأخ��
 �

�� تقع  �ات  ال�� ف�ق�ة   ،(20) توزر   �
�� التصدير  �ات  من �� كب��  لجزء  الرئ���  المقر 

� المناطق الواحّ�ة األخرى 
ى (14) ونا�ل (12) مثال، ب�نما ال يوجد �� جهات تو�س ال���

ت��د  وال  قفصة.   �
��  � اثن�� ومصّدر�ن  قا�س   �

�� و5  ق���   �
�� فقط  مصّدر�ن   5 سوى 

صادرات التمور من وال�ة ق��� عن 10 %  88، ب�نما �ساهم المنطقة �أ��� من نصف 
، فإن جهة ق��� "المقصورة" ع� اإلنتاج �ستف�د إ�  � من التمور. و�التا�� اإلنتاج الوط��

. � حّد ض��ل جدا من سلسلة الق�مة الحال�ة ع� المستوى الوط��



71   ا	ركز الوطني للدراسات الف�حية ووكالة النهوض با�ستث�رات الف�حية (التاريخ؟)، دراسة تعديل ا¢راá � الواحات القد�ة لتوزر وقب· (؟) 

72   وزارة البيئة والتنمية ا	ستدامة، (2015)، وثيقة 2 تحديد وتوصيف الواحات � تونس، م¬وع "إعداد أُفْرودة كاملة حول الواحات � تونس"

� إجما��  � الذين �قتاتون من أراضيهم الخاّصة، من ب�� هذا �ف� انخفاض عدد الفالح��
� (ت�ب�ت  . ومادام القطاع �فتقر إ� التنظ�م واله��لة الحق�قّي�� � ق���

34.000 منتج ��
أّن تراجع  � س���� هّشا وغ�� مستقر. مثال، ال شّك  الفالح�� إلخ)، فإن وضع  األسعار، 
 . � الفالح�� المفروض ع�  اء  ال�� 19 سيؤثر ع� سعر  المب�عات خالل جائحة كوف�د 
� عام 2019 

و�الفعل، ترا�م إنتاجهم لعام 2020 مع المخزون الذي لم يتم �س��قه ��
� هذا القطاع.

للتّجار الذين �حظون �م�انة مرموقة ��

� إطار المنافع االجتماع�ة واالقتصاد�ة (الوظائف واالس�ثمارات، 
من ح�ث الفوائد، أو ��

� ت�تجها الواحات ال تحّقق إال منفعة محدودة للغا�ة للجهة مقارنة  وة ال�� إلخ)، فإن ال��
 �

�� الصناع�ة  �ات  ال�� ت�اد  ال  التمور،  غرار  فع�   . � الوط�� االقتصاد   �
�� �مساهمتها 

� ق��� .
ا فقط �� قطاعات األغذ�ة الزراع�ة األخرى �شّغل 818 شخص�

إن المسألة متعلقة �االستغالل المفرط للموارد وفقا لس�اسات قطاع�ة (فالح�ة ومائ�ة) 
لم تضمن للجهة االستفادة من األ�شطة االقتصاد�ة المدّرة للمداخ�ل. ولعل التدهور 
� اإلنتاج الذي �شهدە المنطقة اآلن �س�ب نقص الم�اە مدعاة �� تع�د السلطات 

ال�ب�� ��
العادلة  للتنم�ة  بنموذج  ق���  جهة  تمتيع  أجل  من  القطاع�ة،  س�اساتها   �

�� النظر 
والمستدامة.
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خاتمة

� جهة ق��� إ� استخالص 
�قودنا تحل�ل تأث�� الس�اسات الزراع�ة ع� الموارد المائ�ة ��

عدة اس�نتاجات.

أوال، �ع�� نموذج التنم�ة الزراع�ة األول��ة ألهداف إنتاج محاص�ل الواحات وتحقيق 
األر�اح ع� حساب أهداف الحفاظ ع� الموارد المائ�ة سواء �ّمّ�ا أو نوع�ا. لقد مّثل 
 
�
 س�اس�ا

�
ە ال�ب�� ع� الموارد المائ�ة، توجها �شجيع قطاع التصدير، ع� الرغم من تأث��

د منافسة وضغطا مدّم��ن �ال�س�ة للم�اە.
�
ول

الزراع�ة  الس�اسة  منطق  من  الطب�ع�ة  للموارد  المفرط  االستغالل  منطق  و��بثق 
األطر  �ساهل  ظل   �

�� السلطات   �
ترا�� من  ا  أ�ض� استفاد  �ما  والمضار�ة،  ال�ة  اللي��

ا ع� اإل�قاء  التنظ�م�ة والقانون�ة القائمة المتعلقة �حما�ة الموارد. وتعمل الدولة حال��
� تجنب ال�اعات االجتماع�ة مع االستفادة من العملة 

ع� الوضع الراهن المتمثل ��
األجن��ة، و�� غا�ة تنطوي ع� جملة من العواقب الوخ�مة، �ما سبق ورأينا، من ح�ث 
ر �مجموعة  الموارد المائ�ة. لقد تحول األمر �الفعل إ� أزمة ه�درول�ك�ة ألحقت ال��
ازد�اد  إ�   

ّ
إ� المناخ�ة  ات  التغ�� آثار  تؤدي  لن  الصدد،  � هذا 

��  . ق���  �
��  � الفالح�� من 

� والمناسب ف�ما 
� ظل وضع مف�ع ال �ح�� �االهتمام والعمل ال�ا��

ة، خاصة ��
�
� �ل الط��

� ال �مكن تالفيها  ا عن اضطرا�ات التوازنات الب�ئ�ة ال�� ا، و�ع�د� � يتعلق �قضا�ا الم�اە. أخ��
 �

� المنطقة، ��
أح�انا، فقد أف�� نموذج التنم�ة الفالح�ة إ� تفاقم الفوارق االجتماع�ة ��

 �
� ت�ناسب مع مساهمتها �� � لم يتمكن من إ�سابها الق�مة االقتصاد�ة المضافة ال�� ح��

� نها�ة المطاف، استخلصنا أّن جهة ق��� ال تجازف �مواردها المائ�ة 
ثروات ال�الد. و��

. ّ � أر�احا محدودة للغا�ة من اقتصادها الوا�� فحسب، �ل تج��

التنم�ة  مستق�ل  �شأن  جد�ا  ال�ساؤل  إ�  المائ�ة  األزمة  ارة  �� اندالع  �دفعنا  وهكذا، 
هو  ما  الم�اە:  استخراج  ع�  أسا��  �ش�ل  �عتمد  نموذج  ظّل   �

��  ، ق���  �
�� الجه��ة 

� لن �عود ب�م�انها إنتاج التمور؟  � تجف المائدة المائ�ة؟ وماذا ستفعل ح�� ها ح�� مص��
ي�دو أّن الدولة التو�س�ة تتعّمد اآلن غّض الطرف عن هذا الواقع الوش�ك. فع� الرغم 
تواصل  الوضع،  تتفق ع� مدى خطورة   � ال�� العد�دة  ات�ج�ات  واالس�� الدراسات  من 
األجل  ط��لة  حلول  لضمان  الس�اس�ة  اإلرادة  غ�اب  إ�  �ش��  مما  تقاعسها،  الدولة 

لالحت�اجات االجتماع�ة واالقتصاد�ة لس�ان المنطقة.

� الس�اسة الزراع�ة ونموذج التنم�ة الجه��ة 
ورة إعادة النظر �� �ش�� هذا التحل�ل إ� ��

، من خالل نهج "ال�صمة المائ�ة" لقطاع التمور، هذا إن �انت الدولة ترغب  � الحالي��
� إنقاذ جهة ق��� من الهالك الذي ي�تظرها.

حّقا ��
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