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شكر كلمة 

أود التوجه اىل كل من التقيت بهم يف ربوع تونس والذين سخروا الكثري 

من وقتهم ملشاركتي تجاربهم وآمالهم وصداقتهم، فتحية تقدير وإعجاب 

ولشجاعتهم.  الجامعي  ولحسهم  النبيلة  القضايا  هذه  أجل  من  لتفانيهم 

للمثابرة عىل ما جئت من أجله. اللقاءات شحنة كبرية  لقد زادتني هذه 

بالتنويه  أخص  أن  أود  الكتاب،  هذا  يف  جمعتها  التي  الشهادات  بني  من 

حي  أصيل  شكيوة  نادر   : السنة  هذه  فارقانا  اللذين  الناشطني  من  اثنني 

املوىل أصيل جهة صفاقس. بقابس ومحمد عبد  السالم  شط 

والخرباء  للفنيني  الدولية  بالجمعية  أصدقايئ  اىل  بالشكر  أتوجه  كام 

من  لتمكيني  والرشاكات  التبادالت  جمعية  يف  أصدقايئ  وكذلك  والباحثني 

التحول اىل تونس بل ومرافقتي عن بعد طوال هذه السنة. فرصة 

ونصائحهم  املتأنية  ملراجعاتهم  املقربني  ألصدقايئ  أيضا  موصول  الشكر 

السديدة.

االقتصادية  للحقوق  التونيس  املنتدى  موقع  عىل  املقاالت  هذه  نرُشت 

واالجتامعية وموقع جمعية التقنيني والخرباء والباحثني AITEC ويف مدونة 

.Vues d’Europe et d’Ailleurs

امتد تحرير املقاالت عىل فرتات مختلفة  بني سنتي  2016 و2017  ويهدف 

طريقة  اعتمدت  وقد  تونس.  يف  البيئية  املظامل  حقيقة  عن  الكشف  إىل 

اإلستعادة  الحرّة ملا عشته أو الحظته يف ميدان البحث الذي ميكن أن يشّكل 

قاعدة أولية للتعريف بالحركات واإلشكاليات املتعلقة بها والتي من شأنها أن 

تتطّور يف قادم الزمن.

إىل بالشكر  املنتدى  يتوجه 

العمل. برتجمة هذا  قامت  التي  الشعري  فتحية 



العسري تقديم تعريف عام للحركات »البيئية« طاملا أن هذه الحركات تغطّي  من 
ميكن  متنوعة  ونضاالت  مببادرات  تتعلّق  فهي  تونس.  يف  االختالف  شديد  واقعا 
إدراجها يف فئات مختلفة : »البيئة«، أو »من أجل عدالة بيئية أو مناخية1« أو »ضّد 
األنشطة اإلستخراجية ذات االنتاجية العالية أو املُبالغ فيها« وتصل إىل شعار »ضد 
الرأساملية واالستعامر الجديد«، إال أنه من النادر أن تفصح هذه الحركات يف تونس 

عن مقاومتها للتلّوث بهذه العبارات.

مند  انطلقت  التي  التونسية  الثورة  لتطلّعات  الصدى  الحركات كرجع  وتبدو هذه 
ست سنوات تحت شعار: »الكرامة والخبز والعدالة االجتامعية«. والدميقراطية أيضا. 
وهي تستنكر عموما الحيف االجتامعي واالقتصادي املرتبط بالتعرّض غري املتكافئ 
وغري املتساوي لبعض املجموعات من املواطنني إىل تدهور الوضع البيئي واألخطار 
بيئة سليمة. وهي بعبارة أخرى،  العيش يف  التي تحدق بهم بسبب حرمانهم من 
للعيش  أنها رشط رضوري  حيث  من  أساسية  بيئية  احتياجات  عن  تدافع  حركات 
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مقدمة عامة

يف أحواز سجنان عىل بعد كيلومرتات من أحد أكرب سدود منطقة الشامل الغريب للبالد التونسية، يقيض 
املتساكنون ساعة من امليش عىل األقدام للوصول إىل أول عني للامء الصالح للرشب. 



بكرامة. بهذا املعنى فإن املشاكل البيئية التي تؤسس لهذه الحركات تهّدد الحقوق 
األساسية وترتبط مبارشة بعدم املساواة االقتصادية واالجتامعية.

تستند هذه التحاليل إىل مجموعة من املقابالت مع ناشطني يف هذه الحركات وإىل 
قصيبة  سليانة،  القرصين،  من  كّل  إىل   2016-2017 سنتي  خالل  ميدانية  زيارات 
املديوين، الرديف )الفرع املحيل للمنتدى التونيس للحقوق االقتصادية واالجتامعية(، 
معطيات  عىل  أيضا  تعتمد  كام  الصغرية.  والقلعة  قابس  قرقنة،  صفاقس،  متلوي، 
املرصد االجتامعي التونيس )م.ا.ت( للمنتدى لسنة 2015 والسدايس األول من سنة 
2016 الذي قام بجرد للتحركات »البيئية« حسب »املنطقة وأسباب التحرك وتاريخ 
األساسية  ومطالبه  فيه  املنخرطة  واملجموعات  به  القيام  وأساليب  ومكان  انطالقه 

واملُستهدفني منه وأهدافه.«

كام أن النرشيات حول »املحيط-البيئة« التي أصدرها املنتدى سنتي 2015 و2016 
مثّلت لنا مصادر ملعلومات مفيدة. و ساهم كذلك يف إثراء هذه هذه الدراسة التي 
العروض  بعض  يف  البيئة حضورنا  عن  املدافعة  للحركات  اندماجية  مقاربة  تعتمد 
أكتوبر  املديوين يف 17  بقصيبة  للمنتدى  املحيّل  الفرع  ومنها عرض منري حسني يف 
2016 أو مداخالت املشاركني يف املنتدى املغاريب من أجل عدالة اجتامعية وبيئية 
ومنها  الّدراسة  هذه  إلغناء  مؤلفات  عىل  أيضا  واطلعنا   .22016 ماي  و28   27 يف 
الرسمية عىل  غري  النقاشات  عديد  وعىل  آليي  مرتيناز  لجان  الفقراء«  »ايكولوجية 

هامش املقابالت. 

وترنو هذه املقدمة أوال إىل وضع حركات مختلفة ومتعّددة يف تونس يف سياقها من 
أجل التعرّف عىل التحّديات األساسية والتنظيمية التي تعرتضها . لذلك ينتهج هذا 
التحليل االويل الخطوط العريضة التالية : النضاالت، املناضلون، الّديناميّات وأجوبة 
السلط« متاهيا مع مقال لويزة توسكان »الثورات العربية والبيئة : الشعب يريد املاء 
يف الحنفية3« )2015(. ومن مثّة، نستكمل الصورة بسبع مقاالت من شأنها أن توثّق 
بأكرث عمق أشكال الحركات الجامعية حول البيئة وإشكاالت العدالة البيئية الراهنة 
بكل من القرصين وصفاقس وسوسة وقابس وقفصة واملنستري. ونتساءل يف الخامتة 
عن نطاق وتأثري هذه الحركات عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية إن كان 

ذلك عىل السياسات املُتبعة أو عىل مستوى التعبئة والحشد. 

ولعله من الجدير التوضيح أن االهتامم لن ينصّب عىل الحمالت أو املساهامت التي 

8



تقوم بها املنظامت غري الحكومية بل يتعلّق بديناميات منغرسة يوميّا يف واقع محيّل 
مشرتك بني رشائح واسعة من املواطنني وهي نتيجة مبادرات أقّل تنظيام من عمل 

املجتمع املدين. 

النضاالت

بعض الحركات تناضل للوصول إىل املوارد الطبيعية والبعض اآلخر يطعن يف طريقة 
تسيري أو حامية هذه املوارد. االستحواذ عىل املوارد واإلفراط يف استغاللها وتلويث 
املياه والهواء واألرض وما تحويه هي عموما األسباب الرئيسية وراء هذه الحركات. 
وال سيام ىف الحاالت التى تشّكل فيها االرضار البيئية تعديا عىل االحتياجات األساسية 
لصّحة السكان وتهديدا لها. فالدولة والسلطات املحلية او بعض الوكاالت الوطنية 
بتوفري  يتعلق  فيام  وخاصة  سياستها  عن  الناجم  الظلم  عن  مساءلتها  ميكن  ايضا 
التحركات  من  هاما  عددا   2016 سنة  شهدت  وقد   : االساسية  الخدمات  وإدارة 
مصالح  من  نوعيته  بتحسني  أو  املاء  عىل  بالحصول  املطالبة  يف  مطالبها  متحورت 
توزيع املياه4 بالرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه )»انتفاضة العطش«5( أو عىل 
خدمات التطهري من الّديوان الوطني للتطهري )مثلام هو الحال يف عموم البالد ويف 

القرصين مثال سنة 62015(

كام الحظنا منّو حركات ضّد التلّوث املتأيت من الفضالت ال سيّام يف املصبّات العشوائية 
وهي تحركات تستهدف بالخصوص الوكالة الوطنية للترصّف يف النفايات : يف جميع 
الجهات )تونس الكربى7 ، سيدي بوزيد والكاف ونابل، الخ.( وخاّصة الحراك الهام يف 
جزيرة جربة8 منذ سنة 2014. وهناك أخريا الرصاعات االجتامعية املتعلقة بالوصول 
أمالك  االراىض من  ادارة  الناجمة عن  الخصوص  واستغاللها وعىل وجه  املوارد  إىل 

الدولة كام هو الحال بالنسبة للمعركة -الرّمز لسكان ومزارعي جمنة9 عام 2016.

ففي خضم الزخم الثوري، سنة 2011 بادر بعض الفالحني باسرتجاع )افتكاك لها معنى 
سلبي( ضيعات وأراض فالحية اُنتزعت منهم تباعا من طرف املستعمر ثم من طرف 
الدكتاتورية التي تنازلت عليها لصالح مستثمرين خواص عدميي االهتامم بالتنمية 
املحلية، ليستقروا بها والستغاللها. إاّل أن الحكومة تعترب استغالل هذه األرايض من 
البنكية لجمعية  طرف الفالحني »غري مرشوع« ماّم حدا بها إىل تجميد الحسابات 
الستصالح  الصابة  مداخيل  األخرية  هذه  خّصصت  بينام  جمنة  واحات  عن  الدفاع 
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من  طردهم  إثر  الفالحون  نظّمه  الذي  والتجّمع  ولتهيئتها.  للقرية  التحتية  البنى 
باجة سنة 2015 مثال آخر  للغابات يف  العامة  اإلدارة  الفالحية من طرف  األرايض 
عىل محاولة املواطنني الوصول إىل املوارد والتمتع بها )املرصد االجتامعي التونيس(. 

التجارية:  لألنشطة  تعاطيه  يف  العام  القطاع  مسؤولية  تستهدف  التحركات  بعض 
املجمع الكيميايئ التونيس من أجل نشاطه اإلستخراجي وغسل الفسفاط وتحويله يف 
صفاقس وقابس وقفصة بالخصوص. فرغم أّن نسبة التلّوث عالية ومتّس كل مكّونات 
يف  تنظيام  أكرث  والحركات  حيوية  تبقى  مناهضتها  فإّن  املحيّل  اإليكولوجي  النظام 
مناطق تحويل الفسفاط بسبب الغازات السامة واألدخنة والفضالت »الفوسفجبسية« 
الناجمة عنه )تعبئة يف صفاقس وقابس واملظيلة حذو مدينة قفصة، أين تقوم رشكة 

فسفاط قفصة باستخراجه وتحويله إىل أسمدة و حامض فسفوري(. 
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تظاهرة بقابس يوم 30 جوان 2017 ضد التلوث النا جم عن املجمع الكيميايئ التونيس 



الخاص.  االقتصادي  للنشاط  البيئية  اآلثار  االجتامعية  الحركات  هذه  تناهض  كام 
ففي القطاع الصناعي، تشّكل مصانع األقمشة هدف الحركات الناشطة ضد التلّوث 
مثل ما هو الحال يف خليج مدينة املنستري منذ سنة 102016، ومصنع لألملنيوم مبدينة 
بوفيشة11 قرب الحاممات يف 2016، ومصنع للجبس يف تطاوين12 سنة 2016 ومصنع 
املحروقات  أن قطاع  بالقرب من سوسة منذ 2015. كام  الصغرية  القلعة  لآلجر يف 
املُستثمر من طرف الرشكات متعّدة الجنسيات عىل وجه الخصوص ُمستهدف أيضا 
بورقيبة13 قرب  منزل  تشّكل حراك يف  املحليّة: يف سنة 2016،  الحركات  من طرف 
بنزرت ملناهضة التلوث الذي يسبّبه نقل الفحم البرتويل وشهدت سنتا 2015 و2016 
عديد املظاهرات يف أوالد خليفة قرب مدينة املهدية تعبريا عن السخط عىل األرضار 
التونيس(.  االجتامعي  )املرصد  املنطقة  يف  النفط  حقول  فيها  تتسبّب  التي  البيئية 
ومظاهرة نظمها الصيّادون سنة 2016 يف جزيرة قرقنة14 إثر ترّسب مواد برتولية يف 

مياه البحر جرّاء نشاط رشكة غري مقيمة.

 يف نفس السياق، ميكن أن نذكّر بحراك الفالحني واملتساكنني يف منطقة أوالد نصري 
للرشاب  الصالح  املاء  انقطاع  إثر  انطلق  الذي   ،2013 سنة  القريوان15  مدينة  قرب 
الحفر  أشغال  عن  الناجم  التفجري  ضجيج  من  والترّضر  الفالحية  األرايض  وتلّوث 
اإلستكشافية. يجب التذكري هنا أّن هذه الحركات تتوّجه رأسا إىل السلطات العامة 
ملطالبتها بالقيام بعمل ما )اتخاذ تدابري يف شأن ما أو تفعيل الرقابة عىل نشاط ُمعنّي 
أو معاقبة املخالفني( ذلك أّن أسباب تدهور الوضع البيئي ترتاكم وتزداد خطورتها 
فحاالت التلّوث الناتجة عن املياه املُستعملة هي يف الغالب ويف نفس الوقت مظهر 
الفضالت والنفايات بطرق  )التخلّص من  االقتصادينّي  الفاعلني  من مظاهر تعّسف 
غري مرشوعة( ومن نقائص خدمات التطهري الواجبة عىل املرفق العمومي كام بيّنته 
النسيج وضعف دور  املنستري16 بخصوص صناعات  املواطنية يف خليج  الفحوصات 

الّديوان الوطني للتطهري عىل سبيل املثال.

وميكن أن تكون عوامل الظلم يف ذات الحني سياسيّة واقتصاديّة وتقنية واجتامعية 
أو من فعل الطبيعة : من فعل الطبيعة. ففي مدن الحوض املنجمي، يُعترب االستغالل 
أن  إذ  ملوارد شحيحة  نهبا  قفصة  فسفاط  من طرف رشكة  وتلويثها  للمياه  املُفرط 
انقطاع املاء املُخصص لالستعامل املنزيل متواتر الحصول وتطول مّدته إضافة إىل أن 

املنطقة تشكو من الجفاف والتصّحر املتواصل. 
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قرب الحوض املنجمي، الواد يختفي تحت تراكم الطني نتيجة غسل الفسفاط ومن جرّاء الجفاف.
قرب الحوض املنجمي، الواد يختفي تحت تراكم الطني نتيجة غسل الفسفاط ومن جرّاء الجفاف املتواتر.

وهكذا، وحسب أصل الرصاعات والجهات سواء كانت قروية أو حرضية داخلية أو 
ساحلية وحسب املشاكل مصدر الحراك تختلف أنساق طرق العمل املتبعة لتحقيق 
وأولوياتها وتطّورها املطالب. ففي صفاقس عىل سبيل املثال، انطلق النضال من أجل 
العيش وتخطيط  البيئة وترتبط مبحيط  ليتوّسع إىل احتياجات تتعّدى  بيئة سليمة 

املدينة وتصميمها عموما ، الخ.

ولواحاتها  املدينة  لخليج  الفريد  البيولوجي  التنوع  التلّوث  دّمر  حيث  قابس  ويف 
تستنكر الحركات االجتامعية آثاره الخطرية عىل صحة املتساكنني وخسارة التشغيل 
يف الفالحة والصيد البحري واضمحالل جزء من الرتاث الخاص املشّكل لهويّة الجهه. 
أما يف الحوض املنجمي فينّدد املناضلون باألرضار اإليكولوجية لقطاع الفسفاط فيام 
يخص مشاكل املاء الصالح للرشاب واملشاكل الصحية أيضا. كام يعتقدون أن هذا 
النشاط هو املتسبّب يف غياب استثامر بديل يسمح بتوفري تشغيلية أكرب وأكرث تنّوعا 

قد طال انتظارها من طرف مواطني الجهة. 

وهكذا فإن مطالب هذه الحركات موسومة مبرجعية التفاوت بني الجهات من ذلك 
أن الجهات الداخلية تشكو من نقص خطري يف البنى األساسية. ففي صفاقس وقابس 
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التي  الجهات  لهذه  اإليكولوجية  »التضحية«  إىل  اإلحالة  ترتّدد  املنجمي  والحوض 
تعرف التلوث بسبب قطاع الفسفاط وال تتواىن عىل استحضار املقارنة مع الجهات 
الساحلية »املحميّة أو املُميّزة« من حيث أولويّة العناية بقطاعي الفالحة والسياحة. 

وختاما فإن مجمل الحركات االجتامعية تثري إشكاليّات هيكلية مثل الفساد وغياب 
الشفافية والحوار من طرف السلطات العامة.

املناضلون

تتسم هذه الحركات االجتامعية عموما بتنّوع ُمكّوناتها وميكن توصيف أغلبها بأنها 

»حركات متساكنني« رغم أّن البعض منها يفّضل التعريف بنفسه »كحركات مواطنني« 

وميكن تفسري ذلك بارتباط غياب العدالة البيئية باملجال الرتايب-املحيّل لهذه الحركات. 

فاألدخنة املتصاعدة وامللّوثة وانقطاع املاء الصالح للرشاب ال تفرّق بني الضحايا بحسب 

أصولهم االجتامعية ومواقعهم املهنية وأعامرهم أو مشاربهم السياسية إالّ جزئيّا. مع 

التلّوث  أجل وقف  الشبايب مثل »من  بطابعها  تتميّز  الحركات  أّن بعض  إىل  اإلشارة 

بقابس« أو ببعض املهن ذات القيمة االجتامعية العالية )عىل سبيل املثال، يف صفاقس 

هناك رجال أعامل وأطبّاء ومهندسني منخرطون يف حراك »أغلقوا السياب«( وهو أمر 

يجد تفسريه بال شك يف مكانة »أصحاب املبادرة أو النواة األساسية للحراك«. 

عىل  القدرة  عدم  أو  امللّوث  املصّب  أو  املصنع  أن  الحاالت  أغلب  يف  يتّضح  لكّن 

الحصول عىل املياه الصالحة للرشاب تؤثر بأكرث حّدة عىل سّكان األحياء الشعبية أو 

املناطق املحرومة وأن العاّمل املُهّددين يف صّحتهم ويف مورد عيشهم هم باألساس 

عاّمل هذه املصانع ذاتها وغريهم من صغار الصيّادين والفالّحني17. 

ففي   . عديدة  أطراف  بني  اللتقاء  نتاجا  االجتامعية  الحركات  تكون  أن  ميكن  كام 

قابس مثال، يوجد يف حّي شط السالم الذي يقع يف الواجهة األوىل للتلّوث الناجم عن 

املجمع الكيميايئ التونيس حراك بادر بتأسيسه مجموعة من األشخاص والجمعيات 

املستقلّة التي تلتحق بانتظام بفعاليات حركة »أوقفوا التلوث« التي ميتّد نشاطها 

يف كامل املدينة. 
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 ومن النادر أن يلعب عامّل املصانع دورا نشيطا أو قل هم ال يلتحقون بالتحركات 

االحتجاجية إذ يدفعون غالبا برضورة الحفاظ عىل مواطن شغلهم ومن ذلك أن تظهر 

الفروع الجهوية لالتحاد العام التونيس للشغل مبظهر الخصم-املُعارض للتحركات ال 

مبظهر الحليف. أما الجانب الحكومي فيعترب أن الرضورات االقتصاديّة –إذن ويف اآلن 

ذاته مواطن الشغل- هي ذات أولويّة بالنسبة للبيئة وهي إذن تتعارض مع املطالب 

املتعلّقة برضورة العناية بها. 

ففي شهر فيفري 2017، »جاور« اعتصام »يزّي« الذي نظمه الحراك املدين يف صفاقس 

أمام مقّر الوالية، اعتصام العاّمل املدعومني من االتحاد العام التونيس للشغل. 

8 مارس، صفاقس، الصورة عىل اليسار لالعتصام املُطالب بغلق املصنع والصورة عىل اليمني لالعتصام الذي 
يدافع عىل الحفاظ عىل مواطن الشغل يف نفس املصنع. 

يف هذا الصدد، يشكل االتحاد الجهوي للشغل مبدينة قابس استثناء إذ يساند الحراك 

ويف  العامل.  سالمة  الصحية ورشوط  الظروف  بعنوان  البيئة  أجل  من  االحتجاجي 

أواخر أكتوبر 2016 إثر وفاة عبد القادر الزيدي، املوظف باملنطقة الصناعية عىل اثر 

ترسب غاز قاتل من معمل األمونيرت شارك الفرع يف تأبني الفقيد  إىل جانب حراك 

»أوقفوا التلّوث«. 

نقف إذن عىل أن املناضلني ينخرطون يف التحركات ويتفاعلون بطرق متعّددة مع 

املجتمع املدين عىل املستوى املحيّل كام عىل املستوى الوطني. فبعض الحركات ال 

رابط لها بهذا أو ذاك وبعضها اآلخر ناتج عن ائتالف بني منظامت محليّة مثلام هو 
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الشأن يف صفاقس والقلعة الصغرية عىل سبيل املثال أو عن لقاء أفقي بني ناشطني 

يف منظامت أخرى مثل »أوقفوا التلوث بقابس«. واملناضلون من الجمعيات الذين 

املحلية  الفروع  يف  منخرطني  إما  هم  يساندونها  أو  الحركات  هذه  حول  يحومون 

لرابطة الدفاع عن حقوق اإلنسان أو منتمني لجمعيات محلية مختلفة لها اهتامم 

وهذه  الوطني  املستوى  عىل  تنشط  جمعيات  من  هم  أو  البيئية  باملسائل  كبري 

الجمعيات ميكن أن تكون »مختّصة يف البيئة« أو ذات منحى عام. وخالفا للجمعيات 

املحلية، فإّن الجمعيات املساندة والداعمة للحراك بشكل عام والتي تتناول املسألة 

البيئية من زاوية نضال شعبي وسيايس يف ذات الوقت قليلة العدد. ورغم أن البعض 

من هذه جمعيات قد تخّصص يف القيام بحمالت املنارصة واالشتغال عىل القوانني 

املنظامت  من  الكثري  لتدّخل  »امليدان«  ترتك  فإنها  وطنية،  اسرتاتيجيات  عىل  أو 

التي تتوخى رؤية وأهدافا تكميلية ولكن مبقاربة »تنمويّة« )كزرع أشجار، رسكلة 

تحسيس  لصالح  خربتها  »وضع  يف  تتمثّل  »عموديّة«  تدّخل  وبطريقة  النفايات( 

وتوعية املواطنني(.

وأخريا تدعو بعض الحركات النّواب أو مناضيل األحزاب السياسية يف الجهة املعنية 

)صفاقس والقلعة الصغرية( للتشاور والتحاور معهم بينام ال يلجأ غريها من الحركات 

إاّل قليال إىل الحوار والتفاوض والتنسيق مع األحزاب السياسية. 

ديناميكية الحركات 

تكون محكمة  أن  فبإمكانها   : الزمن  وباستمرارها يف  بشكلها  أيضا  الحركات  تتميز 

التنظيم فترتكّز وتستقّر أو عفويّة بهدف مامرسة ضغط اجتامعي آيّن رّدا عىل حدث 

وتختلف  آخر(  مشكل  أّي  حصول  أو  للرشاب  الصالح  املاء  انقطاع  )مثل  استثنايئ 

ديناميكيات الحركات بشدة من جهة إىل أخرى وفق منط تطور الجهة وبالنظر إىل 

النضال يصبح  الشهادات أن  أيضا. ونستخلص من مختلف  بها  املتواجدة  الحركات 

أكرث تعقيدا عندما يتواجد يف نفس الجهة حراك قوّي من أجل الحقوق االقتصاديّة 

البحر  مياه  يف  النفط  ترسب  إثر  قرقنة  جزيرة  يف  حصل  ما  يف  ولنا  واالجتامعية. 

مثال. إذ احتّج الصيادون بشّدة ضّد رشكة طينة للخدمات البرتولية TPS املتسبّبة يف 

الترسب البرتويل، وقد جّدت هذه الحادثة يف وقت مفصيل ويف مناخ يتّسم بتواصل 
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الذين أوقفوا سري العمل برشكة  العمل  احتجاجات أصحاب الشهائد املُعطّلني عن 

برتوفاك للمطالبة بتسوية وضعياتهم وبإنشاء صندوق لتنمية الجزيرة. ويف الحوض 

املنجمي الذي يعرف أعىل نسب البطالة يف البالد يعرس عىل الحراك من أجل البيئة 

أن يتّسع وينمو ملقاومة آثار التلّوث الناجمة عن نشاط ميثّل مصدرا نادرا بل هو 

الوحيد للتشغيل : إذ يوجد بعض التنافس بني التحرّكات حيث يُنظر إىل الحقوق 

التي يُطالب بها عىل أّن أحدها يستثني اآلخر. ويف القرصين، يفرّس بعضهم الغياب 

التام لحراك ضّد التلّوث الكاريث لرشكة إنتاج الحلفاء بنفس هذه األسباب. يف املقابل، 

يف منطقة مزدهرة كام هو الحال يف صفاقس حيث تكسب الحركة نسقا تصاعديّا 

للتعبئة من سنة إىل أخرى، مل تعد املطالب تقترص عىل معالجة آثار التلّوث واالمتثال 

للقوانني أو تحسني البيئة فحسب، وإمّنا تجاوزتها إىل املطالبة بإغالق املصنع امللوث 

نهائيّا.

البيئية إىل فقدان  يف القرصين، واحدة من أكرث املناطق تهميشا، تفرّس الخشية من أن تؤّدي املطالب 
مواطن الشغل يف كل من املصنع امللوث ويف القطاع الفالحي غياب حراك بيئي وفقا لعدد من الشهود 

عىل الرغم من تلوث واضح يف املياه والرتبة والهواء.

تختلف إذن االسرتاتيجيّات بحسب ما تطرحه املسائل البيئية من إشكاليات وبحسب 
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واختالف  املحاورين  موقع  بحسب  أيضا  تختلف  كام  املناضلني  وبحسب  الجهات 

مراتب السلط السياسية املتوّجه لها )وزارة البيئة أو وزارة الطاقة واملناجم أو الوالية 

أو  مفاوضات  يف  للرشوع  أو  فوري  حّل  إىل  للتوّصل  املثال(  سبيل  البلدية عىل  أو 

للضغط إلصدار قرار أو لتفعيل وعد مل يتحّقق. وميكن أن تتلّخص املطالب يف املطالبة 

بوقف املظلمة أو أن تُرفق بطلبات إضافية ونادرا ما تصاحبها اقرتاحات بديلة.

أما طرق ووسائل الحراك فهي أيضا عديدة ومتنوعة وترتاوح بني املظاهرات يف الشوارع 

يف أغلب األحيان واالعتصام أمام الرشكات واملصانع املتسبّبة يف التلوث وأمام مقرّات 

السلط العامة املحلية )مقّر الوالية عموما( أو أمام املرسح البلدي يف العاصمة أو غلق 

الطرقات والسكك الحديدية أو غلق املصنع أو الرشكة املُلّوثة أو اإلرضاب أو احتالل 

الساحات العامة )مثل ما حدث يف شاطئ مدينة صفاقس( أو التوقيع عىل عريضة أو 

نرش بيان يف وسائل اإلعالم )يف الصحف وعىل مواقع التواصل االجتامعي(، الخ. 

املحيط  لحامية  الوطنية  الوكالة  إىل  بشكوى  تقّدم  من  الحركات  هذه  بني  ومن 

وبعضها اآلخر تقّدم بشكاوى إىل املحاكم. وال يوجد إىل حدود هذا اليوم »تنسيق« 

فعيل و ال مبادرة تضامن هامة بني هذه الحركات ذات الطابع املحيّل مع أّن بعض 

التي  املظاهرة  حال  هو  مثلام  للتحرّكات  مؤّسسة  قل  بل  جامعة  كانت  املبادرات 

انتظمت أمام مبنى الربملان يف أكتوبر 2012 ضّد استكشاف واستغالل الغاز الصخري 

)وتلتها املظاهرة التي دعت لها مجموعة »أوقفوا الغاز الصخري يف تونس«(. بعض 

لحركة  الحال  هو  كام  عاملية  ديناميكيات  مع  عالقات  نسجت  األخرى  الحركات 

لقاءات  اللتان شاركتا يف  بقابس«  التلوث  »أوقفوا  باملنستري« وحركة  التلوث  »ضّد 

تنتظم مبوازاة مؤمترات  التي  البديلة  الفضاءات  أو يف  العاملي  كاملنتدى االجتامعي 

الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة حول التغيريات املناخية عىل وجه الخصوص 

) COP 21 et 22(

أجوبة السلط والجهات املسؤولة عىل التلّوث

غالبا ما تُجابه الحركات املناهضة للتلّوث بالتّجاهل من قبل السلط لكّنها ميكن أيضا 

العنيف لقوات  التدخل  إثر  . ففي سنة 2012 ُجرح متظاهرون  بالقمع  تُواجه  أن 
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الرشطة وُحكم عىل أربعة منهم بعقوبة سجنية سنة 182015، وواصلت الحركة يف 

املطالبة بإطالق رساحهم بعد عام من سجنهم )حسب ُمعطيات املرصد االجتامعي 

التونيس(.

ويف الحوض املنجمي وصلت العقوبات التي طالت شباب الحركة إىل عرش سنوات 

سجنا19 إثر مشاركتهم يف التظاهر احتجاجا عىل التلّوث وعىل احتكار املاء من طرف 

رشكة فسفاط قفصة. ويرتافق هذا التجريم للحركات االجتامعية وللمناضلني بضعف 

أن  ويحدث  املُحتّجني.  الصحافة مساندة ملطالب  تكون  قلاّم  إذ  االعالميّة  التغطية 

االستبدادية  الألجهزة  مخلّفات  سلوك  إىل  أنفسهم  التلّوث  عىل  املسئولون  يلجأ 

بالعديد من  املُلّوث  القلعة الصغرية حيث تقّدم صاحب املصنع  مثل ما حصل يف 

الشكاوى ضّد النشطاء مركّزا دعواه عىل »استعامل تقارير ذات معلومات ُمدلّسة« 

رغم أّن املعلومات قد وردت يف تقرير رسمي-عمومي. والهدف من استعامل هذه 

شهر  ففي  عزميتها.  لتثبيط  االجتامعية  الحركات  عىل  الضغط  هو  امللتوية  الطرق 

التلّوث  »أوقفوا  حركة  عليه  حصلت  الذي  املبديئ  الرتخيص  ُسحب   ،2016 أكتوبر 

بقابس« يف آخر لحظة بينام كانت هذه األخرية بصدد التحضري لتنظيم منتدى حول 

البيئة مبناسبة حلول أودييس ابن بطوطة للبدائل بتونس. ويستنكر بعض املناضلني 

العمل  العاطلني عن  الناشطني  املتمثّلة يف تشغيل  الزبونيّة واملحسوبيّة  املاُمرسات 

من  والعديد  التونيس  الكيمياوي  املركّب  أنشأها  هياكل  )هي  البيئة«  »رشكات  يف 

املُتسبّبني يف التلّوث عىل املستوى املحيّل ومواطن الشغل فيها غالبا ما تكون صوريّة( 

كام يستنكرون ما يُدفع من متويل للجمعيّات املحليّة لتقديم بعض التنازالت عن 

مطالبها ذات الصبغة البيئيّة.

وأخريا، حتّى وإن افتتحت السلطات املحليّة قناة للتفاوض مع املناضلني فإنّها تبقى 

القرار  الحاد لالختصاصات وضعف سلطة  التمركز  إيجاد حلول بسبب  عاجزة عن 

من ناحيتها. كام أن التفاوض مع الوزارة ال ميكن أن يكون مثمرا بسبب التحويرات 

الوزارية املتكّررة وغياب اإلرادة السياسية. وهكذا نادرا ما تؤّدي اإلجراءات املتخذة 

والوعود املقّدمة إىل القضاء عىل مشكل التلّوث. 

وإن   )2006 سنة  إىل  املطالب  هذه  )تعود  املنستري  مدينة  يف  الحركة  مطالب  إثر 



انطلقت فعال أشغال تنظيف الخليج من التلّوث سنة 2017 إالّ أنه مل يقع النظر يف 

األسباب الهيكلية للمشكل إىل حّد الساعة )إنشاء محطّة تطهري جديدة ونظام جمع 

ومعالجة وإعادة استخدام املياه املستعملة يف صناعات النسيج(. 

وميكن أن يكون الهدف من بعض االجراءات وقف االحتجاجات ففي القلعة الصغرية 

عىل سبيل املثال، طالبت الوكالة الوطنية لحامية املحيط من صاحب املصنع الناجم 

الغازات  انبعاث  من  للتقليل  مبصفيات  يجّهزها  وأن  مواقد  يشيّد  أن  التلّوث  عنه 

السامة لكن املناضلني يشّكون يف تقيّد صاحب املصنع مبطلب الوكالة كام يشّكون يف 

أن تكون التجهيزات املوعودة فّعالة.

ماّم  أخرى  إىل  جهة  من  التلّوث  نقل  يف  املُقرتحة  الحلول  بعض  تتمثّل  وبالنهاية، 

بالنسبة  الحال  هي  كام  املقصودة  الجهة  يف  جديدة  اجتامعية  رصاعات  يثري  قد 

للرشكة الصناعية للحامض الفسفوري واألسمدة-سياب )صفاقس( التي يُعتزم نقلها 

إىل املظيلة قرب قفصة ماّم أّدى إىل تظاهر املتساكنني يف شهر جانفي 2016 رفضا 

لهذا القرار )معطيات املرصد االجتامعي التونيس(

أّما سّكان وذرف التي تبعد 17 كم عن قابس فقد تظاهروا يف شهر فيفري 2017 ضّد 

تخزين نفايات الفسفاط )ماّدة الفوسفجبس( التي تُرمى عرض البحر قرب حّي شّط 

السالم بقابس. هذه القرارات عالوة عىل أنها ال متثّل حلوال للمشاكل البيئية تُباعد 

إمكانيّة حصول التضامن بني مختلف الحركات )صفاقس واملظيلة عىل سبيل املثال(، 

بل هي تُهّدد نفس هذه الحركات باالنقسام )كام هو الحال بقابس(.

هوامش

 » Sur les jalons d’une lutte et d’une » culture « militante «, Zoé Vernin,   1 
 Août 2016, blog Vues d’Europe et d’ailleurs :

http://emi-cfd.com/echanges-partenariats/?p=9163

https://ftdes.net/rapports/fmjsc2016.pdf     2 

 http://taharour.org/?revolutions-arabes-et-environnement-le-peuple-veut-l-eau-au-robinet   3



 M. El Bouti » L’Observatoire Tunisien de l’Eau met en garde contre une »révolte de  4
 la soif« «, aout 2016, Huffpost Tunisie

 Y. N. M., » Kasserine : Des citoyens manifestent contre la détérioration de     5
l’environnement « , avril

https://nomadredeyef.carto.com/me 2015, Kapitalis 6

 N. El Houda Chaabane, » La décharge de Borj Chakir : Mirage de la » vie   7
décente pour tous «, mars 2015, Nawaat

 H. Chennaoui, » Des ordures pourrissent la vie des Djerbiens ! «, juillet    8
 2014, Nawaat

 V. Szakal, » Gestion de l’oasis à Jemna, un projet contre la politique de  9 
l’Etat «, Sept 2016, Nawaat

 N. Akari, » Pollution : Baie de Monastir à Ksibet El Mediouni, un »triangle de la     10
 mort« «, sept 2013, Nawaat

 » Bouficha : Des protestataires bloquent la route nationale N°1 «, sept.  11 
2016, Jawharafm

 » Sit in dans la localité de Ouadi Al Ghar contre la pollution «, sept 2016,  12 
Directinfo

 » Menzel Bourguiba : Les habitants révoltés contre la pollution «, mai 2016,   13 
 Webdo

 H. Hamouchène, » Au large de la Tunisie, l’archipel des Kerkennah souffre   14 
 des effets du changement climatique de l’industrie pétrolière et de la répression «, 

 juin 2016, Observatoire des multinationales

 S. Sbouaï, » Kairouan : Un forage pétrolier provoque la colère des  15
 habitants «, Juillet 2013, Nawaat

» Le désastre écologique de la baie de Monastir, 2013, FTDES : http://ftdes.  16
net/rapports/desastreecologiqueMonastir.pdf

 Le Rural Dans la Révolution en Tunisie : Les Voix Inaudibles «, septembre  17
2013, blog Dimmer : https://habibayeb.wordpress.com/2013/09/28/le-rural-dans-la-

 revolution-en-tunisie-les-voix-inaudibles/

18 النارص بوعبيد »سجن أربعة شبان ضحيّة أزمة النفايات يف جربة«، 4 فيفري 2015، كابيتاليس. 

19 هندة الشناوي، »الربكة : أحسن مثال عىل تهميش الحوض املنجمي«، جويلية 2014، نواة.

20



6 ديسمرب 2016 

القرصين هي أول جهة جئت إليها إلجراء لقاءات وحوارات حول املشاكل البيئية. 
وقد بدا يل من املهم شيئا ما أن تشّكل مدينة القرصين مدخال أتناول من خالله هذه 
القضية بسبب حّدة الظلم االجتامعي واالقتصادي يف هذه الجهة وصورتها التعيسة 

يف البالد التونسية.

أليست والية قرصين منوذجا تونسيّا لقانون الصمت الذي يحيط بالظلم البيئي؟ أم 
هل تحمل اسام آخر؟ إنها يف كلمة أمنوذج عن وضعيّة البيئة يف الجهة، وضعية تُفاقم 
من حّدة الهشاشة الكبرية وتكشف يف نفس الوقت منطق الحكم القائم عىل البحث 

عن الربح واستغالل النفوذ

الذهاب إىل تونس عرب سليانة : بإمكان البيئة أن تنتظر

اغتنمت فرصة ذهاب صديق يل إىل القرصين ألرافقه وأتابع معه عملية التحقيق 
الفرع املحيل  الجمعيات واملناضلني مع  إنجازه عدد من  انطلق يف  الذي  املواطني 
ملنتدى الحقوق االجتامعية واالقتصادية من أجل معرفة سبب تجميد مرشوع تحّول 
قسم االستعجايل مبستشفى الجهة الذي يوجد يف حالة كارثية إىل مستشفى جامعي1.
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إىل  تقلّنا  التي  الحافلة  نافذة  زجاج  عرب  أنظر  وأنا  استثنائية  لهفة  تغمرين  كانت 
عن  تحولها  ويكاد  أفكاري  يزاحم  الطبيعة  إرشاق  الطبيعية:  املناظر  إىل  القرصين 

وجهتي النهائية وما سأقوم به يف ما يخّص إشكاالت الوضع البيئي.

مدينة القرصين من أكرث الجهات عرضة للتهميش يف تونس. يف ما قرأته وسمعته 
عنها تلتصق بصورتها دوما صفة »مسكينة« إذ هي فقرية وضحيّة يف نفس الوقت 
وجّل األرقام تؤكّد ذلك. عىل أن رقام واحدا كفيل بالتدليل عىل وضعها : فهي تحتّل 
البالد  تعدها  التي  لألربع وعرشين والية  الجهوية  التنمية  األخرية يف مؤرّش  املرتبة 
التونسية. وقد وردت هذه األرقام يف تقرير حكومي لسنة 2012 يُعني بجودة الحياة 
والصحة والرتبية والتشغيل الخ. وازدهرت عمليات التهريب عىل الحدود الجزائرية 
للبقاء  اقتصاديّا  نشاطا  ُعّدت  أنها  حتّى  األخرية  العرشيات  خالل  ملحوظ  بشكل 
وكسبت قبوال اجتامعيا لدى املتساكنني و«تسامحا« من الدولة التي ال يُستبعد أنها 

كانت تتقاسم أرباح »الريع الحدودي« 2 

وكغريها من املناطق املحرومة خرجت مدينة القرصين أيضا يف ديسمرب 2010 لتعرّب 
الكرامة. وقبل  التنمية وال  ال  لها  توفّر  التي مل  بن عيل  عن سخطها عىل سياسات 
برصاص  القرصين  العديد من مواطني  النظام يف 14 جانفي 2011، سقط  سقوط 
الجيش والرشطة. وجعلت أحداث القتل من القرصين أحد معاقل االنتفاضة األكرث 

تعرّضا للقمع، »والجهة شهيدة الثورة«

من  تونس  فيه  انخرطت  الذي  االنتقالية  العدالة  مسار  إطار  الثورة ويف  غداة 
أو  بأفراد  األمر  تعلّق  سواء  للضحايا  األرضار  وجرب  واالعرتاف  الحقيقة  أجل كشف 
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االستقالل- إىل حدود سنة 2013،  -تاريخ  املمتّدة من 1955  الفرتة  مبجموعات يف 
»الجهة  بعنوان  والكرامة  الحقيقة  هيئة  إىل  ملفها  بتقديم  القرصين  جهة  بادرت 
الضحية«3 ويهدف امللف إىل إبراز معاناة الجهة من التهميش املُمنهج ومن اإلقصاء 
أُرفق  واإلقصاء  التهميش  وقائع  الدولة. وإلثبات  واالقتصادي من طزف  االجتامعي 
امللف باملؤرشات االقتصادية واالجتامعية الخاصة بوالية القرصين مقارنة باملعّدالت 
الوطنية أو بجهات أخرى. فاألرقام التي تكشف الحيف بني الجهات مفزعة خاصة يف 
ما يخّص البطالة حيث ترتفع نسبتها يف جهة القرصين إىل 26.2% بينام يبلغ املعّدل 
الوطني %17.6. واليوم أصبح ملف الجهة تحت أنظار هيئة الحقيقة والكرامة ومن 
الضحيّة.  للجهة بصفة  االعرتاف  إذا وقع  الرّضر  التكّهن مبآله وبطرق جرب  الصعب 
عىل العموم، جهة القرصين هي التي افتتحت باب املبادرة نحو االعرتاف مبفهوم 
»الجهات الضحية« يف تونس وهي إحدى الرائدات يف العامل التي تتوّجه إىل مؤّسسات 

العدالة االنتقالية بناء عىل دوافع اقتصاديّة واجتامعية4.

يف األثناء مل تلحظ وضعية الجهة تحّسنا منذ سنة 2011 ماّم أفىض إىل خيبة األمل 
واالحساس بأن الثورة وشهدائها مل يغرّيوا شيئا من واقع الجهة هو إحساس منترش 
تتواصل  إذ  املحليّة  الحركات  خالل  من  عنه  التعبري  ويتواصل  األهايل  عند  بكرثة 
احتجاجا عىل  يومنا هذا  إىل  الوالية  مقّر  وأمام  التشغيل  وزارة  أمام  االعتصامات 
إىل  العمل  عن  العاطل  الشباب  املرّات  عديد  يف  دفع  اليأس  أّن  حتّى  الالمباالة. 
اإلرضاب عن الطعام وخياطة أفواههم واإلعالن وحتى محاولة االنتحار جامعيا وهو 

ما أّدى أخريا إىل تعريض حياة العديدين إىل الخطر5 

يوم 16 جانفي املايض، تُويّف الشاب رضا اليحياوي، وهو متحّصل عىل شهادة عليا،  
غضبه  عن  ليعرّب  الوالية  مقر  أمام  كهربائيا  عمودا  تسلّق  أن  بعد  مأسوي  بشكل 
وحنقه بعد أن تّم يف اليوم نفسه سحب اسمه من قامئة املنتفعني بالتشغيل دون أي 

تفسري بينام كان ينتظر أن تحّقق الوالية وعودها بتشغيله.6

املظاهرات عىل مدى  اشتعلت  والفساد  للبطالة  الجديد  الشهيد  وفاة هذا  وغداة 
الوالية  املدينة والجهة عموما وامتّدت أيضا إىل  الحداد يف  املوالية7 يف غمرة  األيام 
املجاورة –سيدي بوزيد-وإىل تونس العاصمة. وتواترت االشتباكات مع قوات الرشطة 
وأسفرت عىل العديد من الجرحى مرّة أخرى ماّم حدا بوزير الداخليّة إىل إقرار منع 

23



الجوالن ليال يف كامل املدينة بناء عىل حالة الطوارئ بسبب التهديدات االرهابية8 
يف البالد. 

الحركات االجتامعية أو  الطوارئ يف تونس حجة مناسبة ل»تطويق«  شكلت حالة 
لزجرها يف مناخ ما بعد الثورة وإثر الهجامت اإلرهابية. ووفق العديد من الشهادات 
اإلرهايب   الخطر  للجهة مع  الفعيل  التعايش  فإن  الخصوص،  القرصين عىل وجه  يف 
يعطي لهذه الحجة قوة إقناع كبرية. فمنذ عّدة سنوات تتواتر االشتباكات بني قوى 
الجيش والخاليا اإلرهابية يف جبال الجهة ماّم يجعل من القرصين ضحية مضاعفة 
مرّة أخرى: فهي من جهة ضحية اإلرهاب الذي تسبّب يف موت مدنينّي وهي أيضا 

عىل األرجح ضحية رهانات أمنية الحتواء التحركات االحتجاجية. 

من خالل بلّور الحافلة كنت عىل ما أظّن أحاول أن أتبنّي من البانوراما رموزا بإمكانها 
تقليب  من  الجدوى  عن  أتساءل  كنت  القرصين  إىل  زياريت  ملعنى  أن تطمئنني 
البيئية التي تعيشها ولو أّن  أوجاعها وأسبابها املرشوعة من خالل مدخل املشاكل 
الطريق كانت رائعة وخالية من أّي مؤرّش عىل املشكلة، ويف املقابل هذه املناظر 
الطبيعية الخالية من الناس واملساكن كانت ُحبىل بكّل االحتامالت وقد مالت األلوان 

إىل الوردي قبل أن يخيّم الظالم عىل املدينة ساعة وصولنا.

يف اليوم املوايل قابلت »أمان« وهو صحفّي ومنّسق الفرع الجهوي ملنتدى الحقوق 
إشكاالته  وكّل  القرصين  يف  العام  الوضع  عن  يل  وحىك  واالقتصادية  االجتامعية 
املتشابكة واملتداخلة. وبالفعل مل يكن هناك أّي حراك منظم من أجل البيئة رغم 
أن املشكل موجود حقيقة، لذلك ليست املسألة مجرّد مدخل بل هي أحد وجوه 

التهميش الذي تعيشه القرصين. 

مصّب فوضوي وحيد أو رمز االختالل بني الجهات

انطلقنا من املقهى يف وسط املدينة نحو مصّب الفضالت العشوايئ الذي كان أمان 
املحاذية  املساكن  من  واحد  كيلومرت  من  أقل  بعد  عىل  قليل.  قبل  عنه  يحّدثني 
للمصّب، كلاّم اقرتبنا من هذا الفضاء املمتد يصبح الهواء خانقا ويحيلك من الوهلة 
األوىل إىل االضمحالل والفوىض. الفضالت التي تُجّمع وتُحرق يف الهواء الطّلق تغطّي 

األرض القاحلة التي تلّونها بقايا البالستيك تارة والرماد املسّود أحيانا. 
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املتعفنة  األكداس  من  مرتين  حوايل  إىل  ارتفاعها  يصل  متناثرة  أكواما  العني  ترى 
املتكّونة من فضالت منزلية ونفايات طبية ومن جثث املاشية. ويحّدثني »أمان« 
عن تلّوث الرتبة والنباتات وأيضا عن التلّوث والتسّمم الذي يطال مياه القنال الذي 
الهواء وإىل  ميّر غري بعيد أسفل املصّب كام يثري املشاكل الصّحية املرتبطة بتلّوث 
للّرعي. هذا  مكانا  املصب  من  تتّخذ  التي  الحيوانات  تنقلها  التي  األمراض  انتشار 
املصب الذي تُرك أمره »ألقدار الطبيعة« يف ظّل غياب حلول أخرى ليس الوحيد 

يف املدينة. 

توّصلت  2012و2013  بني  البيئة  ووزارة  العاملي  البنك  بني  مشرتكة  دراسة  أّن  مع 
إىل غياب كيّل ملصّب عمومي للنفايات يف كّل والية القرصين وأن دراسة الحقة قد 
حّددت مكانا محتمال ملصّب يخضع ملُراقبة الوالية والبلدية ووزاريت الصحة والبيئة 
أيضا  املصادقة عليها  القرصين قد وقع  وأن دراسة جدوى ملصّب يف أحواز مدينة 
ولكن مل يقع نرشها حسب شهادة »محمد« أحد مواطني القرصين الذي قابلته يف 
اليوم املوايل لزياريت للمصّب. وكان محّمد عىل علم مبشاريع الوالية من خالل عمله 
نقله منها بسبب تشهريه ببعض ملفات  ثّم  فيها ملّدة سنوات قبل أن يقع طرده، 
الفساد بينام تتمّسك الجهات الرّسمية بأّن تجميد مرشوع إنجاز املصّب العمومي 

يعود إىل عائق »مايّل«.
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رشكة الحلفاء : عنوان لظلم مرتاكم... أو كيفأصبحت املدينة رهنية

سلكنا طريق العودة إىل وسط املدينة وتوقّفنا عند جرس ميّر من تحته واد »أندلو« 
الذي تسقي مياهه املائلة إىل اللون األصفر األرايض الفالحية املجاورة وخاّصة أشجار 
الذي استقّر يف  الكلور  التي مررنا بها وتنبعث منه رائحة كياموية مرّدها  الزيتون 
به مصتع بوسط  يقوم  الذي  املُعالجة  املياه غري  أمان ذلك بترصيف  القاع ويفرّس 
املدينة يف الوادي ويصيف أنه قبل ذلك كان يوجد الزئبق الذي حّجر استعامله يف 

تونس سنة 1998.

مؤّخرا قامت جمعية »انقذوا البيئة« بدراسة لقيس خطورة هذا النوع من التلّوث 
يف مدينة القرصين وتوّصلت إىل أن نسبة الزئبق يف إحدى عرش نقطة من العينات 
مازالت تفوق 70 مرّة املعيار املسموح به كام أّن نسبة تواجد الكلور تفوق 8 مرّات 

املعّدل املعمول به يف تونس9. 

إىل  ميتّد  وإمّنا  السطحية فحسب  املياه  يسّمم  ال  املصنع  الناجم عن هذا  والتلّوث 
املياه الجوفية وإىل الرتبة. أضف إىل ذلك أن الواد يصّب يف نفس القنال الذي يربط 
القرصين مبدينة سيدي بوزيد ماّم يجعل أرضاره عىل األرايض الفالحية بوجه خاّص 
متمّددة وظاهرة للعيان يف »اللون األزرق ألشجار الزيتون« أو »يف حجم السلطة غري 
املتناسب عىل بعد عّدة كيلومرتات« ويضيفمحّديث أّن »املساحة املترّضرة من التلّوث 
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الناجم عن املصنع تبلغ حوايل 250 مرت مربّع يف السنة« وأن األرضار متتّد أيضا إىل 
تربية املاشية حيث »هلكت قطعان من الخرفان بعد أن رشبت من ماء الواد«10.

مل يشّهر الفالحون بتاتا بأرضار التلّوث وال يريدون الحديث إىل وسائل اإلعالم التي 
تهتم بوضعية البيئة. ويبدو أن األمر وصل مؤّخرا إىل االعتداء بالرضب عىل بعض 
الفالحني  الكتابة حول املوضوع ويرشح »أمان« سلوك  الصحفيّني كتنبيه إىل مغبّة 
أّول حلقات  تلك  تسّممه.  الضوء عىل  أُلقي  ما  إذا  إنتاجهم  مقاطعة  بخوفهم من 
ليسوا  الفالحني  أن  ولو  التلوث  القرصين حول مصادر أرضار  املعروفة يف  الصمت 

الوحيدين الذين استكانوا إىل الصمت.

نقرتب شيئا فشيئا من الّدخان األسود الذي يدلّنا عىل الطريق نحو املصنع يف قلب 
املدينة.  وراء األسوار، توجد الرشكة الوطنية لعجني الحلفاء والورق، املعروفة باسم 
 : وطنيتني  رشكتني  اندماج  إثر   1980 سنة  إنشاؤها  وقع  والتي  الحلفاء«  »مصنع 
الحلفاء  لورق  التونسية  والرشكة   )1956 سنة  )أنشئت  للسليولوز  الوطنية  الرشكة 
)أنشئت سنة 1968(11. وتُعترب الرشكة مصدر تشغيل أسايس يف الوالية إذ تعّد بني 
400 و900 عامال وإطارا دامئا )حسب مصدر املعلومات( وتوفّر العيش لحوايل 8000 
الحلفاء يف  نبتة  بجمع  يقومون  الذين  القاّرين  غري  العاملني  احتسبنا  ما  إذا  عائلة 
مختلف الواليات الواقعة يف غرب البالد. وألن إنتاجها ُموّجه إىل التصدير فحسب 
للرشكة صفة احتكاريّة يف سوق صناعة الحلفاء يف تونس. لكن يبدو أنها تشكو عجزا 
ماليّا وأنها قد ُجرّدت من نشاط إنتاج الورق منذ اندالع الثورة كام يبدو أنها كانت 
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ستباع إىل أحد أفراد عائلة بن عيل قبل 2011 ماّم جعل نشاطها ُمعلّقا. و يعرّب بعض 
مواطني القرصين عن خوفهم من التفويت يف الرشكة للخواص يف املدى املتوّسط. 
ويبدو أيضا أن هناك مشاكل ترصّف خطرية ونقص متواتر يف مخزون الحلفاء. ويف 
القرصين يُفرّس انخفاض محصول الحلفاء بقرار الرشكة تغيري عقود العاملني يف جمع 
الحلفاء إىل »عقود حضرية« وهذا النوع من العقود يتميّز بالهشاشة وال يوفّر تغطية 
لعملهم.  الشديدة  الصعوبة  رغم  يتقاضونه  العامل  كان  ماّم  أجرا  وأقّل  اجتامعية 
الورق. وهناك فيديو ترويجية  لذلك أصبح نشاط الرشكة يقترص عىل صنع عجني 
االنتاج من جمع  مراحل  تعطي ملحة عن  والورق  الحلفاء  لعجني  الوطنية  للرشكة 

نبات الحلفاء حتّى تصفيفها وتغليفها12.

تستخدم الرشكة الكلور لتبييض عجني الورق، وتحتاج هذه العملية إىل وحدة تحليل 
والكلور  الهيدروكلوريك والصودا  )حامض  سامة  مواد  استعامل  تستوجب  كهربايئ 
السائل عىل وجه الخصوص( وهي نفس املواد التي نجدها بعد ذلك يف واد أندلو حيث 
تُلقى مياه الرصف دون معالجتها. ليست هذه ال مياه امللوثة سوى إحدى أبرز عالمات 
تقادم اآلالت واملعّدات وانتهاك الرشوط الّدنيا لإلنتاج وإنعدام الشفافية الكيّل والفشل 
التقني. ففي شهادة له حول رشكة الحلفاء منذ وقت وجيز،13 تحّدث أمان عن الصعوبة 
الكبرية يف التواصل مع املسؤولني للتحاور معهم أو الوصول إىل معلومات موثوقة بعد 
العناء الذي جابهه للقيام بزيارة للرشكة تحت رقابة شبه عسكرية. ويواصل أمان قائال 
: »ظروف العمل صعبة للغاية بل قل خطرية عىل العاملني يف الرشكة. فاآلالت قدمية 
وال يشء يحمي العملة املُعرّضني ألرضار املواد السامة عرب استنشاقها أو ملسها ولكن ال 
أحد قبل أن يقّدم شهادة عن ظروف العمل وال حتّى طبيب الرشكة، ومن ناحيتي فقد 

تعرّضت للتهديد عن طريق عديد املكاملات الهاتفيّة مجهولة املصدر« 
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يبقى إذن نفس الصمت سيّد املوقف داخل املصنع ولنفس السبب : الخوف من 
أنه وقع فصله النّه  الذي يبدو  املُهندسني  العمل فيها مثل ما حصل ألحد  خسارة 

»تكلّم كثريا«. 

حّي الخرضاء الشعبي املتاخم للرشكة هو الضحية األوىل لتلّوث املاء والهواء.

عىل  والجمعيات  املتساكنني  وتحفظ  حذر  يغلب  عموما  املدينة  كل  يف  كام  »هنا 
حسب  الرشكة«  عىل  يتوقف  العائالت  من  الكثري  فدخل  البيئي  بالوضع  التشهري 
تتمّسك مبساهمتها  التي  الرشكة  ابتزاز  السّكان يف مواجهة  ماّم يضع  »أمان«.  رأي 
أمام  أخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من  القرصين  اقتصاد  وخاّصة  التونيس  االقتصاد  يف 
إعالنات الحكومة بأن معّدات الرشكة للتطهري ولحامية الهواء »كافية« رغم وجود 
عديد التقارير التي قامت بها جهات مختلفة ومنها بالخصوص التقارير التي أعّدتها 
الوزارة سنة 2013 وتقرير GIZ سنة 2015 وتقرير جمعية »أنقذوا البيئة« يف 2016 

والتي أقرّت كلّها وجود املشكل وانتهت إىل بعض وعود االستثامر . 

وارتفاع  »الربو  أمراض  إىل  لتعرّضها  القضاء  أمام  التي رفعت شكاوى  العائالت  أما 
ضغط الدم واضطرابات القلب والرسطان واألمراض العصبية ىف بعض األحيان14 فهي 
تتّسم بالشجاعة يف مناخ عام يغلب عليه االنكار والضغوطات التي »طالت حتّى 
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مسؤولياته  بحكم  أشغاله  يف  املشاركة  ملحّمد  تسّنت  الذي  الرشكة«  إدارة  مجلس 
أّن  يبدو  أنه  إالّ  نتائج  عن  تُسفر  مل  القضائية  الدعاوى  أّن  ورغم  هناك.  القدمية 

»عددها بصدد التزايد«.

ليس هناك نقص يف املوارد بل ان البنى التحتية وسوء الترصّف فيها هو ما 
مينع الحصول عىل املاء الصالح للرشاب

توّجهنا ظهر اليوم نحو أماكن باملدينة تشكو عىل نحو خاّص من مشاكل الحصول عىل 
املاء الصالح للرشاب. مررنا أوال بالحّي املحاذي للمستشفى الذي مل ينج هو أيضا من 
انقطاع املاء باستمرار. ثّم سلكنا الطريق املؤدية للمساكن املحاذية للمدينة حيث 

يتظاهر السّكان ويغلقون الطّريق مطالبني بتزويدهم باملاء مثلام أخربين »أمان«.

السلطات  أن  »أمان«  يقول  للرشب  الصالحة  املياه  توزيع  مبشاكل  يتعلق  ما  ويف 
تتحّجج بانتظام باملشاكل التقنية وتؤكد يف ترصيحاتها الرسمية عىل »ضعف قدرة 
مضّخات املاء بسبب قدمها« ماّم يؤثر أيضا عىل نوعية املياه املُوزعة إذ »ترتّسب فيها 
كّميات كبرية من الحديد« حسب ما اعرتف به أحد املسؤولني يف الرشكة الوطنية 
الستغالل وتوزيع املياه ومسؤول جهوي يف الصحة. ويحّدثني »أمان« عن مرشوع 
طريق غري بعيدة عن هذا الحّي تسبّب مؤّخرا يف قّص القنوات ماّم حدا بالفالحني 

إىل التظاهر واالحتجاج عىل ملوحة يف املياه املوزعة مل يالحظوها من قبل.

يف ملف »القرصين، الجهة الضحية« قُّدر ربط السّكان بشبكات املاء الصالح للرشب 
ب %27 مقابل معّدل وطني يبلغ 1556%. 

وبنّي تقرير مصّور حقائق ووضعيات مختلفة لغياب أو لنقص البنى التحتية لتمكني 
مختلف جهات املدينة من الّربط بشبكة املاء الصالح للرشاب : الحفر العشوايئ ونقل 
املياه يف شاحنات-صهاريج وعدم التساوي يف الحصول عليها وافتقادها ملواصفات النقل 
السليم وسعرها املرتفع، ماّم دفع السّكان إىل مغادرة القرى ضحيّة العطش16.  وحسب 
نفس التحقيق ليس هناك نقص يف املوارد املائية : فقد جاء يف تقرير حديث للمندوبية 
الجهوية للتنمية الفالحية بالقرصين، أن الجهة تتوفر عىل موارد مائية هامة تُقّدر ب 
271 مليون مرت مكعب يف السنة إضافة إىل وجود 29 مائدة مائية سطحية اثنتان منها 

مشرتكتان مع جهتي الكاف وسيدي بوزيد مع 29 مائدة مائية جوفية17.
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ترتاكم مشاكل غياب ونقصان املاء ومشاكل البيئة ويغّذي أحدها اآلخر كام تتفق 
إدارة  التحتية ويف  البنى  توفري  والفشل يف  التقصري  استقيناها عىل  التي  الشهادات 
خدمات التطهري حيث ال يوجد غري محطّتا تطهري يف كامل والية القرصين. ويتواصل 
توجيه االتهام إىل الّديوان الوطني للتطهري الذي كان يعد يف كّل مرة بالقيام بأشغال 
صيانة وترميم دون أن يفي بوعوده. فإذا كان املبدأ هو استعامل املاء بعد معالجته 
اليوم هو أن املياه التي وقعت معالجتها تختلط يف نفس  وتطهريه فإّن ما يحصل 
الدويل  البنك  أبدى   2012 سنة  يف  و  الحلفاء.  ملصنع  املعالجة  غري  باملياه  القنال 
وصندوق متويل ملحق بسفارة الّسويد عن استعدادهام لتدارك النقص الذي تشكو 
منه عديد معتمديّات الجهة لتفريق شبكات املياه املعالجة عن شبكات املياه غري 
املُعالجة يف حدود 25 مليون دينار. ويبدو أّن الّديوان الوطني للتطهري قد تحّصل 
عىل هذا التمويل دون أن يقوم باألشغال وهو اليوم ُمطالب بإرجاع هذا املبلغ إىل 
املمّولني. ويرّبر الّديوان عدم إنجازه لألشغال بوجود »مشاكل عّقارية« حالت دون 
إنشاء محطّات تطهري جديدة. بينام يرى »محّمد« أّن هذا التربير ال يستقيم مبا أنه 
توجد أراض غري فالحيّة وأنّه حتّى يف هذه الحالة تتمتّع الوالية بسلطة تحويل صبغة 

العّقار استنادا إىل الحاجة امللّحة للتزّود باملاء. 

أيضا  هي  البيئة  مجال  يف  »التسويات«   : القريوان  عرب  تونس   - القرصين 
تسويات اجتامعية واقتصادية
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أو  املصنع  فضالت  مبصّب  األمر  تعلّق  سواء  وتكرارا  مرارا  يُعاد  السيناريو  نفس 
بخدمات التزّود باملاء : العجز التقني واإلداري و عدم احرتام اآلجال والشكوك حول 
الذين  األشخاص  شّجعت  التي  األسباب  نفس  وهي  املايل،  الترصّف  وسوء  الفساد 
قابلتهم عىل القيام بتحقيق مواطني يف مسألة مستشفى القرصين. وال تقترص قامئة 
املشاريع غري املُنجزة عند هذا الحّد: هناك تقرير يرّجح وجود 1900 مرشوع مل تر 

الّنور تُقّدر قيمتها مبليار من الّدنانري81.

وهكذا تتضاعف معاناة السكان من خالل املشاكل البيئية وما صمتهم إالّ دليل عىل 
وضعهم أمام معادلة أُريد لها أن تكون مستحيلة مفادها أن ال مكان لتمتّع الجميع 

بحقوقهم االقتصادية واالجتامعية. 

بني  من  هو  األخرى  مواجهة  يف  الواحدة  والفالحة  والصناعة  والصحة  وضع  إّن 
البيئي ويفصح عنها باستمرار، ويف انتظار سياسات  الجدليّات التي يكشفها الظلم 
شاملة ومندمجة يزداد الوضع البيئي تأزّما وتتقلّص إمكانية إيجاد البدائل. وإن تجد 
كل هذه املظامل البيئية يف القرصين صعوبة يف تبّنيها وإدانتها من طرف الحركات 
الوعي بها أو بطابعها املستعجل، فهناك الخوف  االجتامعية فليس مرّد ذلك عدم 
سكان  يعد  مل  إذ  الحياة  قيد  عىل  للبقاء  الحالية  الرشوط  تحرّكها  التي  والخيارات 
أبسط  لهم  ستحّقق  العمومية  السلط  بأن  يثقون  لنفسهم،  تُركوا  الذين  القرصين، 

احتياجاتهم التي ترتاوح سلوكها بني التهميش حينا وخيانة التزاماتها حينا آخر.
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صفاقس :
فلنغلق المصنع لتنمية المدينة !   

18 جانفي 2017

تحّولت يف وقت الحق خالل فصل الصيف إىل صفاقس. وعىل النقيض من القرصين 

تُعّد والية صفاقس ومدينتها من الجهات التي بلغ فيها التطور درجات عالية عالوة 

عىل وجود حراك ضّد التلوث ما فتئ ينمو يف املّدة األخرية.

الرشكة  عن  الناجم  التلوث  النضال ضد  من  قوته  السياب«  »اغلقوا  يسمتّد حراك 

الصناعية للحامض الفسفوري واألسمدة وهي رشكة متفّرعة عن املركب الكيميايئ 

كام  الحراك  نشأ  وقد   .1952 سنة  منذ  صفاقس  مدينة  بجنوب  استقرّت  التونيس 

اآلثار  وتتعّدى  قدمية  يثريها  التي  املشاغل  كانت  وإن  الثورة  بعد  اليوم  نشهده 

الحاسمة للتلّوث الذي تسبّبت فيه الرشكة.

»الجميع يريد الرّحيل من صفاقس ألّن العيش فيها أصبح مستحيال«

بني  بكرثة  منترشة  ضحّية  مدينة  صفاقس  من  تجعل  التي  الجهوية  »الرسديّة 

سكانها« حسب محمد املناضل يف جمعية ايكولوجيا خرضاء وهو ليس أول مواطن 

الجهويّة.  »اللّحمة«  هذه  لحضور  أتهيئ  مل  لكّنني  لشهادته  أستمع  صفاقس  من 
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اإليجابية«  »الّناحية  يف  موقعها  صفاقس  تحتّل  الجهات  بني  االختالل  ناحية  فمن 

يرتكز  الثاين بعد تونس وهي مدينة ساحليّة  الّدميغرايف  القطب  املعادلة فهي  من 

ازدهارها االقتصادي منذ القدم عىل العالقات التجاريّة التي سّهلها ميناؤها. ويواصل 

بالفخر  عام  شعور  هناك  »صحيح...  قائال  الجهوي«  »النسيج  أسباب  رشح  محّمد 

الباكالوريا ولألقطاب  الدراسية يف مناظرة  املعّدالت  املهرة وألحسن  للعامل  مبدينة 

الجامعية املُتميزة و لألنشطة االقتصادية املختلفة ولنسبة ضعيفة من البطالة مقارنة 

بجهات تونس األخرى،الخ. وصحيح أنه من املعروف عن صفاقس اهتاممها مبجال 

األعامل أكرث من اهتاممها باملجال السيايس« 

إالّ أنّه يغلب عىل املواطنني الشعور بأنهم يدفعون مقابل متركز األنشطة الصناعية 

صفاقس  تشبه  إذ  ولصحتهم  عيشهم  لطريقة  وملحوظا  خطريا  تدهورا  بجهتهم 

االندماج  أو من حيث  بها  املنترشة  املصانع  للمدينة-املصنع سواء من حيث عدد 

الهام لألنشطة االقتصادية يف نسيج املدينة الحرضي ويف ضواحيها1 ماّم جعلها تحتل 

الجّوي، حسب  الغالف  تلّوث  التي تشكو من  املدن  الرابعة عامليا يف قامئة  املكانة 

املنظمة العاملية للصحة. و حسب رأي محمد »ليس هناك مدينة يتمركز فيها هذا 

القدر من النفايات، إذ ينجّر عن وجود وحدات معالجة كثرية العدد متركز النفايات 

واملخلفات الصناعية والزراعية«
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فصفاقس يف طليعة الجهات التي تنتج الزيتون وتستخرج منه الزيوت وهي عمليّة 

تنجّر عنها كّميات هامة من فضالت »املرجني« الضارّة )وهي مادة سائلة موجودة 

يف حبات الزيتون ويضاف لها ماء غسل الزيتون،أي ما يقارب 800000 مرت مكعب 

يف السنة، ويصعب تخزينها وهي إن مل يقع معالجتها ميكن أن تكون ُملَّوثة وُمصنفة 

مادة صناعية خطرة يف القانون التونيس( وهناك أيضا نفايات املواد الغذائية املُصنعة 

غلق  وقع  ذلك،  مقابل  الخ.  السكنية،  األحياء  تجاور  التي  النفط  حقول  ونفايات 

بها  قام  التي  واملظاهرات  الشكاوى  إثر  الّسامة  النفايات  ملعالجة  الوحيد  املصنع 

املتساكنون تنديدا باألرضار التي لحقتهم.«

وتقوم رشكة السياب بتحويل الفسفاط الذي يقع استخراجه يف الحوض املنجمي إىل 

أسمدة وحامض فسفوري )ما يعادل 80 باملائة من إنتاج السوق الوطن(. أّما إنتاج 

الفوسفوجيبس –النفايات- فيُقّدر ب –612 طّنا سنويّا(. ويف مدينة صفاقس ال يقع 

رميه يف البحر مثلام هو الشأن يف قابس ولكن عن طريق تخزينه بطريقة الرطوبة 

كام هو الحال يف املظيلة. وينجّر عن هذه الطريقة يف التخزين أكداس من الردم 

يبلغ ارتفاعها حوايل 50 مرتا ومتتّد عىل مساحة 48 هكتارا بدون أّي نوع من الحامية 

للرتبة أو للمياه الجوفية2 دون احتساب الغازات السامة التي تنفثها يف أرجاء املدينة.

مساهمتهم  بأن  اعتقادهم  بأنهم ضحية  مواطني صفاقس  إحساس  يف  يزيد  وماّم 

الهامة يف االقتصاد الوطني مل يحصلوا منها عىل آثار إيجابية يف مجال التنمية الثقافية 

والسياحية كام هو الحال بالنسبة لجريانهم يف سوسة والحاممات. »فسكاّن صفاقس 

من  السبعني  السنوات  منذ  بالحيف  يحّسون  البسيطة  عيشهم  بطريقة  املعروفني 

القرن املايض عندما تقّرر منع السباحة بسبب التلوث وتالها منع العلب الليلية يف 

الثامنينات... ماّم يجعلهم اليوم يطرحون العديد من التساؤالت.«

حاسم3، وهو مناضل بجمعية بيت الخربة يشعر باليأس أمام العدد املتزايد لشباب 

الوقت، هذا  نفس  : »يف  إنهاء دراستهم  بعد  يغادرونها دون رجعة  الذين  صفاقس 

السلوك عادي... مناخ املعيشة غري مريح باملرّة... فالشاطئ ميتّد عىل 36 كيلومرت يف 

صفاقس وال مكان للسباحة فيه يف فصل الصيف، أّما يف الشتاء فتخلو شوارع املدينة 

منذ السادسة مساء ألنه ال وجود لقاعات سينام أو مسارح وال أي نشاط ترفيهي آخر«.
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بصفاقس  الشواطئ  تاريخ  عن  بنبذة  معي  الحديث  يستهّل  أن  عىل  حاسم  وأرّص 

تفاصيل هذه  إىل  نستمع  القاتل سنة 1881. وعندما  الفرنيس  االنزال  إىل  بالعودة 

األحداث التاريخية ندرك أن الصفاقسية عاشوا أحداثا موجعة وتختزن شواطئهم هي 

أيضا أسطورة مدينة أدارت ظهرها شيئا فشيئا للبحر وللرتفيه. 

هذا االحساس بالتهميش يستند عند الكثري من سكان صفاقس وعند حاسم باألخص 

مدينة  شأن  من  للتقليل  البدء  منذ  وجدت  سياسية  »إرادة  أن  فحواها  قناعة  إىل 

صفاقس وحرص مجالها يف العمل فحسب ومنعها من كل سبل التطور والتنمية«

من إغالق مصنع إىل آخر: النضال من أجل البيئة يف صفاقس 

»أغلقوا السياب« ليست أول حركة صفاقسية تناضل من أجل غلق مؤسسة صناعية. 

بغلق  لصفاقس  واملحيط  البيئة  حامية  جمعية  مناضلو  طالب   1980 السنوات  يف 

الرشكة بقلب  اسقرّت  وقد  الفسفاط.  و تحويل  الكربيتي  للحامض  سويدية  رشكة 

املدينة وكانت أنشطتها ال تنرش األدخنة امللوثة وتتسبب يف حوادث ترّسب الغازات 

فحسب بل إنها فصلت املدينة نهائيا وبصفة قطعية عن البحر الذي تحولت شواطئه 

الشاملية إىل مصب لفضالت الفسفاط )التي تبلغ 450000 طن من الفوسفجيبس 

سنويا طيلة ثالثني عاما( 

عبد الحميد، وهو اليوم رئيس لجمعية »حامية الطبيعة واملحيط«، عرف هذه الفرتة 

لنصدح  الشجاعة  لنا  »كانت  السويدية.  الرشكة  غلق  أجل  من  النضال  يف  وساهم 

بأعىل صوتنا انهم يريدون قتلنا وخنق املدينة« وقد تقرر غلق املصنع سنة 1986 

تحت حكم الرئيس بورقيبة وتم غلقها فعليا سنة 1992 خالل فرتة حكم الرئيس بن 

عيل . وناضلت الجمعية بكل شجاعة يف مناخ كانت فيه املسألة البيئية غائبة متاما 

ُمكباّل ويرزح تحت ضغوطات  املدين  املجتمع  التابوهات وكان  تُعّد من  كانت  بل 

السلطة«. 

وقد ُولد مرشوع »تربورة«-اإلسم القديم ملدينة صفاقس- إثر غلق رشكة »األنبيكا« 

السويدية بهدف إزالة التلُوث وإعادة تهيئة الشواطئ الشاملية لصفاقس. ويقتيض 

البحر  ويف  الرتبة  يف  املُلقاة  الفوسفجيبس  كميات  تجميع  أوىل  مرحلة  يف  املرشوع 
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وتغليفه بإحكام تحت األرض لغرس األشجار أو لتغطيته بالرمال التي سيقع جلبها 

من جزيرة قرقنة.  

باألساس الختبار حصانة  النبايت هو  والغطاء  الفوسفجيبس  اىل ردم  يرمي املرشوع 

هذه الطريقة يف التخلص من أرضار الفوسفجيبس. هذه الصور التي وقع تركيبها 

منشورة يف موقع الواب ملرشوع تربورة4.

 ،1985 سنة  صفاقس  ملدينة  الشاملية  السواحل  وتهيئة  الدراسات  رشكة  أنشئت 

قبل أن يرى مرشوع تربورة النور، ويتحّول من مرشوع إلزالة التلوث إىل مرشوع 

تنموي يهدف إىل مصالحة املدينة مع بحرها. »هو فعال مرشوع للمستقبل ولكنه 

الحميد.  عبد  تعبري  حسب  وسياحي«  عقاري  اقتصادي  مرشوع  الوقت  نفس  يف 

لذا، يرتبط مصريه مبشاريع تهيئة أخرى نجد صدى لرهاناتها يف قرار غلق السياب 

سنة 2008 بال شّك.

مرشوع عمراين ىف خدمة مقاومة التلوث ؟

يقول محّمد إن الرئيس بن عيل قّرر يف السنوات 2000 اإلعالن عن مناقصة ملرشوع 

الواجهة  تونس،  بحرية  لضفاف  مشابها  املرشوع  هذا  يرى  أن  يأمل  »كان  تربورة. 

النيوليربالية للحكومة« التي تقع عىل الضفاف الشاملية للبحرية يف العاصمة. وحني 

ننظر للمسألة بعمق يكتيس هذا التشبيه شيئا من النبوءة.  

إذ أّن »ضفاف البحرية« ظهر كمرشوع تهيئة »يف قطيعة واضحة مع األسطورة السوداء 

للبحرية«5 املوصومة بكارثة إيكولوجية فبعد أشغال تطهري املنطقة خالل السنوات 

وبالّنخب«  للّنخب  الفضاء  إنتاج  مسألة  النظر  محّل  املنطقة  »طرحت  التسعني 

حسب الباحث ب.أ. بارتال، عن طريق »إنتاج التجهيزات واملعّدات املهيبة واملرموقة 

والعقارات الفاخرة الستعاملها كمقرات للعمل أو للسكنى متتاز مبكانة عالية » ماّم 

جعل ضفاف البحرية تصبح »يف أقّل من عرش سنوات تونس املال و الرتف«6. ويشّدد 

املؤلف أيضا عىل أّن »النخب الصفاقسيّة لعبت دورا رياديّا ونشيطا بشكل خاص  يف 

هذا املرشوع املتّجه أساسا إىل االستثامر الخاص. 

ما املانع إذن من محاولة إعادة إنتاج »هذا النجاح« يف تربورة ؟

39



قربها  بسبب  ملحوظ  بشكل  متدهورة  املرّة  للموقع هذه  التجارية  القيمة  أّن  إاّل 

من »املحطة-الرصيف-قفصة« للقطارات التي تجلب الفسفاط من هناك وملخلّفات 

ملاّدة  الهائل  التصدير  عمليات  تقع  أين  التجاري  بامليناء  املُلحقة  »األنبيكا«  رشكة 

الكربيت وأيضا لوجود كّل الحاويات املجاورة.

البنى  كامل  نقل  2016 »سامب3«  أفق  يف  عمراين  تخطيط  أول  توقّع   2006 سنة 

التحتية »املزعجة« نحو األراىض الجنوبية لرشكة السياب التي يجب غلقها. يستعيد 

محمد تلك الفرتة فيقول: »كانت وسائل اإلعالم يف ذلك الوقت تعلن عن نسب تلّوث 

مرتفعة بشكل غري عادي«. أما من ناحية املناضلني »فقد رّحبوا بقرار الحكومة غلق 

السياب سنة 2008 والذي يوافق مرور عرشين سنة عىل غلق رشكة »األنبيكا«، كام 

يروي عبد الحميد.

مل يجّد جديد منذ ذلك القرار. تواصل رشكة السياب حتى سنة 2016 نشاطها بطاقة 

عالية ويبقى مرشوع تربورة مجرّد وعود...

قرب املوقع، يستمّر إيداع ماّدة الكربيت املستوردة التي تجلبها العربات املقطورة 
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عرب املدينة دون أّي حامية نحو رشكات التحويل )سياب، الصخرية، قابس واملظيلة(. 

والكربيت الذي يُحّول إىل حامض كربيتي هو مكّو ن أسايس لتحويل الفسفاط إىل 

أسمدة وإىل حامض فسفوري. »لقد رفعنا األمر إىل القضاء يف هذا الشأن«، يقول 

عبد الحميد، »ألنه من املستعجل عىل املدى القريب تغطية القاطرات الحاملة لهذه 

املواد وتبيان موقع إيداعها ... ولهذا فإن مشكل«األنبيكا مل ينته متاما«.

عىل  ترتاكم  الحاويات  ألن  ملّحة  رضورة  اليوم  أصبحت  امليناء  تهيئة  أن  ويبدو 

الشواطئ القدمية التي »أصبحت مخازن ل 100000 حاوية بعد أن كان العدد ال 

يتجاوز 30000 سنة 2008« حسب قاسم. ويبدو قرار غلق السياب كام قرار توسيع 

امليناء شامل املدينة متعارضني من وجهة نظر املناضلني الصفاقسيني ألن القرارين 

التصالح مع شواطئ  البيئة وال يستجيبا لرغبتهم يف  ليسا لصالح نضالهم من أجل 

املدينة وبحرها والتمتع بها. وهكذا تتجّدد املفاوضات مع الوزارات املختلفة عىل 

وقع كّل تحوير حكومي ماّم يصيب املناضلني من أمثال قاسم بخيبة أمل »... فالقرار 

السيايس القايض بتوسيع امليناء من الناحية الشاملية أصبح شبه نهايّئ«.
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من الشاطئ إىل السياب، الحراك مستمّر

سنة 2014، انطلقت حملة للتوقيع عىل عريضة مواطنية من طرف املواطنني املُساندين 

لغلق السياب. وحظيت هذه املبادرة مبساندة واسعة من املواطنني ومن الجمعيات 

تشكلت عىل إثرها لجنة إرشاف عىل حراك »أغلقوا السياب« تتكفل بتوجيه وتنسيق 

نشاط تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس. وتشمل التنسيقية جمعية »بيت الخربة« 

بصفاقس  اإلنسان  لحقوق  التونسية  الرابطة  واملحيط وفرع  البيئة  وجمعية حامية 

الجنوبية والفرع املحيل للمعهد العريب لرؤساء املؤسسات وجمعية املحامني الشبان، 

الخ. وحاسم هو املنسق العام للتنسيقية حاليّا.

االتحاد  عىل  يقترص  التنسيق  كان   2011 جانفي   14 قبل  أنه  الحميد  عبد  ويشري 

العام التونيس للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان وجمعية حامية 

البيئة واملحيط أّما اليوم »فالجميع يريد الحديث عن البيئة ماّم يستوجب التنسيق 

والتحالف حتى ال تتبعرث الجهود«

استعادة الشواطئ سنة 2015 : »دليل عىل أننا قادرون عىل الفعل معاً«.

 14 يوم  إىل مسرية  التنسيقية  دعت   2015 سنة  ففي  الحميد.  عبد  يقوله  ما  هذا 

من   واملُهّددة  املترضرة  الشواطئ  إىل  لتصل  البلدية  مقر  أمام  من  تنطلق  جانفي 

يوافق  تاريخ 14 جانفي صدفة فهو  اختيار  امليناء. ومل يكن  طرف مرشوع توسيع 

مرور أربع أعوام عىل الثورة »التي جاءت لتكرّس حقنا يف بيئة سليمة وفق أحكام 

الدستور«، حسب تعبري قاسم... »وقد فاجئنا عدد الحضور الذي بلغ 5000 مواطن 

ورسنا معا مسافة 2 كيلومرت حتى وصلنا إىل الشاطئ«. وخالل هذه املظاهرة وقع 

التلويح بهذا الشعار: »لنستعد الشواطئ يف شهر جوان !«، يضيف عبد الحميد.

»هناك من اعتربنا مجانني«، يقول حاسم بنربة ساخرة ويرشح يل أن استعادة الشواطئ 

السلطات  مع  املفاوضات   : مختلفني  مسلكني  اتباع  »قّررنا   : وفق خطّتني  حصلت 

والعون  املساعدة  وطالبنا  للحكومة  املرشوع  فقّدمنا  املستقّل.  املواطني  والتحرّك 

من اإلدارات العمومية ومن ناحيتنا، خّصصنا كّل نهايات األسبوع طيلة شهر جوان 

لحمالت تنظيف الشواطئ مع املواطنني وأزلنا 35000 طّن من الفضالت وأنقاض 
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مواد البناء حتّى نتمكن من السباحة خالل األسبوع الثالث من شهر رمضان«.

»لقد عملنا ليال نهارا ونجحنا يف جلب الرمال ويف وضع الشمسيات وتهيئة موقف 
عشاء  تخلله   2015 جويلية   15 يوم  الشاطئ  عىل  كبريا  احتفاال  ونظّمنا  للسيارات. 
امتداد  عىل  الثقافية  الحركية  هذه  وتواصلت  الطائرة.  للكرة  ومسابقات  وموسيقى 
كامل فصل الصيف.« عند هذا الحّد، فهمت أكرث ملاذا بدأ قاسم حديثه معي بتاريخ 
شواطئ صفاقس : من وصمة الضحية، صارت هذه الشواطئ رمزا النتصار مواطني. 
فبالنسبة لقاسم: »النضال من أجل بيئة سليمة ال يُخاض منفردا. التملّك بالفضاء وخلق 
الفعاليات من طرف املواطنني مينحهم اإلحساس باالنتامء إىل املكان وهام خاصيتان 
الوقت.  للثقافة يف صفاقس يف نفس  أساسيتان لحراك يأمل أن يكون شعبيّا وباعثا 
واألنشطة الثقافية هي أحسن طريقة إليقاظ الوعي بقيمة وأهميّة املحيط البيئي«. 

بعد ذلك، ذهبنا للتجوال.
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وبالسباحة  بالهدوء  التمتع  العائالت  من  كثري  استطاعت  أوت،  شهر  تحت شمس 
واُفتتح نادي للسباحة كأمّنا ليعرّب عن والدة حاجز أخر بني البحر والحاويات، وكأنّه 
العيش  طيب  إمكانية  »إلثبات  األوىل  الفكرة  أو  أحسن،  مستقبل  ملذاق  استباق 
الوضع  استمرار  بقدريّة  اإلحساس  كرس  املهم  من  أنه  قاسم  ويعتقد  بصفاقس«. 
البيئي عىل ما هو عليه بالجهة »وبرضورة تعزيّز ثقة املواطنني يف أهمية الحراك بعد  

أن الحظوا أّن الوعود بصدد التحّقق«.

يؤاخذنا   »: قائال  املوضوع  نفس  الحديث يف  إىل  الحميد  عبد  يعود  اليوم،  آخر  يف 

البعض عىل السامح للمواطنني بالسباحة لوجود كميات هاّمة من الكربيت يف مياه 

البحر وعىل الشاطئ، لكّننا نظّن أن السامح بالسباحة أو تحجريها هو من مشموالت 

ومسؤولية الدولة«.

ويف هذا الّصدد، وبعد تدشني السباحة يف الشواطئ، تواصلت معركتنا مع الوزارات 

لتبقى الشواطئ مفتوحة للعموم ويقع التخيّل فعليّا عن مرشوع توسيع امليناء عىل 

أن املفاوضات صعبة وإجراءات الحكومة تعّكر رشوط الحصول عىل اتفاق إيجايب 

بني الجانبني. وبالفعل، وقع فصل مدير رشكة تهيئة الساحل الشاميل للمدينة يف شهر 

جوان 2015 عىل خلفية مشاركته يف الحملة املواطنية من أجل اسرتداد الشواطئ. 

ويضيف محّمد : »يبدو أن املدير املُقال قد استعمل موارد الرشكة للقيام بحملة ضّد 

مؤّسسة عمومية –ديوان املوانئ - عندما جلب الرّمال إىل الشواطئ«. وقد انتهى 

األمر أمام القضاء.

وحاليّا، تتّجه التنسيقية يف مفاوضاتها نحو بلدية صفاقس ويرشح قاسم هذه التوجه 

قائال : »طلبنا من املجلس البلدي أن يتحرّك من أجل التحّوز بالشواطئ ونحن ننّسق 

الهام مشاركة  أنه من  العقار والعملية متواصلة ونعتقد  معها بهدف تغيري صبغة 

البلدية لتكون هذه األخرية مرآة إلرادتنا...

 ولعلّها الطريق الوحيدة لتبليغ مطالبنا وشكاوينا إىل السلط املركزية التي تواصل 

وضع يدها عىل أغلب القرارات«
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ماذا عن السياب يف سنة 2016 ؟

من  إيقافها  وقع  –السياب-  الرشكة  حائط  املسدس عىل  التي صّورت هذا  الفنانة 

طرف الرشطة وأرغمت عىل التوقيع عىل التزام بعدم االقرتاب من السياب7.

عند هذا الحّد، من املهم مالحظة أن النضال البيئي لحركة »أغلقوا السياب« وقع 

القرار  بّرر  املبدإ  تربورة من حيث  العمرانية. فمرشوع  التهيئة  ميدان  خوضه عىل 

الحكومي بغلق السياب سنة 2008. أّما بعد الثورة، فإن مرشوع تهيئة امليناء من 

قامت  التي  »تربورة-السياب«  ملرشوع  النهائية  النتيجة  يقّوض  الشاملية  الناحية 

ضّدها حملة استعادة الشواطئ. »وهكذا كسب الحراك ثقة املواطنني واملؤّسسات 

الجهوية ووقع الرتاجع عن مرشوع توسيع امليناء« يف سنة 2015، يضيف قاسم.

استمرار التعبئة وتضاعف عدد املتظاهرين

سنة 2016، تكّررت »الدعوة إىل التظاهر يوم 14 جانفي« ويف هذه املرة، سار نحو 

10000 مواطن من وسط املدينة نحو السياب ويف حركة رمزية، ذهب بعض الشباب 

إىل ربط أنفسهم ببوابات املصنع.  
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 »ال منّو ال سياحة... السياب قتلت الفالحة«

»وبهذه املناسبة ذهبنا حتّى ترشيك األحزاب السياسيّة من كان منها يف السلطة ومن 

كان يف املعارضة. وكان القصد أن نتجاوز االنقسام الذي ال يحبّذه املواطنون ودعونا 

النّواب إىل املشاركة يف املظاهرة الّسلمية واملواطنية دون الظهور بألوانهم الحزبية 

وكان أن استجاب 9 نّواب من أصل 16 منتخبني عىل جهة صفاقس«، يروي قاسم. 

فدعوة النّواب كفيلة بحملهم عىل نقل مطالب الحراك أمام أنظار الربملان وبذلك 

يواصلون الضغط من أجل تحقيقها يف أعىل مراتب السلطة أين تنبّه كّل اإلشارات 

إىل االهتامم املتواصل بهذه املسألة.

مرشوع تربورة يحجب مرشوع إغالق السياب ؟

إنجاز مرشوع تربورة هو  السياب هي املشكل والحّل هو  أن  الرتكيز عىل  »منطق 

الحّل ال يخلو من اللّبس ومن الغموض« كام يرى محمد. إذ ال بّد من اإلشارة أن هذا 

»الحّل« يزيد من ذّر الرماد عىل األعني أكرث من القضاء عىل » املشكل« 

فإىل حدود سنة 2016 تستمّر املراوحة بهذا املرشوع بني الدعوات إىل اإلفصاح عن 

الرغبة يف إنجازه والّنداء إىل عرض مشاريع بشأنه بدعم خاّص من البنك األورويب 

لالستثامر والوكالة الفرنسية للتنمية التي تنظّم اإلجراءات واإلتحاد من أجل املتوّسط 

الذي مينحه العالمة املميزة، الخ. حتّى أن فرص الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 

قد وقع »عرضها« خالل املؤمتر العاملي االستثامر8 »تونس 2020« الذي التأم يف شهر 

نوفمرب الفارط وسط استنكار كبري.  

وحسب رأي محمد، ستتسبّب األطامع يف الظفر باملرشوع إىل سباق من االنتهازيّة 

والنفعية ال جدال فيه كام أن التعبئة من أجل غلق السياب ال تخلو هي أيضا من 
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»لعبة اللوبيات وإن ُوجد فيها، طبعا، أناس يريدون الخري لجهتهم بصدق«، يضيف 

محمد.  

ويعرّب قاسم من جهته عن أسفه أن اإلرادة السياسية للسلط املركزية تتغلب عىل 

إرادة املدينة أوالسلط املحلية يف خصوص هذا املرشوع. لذلك من الرضوري النضال 

»ليكون امليدان كام مستقبل مرشوع تربورة من أنظار صفاقس وليستجيبا للرؤية 

التي صّممها متساكنو صفاقس ملدينتهم يف أفق 2030«

ومبا أنه »ال ميكن خوض املعركة دون رؤية واضحة« فهو يرفع اللّبس الذي ميكن 

إلصاقه بتقرير »أغلقوا السياب« ومرشوع تربورة ويرى أن العالقات بينهام تتالءم يف 

سياق وحيد : »من هنا وحتّى سنة 2030، سيكون العيش طيّبا يف صفاقس«. 

هذه الرؤية التي تتفّرع إىل عّدة محاور )»مصالحة  املدينة مع البحر« و« اإلقتصاد 

والبيئة« و«إنشاء قطب صّحي تكنولوجي »، الخ( هي التي مّكنت الحراك من أجل 

غلق السياب أن يرتّسخ اجتامعيّا بأن مّكن املواطنني من الوعي بأنّه ميكن »القضاء 

عىل نشاط صناعي بهدف تنمية املدينة« 

»عدونا الرئييس اليوم هو االتحاد العام التونيس للشغل بصفاقس!«

يعتقد عبد الحميد أن الحكومة وخصوصا وزارة البيئة »ال ميكنها اتخاذ قرار لفقدانها 

للشجاعة يف مواجهة اللويب النقايب يف صفاقس«

ويواصل قاسم يف نفس السياق مستنكرا سوء النية يف حجة النقابة التي تدافع عىل 

مواطن شغل 400 عامل بالسياب »هذا كذب. فهناك مرشوع حّل اجتامعي يهدف 

يف نفس الوقت إىل متكني الشغالني يف عمر متقّدم والراغبني يف غلق الرشكة ليتوقفوا 

عن العمل من تعويض ويف ضامن إعادة تشغيل الشباب عن طريق وعود االنتداب 

الجهوي  االتحاد  أن  هو  الحقيقة  لكن  الجهة...  يف  أعامل  رجال  مع  وقعوها  التي 

للشغل يف صفاقس يعارض غلق السياب لكونها موردا ماليا، فهي متنحه مليون دينار 

يف السنة. كام أن هناك 87 عامال يتقاضون أجرا فقط لحامية مصالح النقابة ودون 

أن تطأ أقدامهم الرشكة أبدا. إنهم منحرفون وقد اعتدوا علينا بالعنف عندما ذهبنا 

للتظاهر أمام مقّر الرشكة. لكّننا لن نستسلم ... تصّوروا عدد املصانع وعدد العامل 
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الذي ميكن انتدابهم عىل مساحة 400 هكتار التي تحتلها السياب لوحدها !« 

ستة  منذ  واملناجم  الطاقة  بوزارة  جمعهم  الذي  االجتامع  عن  قاسم  حّدثني  كام 

أشهر حيث قّدم كل طرف حججه. وتتمحور حجج الحراك بالخصوص حول غلق 

الرشكة وتحويل نشاطها نحو املظيلة وهي مدينة منجمية يف جنوب قفصة يقع فيها 

استخراج وغسل وتحويل الفسفاط. ويؤيّد محمد ما ذهب إليه قاسم من أن نقل 

نشاط الرشكة ممكن »ألن مصنع املظيلة ال يشتغل إالّ مبعّدل 50 باملائة من طاقته 

وأّن أشغال بناء مصانع املظيلة 2 و3 متواصلة«  

الجهوي  االتحاد  إنه  ؟  منعهم  الذي  ما  معنا.  متفقني  الوزراء  :«كان  قاسم  ويتابع 

للشغل بصفاقس مرة أخرى وبحجة مواطن الشغل ال للعاملني يف الرشكة فحسب 

ولكن للّناقلني أيضا. فحاليّا مل يعد هناك إال قطارين يف األسبوع يقدمان من املظيلة 

الرشكات  مصالح  يخدم  وهذا  قفصة  من  قطار  أّي  يأت  يعد  مل  بينام  إىل صفاقس 

الخاصة للنقل بالشاحنات التي تعّوض القطارات وتتقاىض ما يضاهي خمس مرّات 

سعر النقل. وقد أصبح لويب أصحاب الشاحنات قويّا ومؤثّرا إذ نجد ضمن من يجنون 

أرباحا نقابيّني ونّوابا يف الربملان. 

»مل نعد نتحدث عىل غلق السياب بل عىل تغيري وجهتها الصناعية«

هل يبقى الوضع عىل ما هو عليه ؟ ال، ليس متاما. مثل قاسم ومحمد ينتهي عبد 

الحميد إىل إثارة مرشوع »التحويل« الذي يُتهامس به يف صفاقس :« حاليّا، عوض 

غلق الرشكة يحّدثوننا عن تحويل نشاطها إىل نشاط غري ُملّوث. وهو ما يعني إيقاف 

ماّدة  من  الرفيع  الفسفاط  آحادي  إنتاج  إىل  واملرور  الرفيع  الفسفاط  ثالث  إنتاج 

الفوسفجيبس )نفايات الفسفاط(. يريدون تثمني الفوسفوجيبس عن طريق تحويله 

ومعالجته. هكذا، وفجأة يصبح املنحدر منجام !« ّما محمد فيعترب أنّهم »يقّدمون 

عبد  ويرى  املوقف.  سيّد  يبقى  الغموض  لكّن  للتنمية«  كدافع  الزائف  الحّل  هذا 

الحميد أّن رشكة السياب ترّصح أنها لن تنتج ثالث الفسفاط الرفيع مستقبال بينام 

مرّة  القانون  تطبيق  عدم  من  أسفه  يخفي  متاما« وال  العكس  العامل  بعض  يروي 

أخرى : »حتّى إذا أخذنا عىل محمل الجد مرور الرشكة إىل إنتاج آحادي الفسفاط 
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الرفيع فلم يقع القيام بأّي دراسة لتقييم نجاعة-جدوى العملية ! وهو ما تطالب به 

اليوم جمعية حامية البيئة«. وينهي عبد الحميد قائال :«تؤيد الحكومة ترصيحات 

بذلك  وتصبح  كاذبة  الحكومة  تكون  أن  فإّما  عمومية،  رشكة  وهي  السياب  رشكة 

حكومة مارقة وإّما أنّها ضحية أخبار كاذبة يرّوجها فريق يعمل تحت إمرتها« .

»أغلقوا السياب« : هل يؤّسس الّنضال من أجل البيئة لفقه قضاء تونيس ؟

هناك سياقات أكرث مالءمة من غريها يتجاوز فيها مطلب الحركات التي تناضل من 

التحتية،  بنيتها  تطوير  أو  البيئية  للمعايري  االمتثال  امللّوثة  املصانع  من  البيئة  أجل 

ليصل إىل املناداة بالغلق النهايئ لها. من الثابت أن النضال ضّد التلّوث يف صفاقس 

من أجل أهداف بهذا التجّذر ال ميكن تصّوره يف مدينة القرصين عىل سبيل املثال 

ألنها ال تتمتّع بنفس »مناخ األعامل9« وال بنفس حظوظ إعادة تشغيل اليد العاملة 

وال بنفس تجارب التشاور بني املجتمع املدين والسلط.

يف الواقع، ال يخلو البديل القايض بتحويل نشاط السياب إىل املظيلة من اإلشكال. ألن 

التسيري الحايل ملصانع املركّب الكيميايئ التونيس يف تلك الجهة غري مطمنئ من ناحية 

أوضاع العامل10 يف صورة زيادة مستوى اإلنتاج.

املدن التي يقع فيها تحويل الفسفاط : صفاقس، الصخرية، قابس واملظيلة
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ومن ناحية أخرى، يتعرّض السكان املعدمني كام املوارد الطبيعية الهّشة يف املنطقة 

املنجمية القاحلة ألنواع خطرية من التلّوث يف الجهة املنجمية بقفصة. لذلك ال ميكن 

اإلقرار بأن غلق السياب هو انتصار »كامل« للبيئة يف تونس إذا كان مثنه نقل التلّوث 

إىل مناطق موصوفة حاليا باملحرومة.

إالّ أنّه بالنظر إىل الوضع الحايل وقلّة الضامنات املتاحة للحراك، تبقى تجربته ملهمة 

النطاق  واسع  وتعبوي  تحسييس  بنشاط  يقوم  أن  استطاع  إذ  النواحي  عديد  من 

ضّد التلّوث من خالل الّدفاع عن مناخ للعيش املشرتك ومن خالل استعادة التملّك 

باملجال العمراين من طرف السكان.   

وهكذا يتخلّص الحراك قدر اإلمكان من وضعية الرّهينة لحّجة إهدار مواطن الشغل 

بالعمل عىل إثبات أن غلق الرشكة-السياب من شأنه أن يزيد يف تنمية املدينة عىل 

املستوى االجتامعي-البيئي واالقتصادي والسياحي والثقايف، الخ.

التعبري علىى الرفض أساليب متعددة يف صفاقس خاصة لدي الشباب الذي  يأخذ 

أظهر الكثري من اإلبداع. صورة من األغنية املصورة )كليب( »إيّن أختنق... إيّن أختنق« 

 » Je suffoque, je suffoque «.من إخراج عمر، منشط براديو الديوان

ونشاطاته هي  قراراته  : جّل  املـأسسة  من  بنوع  البداية  ومنذ  كذلك  الحراك  متيّز 

نتيجة تنسيق بني جمعيات عديدة تشّكل نواته الصلبة. كام تجدر اإلشارة إىل أّن هذا 

التحالف اعتمد ترسانة هامة من وسائل وطرق النضال : الحوار مع املؤّسسات عىل 

الصعيد املحيّل والجهوي والوطني )الحكومة( وأيضا التظاهر يف الشوارع واملبادرات 

املواطنية وحتى اللجوء إىل القضاء 

منذ زياريت يف شهر أوت، أخربين قاسم أن املركّب الكيميايئ التونيس قد يكون رشع 

الفسفاط  آحادي  إلنتاج  جدوى  دراسة  يف  األوىل  تتمثّل  »متكاملتني«  عمليتني  يف 

)س.س.ب( والثانية يف القيام بطلب سحب الفوسفجيبس من قامئة املواد والنفايات 

الخطرة من أجل استخدامه يف إنتاج آحادي الفسفاط.       

ويبدو حسب قاسم أّن الحراك قد بدأ من جهته يف »كرس الوحدة املقّدسة حول 

التعليم  النقابات األساسية مثل نقابتي  اتحاد الشغل« إذ أنه نجح يف جلب بعض 
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الثانوي والتعليم العايل. كام يبدو أن الحوار متواصل مع بعض اإلدارات واملؤّسسات 

الجهوية التي تُعرب عىل إشارات القبول ملطالب الحراك. 

 .2017 سنة   يف  للسياب  النهايئ  الغلق  مطلب  عن  يرتاجع  لن  أنه  الحراك  ويؤكد 

ويف هذا الّصدد يؤكّد بيان التنسيقية الصادر يف 4 جانفي 2017 بوضوح أنه ينتظر 

موىّف شهر جانفي 2017 )ماذا ينتظر؟ ( :« ويف غياب إعالن رصيح إلنهاء كّل نشاط 

صناعي كيميايئ يف آجال معقولة ، سنلجأ إىل تحرّك كبري«.  
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9 فيفري 2017 

يف جانفي 2017 يستهّل متساكنو قرية صغرية قرب والية سوسة العام الجديد بخرب 
وهي  البيئة،  لحامية  املحليّة  التنسيقية  ضّد   2016 ديسمرب   31 يف  رُفعت  شكوى 
ليست املرّة األوىل التي يقوم فيها صاحب املعمل املُلّوث يف القلعة الصغرية برفع 
قضية ضّد من يثريون مسؤوليّته وينّددون بأخطار التلّوث الّناجم عن نشاط املصنع 

التي دّمرت صحة املتساكنني والبيئة بشكل عام. 

مصنع اآلجر الذي يستهدفه املتساكنون     

امتطيت سيّارة للنقل الجامعي من تونس ألمتّكن من مالقاة أنيس عند نهاية الطريق 
السيارة نحو والية سوسة. عند وصويل إىل هناك تشبّث عجمي وأنيس بالقيام بجولة 
بقلّة  الجهة  سوسة  وتتّسم  اآلجر.  مبعمل  املحيطة  الجهة  عىل  للتعرّف  بالسيارة 
املرتفعات وكثافة العمران، حيث تنترش التجّمعات السكنيّة والكليات كام يوجد بها 

مستشفى جامعي وملعب أوملبي. 
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القلعة الصغيرة : 
الملّوث يرفع شكوى ضد ضحاياه 

 اإلربعاء 25 جانفي، اُلتقطت هذه الصورة حوايل الساعة الخامسة
 .والنصف مساء بالقلعة الصغرية



يقع املصنع يف الحّد الفاصل بني سوسة - العاصمة الساحلية - وغرب مدينة القلعة 
عىل  تارة  القويّة  الرياح  »تهّب  عجمي  ويقول  متساكن(.   40000 )حوايل  الصغرية 
سوسة وتارة عىل القلعة الصغرية... ومبا أنّنا حاليّا يف فصل الشتاء فإن الرياح املحليّة 
يُعرّض سّكان  ماّم  العمران  الكثيفة  الّداخليّة  األحياء  لتنحرص يف  تتّجه نحو سوسة 

هذه األحياء إىل القدر األكرب من االنبعاثات الناجمة عن املعمل.«

اليوم  يبقى إىل حّد هذا  الصغرية  بالقلعة  اآلجر  الناتج عن مصنع  التلّوث  أن  عىل 
مسألة خاّصة بالقلعة الصغرية »ألّن املتساكنني يف سوسة أقّل وعيا باملشكل... فهم ال 
يشاهدونه باستمرار بأّم أعينهم«، يضيف عجمي. ويف الحقيقة فإن البنايات العالية 

يف املدينة كفيلة بأن تخفي املدخنات الضخمة. 

وتجدر اإلشارة أن املصنع ينتج آجرّا من ماّدة الطنّي أساسا واعتامد عىل املعلومات 
املتوفّرة يف صفحة »ويكيبيديا » هذا املصنع هو األكرب بالجمهورية التونسية.« 

عندما رأيت الغبار املائل إىل اللّون األحمر يغطّي حافة الطريق من الجهتني، تيّقنت 
أنّنا بدأنا نقرتب من املصنع. وبالفعل، يرتفع وراء جدران املصنع جبل من الطني، يف 

الهواء الطلق، وهي طريقة لتخزين هذه املاّدة األوليّة.

»ال أحد يجهل ما يحدث يف القلعة الصغرية...«

توقّفنا أمام منزل أنيس قبالة مصنع اآلجر وكان قد أعلمني قبل ذلك أنّه اضطّر اىل 
مغادرته يف املّدة االخرية وال يعرف متى ميكنه العودة إليه بعد أن اكتشف أن ابنته 

الرضيعة تعاين من صعوبة يف التنفس.

الّنوافذ  فتح  يستطيع  ال  ألنه  عالية  الرطوبة  درجة  أّن  قائال  للدخول  أنيس  دعاين 
للتهوئة خوفا من ترّسب الغبار امللُوث. ومع ذلك، نرى بالعني املُجرّدة البقع السوداء 
عىل الستائر البيضاء والتي تؤكّد أّن املنزل ليس مبعزل عن ترّسب االنبعاثات امللّوثة 

من املعمل.

يؤكّد أنيس عىل األرضار النفسية للتعرّض لألدخنة باستمرار داخل املنزل واإلكراهات 
التي تسبّب فيها »ينتابني الشعور بأنّني أعيش يف سجن... وبأّن حيايت ال تعني شيئا 

لهذه الحكومة التي تخلّت عّنا« 
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عدليّة  قضية  املصنع  صاحب  رفع  الذين  املناضلني  من  أنيس  أّن  اإلشارة  وتجدر 
ضّدهم ... ومل أكن أعلم ذلك إالّ من خالل شهادات رفاقه يف الحراك ألنه كان يُفّضل 

إعطاءاألولويّة لغريه يف التعبري عن مشاغلهم.

عرّفني أنيس عىل جاره سويّح وهو فالح ومريّب ماشية. ويطّل املصنع عىل ضيعته 
املتكّونة من 270 شجرة زيتون وبعض أشجار الرّمان. ماّم نتج عنه أنه مل يعد بإمكانه 
أن يزرع العديد من أنواع البقول والخرضاوات )مثل البقدونس والسبانخ والبصل 
متشققة  األرض  أصبحت  املعمل.  قبل وجود  األمر  كان  كام  الزيتون  أشجار  تحت 
ومييل لونها إىل األحمر »لقد غطّاها الطنّي الذي تجلبه الريح فلم تعد متتّص املاء.« 
علمت من سويّح ونحن نتجّول يف قطعة أرضه انّه فقد هذه السنة شجرات الّزيتون 

األربعة التي توجد عىل حدود مرتفعات الطنّي. 

للقيام  املصنع  صاحب  من  ماديّة  مساعدة  يطلب  أن  أخيه،  صحبة  سويح،  حاول 
بتطهري أرضه لكن طلبه مل يلق قبوال وهو يفّكر يف ترك العمل بالفالحة ليقوم بنشاط 
آخر. فامذا سيكون مصري قطع االرايض الفالحية إذا مل يستطع أّي من السّكان توفري 

اإلمكانيات املادية ملواجهة طبقات الطني املرتاكمة؟ 

غري بعيد عن أرض سويّح التقينا أيضا بسامل الذي اعتاد أن يأخذ قطيعه من الخرفان 
تأثري  الحديث بخصوص  تناولنا  اآلجّر. وعندما  للمعمل  السفليّة  الناحية  للّرعي يف 
التلّوث الناجم عن أنشطة املصنع أكّد أنّه »السبب يف موت عدد من خرفانه اختناقا 
عامال يف  28 سنة من عمره  أمىض سامل  وقد   « املحيطة  الحشائش  من  الّرعي  إثر 

املصنع. 

قلقهم  عن  يعربون  املصنع  ملحيط  زياراتنا  يف  التقيناهم  الذين  القلعة  سكان  كل 
وانزعاجهم من تلّوث الهواء. ففي الحّي املجاور للمصنع تقول العامالت يف قطاع 
النسيج اللوايت تحّدثنا معهّن خالل اسرتاحة الغذاء« الرائحة خانقة عىل الدوام« ... 
ويضيف عليّة، أحد السكان املجاورين للمعمل« حوايل السادسة أو السابعة مساءا 
السواد  السواد... هذا  اىل  متيل  التي  األدخنة  بسبب  أي يشء  رؤية  علينا  يستحيل 
تلّونت به أيضا جدران منازلنا.« أما حبيب صاحب محل ميكانيك عام قبالة املصنع 

فيقول »نحن يف القلعة كلّنا مرىض ومنوت كلنا تدريجيّا.«
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وإذا كانت العالقة بني التلّوث واألمراض املنترشة يف القلعة الصغرية صعبة اإلثبات 

عادة فعصام، وهو طبيب، ال يرتابه أدىن شّك يف آثار األدخنة عىل صّحة املتساكنني. 

ويؤكّد من خالل تجربته باملستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة عىل »وجود 

أعىل نسبة ملرض الرسطان يف القلعة الصغرية مقارنة مبعّدل اإلصابات يف كامل والية 

سوسة » فهناك نسبة مرتفعة من اإلصابة برسطان الرئة ورسطان الدم ورسطان الثدي 

لدى النساء ورسطان الدم ورسطان املثانة لدى الرجال.  رغم أّن عدد الذين يرصّحون 

مبرضهم قليل، مام يؤخر، حسب رأي عصام، معرفة مدى انتشار اإلصابات. وبحكم 

تعرّضا ألدخنة  األكرث  األحياء  الصغرية مبنازلهم وخاصة يف  القلعة  فحصه ملتساكني 

املصنع فقد »الحظ بانتظام ارتفاع العدد الهام للسّكان املصابني باألمراض الجلديّة 

وأمراض الجهاز التنفيس. » وهو ليس الطبيب الوحيد املنشغل بهذه الظاهرة فقد 

التلوث  وقّع حوايل خمسني طبيبا من الجهة عريضة سنة 2016 يدينون فيها آثار 

الناجم عن أنشطة املصنع عىل صّحة السكان.  

وميكن أن يكون تشخيصهم قد استند أيضا عىل نتائج عملية املراقبة الصحية التي 

أجراها املرفق العام الجهوي للصحة يف أوت 2015 بناء عىل طلب متساكني القلعة 

الصغرية. وقد قىّض الفريق الصّحي يومني يف قيس نسبة تركز امللّوثات األكرث رضرا 

والتي  الرؤية  األنسجة  يف  استقرارا  واألكرث  اآلجر  ملصنع  املبارش  املحيط  يف  للصحة 

تتسبب يف أمراض القلب والرشايني. 

وجاءت هذه الفحوصات لتؤكّد بوضوح أقوال املتساكنني الذين يالحظون فرقا بني 

النهار  اللّيلية: إذ اتضح أن تركز بعض امللوثات يف  النهارية واالنبعاثات  االنبعاثات 

يفوق 67 مرة الحجم املسموح به، بينام يصل أو يجاوز تركّز امللوثات ليال 87 مرّة 

الحجم القانوين. 

املفرط  السكان  لتعرّض  الرئيسية  األسباب  من  املعمل  مدخنات  علو  نقص  ويعّد 

اليومني  خالل  عمله  ظروف  ما  بتضمني  أيضا  الطبي  الفريق  متّسك  وقد  لألدخنة 

حيث شعر أعضاء الفريق الصّحي »بالتهاب يف العينني واألنف وصداع ومذاق غري 

عادي يف الفم« 
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مطلبنا الوحيد إزالة التلوث

يقول يامن » انطلقت التعبئة ضّد التلوث يف البداية ببعض االفراد، ثم تعاونّا مع 
منظاّمت من املجتمع املدين يف تأسيس ديناميكية محلّية سنة 2013 التحقت بها 

رسيعا بعض النقابات األساسية« 

الشهر  يف  مرّة  مبعّدل  تجتمع  التي  رسمية  الغري  التشكيلة  لهذه  املنسق  هو  يامن 
وأحيانا أكرث من مرّة وفق املستجّدات وقد أطلقت التنسيقية املحلية لحامية املحيط 
عريضة سنة 2016 جمعت أالف التوقيعات التي تدين املصنع وتطالب بحلول إلزالة 
التلّوث وأخريا كانت هذه التشكيلة وراء املبادرة بتنظيم املظاهرتني االوىل بتاريخ 
16 جوان 2015 والثانية يوم 7 ماي 2016 وقد شارك فيهام اآلالف من سّكان القلعة 

الصغرية. 

أطلعني يامن عىل محتوى بيان 10 ماي 2016 الذي تضّمن مطالب الحراك وخاصة 
جذريّة  حلول  إيجاد  باشرتاط  متبوع  أوىل  كنقطة  اآلجر  معمل  غلق  »رفض  منها 
للتلّوث« ومن ضمن املوقعني عىل العريضة واألعضاء يف الحراك نجد جمعية صوت 
الشباب بالقلعة الصغرية واتحاد الفالحني وجمعية الزيتونة والفرع املحيل للرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق االنسان ونقابتا تعليم ونقابة أعوان الصّحة مبستشفى 
سهلول )بسوسة( والتنسيقية الوطنية للصيادلة الشبان. أما األحزاب السياسية التي 
ساندت هذا الحراك فهي: حركة النهضة والتيار الدميقراطي وآفاق تونس والجبهة 
يف  البيئة-ومقرّها  بيئة-أنقذوا  آس.أو.آس  جمعية  دعم  الحراك  لقى  كام  الشعبية 
تونس العاصمة مام أّّدى إىل إقحام رئيسها مرشد يف الشكوى التي تقّدم بها مسؤولو 
وأنيس  يامن  أّسسها  التي  »أونيفار«  وأخريا جمعية   .2016 ديسمرب   31 املصنع يف 
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وعجمي وكريفة وقاسم ولطفي سنة 2016 )وكلّهم التقيتهم يف القلعة الصغرية( مع 
أن  اليوم  يستطيع  تونيس  مثل  مقابلتهم. هناك  تتوفّر يل فرصة  أشخاص آخرين مل 
يلّخص ما قام به صاحب مصنع اآلجر ضّد املتساكنني » رضبني وبىك سبقني و شىك«.  

إنتاج صناعي بوسائل تقليدية : املصنع مارق عن القانون 

بدء  الثامنينات،  نشأته يف  فعند  اليوم  متيّزه  التي  الحالة  دامئا عىل  املصنع  يكن  مل 
بصناعة اآلجر بطريقة تقليدية وكان حجم اإلنتاج أقّل وكذلك عدد املدخنات ومل 
يكن السّكان حينئذ يعانون من نفس القدر من التلوث واإلزعاج. فقد كان املصنع 
يشتغل من ستّة إىل مثانية ساعات يوميّا بينام يتواصل اإلنتاج اليوم 24 ساعة عىل 24 
ساعة طيلة أيام األسبوع. وإن شهد نشاط املصنع تطّورا تدريجيا مع مرور الوقت إالّ 
أن نسقه صار محموما عندما انتقلت ملكيته إىل مالك جديد يف نهاية سنة 2000. 
عىل أّن ازدياد حجم النشاط مل تصاحبه الوسائل واملعّدات الرضورية املالمئة. ومل تعد 
عجمي.  رخصة العمل األصلية صالحة ماّم يجعل عمل املصنع غري قانوين، حسب 
فيها صاحب  تعلم  الصناعة سنة 2016  يامن عىل مراسلة من وزارة  وقد أطلعني 

املصنع بغياب ترخيص رسمي ملامرسة نشاطه الصناعي. 

وقد استمعنا لشهادة شخص يعمل باملصنع منذ وقت قصري )مل يرغب يف اإلفصاح 
عن هويته( : »ظروف عمل 400 عامل باملصنع شاقّة جّدا إذ يشتغلون دون أقنعة 
املصنع  يف  األماكن  بعض  التقاعد...  سّن  عىل  شارفوا  منهم  النصف  وقرابة  واقية 
مظلمة والجّو فيها خانق ويصعب التنفس فيه... وكلّهم يتحّدثون فيام بينهم عن 
يف  واالضطرابات  التنفس  يف  الصعوبات  عن  وبالخصوص  يتقاسمونه  الذي  الرضر 

الجهاز الهضمي«. 

بأنها  الفرن  إىل  آجرا  اململوءة  العربات  فيها  متّر  التي  املرحلة  العامل  ويصف هذا 
العمل  اإلطالق بسبب آالت غري مالمئة وبسبب نسق  التصنيع عىل  أخطر مراحل 
املرتفع. فاآلجر ال يبقى بالفرن أكرث من 15 دقيقة ويقع الزيادة يف رسعة عمل املواقد 

ليال كام يف نهاية األسبوع إذ ال يبقي الطوب يف الفرن إال 10 دقائق. 

بشكل  التلّوث  يف  املأمول  املردود  مع  العمل  وسائل  تناسب  عدم  يساهم  وهكذا 
املدين وصاحب  واملجتمع  املحلية  السلط  بني  االتفاق  وباءت كل محاوالت  مرتفع 
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حلول،  إيجاد  أجل  من  عليه  املشكل وضغطنا  عليه  »كلاّم طرحنا  بالفشل  املصنع 
يقّدم صاحب املصنع وعودا وال يفي بها... والسلطات تعلم أن املتساكنني يعانون 
كثريا من قساوة التلّوث لكنها ال تفعل شيئا. بلدي يصيبني باليأس عندما يتواطأ مع 

صاحب املصنع املُسبب للتلوث... هكذا يُنهي هذا العامل باملصنع شهادته. 

فقضية املصنع معلومة ومعروفة من السلطات ومن كل مؤسساتها إذ توجد يف شأنه 
عديد التقارير واإلجراءات اإلدارية الجارية. 

الوكالة الوطنية لحامية املحيط: حليفة للمترّضرين من حيث املبدأ... 

معاينة التلوث 

البلدية واملعتمد  النقاش مع رئيس  الصغرية ودار  القلعة  تنقلنا إىل مقّر معتمدية 
)حامدي الجيب( حول الدور الذي ميكن للسلطات أن تلعبه بني مصنع متسبّب يف 
ُمعاينة  أّي إجراء  البدء يف  املترّضرين. وحسب رأيه »ينبغي قبل  التلّوث والسكان 
التلّوث وهو ما قام به مهندسون وتقنيون من الوكالة الوطنية لحامية البيئة مبناسبة 

تقريرين لقيس نسب التلوث األول يف 2014 والثاين يف 2015«.

وميكن أن نقرأ يف التقريرين الخاّصني مبصنع اآلجر يف القلعة الصغرية أنّه »تّم القيام 
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باملعاينة يف إطار مراقبة اعتيادية لالنبعاثات الهوائية امللّونة الناجمة عن األنشطة 
به  الجاري  القانون  التونسية والهدف منها مراقبة احرتام  البالد  الصناعية يف كامل 
العمل )مرسوم 2010-2519. 28 سبتمرب 2010( وتحسيس املصّنعني برضورة الحد 

من االنبعاث حني يتجاوزوا الحد املرخص فيه« 

وقد اتضح من معاينة االنبعاثات من كّل مدخنة )توجد يف املصنع 4 مدخنات( سنة 
2014 ومن معاينة ملدخنة وحيدة سنة 2015 أن الّنسب تتجاوز بانتظام وبشكل 
الكربون  أكسيد  )مثل  الهواء  مبلوثات  الخاص  املرسوم  يف  املحددة  النسب  مذهل 
وثاين أكسيد الكربيت ويف بعض األحيان أكسيد النيرتوجني( 6 مرّات النسبة املرّخصة. 
ففي سنة 2014 عىل سبيل املثال، الحظت الوكالة أن معّدل نسبة أوكسيد الكربون 
نسبة  تجاوزت  كام   )3 )ب  للمدخنة  بالنسبة  به  املسموح  الحّد  مرّة   67 تجاوزت 

أوكسيد الكربيت 6 مرّات ما هو معمول به بالنسبة للمدخنة )ب2( 

التقييم

التلّوث« ويف هذا الصدد  املعاينة ينبغي طبعا وقف  البلدية »بعد  ويواصل رئيس 
مل تكن تقارير الوكالة الوطنية خالية من االقرتاحات. فبعض مكّونات املاّدة االولية 
كالكربيت مثال تتطلب طرق معينة إلزالة التلوث مثل امتصاصه بحجر الكلس، أّما 

الحّد من انبعاث الغبار فممكن عن طريق تجهيز املصنع مبصفيات ذات أكامم. 

وبدأت الوكالة الوطنية مبتابعة مقرتح جاء يف تقرير سنة 2015 بعنوان »إنجاز دراسة 
الّدراسة  الحبيب )املعتمد( »لقد قام املصّنع بهذه  السيد  التلّوث«. ويوضح  إلزالة 
عن طريق مكتب دراسات وصادقت عليها الوكالة... وانطالقا من هذه الّدراسة رشع 
الزّمني املحّدد  التزامات كّل منهام والجدول  الطرفان )املصنع والوكالة( يف تحديد 

للتنفيذ«

الردع

 يف شهر سبتمرب 2016 اعتزم مناضلو القلعة الصغرية رفع شكوى إىل مركز الوكالة 
»أمىض  املصنع  صاحب  أن  اكتشفوا  املناسبة  وبهذه  العاصمة،  تونس  يف  الوطنية 
اتفاقا مع الوكالة الجهوية قبل شهر )1 اوت 2016( مام يعني أّن مكاتب الوكالة يف 

املستوى الجهوي مل تبذل جهدا لتطبيق االتفاق. 
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 2016 أوت  من  تنطلق  مختلفة  إجراءات  و6  آجال   3 احرتام  االتفاق  »ويتضّمن 
تاريخ  من  إجراءات   3 بإنجاز  املصنع  صاحب  التزم  وقد   2018 جوان  يف  وتنتهي 
التوايل: تشجري محيط املصنع وتغطية  التوقيع إىل حدود نوفمرب 2016 وهي عىل 
البساط الناقل للمواد األولية إىل وحدات الرّحي والرفع من علّو سياج املصنع عىل 

مستوى خزن كل املواد االولية. 

يف شهر ديسمرب 2016 رافق رئيس البلدية فريق الوكالة ملراقبة تنفيذ الجزء االول 
من االتفاق. ويعرتف أنه » وقع احرتام انجاز التزامان من ثالثة إذ مل يقع الرفع من 
 2017 جانفي  شهر  »مفاجئة« يف  ثانية  بزيارة  الوكالة  وقامت  املصنع«  سياج  علّو 
وقّدمت تقريرها للوزارة عىل أن كّل يشء عىل ما يرام رغم عدم إيفاء صاحب املصنع 

بااللتزام الثالث )رفع علّو السياج( يف األجل املُحّدد )يف نوفمرب 2016(.

وكون الوكالة طرف يف االتفاق وهي نفسها التي تراقب إنجازه ميثّل إشكاال، ألنّها 
متلك وحدها الحق يف تأويل بنود االتفاق ويف الرّدع عند اإلخالل به« يقول يامن 
الذي أطلعني عىل صور للوحات حديدية )1 مرت عىل 2 مرت( أضافها صاحب املصنع 
للسياج. ويبدو أن ذلك ما »أكسبه ثقة« فريق املتفقدين يف مواصلة إنجاز التزاماته. 

وهو ما يبنّي سوء نيّة صاحب املصنع تجاه الحراك )املتساكنني(. 

ويشري رئيس البلدية إىل وجود ُمذكّرة للوكالة بخصوص االستعدادات بهدف تطبيق 
والتي   2017 فيفري  ُموىّف  قبل  إنجازها  عىل  املُتفق  اإلجراءات  من  الثاين  القسط 
تتعلّق برفع علّو املداخن وفق املواصفات كام تذكّر الوكالة أّن »اإلنجاز بالغ التعقيد 
وصعب التحقيق من الناحتني املادية والتقنية، والحال عىل ما هي عليه، يف اآلجال 

املحّددة«.

أحد  احرتام  ما يخّص  أيضا غري متفائلني يف  ناحيتهم، فهم  الحراك من  أّما مناضيل 
أهّم اآلجال املأثّرة عىل صّحة السّكان. خاّصة وأنّه حسب العقد املرُبم بني الوكالة 
املصنع  يُجّهز  أن  يجب  إذ   .2018 فيفري  موىّف  يف  اإلنجاز  آجال  تنتهي  واملصنع 
النبعاث  دائم  داخيل  قيس  نظام  بثبيت  يقوم  وأن  سنة  خالل  بأكامم  باملصّفيات 
األدخنة والغازات. وأخريا، إذا مل يلتزم املصنع بإنجاز االتفاق فيمكن للوكالة أن تتّخذ 

ضّده اإلجراءات الالّزمة بداية من جوان 2018. 
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 مهزلة أم مأساة : املسؤول عن التلّوث يقايض ضحاياه

يوم واحد بعد مظاهرة 7 ماي 2017، رفع صاحب املصنع قضايا فردية ضّد »لطفي 
وكريفة ومالك... املسؤولني عىل إثارة الفوىض« كام يقول يامن. إذ تلّقى كّل منهم 
مكاملة هاتفية من الحرس الوطني تدعوهم للحضور للرّد عىل االتهامات املوّجهة 
إليهم. »مبا أنني مدير مدرسة، ُوّجهت يل تهمة حشد األطفال املشاركني يف املظاهرة«، 
يحيك كريفة. أّما لطفي فقد وقع اتهامه »بتحريض املتظاهرين عىل رفع شعارات 

للمّس بكرامة صاحب املصنع ووالده )املالك السابق(«.

 يف شهر سبتمرب، جاء دور يامن الذي ُدعي )عن طريق مكاملة هاتفيّة( للحضور لدي 
املصنع  التزامات  إذاعي تحّدث فيه عن  برنامج  الوطني غداة مشاركته يف  الحرس 
وقد  تنفيذها.  يتقاعس يف  والتي  املحيط  لحامية  الوطنية  الوكالة  مع  التي عقدها 
تأسست الدعوى ضّده عىل »بّث أخبار كاذبة«، »واملشاركة يف وفاق رّسي... وتوزيع 

مناشري غري ُمرّخص فيها« 

مل يتلّق إذن أّي من مناضيل الحراك وثيقة رسميّة بالتّهم التي ُوّجهت لهم وما قالوه 
يل هو فقط ما بقي يف ذاكرتهم من املكاملات الهاتفية التي أبلغتهم بالتهم الّرعناء 
التي ابتدعها صاحب املصنع... »ملّفي خال متاما ... مل نستطع االطالع عىل أية وثيقة 
يرسى،  تقول  دفاعنا«  وسائل  إلعداد  الشكوى  موضوع  معرفة  من  متّكننا  مكتوبة 

املحامية املتطوعة للدفاع عن مناضيل الحراك.

 وتعود يرسى إىل تفاصيل اإلجراءات يف قضية الحال فتقول: وقع االستامع إىل لطفي 
باملحكمة  التحقيق  قايض  إىل  ملفاتهم  وإحالة  الوطني  الحرس  طرف  من  وكريفة 
االبتدائية الذي سيقّرر التتبّع من عدمه. وال تخفي اندهاشها من بطئ املحكمة يف 

أخذ هذا القرار »... ففي العادة ال يستغرق هذا اإلجراء وقتا طويال«.

 ومبا إّن مهنة مالك، املتهم الثالث يف القضية، هي املحاماة فقد أُحيل ملّفه عىل لجنة 
الوطني  الحرس  ينتظر استدعاءه من طرف  يامن  املحكمة ومازال  خاّصة يف نفس 

لالستامع له.
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من اليسار إىل اليمني، املناضلون املُشتىك بهم: عجمي وكريفة وحاسم وكلّهم أعضاء بجمعية » أونيفار«

مل يتوقّف صاحب املصنع عىل هذه الشكوى رغم ضعف مستنداتها املادية والقانونية 
حيث تقّدم يف 31 ديسمرب 2016 بشكوى ثانية، شملت هذه املرّة التنسيقية املحلية 
الحديث  إىل  بأنيس  حدا  ماّم  ُمدلّسة«  تقارير  »استعامل  عىل  بناء  البيئة  لحامية 
عن »هرسلة مدروسة وُممنهجة«. فالتقارير املدلّسة املُشار إليها ليست إالّ التقارير 
الصادرة عن الوكالة )وهي هيكل عمومي رسمي( التي اعتمدها الحراك يف حمالته 
العاّمة ملجرّد  التشكيك يف صّحة املعطيات  يامن. ماّم يعني  التحسيسيّة كام يؤكّد 
هيئات  عن  الصادرة  »التقارير  أّن  جدال  ولنفرتض  املناضلني.  طرف  من  استعاملها 
حكومية غري صحيحة، فعبء اإلثبات يقع عىل صاحب املصنع الذي رفع الشكوى« 
حسب رئيس البلدية، وتجّسد سابقة خطرية عىل املطالبة بالحقوق البيئية«، يقول 
مرشد من جمعية آس. أو. آس-بيئة. وحتّى اآلن مل يقع االستامع إالّ له وليامن يف 
إطار هذه الدعوى الجامعية وقد اصطحبهم أوائل جانفي العديد من سكان القلعة 
الصغرية يوم االستامع لهم يف مركز الحرس الوطني للتعبري لهم عن مساندتهم. وأُّجل 

يف نفس اليوم االستامع إىل 14 عضو الباقني إىل تاريخ غري ُمسّمى.

ويف انتظار استجوابهم -ورمّبا مرورهم أمام قايض التحقيق-تسعى يرسى )املحامية( 
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إىل تكوين لجنة دفاع ألنها تعتقد أن الشكوى خالية متاما من أّي سند وال معنى لها 
إالّ تخويف املناضلني املُشتىك بهم وربح الوقت« ومع ذلك وجب االستعداد تحّسبا 

لقرار املحكمة بالتتبّع.

أنيس فيفضل عدم  أّما  الشكاوى...  االختيار بني عبثية وخطورة هذه  العسري   من 
أخذها مأخذ الجّد قائال: »إذا تقّرر سجننا فسأطالب مّدنا بلباس خاّص... لباس أخرض 
اللّون« للتذكري أنهم، من خالل حراكهم مل يطالبوا بغري الدفاع عن حّقهم يف بيئة 

سليمة وبانتهاج طرق سلميّة.

الجائرة  الخزعبالت  عىل  األضواء  تسليط  من  متّكن  أن  عىس  السخرية  فلتتواصل 
ملستثمر من أجل إبعاد كّل الشبهات عن الجنح التي ارتكبها.

أداة لإلعالم عىل  إىل  الوقت  الشكوى يف نفس  تتحّول  أن  ينبغي  القصري،  املدى  يف 
نطاق واسع وإىل كسب مساندة واسعة للحراك من طرف املتساكنني للضغط عىل 

السلط املختّصة لحامية مصالح املجموعة مبواجهة مصالح فرديّة.  
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قابس : 
"تشرنوبيل مصّغرة" تطالب بحقها في الحياة 

16 جوان 2017

عاودت زيارة مدينة قابس مرات عديدة خالل السنة املاضية بعد أن ذهبت إليها 
للمرة األوىل يف أواخر شهر أوت 2016.  وما ميكن قوله يف هذا الّصدد هو استحالة 
»التلبّس بالحياد« أمام ما يحصل باملدينة بسبب انتهاج منوال تنمية أقل ما ميكن أن 
يشّخصه قسوته وظلمه الكبريين إن مل نقل “إجرامه” يف حق سكان الجهة وبيئتها. 
العمل  هذا  لهم خالل  استمعنا  من  شهادات  يف  و  كتب  ما  يف  نقرأ  أن  غرابة  وال 
نعوتا ك“الكارثة” و“الفضاء املسموم” ... ليبلغ األمر ببعض متساكني هذه املدينة 

الساحلية حّد تسميتها “ضفاف املوت” و”األرض امللعونة”.

حال وصويل إىل املدينة يف املرة األوىل » مل أشتم رائحة التلوث فحسب بل تذوقت 
طعمها يف فمي« تقول إحدى الّنساء الاّليت قابلتهّن يف قابس والتقيتها فيام بعد عديد 
املرات. يف الحقيقة، تزاحمت كل الشهادات وكل املقاالت التي قرأتها بذهني مبجرد 
وقويف أمام املجمع الكيميايئ التونيس يف اليوم املوايل، وخانتني الكلامت للتعبري عن 
حرييت للمناضلني الذين كانوا برفقتي ومكثت برهة مرتبكة ومشتتة الّذهن أنظر إىل 
اللون عرض  أسود  تنفث دخانا ووحال  التي  املخالب  العمالق ذي  االخطبوط  هذا 

البحر عىل بعد مائة مرت من أوىل التجمعات السكانية.
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هذا املأزق املحزن يكشف مدى الظلم البيئي الذي يعرس القبول به وإن كان ميكن 
فهمه. فجزء من الحقيقة والحلول يكمن يف شهادات السكان ويف أساليب املقاومة 
يُقّدر  الكثري منهم ضّد تدمري تراث إيكولوجي ال  اليوم  التي يخوضونها إذ ينتفض 
بثمن وضد مورد للعيش وضّد تدهور صحة املتساكنني الذين ال حق لهم يف الوصول 

للمعلومة وال يف الحصول عىل العالج. 

»جنة أرضية« عىل مذبح التنمية

قابس بني الواحة والبحر قبل أن يحّل بها املجمع الكيميايئ

واحة قابس: إبداع من عمل اإلنسان يدّمره اليوم شيئا فشيئا

» الواحة هي نظام إيكولوجي ابتدعه االنسان حول نقطة ماء يف الصحراء وعمل عىل 
املائيّة«،  العناية به بدراية تقنية واجتامعية ُمحكمة من ناحية الترصف يف املوارد 
يقول أمني املهندس الزراعي واملناضل يف جمعية املحافظة عىل واحة شنّني1 ليضيف 
رسيعا: »واحة قابس هي الواحة الساحلية الوحيدة يف العامل ماّم جعل منظمة األمم 
وقد  إنساين2.«  طبيعي  كرتاث  تصّنفها  والثقافة-اليونسكو  والعلوم  للرتبية  املتحدة 

كانت مواردها من املياه والتنوع البيولوجي استثنائية يف املايض.

ويبدي سكان قابس الذين التقيتهم تعلّقا شديدا مبدينتهم إذ متلك فيها كّل عائلة تقريبا 
قطعة من »جّنة عدن«. ويحيك عبد الله املولود يف االربعينات »طفولته اآلمنة« يف واحة 

شّط السالم أين كان »كّل السكان يعيشون يف وئام من عملهم يف الّصيد ويف الفالحة«3. 
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من اليسار إىل اليمني: عيل، نجيب وابنه محّمد، وأمني الذين يعملون عىل املحافظة عىل ما تبّقى من واحة شنّني.

واليوم يواصل الشباب استحضار مالمح هذه »الجّنة الضائعة« من خالل ما تجود به 
ذكريات األجيال السابقة. ويتواصل هذا اإلحساس باالنتامء إىل الواحة من جيل إىل 

جيل وكثري من شبابها يحاول اليوم أن يساهم يف إنقاذ تراث بال نظري. 

فأمني الذي ُولد وعاش كل حياته يف واحة شنّني يعمل اليوم يف جمعية املحافظة 
عىل الواحة. وقد دعاين اىل زيارة »حديقة التنوع البيولوجي« التي يقوم عىل العناية 
بها ويهدف من خاللها إىل الحفاظ عىل أنواع مختلفة من الزراعات املحلية بصدد 
االضمحالل اليوم »بفعل التدهور البيئي وغزو البذور املورّدة من السوق العاملية«، 

يواصل أمني4. 

أما نجيب يف وسط الّصورة فقد جعل من قطعة أرضه متحفا يواصل العمل فيها 
منذ حصوله عىل التقاعد يف انتظار أن ينقلها يوما ما إىل ابنه محّمد. وأخريا، عيل 
عىل يسار الصورة، يعمل من جهته يف قطعة أرض خّصصها إلنتاج واستنساخ البذور 

املحلية. 

اإلنسان الذي خلق بقابس هذه الواحات منذ قرون، خّربها يف غضون عقود قليلة 
“راس  مبنبع  الحال  هي  كام  بالواحة  املائية  املوارد  جّففت  الكيميائية  فالصناعة 

الواد” اليوم.

صغار  شهادات  إىل  نستمع  العايب،  الباس«5 للحبيب  »قابس  الوثائقي  الفيلم  يف 
الفالحني بالواحة يتحّدثون عن معاينتهم لنضوب املياه منذ بداية الثامنينات. املياه 
الثمن  وباهضة  شحيحة  ومجانية” أصبحت  بكثافة  باملايض »متدفقة  كانت  التي 
منذ قدوم املجمع الكيميايئ التونيس وقد زاد تلّوث املاء والهواء من اآلثار الكارثية 
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عىل املحاصيل، كام تسبب يف بعض األحيان يف تسّمم الحيوانات واملوايش التي يتم 
تربيتها بالواحة.

ورغم ارصار الكثريين عىل »عدم بيع أراضيهم بأي مثن« االّ أن البعض اآلخر اضطر 
لإلمتثال لهذا اإلكراه نظرا لصعوبة العيش بالواحة وملغادرة األبناء الذين ال أفق لهم 
بأرضها.  واليوم، يساهم التوسع العمراين -العشوايئ غالبا- يف القضاء عىل ما تبقى 

من املساحات الواحيّة شيئا فشيئا.

خليج قابس يتحّول من »مطمورة« بحرية إىل مقربة 

القواقع  أنواع  من  والعديد  واملحار  لألسامك  مصدر  أكرب  قابس بكونه  خليج  عرف 
تنوعه  وخاصة  والجزر  املد  وقوة  الواسع،  القاري  جرفه  منه  جعل  وقد  تونس  يف 

البيولوجي ثروة بحرية استثنائية باملتوسط.

يف  النافقة  واألسامك  البحرية  السالحف  البحر  يلفظ  اليوم،  قابس  شواطئ  وعىل 
أنه  تلوثا حتّى  املتوسط  أكرث مناطق  مشهد مأساوي حيث يعترب خليج قابس من 
صار اليوم موصوما » باملنطقة الساخنة«، ماّم يعني دّق ناقوس الخطر لبلوغ نسبا 

شديدة االرتفاع. 

الفصائل  التلوث6 فإن عدد  وأرضار  آثار  توثق  التي  قابس   SOS جمعية وحسب 
الجهة  صيادي  أجرب  فقط حاليا. ماّم   50 اىل   1965 سنة   250 من  البحرية تقلّص 
من  العديد  يف  واضطرهم  رزقهم  لتحصيل  الخليج  عرض  يف  االبحار  يف  لإليغال 
البحرية  للتّنديد باالنقراض املطّرد للموارد  املناسبات إىل تنظيم وقفات احتجاجية 
التي متثل مصدر رزقهم الوحيد والتي كانت تعيل سّكان قابس وتوفّر لهم العيش 

الكريم.

هكذا أضحت إحدى “أجمل مناطق األرض” إحدى أكرب املناطق الصناعية لتحويل 
اإلسمنت  صناعة  رشكات  ذلك  عىل  عالوة  وتستضيف  تونس،  يف  الكيميائية  املواد 
الفوسفوري  والحامض  األسمدة  إلنتاج  موقع  أكرب  فيها  ويتمركز  النفط  واستخراج 

باملجمع الكيميايئ التونيس.
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قابس ليالً أشبه مبدينة تحت القصف

قابس ليال، صورة تغزو مواقع التواصل االجتامعي.

سّجلت مدينة قابس دخولها »عهد التنمية« يف أوائل السبعينات بفتح أول مصنع 
حامض  إلنتاج  وحدة  بدوره  أرىس  الذي  فوسفوري  حامض  اىل  الفسفاط  لتحويل 
اإلنتاج  قرابة %57 من  اليوم  املوقع حتى  ويوفر هذا  الكربيت وذلك سنة 1972. 
الوطني للحامض الفوسفوري املُستخدم أساسا كامنع لألكسدة يف املخابر والصناعات 
املعدنية وأيضا يف صناعة املياه الغازية والتنظيف واألسمدة. واصل املركب الصناعي 
األمنيوم ومصنع  إنشاء مصنع إلنتاج فسفاط  بالتوسع حتى سنة 1985، حيث تم 
عمومية  املؤسسات  هذه  كل  كسامد(.  أساسا  يستخدمان  األمونيرت )الذين  إلنتاج 
وتغسل  تستخرج  الذي  التونيس  الكيميايئ  باملجمع  الصناعية  أنشطتها  وترتبط 
وحداته مبنطقة الحوض املنجمي الفسفاط قبل أن يتّم نقله نحو املصانع املُختّصة 
يف تحويله. وتحتاج كّل هذه املراحل كميات هائلة من املياه وتستنزف بذلك املوارد 

املائية بقابس وأيضا باملظيلة وصفاقس والصخرية.

من  بالغازات،  قابس هواء مشبعا  مدينة  أهايل  يتنفس  وأربعني سنة،  منذ خمسة 
من  وغريها  الهيدروجني  وكربيت  والفلور  النرتوجني  وأوكسيد  الكربيت  أوكسيد 

الغازات امللوثة السامة.
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ولنئ صدرت بعض النصوص القانونية ملراقبة ومتابعة االنبعاثات الغازية7 إال أنها مل 
تشمل املجمع الكيميايئ التونيس الذي “تتمتّع وحداته الصناعية بوضع استثنايئ من 
تقرير  أنشطتها” حسب  املُكلفة مبراقبته وذلك ألهمية  العمومية  السلطات  طرف 
أصدره برنامج األمم املتحدة للبيئة8. وحسب نفس التقرير “يتكفل القائم بالنشاط 
التونيس  الكيميايئ  املجمع  “يتكفل  وبذلك  العينات”  وأخذ  القياس  أجهزة  برتكيب 

باملراقبة الذاتية”.

وتستمّر بذلك الجرائم البيئية للمجمع من خالل التجاوزات التي يرتكبها يف عمليات 
بالنهاية  للحصول  الفوسفجيبس  من  أطنان  تُستخدم خمسة  إذ  النفايات  ترصيف 
التي  النفايات  كّمية  أن  يعني  ما  الفوسفوري.  وهو  الحامض  من  واحد  طّن  عىل 
تنتجها قابس تفوق كّمية املنتوجات املُصدرة بخمسة أضعاف.  أرقام تصيب بالدوار 
إذ تُقّدر ب 000 095 4 طن من الفوسفجيبس سنويا باالعتامد عىل كمية االنتاج 

)900.000 طّن من حامض الفوسفوري يف السنة( … طيلة 45 سنة.

000 42 مرتا مكعبا من الوحل “الجبيس” )نتيجة اختالط املياه بالفوسفجيبس( تُلقى 
يوميّا يف مياه خليج قابس دون أي معالجة فتغطي قاع البحر. مع أن الفوسفجيبس 
معادن  عىل  الحتوائه  التونيس9 وذلك  القانون  يف  الخطرة  النفايات  ضمن  ُمصّنف 
ثقيلة ومواد إشعاعية يطول حرصها، نذكر منها السرتونشيوم، الكادميوم، الرصاص، 

النيكل واليورانيوم وغريها…10

النفايات  بالترصّف يف  الخاصة  بالقوانني  يلتزم  التونيس مل  الكيميايئ  املجمع  أّن  غري 
من  املجرّدة  بالعني  ما ميكن مالحظته  التقرير، وهو  نفس  جاء يف  مثلام  الخطرية، 

خالل السيول السوداء التي يُلقي بها يوميا عرض البحر.

حجم  بقابس )SOS Environnement Gabès( يفوق  البيئة  جمعية  وحسب 
الهيئة  طرف  من  القصوى املحددة  القيمة  قابس  شواطئ  من  املنبعثة  اإلشعاعات 

الدولية للوقاية من اإلشعاع الّنووي بأربع اىل خمس أضعاف.

التهميش البيئي:

»قابس هي تشرينوبيل تونس« يقول نادر الذي يقطن بحّي شط الّسالم عىل بعد 
بعض مئات األمتار من املجمع الكيميايئ: »... نشعر وكأنّنا نعيش يف مدينة اجتاحتها 
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فقابس  هنا  التونيس  الكيميايئ  املجمع  تركيز  اختيار  أستغرب  ال  فعال  أنا  الحرب... 
مدينة سياحية بحسب طبيعتها إالّ أنّهم قّرروا تدمريها لتشّع أماكن سياحية غريها« 

أما عبد الله الذي »عارص« إنشاء املجمع فيقول أّن »سكان قابس مل يكونوا عىل وعي 
باملخاطر البيئية ملّا استقّر املجمع باملدينة للمرة األوىل... بل إنهم كانوا سعداء بهذا 

»اإلنجاز« الذي سيفتح آفاقا جديدة للتشغيل بالجهة”.

يف إطار مسار العدالة االنتقالية الذي تبع ثورة 2011، تقّدم فرع الرابطة التونسية 
أجل  من  والكرامة  الحقيقة  لهيئة  مبلّف   2016 سنة  اإلنسان  حقوق  عن  للدفاع 
الوقوف عىل حقيقة  للتلّوث« ويهدف اإلجراء إىل  بقابس »كجهة ضحيّة  االعرتاف 
التهميش البيئي املُمنهج الذي طال الجهة. ومن شأن األدلّة واملستندات التي ضّمنت 
الحجاب عن هذه  ترفع  أن  فقط  ال  الكيميايئ  املجمع  التي خلّفها  األرضار  بامللف 
»حقيقتها« بل ستمّكن من االعرتاف وجرب األرضار لسّكانها. وما يزال امللف محّل 

نظر من الهيئة حاليّا.

“هنا يف قابس، نصاب بالرسطان بسهولة...  كام نصاب بالزكام”

“هذا الجسد من قابس”: عرضت صور هذا الطفل أصيل حي السالم الذي يعاين من تشوهات خلقية 
هامة خالل زيارة قافلة تضامن دولية يوم 17 أفريل 2017 كشهادة حيّة للنتائج املبارشة للتلوث تحت 

هذا الشعار: بيئتنا دّمرت صّحتنا، قابس متوت. هذا الجسد من قابس وهذه تنميتكم”
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املشاكل الصحية املسكوت عنها منذ زمن طويل رغم احتاللها حيزا يوميّا بارزا يف 
حياة سكان قابس مل تلق إال التجاهل وغياب الحلول. 

 يف هذه املدينة، أصبحت األمراض “النادرة” أمراضا “شائعة” متاما كحاالت الوفاة 
“عاجي”  “رشيد” وعائلة  التقيتهم. ومن بينهم  الذين  املبكرة.” يقول سّكان قابس 
وهام عائلتان تكبّدتا املرض والحزن كعائالت كثرية أخرى بالجهة خاب أملها يف وعود 

ثورة انتظروا أن توفيهم حقوقا طاملا طالبوا بها ومنها أيضا الحق يف بيئة سليمة. 

طيلة 39 سنة عمل »رشيد« كتقني صيانة لكل آالت الرشكة الصناعيّة للفلور التي 
أنشأتها الدولة سنة 1971بجانب املجمع الكيميايئ التونيس وهي الوحدة املختّصة يف 

إنتاج وتوزيع فلور األلومنيوم )متت خصخصة هذه الرشكة سنة 1992(

ويقول رشيد عن تجربته: “بدأت أشعر بآالم يف املفاصل منذ سنة 1991 وراجعت 
العديد من األطباء وقمت بالعديد من الفحوصات باألشعة منذ تلك الفرتة إىل غاية 
سنة 2011 وأتفق جميعهم عىل نفس التشخيص: »أنت بخري، كّل ما تشعر به هو 
مجرد التهاب باملفاصل!«... كّنا ممنوعني من الكلمة والتّعبري قبل 2011! والتطرق 
إىل آثار التلّوث عىل الصحة يُعّد من التابوهات. أستطيع اليوم أن أقول إنني ُمصاب 
الصعيد  زمن طويل عىل  منذ  به  مهني معرتف  بالفلور وهو مرض  التسّمم  مبرض 

الدويل لكن تونس مل تعرتف به إال منذ سنة 2011.«

غداة ثورة 2011 قّرر رشيد »خوض معركته« أمام القضاء والصندوق الوطني للتأمني 
باملهني  اعتامد توصيف مرضه  إىل  املحكمة  اتجهت  السنة،  نفس  املرض. ويف  عىل 
وحّملت املسؤولية للرشكة التي عرّضته ملخاطر املواد الّسامة دون توفري الحد األدىن 

من الحامية أو إعالمه املسبق باألخطار املحيطة املرتبطة بعمله فيها.   

“ال يوجد عالج لهشاشة العظام وتكلّس األوتار، كل ما ميكنني تناوله هو مضادات 
الجسدية  قدراته  %40من  الفلور  من  التسّمم  بسبب  رشيد  فقد  وقد  االلتهاب.« 
ماّم جعله يؤّسس دعواه القضائية عىل طبيعة عمله باملصنع الكيميايئ والتصنيف 
القانوين لتسمم الفلور كمرض مهني للمطالبة بحقوقه )وخاصة الحق يف الحصول 
عىل تعويض(. إثر نطق املحكمة بقرارها يف شأن حالة رشيد، اتصل به العديد من 
العاملني يف الرشكة إلنارتهم يك ينسجوا عىل منواله للمطالبة بحقوقهم. وتجدر اإلشارة 
أّن االصابة بتسمم الفلور سواء يف قابس أو يف غريها من الجهات األخرى بالبالد ال 
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تنحرص يف الوسط املهني إذ ميكن التعرّض لها من اإلنبعاثات والغازات الصادرة عن 
النفايات الصناعية –الفوسفجيبس مثاال-التي تلّوث الرتبة واملياه السطحية والجوفية 
ميكن  هل  الّصدد:  هذا  يف  نتساءل  أن  ولنا  للخطر.   السكان  حياة  بذلك  وتعرّض 
للمصابني اللجوء للمحاكم للدفاع عن حقوقهم؟ وإذا اُتّفق أن نظام بن عيل قد اعتاد 
عىل منع الباحثني من القيام بأّي دراسة وبائية وأجرب األطبّاء عىل التكتم فهل حرية 

التعبري املُكتسبة منذ 2011 سمحت بإيصال صوت املترّضرين؟ 

املجمع  قابس خلف  من  3كم  بعد  بوشّمة عىل  ببلدة  “عاجي” بحي  تقطن عائلة 
الكيميايئ. وقد تُويّف ابنها نزار السنة املاضية عن عمر يناهز 47 سنة.  ويذكر والداه 
من خالل دموعهام كيف قىّض السنة األخرية من حياته يف أمل ووجع دامئني خاّصة 
السبب هو  أن  األطباء  »أخربه  مفاجئ.  بشكل  وكبده  رئتيه  حالة  تعكرت  أن  بعد 
التلوث، االّ أنهم مل ميدونا بشهادة طبيّة إلثبات ذلك. » حسب رواية والدته. ومازالت 
العائلة تذكر أوىل األعراض التي انتابت نزار سنة 1994 حني كان يعمل بوحدة إنتاج 

الحامض الفسفوري باملجمع الكيميايئ التونيس. 

 

الّسعال  بالكاد وال تكف عن  تتكلّم  الرسير  »نزار« مستلقية عىل  »إنصاف« أخت 
وتتنفس بصعوبة من خالل جهاز موصول بالكهرباء وهو ما يجعل والديها يف حالة 
صعوبة  مشاكل  »بدأت  الكهربايئ.  للتيار  انقطاع  أو  عطب  من  خوفا  دائم  توتر 
التنفس مع إنصاف سنة 2015 حني اختنقت وأُغمي عليها.« تقول والدتها. “... اليوم 
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وضعنا  أن  إال  قابس  مدينة  عن  بإبعادها  األطبّاء  نصحنا  متاما  رئتاها  جفت  وقد 
املاّدي ال يسمح لنا بالتنقل للعيش يف مكان آخر.« كام زار ُمعتمد بوّشمة إنصاف 
ووعد بإيجاد حل ملشكلتها. إثر ذلك، »جاءت بعض وسائل اإلعالم إال أنهم مل ينرشوا 
أّي تقرير عن حالتها )...( وزارها أيضا ُممثل عن وزارة الصحة ومل تتبع زيارته أّي 

إجراءات.

»حالة إنصاف تسوء يوما بعد يوم وتستوجب إجراء عملية طارئة لزرع الرئة« تؤكّد 
عائلتها التي تعيش يف حرية وتشعر بأن السلطات قد خذلتها مرّة أخرى. 

»مل يثبت العلم العالقة املبارشة بني التلّوث واألمراض غري أن ذلك ال ينفي وجودها« 

التلوث  سببها  الصحيّة  ومشاكلهم  آالمهم  جميع  أّن  إىل  املتساكنون  »يذهب 
ومروان ممثالن  منصف  حسب  بقابس«  املرىض  عدد  إىل كرثة  بالّنظر  وخاصة 
الطب  بكلية  اإلنسانيني«، وهي جمعية تضم طلبة  التونسيني  عن »جمعية األطباء 
يقومون بحمالت تحسيسية بقابس منذ سنة 2012. رغم أنهم »مل يتخرجوا بعد«. 
التلّوث  ويهتم هؤالء الطلبة بالظروف الصحية لسكان مدينة قابس وبالعالقة بني 

واألمراض املتفشية بالجهة عىل وجه الخصوص.

 يف هذا الصدد يتأسف أعضاء الجمعية لعدم توفر الوسائل والحجج العلمية )من 
مخابر ودراسات…( التي قد تساعدهم عىل تأكيد تلك العالقة أو دحضها. فمروان 
يؤثر عىل صحة العظام بشكل  العظام الذي  بهشاشة  اإلصابة  انتشار  يشغله  الذي 
بأبحاث حول هذا  قام  قد  التلوث  إىل  قابس  الجميع يف مدينة  يعزوه  كبري والذي 
املرض بالتعاون مع معهد سويرسي. وال ينىس رّدة فعل املشاركني يف اللقاء املفتوح 
الذي نظّمه لتقديم هذه “الحقيقة العلمية”، والتي مفادها “عدم وجود دراسات 
يف العامل تثبت أّي عالقة بني التلوث ومرض هشاشة العظام” إذ يقول بنربة ال تخلو 
من التأثّر: »انتابني شعور كبري أّن ما كنت أرشحه مل يوافق ما كانوا يوّدون سامعه.«

أما منصف فيعترب من الرضوري االنطالق يف تعداد حاالت اإلصابة بهشاشة العظام 
بقابس ولو أن ذلك »أمر يف غاية التعقيد، حيث يجب إجراء فحوصات دقيقة عىل 
عيّنة كبرية من األشخاص إاّل أن كلفة مثل هذه العملية عالية جّدا وال توجد املُعّدات 

الرضورية للقيام بها يف املستشفى العمومي بقابس«.
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املعركة من أجل مستشفى جامعي يف قابس…

تتواصل املعركة من أجل إحداث كلية للطب بقابس وتحويل املستشفى الجهوي 
السنوات  خالل  الحرجة  الحاالت  عدد  ارتفاع  مع  خاصة  جامعي  مستشفى  إىل 
الله يناضل يف سبيل تحقيق هذا  الصعوبات والعراقيل مازال عبد  املاضية.  ورغم 
عديد  »سعي  الله  عبد  برأي  العراقيل  هذه  أهّم  ومن  سنة.  عرشين  منذ  الهدف 
األطراف، وخاصة من األطباء، إىل عرقلة مرشوع ينهض بقيمة املستشفى العمومي 

عىل حساب املصحات الخاصة«.

مل يستطع عبد الله الحصول عىل ترصيح إلنشاء جمعية تدعم هذا املرشوع حتى 
بعد ثورة 2011. هذا الرفض لبعث الجمعية التي يأمل يف تكوينها للوجود »ال يهدف 
إالّ إىل إحباط عزميتهم« رغم أن املرشوع يحظى مبساندة واسعة من طرف سكان 
 « يضيف  الذي  الله  عبد  يروي  األشخاص سنة 2013،  أالف  تظاهر  املنطقة حيث 
مع أّن مجلس وزاري قد أقّر يف نفس السنة -2013-أحقيّة مدينة قابس يف إحداث 
االستعجايل  بقسم  حاليا  تدريبه  فرتة  ميارس  الذي  منصف  ومازال  للطب.«  كلية 
الكثري  الحايل للمستشفى بقابس  الوضع  ،  إذ يضطّر  بقابس يتطلّع لهذا »التغيري« 
من متساكني املنطقة للتنقل إىل صفاقس )140كم( وإىل تونس العاصمة )400كم( 
الرضورية غري  والفحوصات  التحاليل  االختصاص أو إلجراء  وأطباء  أساتذة  ملراجعة 
املتوفرة مبقّر سكناهم. وإضافة إىل عدم حصول املرىض عىل العالج املناسب وعدم 
املساواة يف الخدمات الصحية تتسبّب هذه الوضعيّة يف تشتّت املعطيات الخاصة 
الجهوي فمكان  املستوى  عىل  وبائية  بدراسة  القيام  إمكانية  يقّوض  ما  وهو  بهم 
اإلقامة ال يُسجل بشكل منهجي يف ملفات املرىض باملستشفيات الجهوية يف نفس 
الوقت الذي يشكو فيه الّسجل الوطني قصورا ونقائص عديدة.  من ناحية أخرى، 
»اإلطار  املعطيات هو  إىل بعض  الوصول  السبب يف عدم  أن  يرى منصف ومروان 

القانوين شديد التضييق للرّس الطبي«.

… ماذا عن شفافية املعطيات حول التلوث

يعتقد منصف أنّه يجب »أّوال إثبات نسبة تركيز املُلّوثات بالهواء، -وهو ما يتطلب 
إثبات العالقة بني األمراض املتفشية باملنطقة  إنشاء وحدات بحث-قبل املرور إىل 
والتلّوث ». وكان الرئيس السابق بن عيل قد أعطى أوامر لرتكيز لوحة قياس “آنيّة” 
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لالنبعاثات “بشارع البيئة” يف قلب مدينة قابس، إالّ أن الغريب يف األمر أن معدالت 
النسب  سقف  أبدا  تتجاوز  مل  واألمونياك  اآلزوت  وأوكسيد  الكربيت،  أوكسيد  ثاين 
املرخص لها11.   ويف سنة 2017، ما تزال “شكوك قوية” تحوم حول عمليات قيس 
التلوث التي ينجزها املجمع الكيميايئ التونيس بنفسه قبل أن يرفع نتائجها إىل الوكالة 
املنظمة  طرف  من  نظرها  لفت  مؤخرا  تّم  الوكالة  هذه  املحيط.  لحامية  الوطنية 
العاملية للصحة -التي تستقي معلوماتها من الدول-إثر نرش قامئة أكرث املدن تلّوثا يف 
العامل لسنة 2016 إذ مل تُدرج قابس ضمن األربعة واليات املقرتحة عن الجمهورية 
التونسية! تقوم الوكالة الوطنية لحامية املحيط بتعديل البيانات بعد الكشف عن 
عدم مصداقيتها ونأمل أن تجد واليتا قابس وقفصة مكانهام الحقيقي بقامئة املنظمة 

العاملية للصحة قبل املراكز الصناعية بتونس، وبنزرت وصفاقس12 

مرشوع  بتطبيق  قريبا  املحيط  لحامية  الوطنية  الوكالة  ستضطر  الصدد،  هذا  يف 
»حوكمة الهواء يف الفضاء األورومتوسطي« الذي »يهدف إىل إنشاء نظام مراقبة دائم 
بالخصوص  )فرنسا(   Air PACA13 قابس. وستتكفل جمعية الهواء “بوالية  لجودة 
ثالث  من  يتكون  تشخيص  إعداد  يف  املحيط  لحامية  الوطنية  الوكالة  »مبساعدة 
محاور: األّول باتّجاه الفاعلني يف قابس مع تحديث عملية الجرد للملّوثات باملنطقة، 
وحملتان لقيس التلّوث الهوايئ وإحداث آليات ومعدات لَنمذجة الهواء«… األمر 

اذن يستحق املتابعة…

يف انتظار مبادرات شعبية حول الدراسات الوبائية

يف غياب حمالت التوعوية واملعطيات والتحقيقات العامة، تبذل مكونات املجتمع 
املدين بالجهة قصارى جهدها مللئ الفراغ… وهو ما تحاول إنجازه »جمعية حامية 
أعّدت  وقد  نادر.  يرتأسها  السالم«APOCSG( 14( التي  عبد  سيدي  شط  واحة 
واملواد  امللّوثات  مختلف  “ قامئة  إبادة جامعية  قصة  “قابس:  تقريرها  يف  الجمعية 
اإلشعاعية املوجودة بقابس كام عّددت آثارها ومخلفاتها املحتملة عىل املحيط وعىل 

صحة السكان.

يف  للعيان  واضحة  وآثارها  طويلة  بقابس  املتساكنني  صّحة  عىل  األرضار  قامئة 
منطقة شط السالم حسب هذه الجمعية املحليّة التي تقوم باإلشعار مستندة عىل 
مالحظاتها وخاصة عىل دراسة إحصائية )استجواب مبارش-وجه لوجه( شمل مائة 
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عائلة قاطنة بالجهة: »هناك عدد مهول من األمراض املزمنة والقاتلة املرتبطة مبارشة 
الفجايئ، أمراض  العقم، اإلجهاض  بالخصوص مرض الرسطان،  بالتلوث، ونذكر منها 
التنفيس واألمراض الجلدية واإلعاقة العضوية والعقلية عند الوالدة وغريها  الجهاز 

الكثري….«

ونتساءل يف هذا الصدد هل أّن هذه اإلحصائيات كانت ستفوق املعدالت الوطنية 
قناعات  األمر  يتعدى  ال  اآلن  إذ حتى  ؟  أشمل  مستوى  بتحقيق عىل  قمنا  أننا  لو 
مبنية عىل ما يُقال ويُتبادل الحديث بشأنه بني املتساكنني. وال توجد سوى دراسة 
واحدة حول املوضوع قامت بها جمعية “خربات فرنسا” سنة 2016 يف إطار برنامج 
الحوكمة البيئيةPEG 15 عىل أّن منهجية املرشوع–من حيث الشكل ومدى مشاركة 

متساكني الجهة وعاملها-ونتائجه تبقى غري معلومة إىل حد اآلن.

الوعي مبدى خطورة  فعليا وواقعيّا  : كيف ميكن  املعركة  يربح  املعلومة  من ميلك 
األطراف  دفع  النضال؟ كيف ميكن  ملواصلة ودعم  والصامتة  البطيئة  املعاناة  هذه 
املسؤولة لالعرتاف بحجم الظلم البيئي املتسبّبني فيه وتغيري سلوكهم؟ كيف السبيل 
إلثبات مسؤولية هذا الطرف أو ذاك واملطالبة »بالحق يف بيئة سليمة« دون وجود 
أدلة قاطعة للجرائم املرتكبة ؟ إذ ال ميكن أن نلقي اللّوم عىل األشخاص الذين يدلون 
بشهاداتهم حول األرضار التي لحقتهم ألنّهم ال ميلكون األدلّة عىل أحداث مّر عليها 

زمن طويل. 

»الناس يرغبون يف التخلص من املجمع الكيميايئ… بقدر ما يتوقون للعمل فيه« 

معضلة بحجم الكارثة

يعرّب عبد الجبار، وهو مسؤول نقايّب يف االتحاد الجهوي للشغل بقابس، عن هذه 
)النقابيون( ُمجربين  بالقول: “الوضع مأساوي حّقا، نحن  املعادلة شبه املستحيلة 
بيئة  ويف  الصحة  يف  الحق  وضع  إىل  إشارة  يف   « عادلة…  بقضية  التضحية  عىل 
الجهة  فالحو  يشعر  مثلام  عمل.  عىل  الحصول  آخر:  حّق  مع  مواجهة  يف  سليمة 
املشغل  عند  عمل  عىل  الحصول  سباق  يخوضون  أبناءهم  يرقبون  وهم  باليأس 
األول بالجهة. فاملجمع الكيميايئ التونيس بقابس يوفر 4000 موطن شغل مبارش 
ومئات فرص الشغل يف مجال خدمات املناولة، إضافة إىل تشغيل عدد من األعوان 
عن  “تعّوض”  أن  املفرتض  من  والتي  املجمع  ميولّها  التي  البيئية”  “الرشكات  يف 
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األرضار والخسائر البيئية وتخفف من وطأة البطالة باملنطقة.

املنخرطني  والعامل  األعوان  من  نسبة  أهّم  الكيميائية  الصناعات  قطاع  “ميثّل 
الفالحون  “أّما  الجبار،  عبد  يواصل   ،” بقابس  للشغل  التونيس  العام  االتحاد  بفرع 
البحري”. تعترب األجور  للفالحة والصيد  التونيس  االتحاد  والصيادون فينخرطون يف 
محرتمة بالنسبة لقطاعات أخرى كام مينح املجمع الكيميايئ امتيازات عديدة ألعوانه 
العودة  فرتة  يف  ألطفالهم  الدراسية  اللوازم  األضحى،  عيد  يف  األعوان  لكل  )خروف 

املدرسية، منحة يف اإلجازات الصيفية…(

لتحسني ظروف  بقابس-نضاالت  لالتحاد  املحيل  الفرع  الحقيقة، مل نخض –يف  ويف 
العهد“، دامئا  “فهذه إشكاليات حديثة  املهنية  السالمة والصحة  العمل عىل معنى 
وفق شهادة عبد الجبار، رغم أن املنطقة تقع يف مواجهة مبارشة للتلوث الناجم عن 

املنطقة الصناعية التي تواصل تعداد مرضاها وموتاها.

يف أواخر أكتوبر 2016 تويف “عبد القادر الزيدي” موظف بالرشكة التونسية للكهرباء 
الجهوي  االتحاد  فرع  أبّن  األمونيرت. وقد  معمل  من  قاتل  غاز  ترسب  إثر  والغاز، 
وفاته  مسؤولية  الدولة  حّملت  التي  عائلته  بحضور  مبقره  الفقيد  بقابس  للشغل 

وذهبت إىل القول بأّن هذه األخرية »ال تعتربهم برشا«.

صورة للقاء الذي انتظم لتأبني عبد القادر الزيدي مبقر االتحاد وعىل اليمني صورة لعبد القادر  انترشت 
عىل صفحات التواصل االجتامعي ملواقع »أودييس ابن بطوطة للبدائل« و«أوقفوا التلوث بقابس« والتي 

 )COP 22(وقع عرضها خالل أشغال مؤمتر األمم املتحدة 22 للتغري املناخي
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الطّب  تقرير  عىل  الحصول  إثر  مؤّخرا  القضاء  اىل  الزيدي  القادر  عبد  ملف  ُحول 
الرشعي الذي احتوى عىل الخالصات التالية “انسداد القصبات الهوائية بكمية كبرية 
مجريات  يتابع  الذي  الجبار  عبد  يروي  االختناق”،  عىل  عالمة  وهي  املخاط  من 
القضية مع عائلة الزيدي. كام أن الرشكة التونسية للكهرباء والغاز من جهتها، قد 
عيّنت محامني ملقاضاة الرشكة املسؤولة عن ترسب الغاز وهي خطوة مشجعة عىل 

االستمرار يف مكافحة إفالت املصانع الكيميائية بقابس من العقاب.

ويدعم االتحاد الجهوي للشغل بقابس مؤقّتا األنشطة التي يبادر بها الحراك املحيل 
والحراك،  النقابة  بني  املتبادلة  بالثقة  ذلك  الجبار  عبد  ويفرّس  التلوث”  “أوقفوا 
يف  للشغل  التونيس  العام  لالتحاد  واالجتامعية  التاريخية  باملسؤولية  أيضا  وخاصة 
تونس منذ سنة 1946: “يدافع االتحاد يف املقام األول عىل حاجة العامل لالستقرار 
يف مواطن شغلهم وبالتايل استقرار املؤسسة ودميومتها. ويرغب النقابيون يف نفس 
الوقت يف مساعدة الفئات االجتامعية األخرى من خالل السعي للتوفيق بني املصالح 
تناقضات  من  داخلها  تحمله  ومبا  شاملة  بنظرة  الوضعية  نبارش  فنحن  املتضاربة. 
مقاربة  القضايا باعتامد  مختلف  عن  للدفاع  باستمرار  االتحاد  ويسعى  ورصاعات 
بتوافق  يقيننا  لعدم  ما  أالّ نساند حراكا  األحيان  الزوايا ويحدث يف بعض  متعّددة 

غاياته مع مبادئ االتحاد.«

»يجب التخّل عن خيار االنتاجية املفرطة”

جدوى  وال  معقول  غري  العمل  عن  الكيميايئ  املجمع  ايقاف  أّن  الجبار  عبد  يرى 
تُرجى منه ولكن يجب يف املقابل التفكري يف منط إنتاج جديد يشّكل جزءا من نظرة 
الكيميايئ  الدرس من تجربة املجمع  اسرتاتيجية بعيدة املدى. إذ »علينا استخالص 
والتفكري الجدي يف تغيري معادلة االنتاج لتأخذ بعني االعتبار كلفة املصاريف املتعلقة 
والسياحي  الفالحي  القطاع  يف  املتكبدة  الخسائر  وأيضا  املياه،  ومخزون  بالصحة 
فاتباع  الحساب برسعة:  أردنا كشف  إذا  البحري.” والعمليّة بسيطة  الصيد  وقطاع 
منوال االنتاجية املفرطة أدى بنا جميعا اىل خسائر فادحة. يجب إذن التخيل عىل 
من  ومشرتكة  وشاملة  جديدة  رؤية  إىل  استنادا  فشيئا  شيئا  الحايل  التنمية  منوال 
أجل بناء منوال تنموي مستدام وعادل«. وال يخفي عبد الجبار” أسفه لغياب هذه 
الرؤية حاليا يف قابس” ... وإن كانت بعض الحركات والخطابات تفتح لها أفقا. ومن 
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بني الخطابات التي تتحذ هذا املنحى حسب رأي عبد الجبّار تخصيص إحياء ذكرى 
يف  الحق  عن  للحديث   -2016 ديسمرب   11 –يوم  اإلنسان  لحقوق  العاملي  اإلعالن 
العيش يف بيئة سليمة كحق أسايس من حقوق اإلنسان، وكانت هذه املبادرة مشرتكة 
بني فرع االتحاد العام التونيس للشغل وفرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق 
االنسان. وخالل هذا اللقاء أكد عبد الجبار أن حقوق االنسان األساسية )الحق يف 
الحياة، الحريات الفردية والسياسية، الحقوق االقتصادية واالجتامعية…( ال ميكن أن 
تضمن كرامة الناس يف غياب محيط سليم ويختم حديثه بالقول: »من وجهة نظري 

جميع أجيال حقوق االنسان ما هي إال تفرعات أساسية عن الحق يف الحياة«:

تحرك »أوقفوا التلوث« : »التلوث ليس قدرنا«

 “نحب نعيش” تكرس جدار الصمت

حراك  مناضيل  مع  ضبطته  موعد  أول  يف 
أربعة: جودة  منهم  التقيت  التلوث«  »أوقفوا 

وخري الدين ومحمد وأحمد.

 ثم تعرفت عىل هيفاء ومريم وخولة ونادر ورؤوف وحمزة وزياد وخالد وغريهم 
من الناشطني يف الحراك، الحقا يف غضون نفس السنة. وقد اجتمعوا كلهم »للّنضال 
ضد الجرائم البيئية التي تتسبّب فيها املنطقة الصناعية بقابس ودفاعهم عن الحق 

يف بيئة سليمة«.

عدم  عليه  املتعارف  من  كان  وإن  قابس.  مدينة  بقلب  مقهى  يف  اللقاء  هذا  تّم 
شباب- الغالب  يف  –وهم  الحراك  لنفس  املنتمني  املناضلني  من  كبري  عدد  حضور 
فمناضلو »أوقفوا التلّوث-نحب نعيش« قد كرسوا القاعدة: مل يكن بينهم قائد وال 
منسق رئييس، كل يعرّب عن رأيه بحّرية وبتلقائية يكّمل أحدهم حديث من سبقه 
دون التقيّد بالشكل يف نوع من التامهي مع حراك مثايل. تحّدثوا عن بداية تأسيس 
الحراك يف ماي 2012، أي بعد ميض أكرث من سنة عن ثورة 14 جانفي 2014 »التي 

مثلت بالنسبة لعديد متساكني قابس القطع مع التلوث نهائيّا«

يوم 5 جوان 2012 ومبناسبة اليوم العاملي للبيئة، جاب عدد كبري من سكان قابس 
عىل  بتجّمع  املسرية  نعيش” وانتهت  واحد: “نحب  بصوت  هاتفني  املدينة  شوارع 
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الشاطئ يف شكل منتدى مواطني للتبادل والحوار بني الحارضين. كان هذا أول تحرك 
ضد التلوث بقابس، صار بعدها تقليدا سنويا حيث تنتظم املسرية يوم 5 جوان من 

كل سنة.

متّسك أعضاء “أوقفوا التلوث” بتكوين ” ائتالف للمناضلني عوض تحالف للجمعيات 
للحفاظ عىل الطابع املواطني للتحرك وعىل انفتاحه وأفقيته ” أّما وسائل وأشكال 
الحراك فتتمثّل يف تنظيم املنتديات املواطنية وحمالت التوعية واملظاهرات يف شوارع 

املدينة، للضغط عىل أصحاب القرار من أجل احداث تغيري جذري.«

اعتصام 18 ماي 2013 أمام املرسح البلدي كان من أول تحركات “أوقفوا التلوث” 
عدد  جاوز  فقد  قابس  يف  السنوية  املظاهرة  أّما  بالعاصمة  بالقضية  للتعريف 

املشاركني 4000.

عىل اليسار، صورة االعتصام بالعاصمة يف ماي 2013 وعىل اليمني صورة ملسرية 5 جوان من نفس السنة.

 شارك حراك »أوقفوا التلوث« يف فعاليات املنتدى االجتامعي العاملي يف سنة 2015 
وأعاد تنظيم املسرية واملنتدى يوم 5جوان أمام املنطقة الصناعية كام رشع يف إدماج 
التظاهرات الثقافية يف مختلف أنشطته لتنويع الوسائل التحسيسية وسبل التعبئة 

والحشد. 

2016 : البحث عن الدعم عىل املستوى الوطني والدويل

يف أوت 2016، تجاوز حراك “أوقفوا التلوث« عامه الرابع ويف رصيده حمالت زاخرة 
من التحسيس والتعبئة والحشد حول الحقوق البيئية. وقد حظيت تحرّكاته بدعم 
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شعبي واسع يف قابس وربح كذلك عددا إضافيا من املنخرطني النشطني ماّم شجعه 
لتكوين  مصّغر  منتدى  لتنظيم   2016 سنة  من  جوان  و6   5 يومي  تخصيص  عىل 

النشطاء وإعادة التفكري يف اسرتاتيجيات عمله.

األملانية  املنظمة  من  بدعم  املنظم   2016 جوان   6 و   5 منتدى  خالل  التلوث”  “أوقفوا  تحرك  أعضاء 

   Heinrich Böll-هرنيش بول«

ويف لقاء مع أربعة من أعضاء »أوقفوا التلوث« نقلوا يل إجابة محامية قامت بتنشيط 
احدى ورشات املنتدى حول إمكانية اللّجوء اىل القضاء من أجل الدفع بالحق يف بيئة 
سليمة حيث كانت إجابتها قاطعة: »ال ميكن اللجوء اىل القضاء الدويل ألنه يجب 
القانون  التونسيني ليسوا مختصني يف  القضاة  التونسية. إال أن  املرور أوال باملحاكم 
البيئي ويفرضون توفر أرقام واضحة ُمعتمدة من طرف املنظامت “القانونية” وهو 
ما يصعب بلوغه.« رغم ذلك، وعىل سبيل الذكر ال الحرص، اعترب تقرير برنامج األمم 
امللقاة حاليا بخليج قابس  الفوسفوجيبس  “بأن نفايات  للبيئة سنة 2012  املتحدة 
تتعارض مع التزامات معاهدة برشلونة وخاصة مع الربوتوكول الذي »مينع التلوث 
البحري من مصادر برية«. وبناء عىل العديد من االستنتاجات األخرى التي تخلّلت 
عىل  حلفاء  كسب  عىل  »تصميمهم  للقاء  الختامي  البيان  ضّمنوا  املنتدى،  ورشات 

الصعيدين الوطني والدويل بغية الدفاع عن البيئة بقابس.«

بعد مرور سنة شارك خاللها يف العديد من أنشطة “أوقفوا التلوث” يستخلص خري 

82



الّدين  »أّن الحراك قد نجح يف اتباع االسرتاتيجية«.  

بيئيا بقابس الستقبال  الحراك منتدى  أكتوبر من سنة 2016 نظم  ويف أواخر شهر 
للبدائل«  بطوطة  ابن  »أودييس  مبناسبة  واألجانب  التونسيني  النشطاء  من  العديد 
قبل  بتونس  للمتوسط  الشاملية  الضفة  من  القادمة  البواخر  عديد  رست  حيث 
مرورها بالجزائر وصوال إىل اململكة املغربيّة أين تُقام أشغال القمة العاملية للمناخ 
يف دورتها الثانية والعرشين )COP22(. وقد التحق عدد من مناضيل حراك »أوقفوا 
عىل  والتعرف  مراكش  مبدينة  املفتوحة  األنشطة  يف  للمشاركة  بالرحلة  التلوث« 
معها يف  والتبادل  العامل  أنحاء  القادمة من مختلف  والجمعيات  الحركات  مختلف 

الشأن البيئي.

مثّن خري الدين، أحد ممثيل حراك »أوقفوا التلوث« يف لقاء مراكش هذه التجربة 
قائال: “متّكنا خالل هذا اللقاء من الحديث مطوال عن قابس وتفسري أرضار التلوث 
عىل السكان وعىل البيئة واملحيط. وقد تأثر الحارضون مبا سمعوه وتعاطفوا معنا 
»... من  للحركات االجتامعية:  الختامي  البيان  يرد يف  قابس  ماّم جعل اسم مدينة 
يقفون اليوم يف الصف األول ملقاومة استغالل الرثوات االستخراجية يف إمييدير، قابس 
 Standing rock – Notre –( الند  دي  دام  ونوتر  روك  وستاندينغ  صالح  وعني 
Dame – des – Landes ( … » ثم، مرّة أخرى يف هذا السياق: »يجب الرشوع يف 

التحرك فعليا لتجسيد دعمنا وتنظيم التعبئة الدولية لقضية قابس.«

من  التونيس  التحالف  يف تأسيس  الحراك  شارك  فقد  الوطني،  املستوى  عىل  أما 
من  عدد  بني  التقاء  جّسد  الذي  بقابس  أفريل  شهر  البيئية يف  العدالة  أجل 
الوطني للحركات  الدين عن مبادرة أخرى وهي »املؤمتر  الجمعيات. وتحّدث خري 
االجتامعية« الذي انتظم يف شهر مارس، وكان فرصة »للتعرّف عىل حركات تناضل 
من أجل نفس املطالب يف جهات أخرى من البالد وفرصة أيضا للتفكري الجامعي يف 
بني مختلف  التنسيقية  تشكيل  املؤمتر  وأمثر هذا  بيننا«  والتضامن  التنسيق  كيفية 
الحركات االجتامعية البيئية التي يجب عليها حسب خري الدين، »مساعدة املناضلني 
امليدانيني يف نضاالتهم اليومية، ومزيد التعريف بقضاياهم املشرتكة ومزيد التقدم 
نحو ايجاد الحلول.« كام ساعد التقاء هذه الحركات عىل »تأسيس عالقات وروابط 
مع حركات نضالية أخرى يف تونس« إذ »ال ميكن أن ينجح أّي حراك ُمنفرد يف تغيري 
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نظام ال يحرتم ال الحق يف الحياة وال الحق يف الكرامة.« ولعل هذه الخالصة تبنّي ما 
يحصل من مستجدات يف الساحة النضالية يف قابس، حيث تشكلت مجموعة من 

الجمعيات الجديدة سنة 2017 وحظيت بدعم حراك »أوقفوا التلوث«.

2017، سنة املقاومة املتنوعة بقابس…

تناول  لنا  يخول  قابس،  والية  يف  السنة  خالل  النور  رأت  حركات  ثالث  يف  التأمل 
مختلف للتعايش مع التلوث وللتعبئة من أجل تغيري الوضع البيئي ويجرّنا أيضا إىل 
التساؤل عىل الحلول املقرتحة من طرف الّسلط وانعكاساتها عىل املجتمع املدين يف 

قابس.

وذرف : املقاومة ضد “الجرمية اآلتية«

تظاهر أهايل “وذرف” أمام املرسح البلدي بتونس العاصمة يوم 11 فيفري 2017 
والفرنسية  العربية  بلغات ثالث هي  الشعارات عىل الفتات صيغت  ورفعوا عديد 
مصب  ملرشوع  “ال  الوحيد  الشعار  هذا  يف  اختزالها  ميكن  أنّه  إال  واألنقليزية، 
يف  للتظاهر  “وذرف”  سكان  خرج  املوايل،  اليوم  وذرف”.  ويف  يف  الفوسفجيبس 
مدينتهم، التي تبعد نحو 20 كم عن قابس ليهتفوا نفس الشعارات من أجل حامية 
 16 ففي  البلدة  هذه  يف  نفسه  يعيد  التاريخ  أن  ويبدوا  للخطر.  املُعرضة  بلدتهم 
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أكتوبر 2012، قام املتساكنون بتنفيذ إرضاب عام احتجاجا عىل مرشوع نقل وتخزين 
الفوسفجيبس الذي أعلنت عنه الحكومة، ُمعربني عن خشيتهم من أن يتسبب تركيز 
مصب الفوسفجيبس يف منطقة محاذية ملساكنهم يف تلوث الهواء واملياه والرتبة كام 
هو الحال يف مدينة صفاقس والصخرية واملظيلة.  ويف سنة 2013، أعلنت الحكومة 

تخلّيها عن قرار نقل املصّب إىل هذه املنطقة التي تعّد نحو 10000 ساكن.

ويف سنة 2014، لجأت الدولة إىل إعادة التفاوض حول جزء من امليزانية املخّصصة 
مبدئيا ملرشوع املصب املُمول من االتحاد األورويب، واتجهت نحو تعويضه  »مرشوع 
حوكمة« قّدرت أنّه يتالءم أكرث مع املناخ العام يف ذلك الوقت. وهكذا انطلق »مرشوع 
بقابس« )PGE Gabes( سنة  الصناعية  واألنشطة  املحلية  البيئية  الحوكمة  دعم 
2015 وترشف عليه حاليا جمعية“خربات فرنسا” –   Expertises France بتمويل 

يبلغ 5ماليني أورو من االتحاد األورويب.  

ومازالت املدينة ُمستهدفة بنفس املرشوع يف سنة 2017 وتحرّك سكانها من جديد 
تتبّنى نفس مرشوع  إثر صدور رأي عن هيئة علمية بوالية قابس يف شهر فيفري 
عملية  إيقاف  يأملون يف  املواطنون  ومازال  الفوفسفجيبس.  املتعلق مبصب   2013
نقل نشاط ملّوث ناهضه قبلهم بنفس الحّدة سّكان الجهة التي يقع فيها وعانت 

هي أيضا من أرضاره.
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 شط السالم : الضحية األوىل لهذا “العبئ التاريخي”

فيه  انطلقت  الذي  اليوم  أيضا  وهو  االستقالل،  ذكرى  تاريخ  2017 هو  20 مارس 
حملة” سّكر املصب” بتنظيم مظاهرة جمعت تحت األمطار أكرث من مائة شخص 
غري بعيد عن مركز املدينة بقابس لتتّجه نحو دار الشباب بشّط السالم، الحّي الذي 
التونيس  العلم  رُفع  التونيس مسافة 500 مرت. هناك،  الكيمياوي  املجمع  يبعد عن 
البدء يف تناول الكلمة من طرف الحارضين وانطالق  النشيد الوطني، قبل  وُهتف 

العروض املرسحية لألطفال التي نادت إىل الكف عن تلويث الشاطئ والبحر.

عندما التقيت بنادر أحد املناضلني يف حّي شّط السالم منذ سنة، أعرب عن أسفه من 
»سلبية مواطني الجهة«، ُمضيفا أنه يتفهمهم “ألنهم يعتربون أنفسهم مواطنني من 
درجة ثانية إذ مل تقم السلطات بأي مجهود جّدي لحل املشكل رغم تهاطل الوعود 
كّل  إرجاء  ووقع  الشواطئ...  وعىل  البحر  يف  الفوسفجيبس  فضالت  إلقاء  بإيقاف 
الخطط املتتالية الواعدة مبعالجة تلّوث مياه البحر والشاطئ. » أما عن دور املجتمع 
املدين بشط السالم فقد “خّصص وقتا هاما للبحث والتحليل، اال أنه اقتنع منذ 2015 
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بأنه ال جدوى من ذلك… ويبدو أّن سقف املطالب يزداد ارتفاعا وتجّذرا بعد 45 
سنة من التلوث املتواصل«.

تندرج حملة “سّكر املصب” إذن يف سياق اعادة توجيه التحركات أساسا عرب الحشد 
والتعبئة والضغط خاّصة بالتظاهر يف الشوارع.  نادر وصديقاه يرُسي وصفوان هم 
من بادروا بحملة »سّكر املصّب. إذ » قّررنا خالل السدايس األول من سنة 2017 
الرتفيع يف نسق تواتر األنشطة للدفع نحو إيجاد حلول جذرية بعد تنظيم مظاهرتني 
يومي 20 فيفري و20 مارس.« يوم 3 ماي قام مناضلو حراك “سكر املصب” بغلق 
السكك الحديدية يف وجه القطارات التي تنقل الفسفاط من الحوض املنجمي إىل 
)القاء  امللف  حول  بقرار  التحرك  هذا  إثر  وطالبنا   ... ” بقابس  الكيميايئ  املجمع 
الفوسفجيبس مبارشة يف مياه البحر( يف أجل ال يتعدى 15 يوما وقد أعلنت الحكومة 
بعد انعقاد مجلس وزاري يوم 15 ماي »بأن الندوة التي ينظمها املجمع الكيميايئ 
التونيس يومي 24 و25 ماي ستكون “موعدا للتحاور والتبادل بني الوزراء والجمعيات 
لحل امللف”، يقول يرُسي. »... لكن مل يتم اتخاذ أي اجراءات منذ انتهاء الندوة...

ومازلنا ننتظر موعدا هاّما...«.

الوايل وممثلني عن املُعتمديات السبعة لقابس  يف أكتوبر 2016 خالل اجتامع بني 
وجمعيات املجتمع املدين، ُحّدد يوم 30 جوان 2017 كموعد نهايئ لإليقاف الكيل 
إللقاء الفوسفجيبس يف البحر. بعد أسبوعني سوف يعلمنا الوزير األول بقراره النهايئ 
ونحن نأمل بأن يحّدد خطة عمل واضحة”29 لنا عودة إذن للحديث عن “الخيارات” 
التي ستقدمها الحكومة واملجمع الكيميايئ التونيس بخصوص هذا امللف، خاصة وأن 

األمر مرتبط بقضية أخرى حاسمة: التلوث الهوايئ.

يف بوشّمة “أصبحت وجوه أطفالنا زرقاء اللّون….”

6 ماي 2017 : هذا اليوم قطع األولياء واألطفال الطريق أمام مدرسة بوشّمة التي 
تقع عىل نفس الطريق الرئيسية املؤدية إىل قابس املدينة، عىل بعد 3كم جنوبا إثر 
نقل عدد من األطفال إىل املستشفيات بسبب اختناقهم بغاز ثاين أكسيد الكربيت 
املنبعث من املجمع الكيميايئ التونيس والذي انترش مبنطقة بوشّمة صباحا.  وبعد 
طيلة  دام  واعتصاما  عاما  إرضابا  املتساكنون  التجمع، نّفذ  هذا  من  أيّام  خمسة 

أسبوعني للتنديد بآثار التلوث.
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وصلت اىل بوشّمة مبارشة بعد انتهاء االرضاب وفّض االعتصام وقد حّدثني املواطنون 
الذين التقيتهم عند وصويل إىل بوشّمة كثريا عن سعيدة، امرأة من متساكني املنطقة. 
للمدرسة حتى وجدناها أخريا مع مجموعة من  املُواجه  الحي  أزقة  بحثنا عنها يف 
املدرسة.  أخربتني  بنفس  لتالميذ  أيضا  هن  أّمهات  الحّي،  نفس  من  صديقاتها 
بنفس  يقطن  طفل  أخربها  حني  ماي،   6 السبت  يوم  صبيحة  حدث  عام  سعيدة 
الحي بتجمهر عدد كبري من املواطنني أمام مدرسة “عبد املجيد بوّشمة”: “ركضت 
لاللتحاق بهم دون تفكري، فقد كانت ابنتي شذى ذات التسعة أعوام بالقسم يف ذلك 
الوقت”30 التقت سعيدة مبدير املدرسة وبإحدى املدرّسات الذين أخرباها بأن رائحة 

غازات قويّة اجتاحت أقسام املدرسة فجأة.

التلّوث  أصبح  »فقد  الّصمت...   “والتزمت  فعل  رّد  سعيدة أّي  تبد  مل  البداية  يف 
إىل  دخلت  عندما  أنها  إال  األمر«  خطورة  حينها  أدرك  ومل  حياتنا  يف  اعتياديّا  شيئا 
القسم الحظت أّن وجه ابنتها مييل إىل اللّون األزرق.  »عندما خرجت من املدرسة 
واعرتضني األولياء الذين جاؤوا هم أيضا لالطمئنان عىل أبنائهم قّررت قطع الطريق، 

ودعوت الجميع لاللتحاق يب فاستجابت األمهات لطلبي.«

“ال زلت أشعر بتقصريي يف الدفاع عن حقوق زوجي الذي تُويف منذ سبع سنوات 
إثر حادث شغل باملجمع الكيميايئ التونيس وال أقدر أن أعيش نفس التجربة وأفقد 

ابنتي مثلام فقدته«.
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ابنتها اىل املستشفى الجهوي بقابس »إذ يفتقر مستوصف  بادرت سعيدة مبرافقة 
بوّشمة ألبسط وسائل العالج« وُوضعت شذى تحت جهاز التنفس االصطناعي ملدة 
بشهادة  مّدنا  األطباء  رفض  املغادرة  وعند   ...« األوكسيجني،  لتتلّقى  ونصف  ساعة 

طبية ومل نستطع الحصول إال عىل شهادة حضور.«

التقيت أيضا برتاج وهي ابنة إحدى صديقات سعيدة وتلميذة بنفس املدرسة، وقد 
أخربتني بأن األطفال شاركوا أيضا يف قطع الطريق يف ذلك اليوم »تضامنا مع رفاقنا 
املترضرين، كام قمنا يوم االثنني املوايل إثر زيارة الوايل ملدرستنا مبسرية جابت كل 
يومي  بأقسامهم  يلتحقوا  مل  بأنهم  فأخربين  رتاج  أحمد صديق  املدينة.« أّما  أرجاء 
االثنني والثالثاء ومل تُستأنف الدروس إاّل يوم االربعاء قبل أن ينطلق االرضاب العام 
يوم الخميس. وتؤكّد سعيدة بأن »النساء هن من صّممن عىل مواصلة االرضاب ملدة 

18ساعة... هّن من قاومن برشاسة مدفوعات بخوفهن عىل صحة أبنائهن.«

ومتثلت مطالب االرضاب الرئيسية يف إيقاف التلوث وتحسني جودة الخدمات الصحية 
واملدرسية. وبعد مرور أسبوعني عىل نهاية اإلرضاب ما تزال الالفتات أمام املدرسة 
بنفس األسئلة املُعلّقة: »أين الفصل 45 من الدستور؟ )الحق يف بيئة سليمة(” “أين 
املستشفى الجامعي؟ )وعد من حكومات ما بعد الثورة(” “أين حقوق املواطنني؟«

وتضيف سارّة، وهي شابة التقيتها بصحبة سعيدة وتعاين من عديد املشاكل الصحية: 
“يجب أن ال تقترص مطالبنا عىل التنديد بهذا الحادث – ترّسب الغازات إىل املدرسة 
امللّوث  الهواء  املشاكل من منبتها:  املطالبة بحّل جميع  التالميذ_ بل علينا  وترّضر 
الذي نتنّفسه وإلقاء الحوامض يف مياه البحر هو ما يعرّضنا لإلصابة مبرض الرسطان... 
نحن ال نطالب بتعويضات ألن التلّوث سيصيب عددا آخر من الضحايا بل نطالب 

بحل جذري للمشكل”.

»يجب علينا االتحاد وضم الصفوف اآلن كام مل يحدث من قبل”

مشكل ُمسطّح وحلول جزئية…

يعتقد خري الدين الذي تابع وساند هذه الحركات االحتجاجية »أنّه عىل الّديناميكيات 
املتواترة  الحكومات  يحّمل  كام  بينها«  فيام  التّنسيق  وتُحكم  تتّحد  أن  املتفرّقة 
مسؤولية استمرار الوضع وتفاقم أرضاره، إذ »نجحت هذه الحكومات يف املامطلة 
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من خالل تنظيم االجتامعات واملؤمترات وعمدت إىل تجزئة مشكل التلّوث بجلب 
األنظار حاليّا نحو معضلة الفوسفجيبس التي قّدمت خيار التخزين كالّسبيل الوحيد 
لتاليف آثارها. بعض األشخاص سيقبلون بهذا الحل إلصابتهم باليأس وألن الحكومة 
تقّدمه عىل أنه األرسع واألوحد إليقاف ترصيفه يف البحر، اال أنه ليس إال مجرد فخ 
خطري لن يؤدَي فقط اىل االحباط والخالفات الثانويّة بني الجهات بل أيضا إىل قرب 
الخوض يف مسألة تلّوث الهواء الذي ميّس السّكان بشكل واسع ويخلّف العدد األكرب 

من الضحايا يف قابس.«

وذكّر خري الدين مبختلف األنشطة التي تبعت استشارة املجتمع املدين وإعادة إرساء 
انتظمتا  ندوتان  »وتشهد  الصناعية.  واملؤسسات  السلطات  مع  والتفاوض  الحوار 
خالل هذه السنة بوجه خاص عىل النيّة يف الحّد من أفق املمكنات ووضع العراقيل 
تثمني  حول  »اإلعالم  هام  والندوتان  الجذرية«  الحلول  عن  البحث  أمام  والحدود 
الفوسفجيبس« التي انتظمت يوم 9مارس 2017 )يف إطار برنامج حوكمة البيئة يف 
قابس الذي أرشنا له يف فقرة سابقة( واللقاء الدويل الذي نظمه املجمع الكيميايئ 

التونيس واملنعقد يومي 24 و25 ماي من نفس السنة.

تثمني الفوسفجيبس... لتغطية األدخنة واالنبعاثات االشعاعية؟

وفاعلني سياسيني  أعامل ومواطنني وخرباء  للجميع، من رجال  مفتوحا  اللقاء   كان 
)نواب، والة…( وُخّصصت حّصته الصباحية لعرضني من تقديم “خبري أجنبي” وآخر 
تونيس )وهو ليس إاّل الرئيس املدير العام السابق للمجمع الكيميايئ التونيس حتى 
سنة 2013( الذي أشار بأن »الحكومات املتعاقبة ما انفكت تناقش وجهي املشكل 
)تلوث الهواء والفوسفجيبس( دون أن تركز أبدا عىل واحد منها« .بينام الهدف هو 
»رسم مسوّدة ملسار مستقبيل عن طريق إرشاك وجهة نظرة خارجية« حسب رأي 
الخبري البلجييك الذي قّدم عرضه حول رشوط تثمني الفوسفجيبس يف تونس انطالقا 

من األبحاث والتجارب العاملية.

كام أشار أن »نسبة معالجة-تثمني الفوسفجيبس يف العامل ال تتجاوز %5 ... وهو ما 
يُعطي فكرة عن حجم املشكل وتعقيده«، قبل أن يُردف: »... لكّن هذا املشكل ال 
يخّص البالد التونسية بشكل حرصي، وال وجود لحل سحري له« وأضاف أن »نسبة 
الفوسفجيبس التونيس ال تتجاوز النسب العاملية املُرّخصة للمعادن الثقيلة -الراديوم 
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التي  الفوسفجيبس  من  4.6 طن   ...« وأن  نتصوره«  الذي  املفزع  تحديدا-بالشكل 
الحديث  إىل  ذلك  بعد  مّر  ثّم  لها.  متاحة   « »إمكانية  هي  سنويّا  تونس  تصدرها 
مثال  وأعطى  القطاعات.  حسب  الفوسفجيبس  استغالل  ومخاطر  إمكانيات  عن 
القطاع الفالحي أين ميكن استخدام الفوسفجيبس لتهيئة الرتبة إال أّن هذا الخيار 
ال يخلو من مخاطر التسمم عن طريق امتصاص املحاصيل الفالحية للامدة أو عرب 
مواء  مجال  يف  أما  الجوفية.  املياه  تسمم  من  أو  التطبيق  عملية  استنشاقها خالل 
البناء، فيمكن استخدام الفوسفجيبس إلنتاج الجبس أو ماّدة مضافة لإلسمنت وحتى 
األجر، لكن هذه الطريقة تُعرض بدورها املواطنني ملخاطر اإلشعاعات املنبعثة من 

هذه املواد.

اذ  القطاعات األخرى  الفوسفجيبس يف عديد  أيضا الستعامالت  الخبري  وعرض هذا 
ميكن استخدامه للحفاظ عىل تثبيت الضفاف البحرية، كام يُستعمل لتعبئة املناجم 
)مثلام حصل يف بلجيكا( وكذلك يف عملية االصطناع أو »التخليق الكيميايئ«. عىل أّن 
ما ينبغي استخالصه للتعاطي مع الفوسفجيبس »كَمكمن قّوة« هو ربطه بالرشوط 
التونسية، حيث ال توجد دراسات حول تأثرياته  البالد  الرّضورية إلنتاجه خاّصة يف 
أو قل هي منقوصة وحيث يتطلّب تثمينه استثامرات ضخمة، يف حني ال توجد بعد 
قوانني للترصّف فيه، دون الحديث عن املخاطر التي ميكن أن تنجّر عنه، الخ. رغم 
ذلك ينتهي الخبري إىل استنتاج أّن »إلقاء فضالت الفوسفجيبس مل يعد مقبوال وأّن 

اللّجوء إىل تخزينه ال مفّر منه« 

ومن جهته، بنّي الخبري التونيس منافع استغالل الفوسفجيبس كاستعامله ملنع تكلس 
 : الخالصة  هذه  إىل  ُمنتهيا  املجال  هذا  يف  املغرب  منافسة  عىل  قدرته  أو  الرتبة 

»الفوسفحيبس ... هو منجم ذهب!«

صغريا  حيّزا  الصباحية  الحصة  هذه  خّصصت  الخرباء  عروض  إىل  االستامع  وبعد 
للتفاعل والنقاش الحر مع الحضور، ورغم الحلول املقرتحة للقضاء عىل التلّوث أبدى 
النظر إىل املشكل  بعض املناضلني عدم ثقتهم يف هذه الحلول بسبب ضيق زاوية 
قابس  مدينة  الفسفاط يف  تحويل  األساسيّة وهي  املسألة  إىل  نظرة شاملة  وغياب 
أن  “أخىش  قال:  الذي  السالم  شط  متساكني  أحد  تدّخل  يلّخصها  أن  ميكن  والتي 
فقد  السليمة  والبيئة  الصحة  أجل  من  ونضاالتنا  أهدافنا  كل  الندوة  هذه  تقّوض 
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صّوروا لنا النفايات الكيميائية عىل شكل ثروات!”.  

أّما يف الحصة املسائية فقد تم تنظيم ورشة ُخّصصت »إلقناع الجميع باإلقالع يف نفس 
الفوسفجيبس  املركب«: »التّثمني-التخزين« والتفكري يف وسائل ومجاالت استخدام 
والعوائق واألهداف الخاّصة بكل مرحلة من الطرق املذكورة.  ومن بني الخطوات 
اثنتان منها خاّصة َوّجهتا بوصلة النقاش باتجاه إلغاء تصنيف الفوسفجيبس ضمن 
الفضالت الخطرية )بل اعتباره عنرص مشارك لإلنتاج( واملرور مبارشة للحديث عن 

فرص تخزينه.

وأخريا، لنئ كان الخوض -يف الفضاء العام-يف آفاق تثمني الفوسفجيبس عوض إلقائه 
عرض البحر مكسب بذاته فإنه يبقى مكسبا سطحيا وال ميكن أن يفّض النزاع إذا كان 
هدفه الوحيد َحمل املُترّضرين عىل تقبّل تخزينه. فحسب رأي خري الدين، مسألة 
تخزين الفوسفجيبس ما هي إال جزء من الحل ألنّه »طوال هذه اللقاءات والنقاشات 
الكيميايئ  املجمع  ونقل  تفكيك  السلط( خيار  )الخرباء وممثيّل  أّي طرف  يطرح  مل 
التونيس بعيدا عن قابس رغم وجود أماكن بعيدة عن التجمعات السكنيّة تحّد من 
رضر اإلشعاعات واالنبعاثات الغازيّة عىل صّحة السكان وجودة عيشهم. لذلك علينا 

اليوم أن نجد حالّ ملسألة الفوسفجيبس يؤّسس إليجاد حلول شاملة.«

تفكيك املجمع الكيميايئ التونيس: أفق مشرتك مأمول وممكن 

يتقاسم عيل، مهندس مختص يف الكيمياء البرتولية وهو اليوم متقاعد، هذا الرأي مع 
خري الّدين. وقد حرض هو أيضا أشغال الندوة التي نظمها املجمع الكيميايئ التونيس 
يومي 24 و25 ماي الفارط حول »معالجة ملف الفوسفوجيبس« كام حرضها عديد 

املناضلني من حّي شط السالم.

الثالثة  الحلول  الندوة هي  ما جاء يف  كّل  به من  األخذ  ما يجب  أّن  ويالحظ عيل 
املقرتحة أال وهي:«التخزين والتّثمني وتفكيك وحدات إنتاج حامض الكربيت وحامض 
مداخالت  رأيه  فحسب  الفوسفوجيبس. »  لفضالت  األساسيان  املكّونان  الفوسفور 
الخرباء وإطارات املجمع الكيميايئ التونيس تصّب كلها يف نفس اإلطار: التخزين رضورة 
ال مناص منها الستحالة االستغالل بدونه. ويضيف أن التخزين قُّدم عىل أنه الحل 
األنسب واألرسع رغم أنّه »لن يكون فعليّا إال بعد مرور 5سنوات« )مع االشارة بأنه 
إذا نجحت عمليّة نقله إىل جهة وذرف-وهي مسافة هامة-سيحطم املرشوع أرقاما 
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قياسية( ... » وأن الخمس سنوات كافية لتطبيق الحلول الثالثة”. ويعرتف عيل أّن 
مرشوعا وقع تقدميه خالل الندوة شّجعه عىل امليّض يف التفكري يف هذا االحتامل وهو 
مرشوع استثامر مشرتك بني تونس والصني بقيمة 400 مليون أورو ميّكن من استغالل 
20000 مرت مكعب من الفوسفجيبس يوميّا لصناعة االسمنت، أي بنسبة %50 من 
االنتاج اليومي يف قابس. وقد استكمل املرشوع مرحلته التقنية )دراسة الجدوى وما 
الّصخرية عىل األرجح  الوزارة بغية تركيزه يف منطقة  اقرتاحه عىل  اىل ذلك…( وتّم 
-أين توجد وحدات تصنيع الحامض الفوسفوري للمجمع الكيميايئ التونيس- يف أجل 
»أّما  أّن ذلك املرشوع سيوفّر حوايل 2000 موطن شغل«.  إىل  ... »إضافة  3سنوات 
املبلغ املايل املخصص من طرف االتحاد األورويب )عن طريق البنك األورويب للتنمية( 
لوقف التلوث البحري يف خليج قابس فيكفي لتفكيك وتحويل وحدات اإلنتاج إىل 
الصخرية ماّم ميكن ال من إيقاف تلوث الفوسفوجيبس فحسب وإمّنا أيضا من وقف 

انبعاثات حامض الكربيت والفسفور يف قابس«، حسب تقدير عيل.

جوان 2017 : قابس، ان شاء الله الباس

التونيس ونقله بحلول أجل 30 جوان 2017  الكيميايئ  هل سيُنهي تفكيك املجمع 
مأساة قابس؟ »ننتظر كلّنا وبفارغ الّصرب قرار الوزيرة املوعود وخارطة الطريق املُقّرر 
صدورهام يف شهر جوان« يقول خري الدين، مضيفا يف نفس الوقت: »علينا أن نواصل 
الضغط ونرفع من نسقه إلجبار السلط عىل إصدار هذا القرار يف األسابيع املقبلة. 
وقد أطلق حراك” أوقفوا التلوث” منذ أيام عريضة لجمع توقيع املواطنني يف قابس 
البيئة يف  نداء »للناشطني يف مجال  امللوثة« كام وّجه  الوحدات  تدعو إىل” تفكيك 
املستوى الدويل« لطلب الدعم واملساندة ورشع يف التحضري للخروج يف »مظاهرة« 

يف أواخر شهر جوان باالشرتاك مع صيّادي املنطقة.

ومن جهتنا، نحبّذ أن نواصل االعتقاد بأّن خالص مدينة قابس من براثن التلّوث وشيك 
ما جاء يف  يُطبّق  وأن  الّنوايا«  »إعالن  التي تقف عىل  الوعود  تعّودنا عىل  أنّنا  رغم 
الدستور التونيس والقانون الدويل للبيئة من إقرار لحّق العيش يف بيئة سليمة، وأن ال 
يتواصل تجاهل السلطات والصناعيني لطلبات االستغاثة التي يطلقها السكان يف قابس 
بطريقة دوريّة ومستمرّة...  أفلم يحن الوقت للتعبري عىل التضامن الداخيل والدويل 
ودعم النضال ضد واحدة من أكرب وأقدم الجرائم البيئية املُقرتفة يف تونس باسم التنمية 

والنهوض بالصادرات؟
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ماجل بلعّباس :
 هل يحّصن الّتلقيح من غياب الماء الصالح للشرب؟

7 سبتمرب 2017

بها  اشتهرت  التي  وآبارها  عيونها  من  اسمها  اتخذت  التي  بلعباس  ماجل  مدينة 
مريضة اليوم بسبب نقص مواردها املائية أو عدم صالحيتها للرشب. ففي شهر أفريل 
املايض تُويّف الطفل ُمنترص ذي السّت سنوات إثر إصابته بالفريوس الكبدي)أ( عن 
طرق العدوى من املدرسة التي يزاول فيها تعليمه. وأدلت السلطات بعد الحادثة 
بترصيحات محتشمة تفيد بوجود هذا الوباء يف جهة تنظّم املظاهرات املتتالية منذ 

أمد بعيد للمطالبة بالتنمية. 

من  كل  منه  تتشّكل  الذي  للمثلّث  الّداخلية  املناطق  إحدى  هي  بلعباس  ماجل 
القرصين،  لوالية   13 املعتمديّات  إحدى  وهي  وقفصة.  بوزيد  وسيدي  القرصين 
وتحتّل املرتبة 261 من مجموع 264 معتمديّة يف كامل البالد، حسب املؤرش الجهوي 
للتنمية. فهل يكون انتشار التهاب الكبد الفريويس)أ( أحد مظاهر التهميش لبعض 
الجهات. إذ من بني أسباب ظهور وانتشار هذا املرض كيفية الترصّف يف املوارد املائية 
والبنية التحتية واملنشآت األولية. وعىل العموم، هي من األسباب املوجعة والحارقة 

التي يكشفها الوضع الصحي يف ماجل بلعباس.
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اغربوا عن نظرنا أيها الوحوش

قطعنا مسافة 60 كلم تحت سحاب أبيض منخفض يغطّي املرتفعات شبه القاحلة 
السهول.  األفق من خالل  بلعباس يف  ماجل  بانبالج  نتفاجأ  أن  قبل  الخالية،  وشبه 
الّساعة تشري إىل العارشة صباحا من يوم 11 ماي 2017. ومل تفلح الشمس  كانت 
وال السحاب يف رفع الحجاب السميك الذي يغطّي الشوارع الرئيسية للمدينة التي 
من  شابان  وهام  الله  وعبد  ياسني  مع  موعد  عىل  كّنا  بالحرفاء.  مقاهيها  امتألت 
سكان املدينة وعنرصان نشيطان يف اتحاد املعطّلني عن العمل. وتبلغ نسبة املعطّلني 
االتحاد  ويضم  باملائة(   45.35( القرصين  والية  يف  نسبة  أعىل  املعتمدية  هذه  يف 
املحيّل 200 منخرط. وتلعب هذه املنظمة دورا رئيسيا إذ يتظاهر منخرطيها مبعّدل 
كّل شهرين للمطالبة بالتنمية والوصول إىل املرافق الحيوية الدنيا. فامجل بلعباس 
اجتامعي  إلقصاء  »ضحيّة  املُعتربة  القرصين  والية  يف  تقع  ُمهّمشة«  »املوصومة 

واقتصادي ُممنهج«1

ويؤكّد كّل من ياسني وعبد الله أن التحرّكات التي شاركا يف تنظيمها يف شهر أفريل قد 
اصطبغت بتفاقم الشعور بالقهر والظلم املتواصل من حيث تدهور الوضع الصّحي 
الفريويس. وهو ما أفىض إىل حشد وتعبئة االحتجاجات  الوباء  انتشار  الذي كشفه 
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باتجاه املطالبة بالتنمية لكّل الجهة من طرف الجميع. »فمنذ ظهور بوادر اإلصابة 
بهذا املرض، حاول املدرّسون إشعار السلط لكن دون جدوى... وبقيت املسألة طّي 
الكتامن« إىل غاية شهر أفريل حيث تّم تنظيم يوم احتجاجي وذلك قبل وفاة الطّفل 
»منترص«. فكغريه من أطفال ماجل بلعبّاس، التقط منترص ذو السّت سنوات الفريوس 
الجامعي  املستشفى  )يف  العائلة  بعيدا عن  وتُويّف  للمدرسة.  ارتياده  الكبدي خالل 
بوالية سوسة( نظرا لنقص التجهيزات واإلمكانيّات يف مستوصف ماجل بلعبّاس كام 
يف املستشفى الجهوي بالقرصين. ماّم حدا مبتساكني املعتمديّة، مدعومني باالتحاد 
املحيّل للشغل واالتّحاد املحيّل للمعطّلني عن العمل وبعض املنظامت األخرى إىل 
إعالن اإلرضاب العام والتظاهر يف الشوارع وغلق كل املؤّسسات التعليمية واإلدارات 

العمومية وحتى املؤّسسات التجارية يوم 24 أفريل 2017. 

مآل  ما  الصناعية؟  املنطقة  أين  املطالب:  من  مجموعة  اليسار  وعىل  منترص«.  »كلّنا  الالّفتات  تتوّسط 
التمييز اإليجايب؟ وأيضا : »معا من أجل  املشاريع املُعطّلة؟ أين املرافق الحيوية )األولية(؟ متى يطالنا 
للبالد  العابر  الغاز  باملائة من مرابيح رشكة »رسغاز« )رشكة الخدمات ألنبوب  الكرامة... نكالب ب 10 

التونسية باتجاه إيطاليا( ... سنواصل الحشد والتعبئة حتّى تتحّقق مطالبنا.



وتلّخص الشعارات املرفوعة ومحتوى الالّفتات حصيلة املشاكل التي تعاين منها ماجل 
بإشعار  بالبعض اآلخر بدءا  املطالب مرتابطة بعضها  إذ يعترب ياسني »كّل  بلعباس، 
استفحال  الصّحي وخاّصة  الوضع  مييّز  الذي  )والطارئ(  املستعجل  بالطابع  الّسلط 
ظاهرة رسطان الثدي يف صفوف النساء واآلن وباء الفريوس الكبدي الذي ينّم عن 
األساسية  التحتية  البنى  وغياب  للرشب  الصالح  املاء  توزيع  مصالح  وإخالل  قصور 
أن  العمومية  السلط  عىل  ينبغي  أخرى،  جهة  ومن  والتظهري...  النظافة  مجال  يف 
تقوم بدورها يف إنجاز املشارع املُعطّلة يف مجال الّنقل ويف إنشاء املنطقة الصناعية 
العمومية )املوعودة( وتوفري املضّخات الكهربائية لآلبار والخزّانات املائية املتواجدة 
بالجهة. كام نطالب بحّقنا يف املعلومة والوصول إىل البيانات واملعطيات الحقيقية. 
إذ مل تعرتف السلط العمومية بعد بانتشار املرض )الفريوس الكبدي أ( بل وتحاول 
التقليل من خطورته بإيراد أرقام ال عالقة لها باألرقام الحقيقية لإلصابات«. ويبدو 
أن النقص يف نرش املعلومة وعدم دقّتها قد أّخر التفاعل الجّدي مع استفحال املرض 
ومل يسمح باحتوائه ووقف انتشاره ومعالجة آثاره. إذ يغلب عىل عديد الشهادات 
اإلعالم  يف  بدورها  القيام  من  املختّصة  ومصالحها  السلط  متلّص  واستنكار  االستياء 

والوقاية والعالج.

ديقاج، ديقاج يا وحوش... البوصّفري قتلنا وأنتم ما فهمتوش
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قد  »ضغوطا  أّن  معهم  تحاورنا  الذين  من  بلعباس  ماجل  متساكني  بعض  يروي 
وتحميلها  املدارس  استهداف  وحيد:  باتجاه  »منترص«  الطفل  وفاة  إثر  مورست«، 
املسؤولية عن عدم القيام بدورها يف مجال الصّحة والنظافة. بل بلغت الّدناءة حّد 
فيها  الصحة  لوزارة  تقارير  نتائج  باستعامل  »منترص«  والدي  عىل  املسؤولية  رمي 
ليس  »التهاب  وهو  تسّمم«  جرّاء  كبدي  ل«التهاب  طبية  ووثائق  مخربية  تحاليل 
مصدره الفريوس بل التطبّب عن طريق استعامل األعشاب عىل وجه الخصوص«. 
ويبدو ان مامرسة الضغط قد امتّدت إىل طبيب األطفال الذي بارش حالة »منترص« 
ملجرّد أنه استنكر التشخيص الذي تداولته مصالح الصحة وأكّد عىل إصابة منترص 
التقينا خالل زيارتنا ملدينة القرصين بالسيدة  بالفريوس الكبدي من صنف أ. وقد 
ليىل الحاجي وهي اختصاصية يف أمراض املعدة والجهاز الهضمي فكانت حازمة يف 
القطع مع الغموض الذي أحاط بوفاة الطفل »منترص«: »ال ميكن اإلصابة بالتهاب 
الكبدي«. فإذا سلّمنا بأن السبب املبارش للوفاة  ساّم دون املرور بعدوى االلتهاب 
هو االلتهاب الكبدي عن طريق التسّمم وأن الفريوس الكبدي أ ال تنجّر عنه الوفاة 
إالّ بنسبة ضئيلة، فإن السؤال الذي وجب طرحه هو التايل: ملاذا لجأت العائلة إىل 
تجريع ابنها مخلوط األعشاب الطبية؟ عىل األرجح رغبة يف مداواته والتخفيف من 
اإلسهال  العديدة  الكبد  التهاب  أعراض  من  ألّن  أخرى...  إمكانيات  غياب  يف  آالمه 
الّسام« ينخرط يف اسرتاتيجيا  الوفاة »بااللتهاب  يبدو أن تربير  لذا  الحاّد.  والصداع 
األزمة  عن  االهتامم  لتحويل  وسيلة  كآخر  اإلعالمي  والتضليل  والتشويه  املغالطة 

الصّحية التي أماط عنها اللّثام وباء التهاب الكبد الفريويس أ.

»وباء مستمّر يف تونس«

يف حوار أجرته معها صحيفة »البراس« )ناطقة باللغة فرنسية(، اعتربت أحالم كزران  
مديرة الطّب املدريس والجامعي أن »التهاب الكبد الفريويس أ« وباء مستمّر يف تونس 
إذ ُسّجلت 1467 حالة سنة 2016 و515 حالة يف الشهرين األولني من 2017، وتؤكد 
اعتامدا عىل اإلحصائيّات أن الجهات املعنية أكرث من غريها بانتشار هذا املرض هي 
القرصين، سيدي بوزيد، قابس والقريوان واملهدية وسوسة وأّن وزارة الصحة قّررت 
»تكوين لجنة من األخّصائيّني وبعث برنامج تلقيح من الفريوس الكبدي أ منذ سنة 

2015 بهدف القضاء عليه نهائيّا.
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لكن ما جدوى هذه الحلول يف وضع يتطلّب تدخال عاجال؟

باملاء  اإلمداد  يف  النقص  و)أي(  )أ(  الكبدي  بالفريوس  اإلصابة  أسباب  بني  »من 
الصالح للرشب وتديّن خدمات التّطهري والترصيف الصّحي ورشوط النظافة عموما.« 
باملاء  بالتزّود  أ »مرتبط  الكبدي  الفريوس  أن  للصحة  العاملية  املنظمة  اعتربت  فقد 
وخصوصا بجودته«. وتحصل العدوى عن طريق الفم والفضالت البرشية ومن املاء 
واألطعمة امللّوثة. لذا يبدو اللّجوء إىل حّل التطعيم-التلقيح وهميّا يف حالة العديد 
من املصابني »املحتملني« بسبب غياب املاء الصالح للرشب كام يشّكل مبلغ 40 دينار 

الذي يتحّمله املواطن للقيام بعمليّة التلقيح عائقا إضافيّا أمام الوقاية.

نقص املاء الصالح للرشب يف مدارس ماجل بلعباس يجعل منها بؤرة للوباء 

ظهر الفريوس الكبدي أ وانترشت عدواه خاصة يف املدارس االبتدائية. ماّم حدا بنا 
إىل زيارة ثالث مدارس اين عايّنا ارتباط هذا املرض مبشكل املياه يف هذه املدينة.

»غياب  عبارة  شطب  »وقع  بلعباس  ماجل  مدينة  وسط  العباسية،  مدرسة  ففي 
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تلميذا يف  كان منترص  الحربي.  بالقلم  التقرير،  يحويها  كان  التي  املاء«  الكلور من 
هذه املدرسة التي استقبلنا مديرها، السيد عمر قائال:« بادرت بتوثيق كّل حاالت 
الصحيحة«.  األرقام  تعطي  مل  لكنها  الصحة...  إدارة  وأعلمت  التالميذ  لدى  اإلصابة 
وبينام كان يطلعنا عىل 52 شهادة طبّية سلّمتها له عائالت التالميذ، دخل مدرّس إىل 
العدد ربع تالميذ املدرسة« ويواصل  الشهادة رقم 53... »ميثّل هذا  القاعة ليسلّم 
السلط  بإشعار  قمت  ديسمرب 2016،  إصابة يف  أول  »عند ظهور  بكّل حرسة  عمر 
املختّصة ومل أتلّق أي رّد... ويف شهر جانفي عاودت اإللحاح عىل مصالح الوالية للقيام 
مبراقبة صّحية إال أنها مل تتدّخل إال خالل شهر فيفري« ويرّص السيد املدير عىل أّن 
عدد الحاالت التي رصّحت بها الجهات املسؤولة تقلّل من العدد الحقيقي للتالميذ 
املصابني. إذ أن سجّل الحاالت املرّصح بها لسنة 2017 يف والية القرصين ال يتوفر إال 

عىل 11 حالة بالنسبة ملدرسة العباسيّة للفرتة مرجع النظر. 

كام يؤكّد عمر أن التقرير الذي تال زيارة التّفقد التي قامت بها مصالح الوالية يف 
املرّة األوىل والتي »وثّقت غياب مادة الكلور من املاء« قد وقع الحقا فسخ هذه 
املالحظة منها بواسطة القلم وهو ما يدخل يف باب السلوك اإلجرامي«. بعد ذلك 
تحّولنا إىل نقطة الوحيدة باملدرسة، يعني نحو دورة املياه املرتبطة مبارشة مبصالح 
الرشكة التونسية الستغالل وتوزيع املياه وكام هي الحال غالبا »كان املاء مقطوعا« 
ودورة املياه نظيفة ويف حالة جيّدة إالّ أنّه ليس من الهنّي »الحفاظ عىل الحّد األدىن 
من نظافة املكان واحرتامه لرشوط الوقاية والصحة دون الحصول عىل املاء ومبوازنة 
سنويّة ال تتعّدى 150 دينارا يُحمل عليها أن توفّر أدوات ومواد التنظيف والوقاية 
إىل جانب الكراريس واألقالم«... يُضيف املدير بنربة شديدة التشاؤم. ويالحظ عالء 
من املرصد التونيس للامء، يف نفس السياق أّن »املسافة بني دورات املياه وخزانات 
الرصف الصحي ال تحرتم الضوابط القانونية« وهو سبب إضايف يساهم، عىل ما يبدو، 

يف ظهور الفريوس الكبدي أ وانتشاره.

يف املدرسة االبتدائية سيدي رابح يأيت كّل طفل بقّنينته من املاء

واملساكن  الجافة  املرتفعات  عليها  تطّل  التي  الطريق  سالكني  املدينة  عن  ابتعدنا 
املتفرّقة وتوقّفنا يف قرية ال يوجد بها أكرث من عرش منازل ومدرسة صغرية يرتادها 

42 طفل.
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هنا أيضا توجد دورة مياه نظيفة ويف حالة جيدة... وهنا أيضا ال يوجد ماء يف الحنفيات. 
فاملدرسة غري مربوطة بشبكة الرشكة التونسية الستغالل وتوزيع املياه وإمنا مبجمع 
تنمية فالحية وهو منظومة غري قادرة عىل توفري حاجيات املدرسة من املاء. لذلك 
باملياه عن طريق خزّان محمول مللئ  التزّود  إىل  أسبوعني  املدرسة مبعدل كل  تلجأ 
الخزّان املوجود يف املدرسة )30 مرت ُمكعب( ماّم يكلّفها مبلغ 300 دينار سنويّا. ومبا أّن 
هذه الكمية ال تغطّي احتياجات التالميذ والعاملني يف املدرسة يضطّر التالميذ للمجيء 
للمدرسة  املخّصصة  الصغرية  املوازنة  أيضا ال تغطّي  بقواريرهم من منازلهم... وهنا 
املصاريف إذ ال تتعّدى 100 دينار يف السنة. ويقول حارس املدرسة يف هذا الصدد: 
»نضطّر لرشاء مواد التنظيف والتطهري من مالنا الخاص كلاّم احتجنا إىل ملئ الخزّان 
ُمجّددا«. يف هذه املدرسة أيضا ظهرت إصابات بالفريوس الكبدي يف الفرتة األخرية إال أّن 
الفحص مل يشمل كّل التالميذ خالل زيارة التفّقد التي قامت به مصالح الصحة. باإلضافة 
إىل أن »أعوان الصحة وإن استهدفوا املدرسة بزيارات متواترة فإنهم مل يطلعونا عىل 
نتائج الفحوصات التي قاموا بها«. وأعرب هذا العامل يف املدرسة عن رغبته يف معرفة 

نوعيّة وجودة املياه التي تأخذ منها مصالح الصّحة عيّنات يف كّل زيارة.

مدرسة السامعيلية: العائالت تقّرر عدم اصطحاب أبنائها إىل املدرسة؟

عىل بعد كيلومرتات من مدرسة سيدي رابح توجد مدرسة السامعيلية »خارج النطاق 
تستقبل ضعف  أنّها  غادرناها غري  التي  للقرية  قرية مشابهة  أيضا يف  البلدي هي 
العدد من التالميذ )110(. ويقول أحد املدرسني »هي األوىل يف مدينة ماجل بلعباس 

التي بادر السكان بغلقها عندما اكتشفوا استرشاء الفريوس الكبدي أ بني األطفال«.

ويواصل املدرس »مبا أن مصالح الصّحة مل تتّخذ قرارا بغلق املدرسة رغم الترصيح 
بإصابة 11 تلميذا بادرنا باالتصال باألولياء إلقناعهم بعدم إرسال األبناء إىل املدرسة، 
وقد نجحنا يف إقناعهم بذلك ملدة قصرية«. هذه املدرسة تُزّود هي أيضا باملاء من 
مجمع فالحي للتنمية »لكّنها غري موصولة بالبرئ مبارشة« وهو ما ينجّر عنه تكرار 
الخزان. فتلجأ مدرسة السامعيلية هي  الكميات اآلسنة يف قاع  املياه وشّح  انقطاع 
أيضا إىل جلب املياه عن طريق الخزانات املنقولة كّل أسبوع )5 مرت مكّعب مقابل 25 
دينار وهو مبلغ يجمعه املدرّسون فيام بينهم... وبلهجة ترتاوح بني اليأس والغضب 
يواصل مخاطبنا حديثه مبثال إضايف عن تخيّل الدولة عن هذه الجهات قائال: »طالبنا 
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اإلدارة مبّدنا بعلم تونس لرنفعه يف مدخل املدرسة إالّ أن السلط املعنيّة رفضت رصف 
املبلغ... حتّى علم البالد علينا نحن املدرسني تحّمل أعباء رشائه!« 

الصالح  باملاء  املتعلقة  الجهوية  القضايا  قلب  بلعباس يف  ماجل  مدينة  املدارس يف 
للرشب ووباء الفريوس الكبدي )أ(. فهل هي صدفة أن تترّضر والية القرصين من 
اإلصابات بااللتهاب الكبدي الفريويس ومدارسها تحتّل النسبة األضعف )27.2 باملائة( 
يف الربط بشبكة املاء الصالح للرشب بينام النسبة الوطنية تصل إىل )66.71 باملائة( 
املاء  ترتبطان بشبكة  اثنتان فقط  املدينة  إذ عىل مجموع 25 مدرسة يف هذه  ؟2. 
الفالحية  الجهات  ففي  املياه3  واستغالل  لتوزيع  التونسية  للرشكة  للرشب  الصالح 
وخاّصة الواقعة خارج النطاق البلدي، مجّمعات التنمية الفالحية هي املزّود الرئييس 
للمياه كام هي الحال يف ماجل بلعباس حيث تصل التغطية إىل 75.42 باملائة من 
املوارد املائية4. وحسب التقييم5 » 16 مدرسة موصولة باملاء بهذه التجمعات مثلام 
اللّتان تتزّودان يف الحقيقة عن طريق  هو الحال ملدرسة سيدي رابح والسامعيلية 
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خزانات منقولة«. أّما بالنسبة للسبع مدارس األخرى فقد أثبت التقرير أنها تتزّود 
باملاء إّما عن طريق خزانات ثابتة )2( أو خزّانات منقولة )1( أو من »آبار خاّصة« 

)2 وتعترب غري مهيأة( وترّصح املدرستان املتبقيتان أّن املاء غري ُمتاح.

مثن  مسألة  تطرح  البديلة«  »املنظومات  هذه  أّن  الّصدد  هذا  يف  اإلشارة  وتجدر 
الحصول عىل املاء. ففي مدرسة السامعيلية التي تلجأ إىل رشاء املرت املكّعب الواحد 
من املاء مقابل 5 دنانري، نالحظ أّن هذا الثمن يفوق التسعرية التي تتوخاها مجمعات 
التنمية ب5 إىل 16 مرّة حيث يرتاوح سعر املاء بني ثالثة مائة مليم ودينار واحد 

للمرت املكعب حسب شهادة عالء من املرصد التونيس للمياه.

لذلك تحيلنا ظروف التزّود باملاء الصالح للرشب إىل الّنظر يف مسألة جودته. فحسب 
نفس التقييم مل تنتفع إالّ مدرستان من مجموع 15 مدرسة خضعت للرقابة بإضافة 
مادة الكلور إىل املاء وهام املدرستني املوصولتني بشبكة الرشكة التونسية الستغالل 
وتوزيع املاء وإحداهام هي مدرسة العباسية التي يرّص مديرها عىل حصول تدليس 
يف شأنها. ويرى عالء أن نتيجة التقرير ال تخلو من األهمية يف سياق انتشار التهاب 
الكبد الفريويس ذلك أّن »إضافة مادة الكلور إىل املاء هي اإلجراء األسايس لتطهريه 
والذي يحّد من تكاثر الجراثيم والبكترييات والفريوسات«. كام يجدر إعادة النظر يف 
هذه النتائج املفزعة يف ظّل غياب الّديوان الوطني للتطهري يف ماجل بلعباس وحيث 

املصالح البلدية للتطهري ُمعطّلة متاما.

التهاب الكبد الفريويس)أ( أو القطرة التي أفاضت الكأس: املصالح املختصة ال تؤّمن 
جودة املياه

ففي حالة تنذر بانتشار االلتهاب الكبدي، وخارج التشخيص الطبي والّرعاية الصحيّة، 
ماهي اإلجراءات أو التدابري التي أطلقتها السلطات املختلفة الحتواء الوباء؟ وبعبارة 
التزّود  أي ظروف  الصحية،  األزمة  أسباب  عاجل« يف  »بشكل  تدخلت  أخرى، هل 

باملاء وصالحيته لالستعامل وجودته؟ 

عىل من تقع املسؤوليّة؟ من املسؤول )أو املسؤولني عن توفري املاء )أو غيابه(؟ هل 
هي الهياكل املسؤولة عن توزيع املاء الصالح للرشب؟

تحّولنا يف البداية إىل »املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية الخاضعة لوزارة الفالحة 
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للتحاور مع أعوان »خليّة ُمجّمعات التنمية الفالحية« املنوط بهم املساعدة املاديّة 
والتقنية عىل املستوى املحيّل إذ تعود لهم واقعيّا مسؤولية إدارة وتسيري 75.4 باملائة 
من املوارد املائيّة ملدينة ماجل بلعباس )29 نقطة للامء الصالح للرشب و7 مخّصصة 

ملياه السقي و6 ذات اختصاص مشرتك(.

وتتكّون مجامع التنمية من »املالكني واملستغلنّي من الفالحني والصيّادين ... وتختّص 
»وإنجاز  استعاملها«...  وترشيد  التدخل  مبنطقة  الطبيعية  املوارد  عىل  بالحفاظ 
مبا  التدخل  مناطق  وتجهيز   )...( البحري  الصيد  خدمات  وتويّل  الفالحية  األشغال 
تحتاجه من تجهيزات ريفية« )الفصل 5 من األمر عدد 1819 لسنة 1999.( وغالبا ما 
يقوم املتطّوعون بالترصّف يف عمليات الضخ وتخزين وتوزيع املياه. وقد وقع تقديم 
هذه املجامع من طرف نظام بن عيل »كنظام ترصّف تشاريك«6 وتعرّضت لنقد شديد 

وصل حّد اتهامها بالتسبّب يف »عطش سّكان املناطق الريفية«7. 

أّما السيد فتحي الرتييك، املسؤول عىل خليّة املجمع مباجل بلعباس فال يقاسم هذا 
الّرأي الذي يقيم عالقة سببية بني انتشار فريوس االلتهاب الكبدي ومسألة املياه غري 
الصالحة للرشب. إذ أفادنا ُمحّدثنا أن مسؤولية مراقبة جودة املاء تقع عىل عاتق 

املصالح الجهوية... 

وقد باءت كّل محاوالتنا ملعرفة الكيفية التي اعتمدتها املندوبية الجهوية ومجامع 
التنمية الفالحية يف التعاطي مع ظهور الوباء يف األشهر األخرية بالفشل. ويتمّسك بأّن 
»املشكل الرئييس هو نقص الثقافة الصحية لدى التالميذ« )...( واألنانية التي تطغى 
عىل سلوك بعض السّكان لالستحواذ عىل املياه«. ويواصل يف االمتناع عن الخوض يف 
الصعوبات التي تعرتض مجامع التنمية الفالحية لريّد أسباب اإلخالالت املتعّددة »إىل 

الربط العشوايئ لشبكات التزّود باملاء... ورسقة املعّدات والتجهيزات«.

أّما ختام بن رحمة الذي يشتغل بالرشكة التونسية الستغالل وتوزيع املاء )ثاين ُمزّود 
للامء بوالية القرصين( فقد اكتفى بالقول أن أعامل الرقابة التي قامت بها الرشكة 
انتهت إىل  املاء من خالل ثالث عيّنات )شملت مقهى ومنزلني(  للتأكد من جودة 

نتيجة مطابقتها للمواصفات وأن أشغال الصيانة لخزّانات املياه يف القرصين جيّدة.

الوطنية الستغالل  الرشكة  عليه  الذي ترشف  الوحيد  الخزّان  بزيارة  قمنا  ذلك،  إثر 
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وتوزيع املياه يف مدينة ماجل بلعباس والذي تقّدر طاقته ب 300 مرت مكّعب ويزّود 
3000 مشرتك.

تداولها  ووقع  بوك  فايس  صفحته  عىل  للامء  التونيس  املرصد  نرشها  الصور  هذه 
بكرثة يف مواقع التواصل االجتامعي. وكان من نتائجها حسب ياسني وعبد الله أّن 
عددا هاما من السّكان توقفوا عن رشب ماء الحنفيات. أّما الرشكة الوطنية الستغالل 
وتوزيع املياه فقد أنكرت نسبة هذه الصور ملدينة ماجل بلعباس... إالّ أنها قامت 

بأشغال الصيانة مبارشة بعد نرش الصور أعاله.  

هل هي مسؤولّية القامئني عىل أشغال التطهري؟

ماجل  بلديّة  يف  كالهام  ويعمالن  املنصوري  وأحمد  العلوي  حبيب  من  كّل  يرى 
بلعبّاس »ان مشاكل املياه تتأىت أساسا من انسداد قنوات ومجاري الرصف الصحي 
يف املدينة« والبلديّة هي املسؤولة مبدئيا يف مجال الرصف الصّحي. ويعرب أحدهام 
)وهو م مسؤول بلدي عن أسفه لعدم القدرة عىل وجود حّل لهذا املشكل الذي 
املتساكنون  يثريها  التي  العقارية  املشاكل  بسبب  تطهري  محطّة  غياب  إىل  يعزوه 
والتعطيل أو الجمود من ناحية مصالح الوالية«. كام يتأسف املسؤوالن للنقص يف 
موارد موازنة الوالية التي ال تتيح ملصلحتهم غري تنظيف محيط بعض املدارس وبعض 

اآلبار والخزانات والقيام بحمالت تحسيسية... لإلجابة عىل األزمة الصّحية« 

يف  الكبري  النقص  لنا  أكّد  بدري  ناجي  السيّد  فإن  للتطهري  الوطني  الّديوان  يف  أّما 
األعوان ويف البني التحتية واملعّدات ففي ماجل بلعباس هناك: »شبكة بلدية بدون 
ديوان  من  مسؤولون  »جاء  )أ(  الكبدي  الفريوس  ظهور  سياق  ويف  تنفيذ«.  أعوان 
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التطهري يف أوائل شهر ماي وأشاروا عىل السّكان بإلغاء اشرتاكهم يف شبكة الخدمات 
البلديّة وإنشاء بالوعات يف ظرف وجيز )15 يوما(.

هل تتحّمل املصالح الجهوية للصّحة املسؤولية؟

كانت هذه املصالح محّل نقد شديد سواء من طرف السكان أو من طرف القامئني 
من  الهرمايس  شوقي  مع  نتحاور  أن  فارتأينا  بلعباس  ماجل  يف  املدارس  إدارة  عىل 
مصلحة الطّب املدريس باإلدارة الجهويّة للصحة بوالية القرصين. وقد أقّر هذا األخري 
بأن الحاالت املُسّجلة باملصلحة التي يعمل بها ال تشمل كل األشخاص املُصابني الذين 
لجأوا للمعاينة والعالج يف مدينة قفصة لقرب املسافة بينها وبني معتمديّة ماجل 
بلعباس وألّن األطبّاء املبارشين لهذه الحاالت واملحمولني عىل إشعار املرافق الصحية 

بها مل يقوموا باإلشعار بعدد اإلصابات بصفة ُممنهجة.

كام أفادنا بأن التشخيص الوبايئ الذي أنجزه أعوان املصلحة الجهوية للصحة بوالية 
القرصين يشمل ثالثة محاور: تحقيق يف املجال املدريس وتحقيق يف الفضاء العائيل 
من  الثابتة«  »الحاالت  بإبعاد  بادروا  وقد  املُصاب.  التلميذ  عيش  ُمحيط  يف  وآخر 
الفضاء املدريس. إذ جاء يف »دليل«8 رصد األوبئة السارية –األمراض املعدية والوقاية 
منها )وهو دليل أنجزته وزارة الصحة( أن من أهداف الرقابة التي يجريها األعوان 
»تقييم التدابري املتخذة يف مجال الوقاية ومقاومة الوباء« عىل أن اإلدارة الجهوية 
للصحة ال متلك أن تنّفذ ما جاء يف الّدليل. كام رشح أن قرار غلق املدارس من مهام 
وزارة الرتبية كام من مهامها أيضا اتخاذ كّل اإلجراءات الرضورية بناء عىل التقييم 
السنوي )رشوط الصحة والنظافة والسالمة والوصول إىل املاء، الخ( الذي متّدها به 

اإلدارة الجهوية للصحة.

... ويف األثناء تبدو نتائج تحليل جودة املاء ُمفزعة

مختلف  يف  الصحة  مصالح  به  قامت  الذي  العينات  تحليل  نتائج  عىل  تحّصلنا 
غياب  االختبار  نتائج  »أثبتت  بلعباس  ماجل  يخّص  ا  ويف  سنة 2016.  املعتمديّات 
كيّل ملادة الكلور من جميع خزانات املاء التي ترشف عىل تسيريها املجامع الفالحية 
للتنمية وحضور هذه املادة بنسب ضئيلة يف املياه التي يقع توزيعها. ويقول عالء 
من املرصد التونيس للمياه يف هذا الخصوص »يف والية القرصين ويف ماجل بلعباس 
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بالتحديد أن غياب الكلور من املاء له عالقة مبارشة بنتائج الرقابة الجرثومية املفزعة 
 15.5 إذ كشفت  تونس ن.ت 09.14«.  بها يف  املعمول  للمواصفات  املطابقة  وغري 
باقي  من  باملائة  و28.3  التنمية  مجامع  من خزانات  املأخوذة  العيّنات  من  باملائة 

الشبكات عالمات عدوى بالبكترييا عن طريق الفضالت البرشية.

أحسن  فهي  املياه  وتوزيع  الوطنية الستغالل  الرشكة  لها  توصلت  التي  النتائج  أّما 
بكثري: يحتوي الخزان عىل مادة الكلور وال يؤرّش عىل حضور البكترييا الناقلة للعدوى. 
وإن ظهر يف الشبكة التي ترشف عليها الرشكة غياب مادة الكلور يف 20 باملائة من 

العيّنة فال وجود رغم لذلك للبكترييا.

بتوّخي  )أ(  الكبدي  الفريوس  الصحة حال ظهور  أعّدته وزارة  الذي  الدليل  ويويص 
الذي  للامء  الكلور  مادة  وإضافة  املاء  وتنقية  حامية  التالية«  الوقائية  اإلجراءات 
الرشوط  واحرتام  باملاء  املواطنني  إيصال  وتحسني   )...( املواطنني  عموم  يستعمله 
األساسية لنقاوته وجودته«. إال أنه يف صورة الحال )وضعية ماجل بلعباس( وحسب 
شهادة األعوان الذين التقيناهم، مل يقع عىل ما يبدو العمل بهذه اإلجراءات )...( 

بسبب نقص اإلمكانيات والبنى األساسية )...( وخاصة بسبب نقص التنسيق«.

بخصوص  التعاون  غياب  أسباب  فهم  مزيد  عىل  زوقار  مراد  مع  الحديث  ساعدنا 
جودة املياه عىل مستوى والية القرصين. ويعمل مراد ضمن مرشوع »ماء القرصين« 
)باك( وهو مرشوع متّوله )يف شكل منحة( وترشف عليه مصالح التعاون السويرسي 
وإرشاك  األساسية  التحتية  البنى  تأهيل  وإعادة  املياه  جودة  تحسني  إىل  ويهدف 
أن  مراد  يعترب  إذ  الدولة.  مؤّسسات  مع  والتشاور  التحاور  وإرساء  املدين  املجتمع 
املُستغلنّي  بني  بالخصوص  واضحة  غري  املتداخلني  مختلف  بني  املسؤوليات  توزيع 
القيام مبراقبة جودته  الصالح للرشب وبني األجهزة املحمول عليها  واملُوزّعني للامء 
»ماّم حدا بنا إىل إرساء اسرتاتيجيا جهوية للسهر عىل تأمني نوعية جيّدة من املاء 
املخّصص لالستهالك البرشي يف املناطق الريفية«. يف خصوص االنشطة االسرتاتيجية 
التي تم االتفاق بشأنها لتوزيع املسؤولية بني املندوبية الجهوية للفالحة ومجامع 
الدعم  الجهوية للصحة، يتعلّق االتفاق »برشوط وآليات  الفالحية واإلدارة  التنمية 
والتنسيق عىل وجه الخصوص يف حالة حدوث أزمة«، فمجامع التنمية الفالحية هي 
املسؤولة عىل جودة املياه يف املستوى املحيل وعليها أن تجد املساعدة من طرف 
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السلط املحلية املعنية )املندوبية الجهوية للفالحة وإدارة الصحة الجهوية ما يخص 
التكوين والتأطري واملساعدة اللوجستية الرضورية عىل وجه التحديد(.

واملعدات  االمكانيات  وغياب  وجودتها  املياه  نقص  حول  املعلومات  وردت  وقد 

وحدود تدخل املجامع الفالحية للتنمية يف تقرير روضة قفراج ألنرتناسيونال آلرت 

تحت عنوان »حوكمة املاء يف القرصين«9، حيث ميكن أن نقرأ : » إن غياب معالجة 

املاء ناتج عن الحالة املزرية للمعّدات إذ يؤّدي ذلك إىل ركود املاء يف الشبكات«… 

» وهذا الحالة دورية وهيكلية وهي نتيجة لغياب تحمل املسؤولية ولعمل تطوعي 

محدود الفاعلية والجدوى«. لذلك، فإّن إنشاء لجان جهوية خاّصة بتسيري املاء يبدو 

رضوريا حسب التقرير الذي تقرتح صاحبته »إيجاد فريق عمل مختلط يجتمع مرّة 

يف الشهر كام جاء يف توصيات االسرتاتيجيا الوطنية«.

الذي حصل عىل تكوين يف هذا املجال مازال غري  أّن »الفريق  أّن مراد يؤكّد  عىل 

وظيفي ومازال تدّخله غري فاعل« ويعتقد أّن املجتمع املدين ميكن أن يلعب دورا 

هاّما يف هذا الشأن.

خالل زيارتنا للقرصين التقينا أيضا سفيان، وهو رئيس الجمعية الجهوية  للحفاظ 

عىل البيئة التي ميّول التعاون السويرسي أحد مشاريعها يف الوقت الحايل.

ويرشح لنا سفيان املرشوع قائال : » يهتّم املرشوع الذي ترشف عليه الجمعية بالبعد 

بني  وتوافقية  تحسيسية  تنشيط حمالت  املاء من خالل  لتحسني جودة  املجتمعي 

مجامع التنمية الفالحية واملدارس وعموم السكان، مبا أّن الخالف موجود أساسا بني 

هذه املجامع من جهة والسكان من جهة أخرى. ويرنو املرشوع بهذا املعنى إىل خلق 

أن  انتظار  الضيق يف  املحيل  املستوى  التوافقية يف  الحلول  املصالحة ومن  نوع من 

تتحّمل السلط العمومية مسؤوليتها يف توفري املاء الصالح للرشب لجميع ااملتساكنني.

هل يكفل الدستور التونيس معالجة املاء قبل الحصول عليه ؟

العمومية و«األزمة  التحية واملوارد واملنشآت  البنى  الجهة من حيث  فبني تهميش 

التقرير اإلصبع عىل تقاعس السلط املحلية يف القضاءعىل  املائية« يف تونس، يضع 

الفريوس الكبدي )أ( يف ماجل بلعباس ويف القرصين.
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ماجل بلعباس عىل هامش الهامش ؟

يف  واإلخالالت  القصور  أوجه  ترتاكم  العموميّني،  األعوان  عديد  شهادة  خالل  من 

الخدمات املُسداة يف والية القرصين عموما ويف ماجل بلعباس بالتحديد مثلام يتّضح 

ذلك من حالة املدارس.

إذ يروي عيل الرابحي وهو نقايّب من قطاع الصحة يف االتحاد املحيل مباجل بلعباس 

تتّم بشكل  أن  املياه يجب  مراقبة جودة  وأّن  منقوصة  املستوصف  »إمكانيات  أّن 

يومي من طرف الوحدة العمومية التقنية املكلفة بالتطهري«. »ويف الواقع ال تحصل 

الجهوية  املندوبية  أّما  البرشية والتقنية«.  املوارد  العملية إطالقا نظرا لغياب  هذه 

للتنمية فلم تقم بأّي تدخل لتحسني جودة املاء عن طريق املجامع طوال هذه السنة 

ومل تجّهز إالّ مدرستني بالربط الصحي من ضمنها مدرسة سيدي رابح التي توجد بها 

دورة رصف صّحي منذ البداية.

الذي  املوظف  فيستنكر  املياه،  وتوزيع  الستغالل  الوطنية  الرشكة  مصالح  يف  أّما 

التقيناه »غياب مخابر ملراقبة نوعية املياه بكامل والية القرصين، مضيفا أن أقرب 

املاء  خزّان  وأن  املجاورة-سوسة«…  بالوالية  يوجد  املياه  جودة  من  للتؤكد  مخرب 

بالجهة ال يغطّي احتياجات املنخرطني وال استمرارية تزويدهم باملاء الصالح للرشب«

ويف الّديوان الوطني للتطهري، يعترب ن. بدري  أّن »عملية التطهري هي أيضا مؤرّش 

عىل تهميش الجهة… إذ ال يوجد يف القرصين إالّ محطّة تطهري وحيدة إىل حدزد سنة 

2004، بينام توجد يف والية املنستري سّت محطّات«.

واألخرى  القرصين  يف  واحدة  الصحي   والرّصف  للتطهري  محطّتان  توجد  واليوم، 

بربط  سمحت  الوالية  كامل  يف  ضّخ  محطّات  أربع  جانب  إىل  سبيطلة  مدينة  يف 

يُقذف  القرصين،  لوالية  األخرى  املعتمديات  ويف  التطهري«…  بشبكة  السكان  ربع 

ُوصفت  وقد  معالجة«.  عملية  أّي  دون  قربا  األكرث  األودية  يف  مبارشة  بالفضالت 

األرضار الخطرية الناجمة عن هذه اإلخالالت يف تقرير ر. قفراج أين نقرأ »تُستخدم 

الفالحية عندما ال  لرّي األرايض  املُعالجة بشكل متصاعد  الصّحي غري  الرّصف  مياه 

تواصل طريقها لإلستقرار يف األودية ويف مجاري املياه، نحو سيدي بوزيد والقريوان»
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يعود جزء  التي  الثقيلة  املعادن  بقايا  وجود  »نالحظ  العون-بدري،  نفس  وحسب 

منها إىل فضالت مصنع الحلفاء والجزء اآلخر إىل فضالت املتساكنني… وتسلّل هذه 

املعادن إىل باطن األرض فتلّوثها كام تتسبّب يف نفس الوقت يف تلويث املياه الجوفية»    

ومع ذلك، من املقرر حاليا إنشاء 5 محطات ملعالجة مياه الرصف الصحي )بتمويل 

للتعاون  األملانية  الوكالة  للتنمية،  الفرنسية  الوكالة  مثل  مانحة  جهات  من  جزيئ 

وحايس  وجديليان  وسبيبة  تالبيت   - وفريانة  تالة  معتمديات  تشمل  الخ(  الدويل، 

الفريد وفوسانة. أما بالنسبة ملاجل بلعباس )حيدرا ولعيون( »فال يشءمؤكّد. لكن 

بنك التنمية األفريقي كان قد وافق من حيث املبدأ عىل متويل محطة تنقية مثلام 

هو الحال ل 80 بلدية منتقاة يف تونس«. ويف هذا السياق، يقول العاملون ببلدية 

ماجل بلعباس، »لقد حان الوقت إلنجاز محطة رصف صحي بجهتنا… نحن بانتظار 

هذا الوعد منذ سنة 1990«

 مسألة املياه يف تونس يف عني الحدث

يف  عدمه  من  املياه  وجود  معضلة  من  شموال  أكرث  مشكلة  القضايا  هذه  وتعكس 

تونس. وتقدر منظمة الصحة العاملية يف إذ تقارب حّصة مياه الرشب ب 470 م 3 

/ ساكن يف السنة. ماّم جعل املنظمة العاملية للصّحة تصّنف تونس يف خانة البلدان 
التي تشكو من ندرة املياه«10

لكن هل املشكل هو ندرة املوارد املائية أم هو عدم توفر املياه الصالحة للرشب؟

8.64 ٪ من العائالت يف ماجل بلعباس، تبعد أكرث من كيلومرت عن مصدر مياه الرشب 

)387 أرسة(. أّما العائالت األخرى فهي أكرث قربا من موارد املاء الصالح للرشب أو هي 

مربوطة مبارشة بشبكة  لتوزيع املياه إالّ أنّها ليست يف مأمن من انقطاعه املتواتر 

رغم املوارد املائية11 والبنى الهيدرولية الهامة لوالية القرصين12 .وحسب تقرير ر. 

قفراج، يوجد استغالل مفرط للمياه الجوفية يتجاوز املوارد املتجّددة بشكل مرتفع. 

كام يالحظ نفس التقرير أن استخدام املياه يتّجه يف الغالب إىل النشاط الفالحي عىل 

حساب املاء الصالح للرشب13، وهو ما يثري مسؤولية مجامع التنمية سواء كان بسبب 

الترّسبات وإهدار املياه أو الفساد يف توزيعها والتحّوز بها لرّي األرايض الفالحية.
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عىل أنه ينبغي النظر إىل كّل هذا يف ظّل منّو القطاع الذي تحّول برسعة إىل فريسة 

لنموذج الزراعة املكثّفة التي تستنزف املزيد من املياه يف نفس الوقت الذي ترزح فيه 

تونس تحت وقع التغريات املناخية. ماّم يجعل من مدينة ماجل بلعباس ذات املناخ 

الجاف ومعّدل أمطار ال يتجاوز 190 مم  يف السنة واحدة من أكرث الجهات عرضة 

لتأثري تغرّي املناخ يف بلد يتوقّع انخفاضا عاما ملوارده املائية )28٪( بحلول سنة .2030

تونس تشكو من العطش

ذلك ما توّصل له املرصد التونيس للامء يف الندوة الصحفية التي نظمها يوم 22 مارس 

تلّقى  األنرتنت14،  عىل  اإلشعار  نظام  بفضل  إذ  للامء,  العاملي  اليوم  مبناسبة   2017

املرصد أكرث من 900 بالغ عن انقطاع املاء وسّجل أكرث من 110 حركة احتجاجية 

من أجل الحصول عىل املاء سنة 2016 : أصبح النقص يف املياه إذن واقعا معيشا. 

ويف إطار متابعته امليدانية لتقّدم أشغال »الكتاب األزرق« للرشكة الوطنية الستغالل 

وتوزيع املياه )وهو مرشوع ُمربمج لسنة 2016( لفت نظر هذه األخرية إىل »تحّمل 

مسؤوليتها الكاملة لكونها مل تحرتم التزاماتها تجاه املنخرطني يف شبكتها«.

أّما املسؤول املحيّل للرشكة فيؤكّد أن »متضية الصائفة مبنآى عن العطش خالل هذه 

الصائفة كان وعدا خاطئا من وزارة الفالحة التي ترُشف عىل الرشكة الوطنية الستغالل 

وتوزيع املياه التي ال تلتزم بواجباتها«. ويضيف : » املسؤولون يف العاصمة يطلبون 

أمرا مستحيال… هم يطلقون وعودا مستحيلة التحقيق يف مستوى الجهات«… يف 

إشارة واضحة إىل املركزية املُشطّة يف تسيري وإدارة قطاع املياه.

تعرّف مجلّة املياه التي يجري تحويرها حاليّا املاء »كمنفعة عاّمة« والحصول عىل 

املاء الصالح للرشب »كحّق إنساين أسايس« لذا ينبغي الحّد من اإلفراط يف استغالله 

كام يجب حامية املوارد املائية من التلوث وإعامل مبدأ الالّمركزية يف إدارة املياه 

والترصف فيها15.

غري أّن األمل يف املصادقة عىل املجلّة قبل انعقاد االنتخابات البلديّة ضعيف )كان من 

املفروض أن تتّم هذه االنتخابات يف شهر 2017 ووقع تأجيلها(. كام يُخىش أن يحمل 

منطوق املجلّة خصخصة لقطاع املياه والعمل بنموذج »الرشاكة بني القطاعني العام 
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والخاص«16. وهو النموذج الذي أّدى تطبيقه يف بلد كاملغرب إىل ارتفاع يف التكلفة 

وبالنتيجة إىل ظهور حركات احتجاجية تطالب بالحق يف الحصول عىل املاء17.

يف نهاية هذا التحقيق، يبدو أّن هذه املرافق األساسية  تساهم  اليوم يف إنتاج عدم 

املساواة وتشّكل عوامل خطر عىل صّحة املواطنني خاّصة يف الجهات املُهمشة. وتبقى 

مسألتان محّل تساؤل : ما هي الخيارات السياسية أو منوذج التنمية الذي ميكن أن 

كيف  ؟  أقرّه دستور 2014، حارضا ومستقبال  املاء«الذي  »الحق يف  للجميع  يكفل 

ميكن الّدفاع عن هذا الحّق والحال أّن الخطاب املهيمن للسياسينّي وبعض مكّونات 

املجتمع  املدين يجنح إىل إلقاء املسؤولية عىل كاهل املواطن دون غريه ؟
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الحوض المنجمي : 
"أعلموهم بما فعل بنا استغالل الفسفاط !" 

27 أكتوبر 2017

قادتني زيارايت العديدة إىل تونس إىل العودة إىل تاريخ قطاع الفسفاط منذ بداية 

ظهوره يف البالد. فبعد مدينة صفاقس، استوقفتني جبال الفوسفوجيبس يف الصخرية 

ويُغسل  يُستخرج  أخريا يف جهة قفصة حيث  قابس، وتوقفت  إىل مدينة  و مررت 

الفسفاط قبل أن يتّم تحويله. وبال أدىن شّك خّط تاريخ استخراج الفسفاط قّصة 

املنجمي وسط  الحوض  النضاالت. فقد خاضت مدن  االستعباد ومن  متداخلة من 

واعتربت هذه  بن عيل  تحت حكم  املنجمي«  الحوض  »انتفاضات  واألحزان  اآلالم 

االنتفاضات الرشارة الثورية ملا حصل سنة 2011.

آثار ما فعله  الثورة مل تستطع أن متحو  أّن  يبدو  أنه بعد مرور سّت سنوات،  غري 

بني  الجهة  يسجن  استخراجي  لنشاط  ُعنوانا  أصبحت  التي  الجهة  بهذه  الفسفاط 

مخالب التبعية االقتصادية والبؤس االجتامعي للمتساكنني.

صورة املياه )أسفله( تشبه إىل حد كبري بحرية أو خزان اصطناعي من مياه الرشب. 

إالّ أنها ال هذا وال ذاك. بل هي عبارة عن حوض لتخزين وحل الفسفاط، يف قلب 

مدينة املتلوي حيث يتم قطع مياه بشكل منتظم يف املنازل.

عىل  اليوم،  تونس  اليسار،  عىل 
اليمني، تونس قبل 63 مليون سنة
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وبينام تتّخذ أنشطة رشكة الفسفاط يف قفصة شكل »نشاط ُمدّمر للفضاء و البيئة«1 ، مل 

تظهر حتى اآلن حركات جامعية ضد آثارها الصحية والبيئية. ومع ذلك، تستمر الحركات 

يف املطالبة بالكرامة التي حرّمها منوذج نسق »غري« التنموي املرتبط بإنتاج الفسفاط 

إىل اليوم. ويف اآلونة األخرية، استنكر سكان الحوض املنجمي خالل احتجاجاتهم أن يقع 

سجنهم –ضمنيّا- يف االختيار بني الحق يف العمل والحق األسايس يف املياه.

اكتشاف الرثوة الطبيعية وما صاحبه من استغالل وقهر

هل هي لعنة من التاريخ أن يرتبط إىل هذا الحّد مصري الفسفاط باملاء ؟

اتسعت  فقد  املظامل.  من  بكثري  البداية  منذ  الطبيعية  الرثوة  اكتشاف هذه  ترافق 

لتشّكل  الفسفاط  وإنتاج  املائية  املوارد  عىل  الحفاظ  وجوب  بني  باطّراد  الفجوة 

معضلة تاريخية استعىص حلّها.

ويبدو أن الفضل يف وجود الفسفاط بجهة قفصة يعود إىل اندثار مياه البحار قبل 

فيليب  الجيولوجيا  عامل  طرف  من  الرثوة  هذه  اكتشاف  وقع  وقد  الّسنني.  ماليني 

توماس سنة 1885خالل فرتة االحتالل الفرنيس للبالد التونسية. 

مدينة املتلوي، مارس 2017



ويف رواية مضحكة، يُحىك أّن حرشة أخرجت حبّة سوداء من األرض هي من ألهمت 

الباحث2. ففي هذه املنطقة الجبلية القاحلة، أكّدت أعامل املسح والتنقيب وجود 

مناجم هامة : ثروات غري ُمستغلّة من طرف سكان قفصة الذين كانوا يعيشون من 

الفالحة والرعي. 

سنة 1896 ُولدت »رشكة الفسفاط والسكة الحديدية بقفصة« كمرشوع لالستغالل 

املنجمي  الحوض  مدن  ظهور  يف  نشأتها  وساهمت  الفسفاط.  ملناجم  االستعامري 

شيئا فشيئا. واليوم تعّد مدينة املتلّوي 37000 ساكن والرديف 27713 وأم العرايس 

31000 واملظيلة 13656.

وعىل امتداد القرن العرشين ارتبطت ظروف السكان لهذه املناطق بشكل تراجيدي 

بطرق استخراج وإنتاج الفسفاط إن كان ذلك زمن االستعامر أو بعد االستقالل يف 

إطار سياسة »التحديث« التي انتهجتها الدولة. ففي الحالتني، اتسم تسيري الرشكة 

)»الكبانية«( بنهب هذه الرثوة املحلية دون أن تعود بالفائدة عىل الجهة التي مل 

تخرج أبدا من مربع الفقر.
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فخالل الحقبة االستعامرية، اعتمد استغالل الفسفاط عىل سياسة الفصل بني السكان 

ذات  تجارية  ومراكز  وكنائس  منازل  الصحراوية  السهول  من  أطلت  إذ  والعبودية 

تصاميم معامرية ال متّت بصلة ألمثلة املعامر املحيّل مثلام تبيّنه البطاقات الربيدية 

لتلك الفرتة )1881-1956(. 

وقد تواصل توافد العامل من الجهات والبلدان املجاورة للعمل يف رشكة الفسفاط 

العامل  الرشكة هؤالء  وتُسّمي  األرض.  باطن  من  استخراجه  عمليات  ازدادت  كلاّم 

والليبيني  واملغربيني  والجزائريني  التونسيني  تعايش  عن  للحديث  مختلطة«  »كتلة 

املوزّعني عىل »األحياء الخصوصية« يف مدينة الرديف3.

»أصليون-محليون« عىل  كلّهم  فهم  اآلخر  بعضهم عن  الربيدية  البطاقات  متيّز  وال 

العرقي  والفصل  األوروبية«.  »القرية  يف  كلهم  يقطنون  الذين  »األوروبيني«  خالف 

العمل إذ كتب عامل  الحياة وخاّصة يف مجال  بني السكان معمول به يف كل أوجه 

عامال   2500 مجموع  تقريبا  املحليون  السكان  »يشّكل  روجاي4  بريناي  الجغرافيا 

بالرديف بينام يحتل األوروبيون مهام التسيري والتأطري بالرشكة«. 

بالطرق  تتم  الحفر  عمليات  كانت  إذ  والخطر  بالقسوة  العامل  ظروف  واتسمت 

التقليدية و«تقوم أساسا عىل الجهد البدين لإلنسان والحيوان )...( وتُستخدم فيها 

املعّدات البسيطة من معاول ومطارق ومثقاب يدوي للحفر ولكرس الحجر«5.

التي  باملدرسة  وجد  أنه  املتلوي  مبدينة  مدرّس  وهو  الزعايبي  السالم  عبد  ويروي 

الفرنسيون زمن االستعامر ويف  التي كان يستعملها املدرّسون  الدفاتر  يشتغل فيها 

بعضها شهادات عىل مظاهر الفصل بني السكان التي طالت مجال التعليم. ومثال 

ذلك ما دّونه مدير املدرسة سنة 1930 »ال ميكن تسجيل التالميذ األوروبيني الذين 

يرغبون يف االلتحاق بهذه املدرسة ألن اإلدارة العامة تعرتض عىل ذلك«. كام تروي 

هذه الدفاتر خصوصا قصص انقطاع التالميذ املبّكر عن الدراسة »لاللتحاق بالعمل 

العائالت األوروبية« وأيضا للعمل باملنجم حاملا يصبح باستطاعتهم استعامل  لدى 

املعول وقنديل اإلضاءة« )1926(.

ويف سنة 1927 كتب نفس املدير: »يغادر التالميذ املدرسة يف ساعة مبكرة لاللتحاق 
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باملنجم حيث ال يهّم حصول هؤالء األطفال عىل العلم)...( وبعد أن تدخلت عديد 

املرات ليك ال يقع تشغيل التالميذ صغار السّن يف املنجم، أجابني املهندس أنه يفضل 

عاّمال ال ميلكون قدرا وافرا من التعلم«.

تام بحاجيات وتقلبات االستغالل  املتساكنني ترتبط بشكل  كام أن كّل أوجه حياة 

االستعامري ملناجم الفسفاط. فعىل سبيل املثال، »... تبعا لتفاقم األزمة االقتصادية 

والبطالة يف املنجم« يف بداية سنة 1930، غادرت عائالت كثرية مدن الحوض املنجمي 

لتعود إىل العمل الفالحي ورعي األغنام. لكن مع اكتشاف حقول غنيّة بالفسفاط يف 

كل من الرديف وأم العرايس سنة 1939 شهدت مدينة املتلوي تنقل أعداد غفرية 

نحو املناجم الجديدة التي تّم اكتشافها.«

وانطلقت النضاالت يف مدن الحوض املنجمي منذ بداية القرن إذ نّفذ العامل عرشين 

إرضابا قبل سنة 1914، و18 إرضابا بني 1917و1931 وكان معظمها يتعلق مبطالب 

شغليّة وبعضها اآلخر بالنظام التأديبي6 ومن بني هذه اإلرضابات إرضاب سنة 1920 

العمل  قمع  عىل  احتجاجا  ونصف  شهر  عىل  وامتّد  عامل   6000 فيه  شارك  الذي 

النقايب تحديدا.
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صورة )1908( عىل واجه بناية وحدة غسل الفسفاط يف املتلوي سنة 2017، مازالت بقايا معامريّة من 

الحقبة االستعامرية ظاهرة للعيان يف مدن الحوض املنجمي



 كام عرف اإلرضاب العام ليوم 2 مارس 1937 منعرجا خطريا حيث ُجرح 36 عامال 

وقُتل 17 آخرين من طرف السلط االستعامرية.

 وقد أثارت هذه األحداث حفيظة سيمون فايل التي ختمت مقالها »الدم يسيل يف 

تونس«، يف نفس هذه السنة، بهذه العبارات »عندما أفّكر يف احتامل حدوث الحرب، 

يختلط لدّي شعور الّرعب والخوف بشيئ من االرتياح من هكذا أفق... ذلك أن حربا 

استهتارنا  من  وتنتقم  املستعمرة  الشعوب  لتأثر  انطالقة  تشّكل  أن  ميكن  أوروبية 

والمباالتنا ووحشيّتنا«.

الجوي يف تونس يف  القصف  األوروبية« بعد سنتني وتسبّب  وحلّت هذه »الحرب 

سقوط ضحايا يف مدن الحوض املنجمي... وتواصل اإلعداد للثأر الكبري :«فقد لعب 

عامل املناجم دورا محوريّا يف النضال املطلبي حسب تعبري بول روبار باديول.

 وساهمت مدن الحوض املنجمي بصفة فعالة يف معركة التحرير الوطني التي انتهت 

باالستقالل سنة 1965.

الحقبة  من  معامريّة  بقايا  مازالت   ،2017 سنة  املتلوي  يف  الفسفاط  غسل  وحدة  بناية  واجه  عىل 
االستعامرية ظاهرة للعيان يف مدن الحوض املنجمي

املخلفات املأساوية إلنتاج الفسفاط ولسياسة »التحديث« بعد االستفالل

االستقالل.  بعد  مبارشة  تونسية  عمومية  رشكة  قفصة  فسفاط  رشكة  أصبحت 

أوتوماتيكية  وانطالقا من سنة 1960، رشعت الرشكة يف استخدام طرق عمل شبه 

وصارت اآلالت الكهربائية تُستعمل يف عمليات الحفر كام بدأ استعامل املتفجرات 

»الديناميت« الستخراج الفسفاط. ومل يقع املرور إىل الطريقة األوتوماتيكية إالّ بعد 

عرش سنوات. ويعترب مسؤولو الرشكة املرور نحو طريقة االنتاج األوتوماتييك منعرجا 

هاما يف تاريخ إنتاج واستغالل الفسفاط ويف تاريخ الرشكة خاّصة وأنها خولت التوّجه 

نحو االنتاج يف الفضاء املفتوح انطالقا من سنة 1978 ووقع غلق املناجم تحت األرض 

تدريجيا حتى آخر منجم سنة 2006 7. 

إالّ أن خيار اإلنتاج يف فضاء مفتوح كانت له نتائج كارثية عىل الجهة حسب رأي 

عبد السالم وهو مدرّس ورئيس جمعية »أمل للمحيط« مبدينة املتلوي »حيث بدأت 
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هذا الحائط شاهد عىل املناجم تحت األرض التي مل تعد موجودة اليوم

جدران املنازل تتشقق عىل وقع التفجريات... وهناك منازل ُهدمت متاما«. وكانت 
آثار تلك التشّوهات بادية يف الطريق التي سلكناها بني أم العرايس واملتلوي حيث 
األصفر  اللون  إىل  املائلة  الصخرية  السهول  اللون  الرمادية  الغبار  أكداس  عّوضت 

والتي كانت متيّز الجهة.

ويعتقد عبد السالم أّن هذه الطريقة الستخراج الفسفاط ال تحرتم املعايري التقنية 
املتعارف عليها دوليا والتي تحّدد بشكل دقيق مساحة وعمق التفجريات ويصف 
فبسبب  ثروة من جوفها...  استخراج  وليس  لألرض  »باغتصاب  الرشكة  به  تقوم  ما 
عن  الناجمة  الفسفاط  وبقايا  والغبار  األتربة  ذرات  تتطاير  املفرط  االستغالل  هذا 

االنفجارات نحو السامء وتنترش أكرث فأكرث نحو املدن.«

وبعد استخراج الفسفاط يقع نقله »وتنقيته األولية« بفصله عن الصخور واألحجار 
الطريقة طويال عن  بهذه  العمل  إغنائه. ووقع  إىل عمليّة  املرور  قبل  الزوائد  وكّل 
»طريق التهوئة« حسب أحد مسؤويل الرشكة الذي فّضل عدم ذكر هويته. وبالعودة 
إىل املوقع الرسمي لرشكة فسفاط قفصة عىل األنرتنيت، بّررت الرشكة التخيل عن 
 1985 سنة  الفسفاط  غسل  وتعميم  املفتوح  الفضاء  إىل  واملرور  التقليدية  التقنية 

»كإجراء لحامية البيئة واملحيط«8.
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السالم وسط مدينة  املحاذية ملنزل مرافقي عبد  الفسفاط  وقد زرت وحدة غسل 
املتلوي. وخالفا ملا يتهيّأ للناظر إىل الصور، فإن هذه الوحدة تواصل العمل بشكل 
يشء  فكّل  داخلها  أّما  خارجها،  تنفسه  العسري  من  صار  الهواء  أن  حتّى  متواصل 

يتداعى ُمهّددا باالنهيار .

إن االستغالل املفرط للمياه وتلويثها الذي نالحظه يف مختلف مراحل غسل الفسفاط 

مفزع يف مدينة تعيش عىل وقع انقطاع املاء من الحنفية يوميا كام ميكن مالحظة 

ذلك عىل بعد كيلومرتات من وحدات الغسل حيث تصّب مياه الغسل مبارشة يف 

األودية املحيطة باملدينة.

تضم جمعية »أمل للبيئة« التي يرأسها عبد السالم أكرث من مائة عضو منهم تفاهم 

األشخاص  ومساعدة  سليمة...  ببيئة  »للمطالبة   2012 سنة  تأسست  وقد  وريم 

املترّضرين من رشكة الفسفاط للحصول عىل حقوقهم«. وقامت الجمعية منذ نشأتها 

بالعديد من األنشطة التحسيسيّة يف املدارس وشاركت يف عديد اللقاءات واملناسبات 

لإلشعار واإلعالم بنتائج البحوث التي تقوم بها يف مجال البيئة واملحيط. وميكن أن نقرأ 

يف تقريرها لسنة 2015 بعنوان »حامية البيئة يف املتلوي وآفاق التنمية املستدامة« 

»...ترّضر النبات والحيوان وتدمري البيئة واملناخ واملياه )...( واالستغالل املفرط للموارد 
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يف وحدة الغسل باملتلوي تتدفق املياه رمادية اللون عىل األرض )يسار الصورة( لتنتهي يف مسار الواد... 
عىل بعد 40 كيلومرت من املدينة. وقد شحت مياه الوادي من أثار الجفاف والتلوث.

املائية وتلويثها وتلويث الهواء )...( وآثار استغالل الفسفاط عىل االنسان«. 

التسّمم بالفلور  التقرير عىل وجه الخصوص »انتشار عديد األمراض مثل  ويالحظ 

وأمراض الرئتني والتهابات الجهاز التنفيس الحادة وأمراض العيون واإلسهال« بسبب 

»الهجوم املكثف للغبار واألتربة واملعادن الثقيلة التي يحتوي عليها الفسفاط«.

عىل أن آثار إنتاج الفسفاط ال يحّس بها سكان املتلوي فحسب بل تتعّداهم إىل كّل 

متساكني مدن الحوض املنجمي. ففي نفس السياق وعالوة عىل أنشطة استخراج 

املجمع  طرف  من  املظيلة  مدينة  يف  حوامض  إىل  تحويله  يتّم  الفسفاط،  وغسل 

سنة  قفصة  فسفاط  رشكة  يف  انصهر  الذي   )1985 سنة  )أنشئ  التونيس  الكيميايئ 

1996 . ورغم صعوبة ظروف العيش9 يف هذه املدينة فقد تقّرر فتح معمل جديد 

)املظيلة 2( ورشوعه يف االنتاج قريبا ماّم سيضاعف يف استهالك املياه ويف تلويث املاء 

والهواء وتكديس مادة الفوسفوجيبس )بقايا الفسفاط( التي تشّكل بعُد أكواما من 

الردم والوحل يصل ارتفاعها إىل 50 مرتا. 

كان  الذي  االستخراجي  النشاط  مكان  »التقدمي«  االستخراجي  النشاط  احتّل  لقد 

يقوم به املستعمر الفرنيس. فمن ناحية، تعترب رشكة فسفاط قفصة أن تغيري طرق 

استغالل الفسفاط قد سمح »بقفزة نوعية ألنشطتها« من خالل استخدام معّدات 

وآليّات »متطورة تقنيّا«. ويف نفس الوقت تعترب مجلّة »بدائل« »أن استغالل العامل 
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ُمثري للحنق خاّصة عندما  )...( هو استغالل  يف املنجم حتّى املوت يف جهة قفصة 

الوحدة  مسّمى  -تحت  الدستور  حزب  إيديولوجية  بفضل  ممكنا  أصبح  أنه  نعلم 

يستعّد  واملحيط،  البيئة  مجال  يف  كام  السكان  صحة  صعيد  عىل  إذ   ... الوطنية- 

أربع  تضاعف  إنتاج  بنسق  كربى  واضطرابات  هاّمة10  لتحّوالت  املنجمي  الحوض 

مرات بني 1960سنتي و112000«.

غري أن عدد من يستنكرون اآلثار املدمرة إلنتاج الفسفاط عىل صحة سكان الجهة وعىل 

بيئتهم قليل حسب رابح بن رمضان )من الفرع املحيّل ملنتدى الحقوق االقتصادية 

واالجتامعية.( وهذا الرأي يتقاسمه العديد من األشخاص الذين التقيتهم. إذ هناك يشء 

من التسليم بقدر محتوم يشبه إحساسا بإدانة املطالبة بهذه الحقوق بشكل خاص. »... 

أنا سألقى حتفي بسبب الفسفاط حتّى وإن مل أكن عامال بالرشكة.. فلتشّغلني هذه 

الرشكة إذن يك أموت وأنا أعمل12«... 

اعتصام  خالل  املحتّجني  أحد  من  الواعر  أمني  مطاع  الباحث  تلقاها  الشهادة  هذه 

للمطالبة بالحق يف الشغل يف مدينة الرديف سنة 2015. وقد انصّب تساؤل الباحث 

عىل األسباب التي منعت من ظهور حركات جامعية للتنديد بالحالة الصحية والبيئية 

التاريخ  امتداد  والنضاالت عىل  التعبئة  الجهات مساهمة يف  أكرث  تُعّد من  يف جهة 

الحديث للبالد.
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ويؤكّد الواعر أن كل التحركات املحلية للسنوات األخرية »تعلّقت مبطالب ذات صبغة 

اقتصادية واجتامعية تتمركز عىل الحق يف الحصول عىل شغل«... حّق يف الشغل يبدو 

أنه »موثوق« نهائيّا ودون رجعة بالفسفاط..

»املوارد البرشية« والفسفاط: الكّل، هنا، يريد االلتحاق بالعمل يف الرشكة

الحق يف العمل مطلب رئييس يف أغلب الحركات االجتامعية يف مدن الحوض املنجمي 

عىل امتداد السنوات األخرية. ويبدو هذا الحق يف وضعية خالفية مع مسألة الحق يف 

الصحة ويف بيئة سليمة إذ أن تصنيع الفسفاط مسؤول عىل نحو ما عن أزمة التشغيل 

التي انتفض ضّدها املحتجون يف الحوض املنجمي سنة 2008.

 كام أّن الحلول التي انتهجتها رشكة فسفاط قفصة بعد 2011 والتي كا يجب عليها 

دمج متطلبّات التشغيل وتوفري بيئة سليمة مل تكن مرضية. وتستمّر اآلمال املُعلقة عىل 

االنتداب يف الرشكة كبرية سنة 2017 بينام رشوط الصحة والسالمة املهنية مازالت غري 

متوفرة. 

فبعد مرور اكرث من قرن تتواصل االنتفاضات يف الحوض املنجمي ضد البطالة الفساد 

و غياب التنمية .

اندلعت انتفاضة الحوض املنجمي سنة 2008 رفضا لسياسات التشغيل املامرسة من 

طرف رشكة فسفاط قفصة يوم 5 جانفي املوافق لنرش نتائج مناظرة االنتداب بالرشكة 

التي ُوصمت باستعامل الغش واملحاباة وكذلك العتبار ان الرشكة هي املحرك االقتصادي 

الوحيد يف الجهة13. وقد عرفت تونس من خالل تواصل االنتفاضة عىل مدى شهور يف 

كامل مدن الحوض املنجمي أهّم وأطول الحركات االحتجاجية منذ عرشات السنني14. 

انطلقت االحتجاجات السلمية بإرضابات و احتالل املصانع و مظاهرات شوارع مل تخرج 

عن السيطرة يف مدينة الرديف و أم العرايس و املظيلة و املتلوي شارك فيها االف 

املحتجني من نقابيني و فاقدي شغل و النساء ارامل العامل الذين فقدوا حياتهم يف 

حوادث شغل كام جاء يف بيان اللجنة الوطنية ملساندة سكان الحوض املنجمي.

وقد استمرت انتفاضة سكان الحوض املنجمي طيلة 10 شهور وُسلّط عليهم قمع 

شديد أدى لسجن املئات وإىل جرح العرشات وقتىل ثالثة شبان15. 
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صور شهداء انتفاضة 2008 يف الساحة الرئيسة يف الرديف 

ويعترب أمني عال ل ان هذه االحتجاجات ترتجم سلسلة من املشاكل االجتامعية و 
السياسية و االقتصادية الكامنة منذ سنوات 1980. وبالفعل، كان قد بدأ استخدام 
االنتاج بشكل  تغيري منط  السبعينات. وتواصل  منذ  »املكننة«  نحو  واالتجاه  اآلالت 
متزايد تحت الضغط وإعادة الهيكلة التي فرضها البنك العاملي وصندوق النقد الدويل 

يف إطار برنامج االصالح الهيكيل16 خالل الثامنينات من القرن العرشين. 

ومن مثّة، »اعتمد إصالح الرشكة املعايري النيولربالية التي أّدت إىل تدهور أنشطتها يف 
الجهة« حسب امني عالل، وتّم االستغناء عىل 10000 موطن شغل بني سنة 1980 
وسنة 7172000 يف الحوض املنجمي بينام توفري مواطن الشغل هو ما أتت به الصناعة 
املنجمية للجهة ولو أنه أبعد ما يكون عن تحقيق التنمية حسب ما كتبه البعض منذ 
سنة 181980. وهكذا كانت أرباح الرشكة التي وصلت يف بعض األحيان إىل مليار من 

الدنانري يف السنة 19 تغادر الحوض املنجمي يف نفس الوقت مع الفسفاط.

وتواصلت ظروف العيش عسرية يف ظّل غياب بدائل اقتصادية واُتهمت املناجم منذ 
الثامنينات بالخصوص مبنع و سّد الطريق أمام تنمية القطاع الفالحي الذي يشكو من 

ندرة املياه20 التي تّم تحويل الجزء الرئييس منها للنشاط املنجمي.

الوطني )14.1(  املعّدل  املثال ضعف  البطالة سنة 2004 عىل سبيل  فبلغت نسب 
وارتفعت إىل 38.5 بأم العرايس و 26.6 يف الرديف .لذلك استهدفت احتجاجات 2008 
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رشكة فسفاط قفصة مبارشة وكان من نتائجها تجميد األنشطة املرتبطة بالفسفاط21. 

ايل عصابة مفسدين و  »االنتامء  بتهم  القضاء  أمام  املناضلني  نظام بن عيل  والحق 
املشاركة يف وفاق بهدف التحضري أو القيام بهجوم ضد األشخاص أو االمالك 22 وقامت 
السلطة بكل ما يف وسعها لتقرب -سياسيا وإعالميا- انتفاضة عرّبت عن حالة اختناق عام 
بسبب البطالة والفساد وغياب التنمية املحلية والجهوية. و مل تتحسن حالة الجهة يف 
السنوات الالحقة وال حتى بعد ثورة 2011 التي تحيل ذكرياتها عىل اإلحباط وخيبة 

االمل الحالية.

وهكذا تتواصل االعتصامات من أجل املطالبة بالحق يف الشغل أمام مقرات الرشكة و 
امام مقر الوالية بقفصة أو أمام الوزارات بتونس العاصمة. ويف هذا الصدد أطلعني 
عبد السالم عىل ُصور لتجمع ضخم انتظم مبدينة املتلوي يوم 20 ماي 2015 ويرمز 
اىل عدم االرتياح والضيق الذي مازال يخيم عىل الجهة. وقد ُخطّت عىل الالفتات هذه 
املطالب: » الحق يف مغادرة والية قفصة وتكوين والية منجمية«... وأيضا »املدينة 

التي متنح املاليني فقرية«...الحق يف الحصول عىل نسبة من مرابيح الفسفاط«

ويواصل الفساد و وغياب إعادة توزيع الرثوة عىل الصعيدين االقتصادي االجتامعي 

يف زرع الياس يف نفوس سكان الحوض املنجمي. ومثلام يؤكّد رابح )من الفرع املحيل 

ملنتدي الحقوق االقتصادية و االجتامعية(: »مازال الفساد ينخر كل اإلدارات«، تلك 

هي النتيجة التي انتهت إليها عملية املراجعة و التدقيق املواطنية حول برنامج تهيئة 

املنازل التي هدمتها الفيضانات يف الرديف سنة 232009. فقد الحظنا أن الصندوق 

املُمّول من الرشكة بهدف إنجاز مشاريع تنموية جهوية مختلفة مل تنتفع منهه املدن 

املنجمية مثل الرديف إاّل بنسبة ضعيفة ومبلغ 20 مليون دينار لسنتي 2015/2017 

الذي ُدفع لوالية قفصة مل يقع رصفه يف املدن األكرث احتياجا.« 

ملفات  من  مهاّم  ملفا  أيضا  فهي  فتشكل  الشغل  يف  بالحق  املتعلقة  املطالب  أّما 

الفساد. وحسب رابح »الرشكات التي بعثتها رشكة فسفاط قفصة سنة2008 والتي 

تقرير  حسب  شغل  موطن  بعد2011)4700  مكثف  بشكل  االنتداب  إىل  لجأت 

وهميّة.  شبه  رشكات  فهي  البيئية  واملسائل  البطالة  مشاكل  حّل  بدعوى   )IACE

وهذا الرأي يتقاسمه أيضا العديدون مّمن أدلوا بشهاداتهم.
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مواطن شغل »خرضاء« يف الحوض املنجمي بعد 2011

حني أنئشت رشكات البيئة والغراسة والبستنة التشجري سنة 2008 كان الهدف إعادة 

تشجري املدن ورسكلة النفايات الناجمة عن نشاط رشكة الفسفاط من خردة املعادن 

و االطارات للعجالت املستعملة وفق ما روى أحد مسؤويل الرشكة متمسكا بعدم 

االفصاح عن هويته.

وحسب أحد العاملني بالرشكة مّر عدد العاملني بالرشكة من 164 سنة 2011 إىل 4500 
سنة 2015. »فالهدف كان أيضا توفري العمل للعاطلني عن العمل«... وبعد سنة 2011، 
كان مدير الرشكة يواجه مبفرده تنظيم و تخطيط األنشطة لتسيري عددا ضخام من 

العامل و دون أّي إمكانيات ماديّة وهو بكّل بساطة أمر مستحيل التطبيق«

يعتقد عبد السالم أن ما يهّم الحكومة هو فقط أن يعّم الهدوء يف الحوض املنجمي 
دون االلتفات إىل ما يجري داخل هذه الرشكة أو ما إذا كان املنتدبون يشتغلون فعال 
أو ال .ففي أحسن األحوال يتعلّق األمر مبنحة بطالة و يف أسوئها هو شكل جديد 
رشكة  يف  املسؤول  أما  املحتجني.  أصوات  إخامد  منه  الهدف  واملحسوبية  للزبونية 
الفسفاط بقفصة فيقول »من جهة ال تتطابق األعامل يف رشكات البيئة مع مؤهالت 
و اختصاصات املُنتدبني، ومن جهة أخرى، فإّن املهام التي تتمثّل أساسا يف االستجابة 
لحاجيات رشكة فسفاط قفصة تدفع املنتدبني الجدد إىل املطالبة بإقحامهم املبارش 
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يف هذه الرشكة ليتمتّعوا بنفس األجور واالمتيازات واالستقرار التي توفرها. ومبرور 
الوقت، مل يقوموا بأي ضغط للحصول عىل بعض الحقوق املضمونة لبقية العاملني 

بالرشكة مثل منحة اإلنتاج الشهرية و خروف العيد الخ. 

ويف نفس هذه الفرتة أرادت الحكومة أن تضع عّدادا يسّجل حضور العامل يف مقر 
عمله كل صباح. لكن ملاذا هذا االجراء بينام مل تبذل الحكومة أّي جهد لتوفر لهم 
عمال حقيقيا .. فكيف ميكن تثبيتهم يف العمل دون وجود عمل؟ لذا ينبغي أن ال 
نستغرب إذا قىض أحدهم يومه يف املقهى أو يف القيام بعمل مأجور آخر. و عىل أّي 
حال، فقد انتهى األمر باملدير إىل االستقالة سنة 2015، ألنه قّدر بعدم وجود إرادة 

حقيقية لتتمّكن رشكات البيئة والتشجري والبستنة من العمل. 

... يف انتظار مخاطر العمل »الرمادي«

»الجميع يريد العمل يف رشكة فسفاط قفصة » هي العبارة التي ترتدد اليوم بكرثة 
يف الحوض املنجمي رغم املخاطر التي ميثلها العمل بهذه الطريقة. إذ يعترب الباحث 
مطاع أمني الواعر أن هذه الوضعية تجعل من املنتدبني يف رشكة الغراسات و البيئة 
محظوظني و يحتلون مراكز يحسدون عليها ماّم يجعل التساؤل عن ظروف عملهم 

تساؤال متناقضا و من قبيل التضارب مع الواقع.

نرُشت مبجلة »بدائل » سنة 1970 و تبني أن عدد حوادث الشغل
 بني سنتي1965-1964 أكرب من عدد العامل يف بعض املدن.

ألنه اذا كانت الرشكة تتمسك بان املكننة ساهمت بالخصوص من الحّد من عدد 

املصابني يف حوادث الشغل24 فإنها مل تنجح يف وضع حد نهايئ للمخاطر عىل صحة 

و سالمة العامل .إذ اعطت االولوية يف االنتداب سنة 252012 ألبناء ضحايا حوادث 
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الشغل )املتوفني أو املصابني بإعاقة دامئة جرّاء عملهم يف الرشكة( لتهتّم بعد ذلك 
بالتخفيض يف نسبة العجز من 66.66 باملائة إىل 35 باملائة26

وباإلضافة إىل الحوادث املتسببة يف العجز يتعرّض عامل رشكة الفسفاط بشكل خاص 

إىل االصابة مبا تعارف عىل تسميته »أمراض الحوض املنجمي«

ويقول أحمد وهو ممرّض وابن عامل أمىض 30 سنة يف الرشكة وحصل عىل التقاعد 

العيادات الطبية لعامل رشكة الفسفاط مل تأت بإجابة ألوجاع أبيه  سنة 2008 أن 

املزمنة بالبطن. وبعد تقاعده قّرر والده أن يذهب إىل العاصمة للقيام باستشارات 

الرديف.  مستشفى  يف  الرضوريّة  واملعّدات  األخصائيني  وجود  لعدم  نظرا  طبيّة 

ويضيف أحمد أن األطباء قد نصحوه بتقديم شكاية ضد رشكة فسفاط قفصة إالّ 

املناخ  أّن  القضايا كام  النوع من  أنه مل يرفع قضية: »نحن غري معتادين عىل هذا 

العام غري مالئم لتحقيق العدالة ورشكة فسفاط قفصة لها من املحاميني ما ميكنها 

الواعر  أمني  يشّدد  السياق  بكل أسف. ويف هذا  أحمد  يواصل  الّدعوى«،  ربح  من 

غياب  يف  األوىل  تتمثل  الرشكة.  لعامل  الرضر  جرب  دون  تحول  اثنتني  عقبتني  عىل 

جهل  سياسة  نتيجة  الصحة  عىل  الفسفاط  صناعة  تأثري  حول  والبحوث  املعطيات 

منهجية فرضتها الرشكة. أما العقبة الثانية فهي عقبة فرضها القانون الذي أعفاها من 

احرتام تطبيق القانون اإلطاري املتعلق بالتعويض عىل األرضار الشغلية و األمراض 

املهنية بالرجوع إىل منشور 4 ماي 1995 الذي استهدف رشكات عمومية اخرى.

االرض  تحت  يتم  غسله  قبل  للفسفاط  األويل  الفرز 
حيث تبدو التجهيزات واملعدات بالية تجاوزها الزمن 

وحيث يصعب عىل االنسان التنفس .
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وهكذا فإن االصالحات النيولربالية لفرتة الثامنينيات مل تشجع الدولة عىل االنخراط 

حّدا  الليربايل  املنحى  وقد وضع  القمع.  سياسة  إالّ من خالل  الجهة  بقوة يف هذه 

انتداب  للجهة عن طريق  الفسفاط  التي كانت متنحها رشكة  الصغرية  للتعويضات 

اليد العاملة من مدن الحوض املنجمي وعن طريق توفري بعض الخدمات األساسية. 

ماّم جعلها بالنهاية تشبه رشكة متعددة الجنسيات ال تهتم إالّ باإلنتاجية و الربح 

عىل الصعيد العاملي ُمديرة ظهرها بالكامل إلعادة توزيع الرثوة عىل املستوى املحيل. 

اليوم تشهد عىل ما  انتفاضات 2008 و2011 والتحركات املتواصلة إىل حّد  و لعّل 

و  فقر  - من  أو خاصة  أكانت عمومية   - املشطة  االستخراجية  األنشطة  إليه  آلت 

بطالة و فساد و رصاعات اجتامعية، وأخريا ازدادت بشكل حاّد أزمة ندرة وشّح املياه 

يف مدن الحوض املنجمي.

املوارد املائية التي يلتهمها الفسفاط ! هل تكون املحور القادم للرصاعات يف 

الحوض املنجمي؟ 

يقول عبد السالم رئيس جمعية »أمل للبيئة« أن رشكة الفسفاط كانت تهب املاء 
أّما خالل هذه الصائفة، فقد كان املاء منقطعا باستمرار  لسكان الحوض املنجمي 
بدءا من  تهاوى  قد  للرشكة  االجتامعي  الدور  أن  أمني عالل عىل  منزله. ويؤكد  يف 
السبعينات: »بني 1975 و1985 تّم تحويل توزيع وبيع املاء الصالح للرشب وقطاع 
ويف  الخاص«.  و  العام  القطاعني  يف  الوطنيني  املُشغلني  عديد  إىل  والبنوك  الكهرباء 
هذا الساق، اختصت الرشكة الوطنية باستغالل وتوزيع املياه وهي اليوم املُستهدفة 

الرئيسية من »الحركات االجتامعية املطالبة بالحصول عىل املاء الصالح للرشب«. 

ففي سنة 2017 قام سكان الحوض املنجمي باإلشعار عن 114 عملية انقطاع للامء 
و47 حركة احتجاجية وباملناسبة فإن عالء و أحمد وزهري مؤّسسو املرصد التونيس 
لنتابع  الصائفة  هذه  خالل  إليها  تحّولنا  التي  الرديف  مدينة  من  جميعهم  للامء، 

التحركات االحتجاجية املتعلقة بالحصول عىل املاء.

التوجه  القوى بني  الرديف و املظيلة من عّدة نواحي رمزا ملوازين  وتُعترب مدينتي 
ميكن  ال  الرديف  ففي  املنجمي.  الحوض  لسكان  األساسية  والحقوق  االستخراجي 
للرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه إيجاد حلول دون تدخل رشكة فسفاط قفصة.
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يقول عالء بيشء من االعتزاز: »إنها املرة األوىل التي ينتقل فيها الرئيس املدير العام 
للرشكة الوطنية الستغالل و توزيع املياه«. وهو من نشط كثريا إلعداد هذا اللقاء بني 
اإلدارة املركزية للرشكة واملجتمع املدين املحيل. وفعال فقد تحول السيد صالح الهاليل 
للرديف يف مناخ اجتامعي شديد التوتر بعد أن دعا االتحاد املحيل للشغل املتساكنني 

لعدم خالص فواتري الرشكة وللقيام بإرضاب عام.

فيفري 2017، الفتات عىل واجهة مقر الرشكة : »الرديف عطشانة يا حكومة الهانة«، »متخلصش املاء«

أوىل  »بادرة   2017 مارس   16 الخميس  ليوم  املقرر  االرضاب  يكون  أن  وكان ميكن 

من نوعها« يف تونس لو مل يقع العدول عنه قبل يوم واحد من إنجازه بعد االتفاق 

الحاصل بني رشكة توزيع واستغالل املاء بقفصة و رشكة الفسفاط27.

ومل يكن السيد الهاليل قد احتل منصب املدير العام يف ذلك الوقت )يف شهر مارس 

2017 إاّل أنه وقف عىل حقيقة (الوضع بعد أشهر قليلة. إذ الحظ تواصل انقطاع 

الطريق  قطع  اىل  اضطروا  الذين  املتساكنني  سخط  واستمرار  للرشب  الصالح  املاء 

مرات عديدة أمام الشاحنات املحملة بالفسفاط بهدف الضغط عىل السلطات.

و قد ألزم االتفاق املربم يف مارس2017السلطات بالقيام بأعامل حفر ومّد القنوات 
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وباستعامل املوارد املائية لرشكة الفسفاط بقفصة ملواجهة النقص يف املاء28.

إالّ أن عمر الحليمي وهو نقايب باالتحاد املحيل بالرديف وتابع جميع املفاوضات يؤكد 

أن الحالة قد ساءت أكرث منذ شهر رمضان29، حيث مل تحرتم رشكة فسفاط قفصة ما 

التزمت به.« ذلك أن االتفاق قد ّحدد نسبا إضافية يف توقيت وتوزيع املاء من طرف 

رشكة فسفاط قفصة« استجابة لحاجيات الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه التي 

تبلغ 110 لرتات يف الثانية30 بينام ال تستطيع الرشكة إالّ توفري 40 لرت يف الثانية.

إذ »يجب استعامل 70 لرت يف الثانية من موارد رشكة الفسفاط ليتمكن كل سكان 

الرديف من املاء الصالح للرشب«. غري أن ذلك يعطل جميع انشطة الرشكة. وهكذا 

تقرر يف شهر مارس ان متنح رشكة فسفاط قفصة 50 لرت يف الثانية إضافة لكل 15 لرت 

يف الثانية ملدة أربع ساعات وهو ما يؤدي إىل الوقف الوقتي إلحدى وحدات غسل 

الفسفاط.

ال  االحتجاجات  تهدئة  بهدف  اسابيع  بعض  خالل  إالّ  القرار  بهذا  العمل  يقع  ومل 
غري... ويرشح رابح )الفرع املحيل ملنتدى الحقوق االقتصادية و االجتامعية( هذه 
املعضلة قائال »من ناحية يعلن الرئيس املدير العام لرشكة فسفاط قفصة أنه من 
غري املالئم أن تستمر الرشكة يف العمل بحرمان السكان من املاء الصالح للرشب ويعد 
باللجوء إىل محطات تحلية املياه عوضا عن استعامل املاء الصالح للرشب يف أنشطة 
بإنتاجية  أرضارا  ستلحق  العملية  هذه  أّن  الوقت  نفس  يف  يرّصح  .ولكن  الرشكة. 
قاعدة  انتاجهم حيث ستكون  العامل و خالص مكافأة  بتشغيل  وبالنتيجة  الرشكة 

أجورهم ضعيفة...

ومثل رابح يعتقد الكثريون أن الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه ال ميكن ان تجد 
حلوال آنية ملشكل املاء دون تدخل رشكة الفسفاط ألنها تشكو من عديد االخالالت 
والنقائص، حيث يتحدث السكان عن ترسب املياه و عن إمدادات عشوائية أو غائبة 
بالية و عن قوة ضّخ  باملدينة وعن قنوات وأنابيب  النائية  املناطق  متاما يف بعض 

ضعيفة للغاية .

ويوضح عالء الذي شارك يف زيارة مشاريع الرشكة الوطنية لتوزيع واستغالل املياه 
من طرف الرئيس املدير العام خالل شهر جويلية 2017 بقفصة أن الخمس آبار التي 
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اوشكت عىل نهاية االشغال توجد اثنتان منها فقط يف مدينة الرديف وهي يف تقديره 

غري كافية لسد حاجيات السكان من املاء الصالح للرشب.

وقد الحظ الرئيس املدير العام للرشكة أن تقارير وشهادات املكتب املحيل للرشكة 

الحقيقية  الوضعية  عن  البعد  كل  بعيدة  و  املاء  وضع  حقيقة  تستوف  مل  بقفصة 

ملشكل املاء بالرديف سواء فيام يخص التجهيزات و البنى التحتية او بخصوص معدل 

نسب املاء املتوفر يف االبراج.

يف احد االحياء التي تبعد حوايل10 دقائق عن وسط املدينة يلجأ السكان إىل ملئ 

أوعية املاء من ناقالت الخزانات املحمولة. 

من  لكل  مدينتهم  يف  املياه  مشكل  مسؤولية  الرديف  سكان  من  العديد  ويحّمل 

رشكة الفسفاط وللرشكة الوطنية لتوزيع واستغالل املياه كام يعتقدون أن الحسابات 

الضيقة التي تلجأ لها الرشكات ال ميكن تصدر عنها حلول نهائية ولن تكون فعالة 

او ناجعة .

الوقت.  نفس  للسكان يف  املاء  وتوفري  الفسفاط  إنتاج  مواصلة  ال ميكن  انه  ويبدو 

وتوزيع  الوطنية الستغالل  الرشكة  من طرف  املحفورة  اآلبار  تعداد  يتّم  ففي حني 

املحتملة  عواقبه  و  للمياه  املفرط  االستغالل  احتامل  حول  التعتيم  يتواصل  املياه 
عىل استنفاذ الطبقة الجوفية. كام يلف الصمت مسألة تلوث املياه مبادة الفلور31 

إذا، كل ما وقع الخروج به يف إثر زيارة الرئيس املدير العام للرشكة الوطنية لتوزيع 

واستغالل املاء هو هذا الوعد: وضع عدادات ماء يف منازل تم اختيارها من طرف 

املجتمع املدين )كان االختيار سابقا من مشموالت رشكة فسفاط قفصة وحدها( ليتم 

تشخيص مشاكل منسوب تدفق املاء و انقطاعه املتواصل.

و حسب زهري )املرصد التونيس للامء( »أصبح التزود باملاء أقّل انتظاما منذ زيارة 

والساعة  الثانية  الساعة  بني  موجود  املاء  أن  نعلم  كنا  ذلك  قبل  جويلية...  شهر 

فيعم  اليوم  أما  الحي...  ذاك  أو  املنزل  املثال، يف هذا  السادسة صباحا، عىل سبيل 

االضطراب كل جهات املدينة.«
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املظيلة: أوقفنا رشكة فسفاط قفصة عن االنتاج ألن نشاطها الصناعي هو املسؤول 

عن نضب املياه 

باملاء  للمطالبة  املظيلة سنة2017  مدينة  االجتامعية يف  االحتجاجات  تعددت  لقد 

رشكة  وال  املياه  وتوزيع  الستغالل  الوطنية  الرشكة  تحاول  مل  .لكن  للرشب  الصالح 

فسفاط قفصة وال املجمع الكميايئ التونيس ايجاد حلول لهذه املطالب امللحة. وقد 

اكد لنا املعتمد/رئيس البلدية )املُفّوض منذ اربعة اشهر( أن »عديد املشاكل مرتبطة 

تتوفر  فبينام  االولويات.  معرفة  الصعب  من  صار  انه  لدرجة  املاء  عىل  بالحصول 

الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املاء عىل طاقة ضخ كافية –نظريا- لسد حاجيات 

املتساكنني فإن البني والتجهيزات االساسية تشكو من ثغرات وأوجه قصور عديدة« 

ماّم نتج عنه قضاء شهر دون ماء يف العديد من األحياء... و لكن هناك ايضا رسقة 

للامء ينتج عنها عديد الخالفات بني املتساكنني وسخط وغضب الفالحني عىل وجه 

الخصوص.

صورة- خالل زيارتنا يف منتصف شهر جويلية كان املاء مقطوعا باملستشفى أيضا

و يف لقاء بعيل العكرمي وهو من سكان املظيلة الذين شاركوا يف االحتجاجات خالل 

هذه السنة وقام باإلشعار باملشاكل املرتبطة باملاء بشكل دوري عن طريق القاعدة 

باملسؤولية  االخري  أقر هذا  للغرض،  للامء  التونيس  املرصد  انشأها  التي  االلكرتونية 

الجزئية للرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املاء. حيث تتأخر تدخالت الصيانة و حتى 
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التدخالت العاجلة بسبب عدم االهتامم يف بعض االحيان ولكن ايضا بسبب النقص 

يف املوارد البرشية واملادية للرشكة. فحني حدث ترسب املياه يف الربج مثال مل يكن من 

املمكن  وقفه دون تدخل البلدية بتجهيزاتها. 

أما االطراف املتداخلة )الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املاء ورشكة فسفاط قفصة 

واملجمع الكيميايئ التونيس (فرتد عىل اتهامات السكان بأن ال عالقة لها بهذه املشاكل 

و أن سببها الرئييس هو الجفاف.  لكّن عيل يؤكد: » نحن نعترب ان سبب نقص املاء 

هو االستغالل املفرط واستنزاف املوارد املائية يف جهة قفصة يف مجال إنتاج الفسفاط 

و ال أدل عىل ذلك من هذه الحادثة. فقبل سنتني او ثالث وقع ايقاف نشاط رشكة 

املاء... ويف  من  هائل  كّم  تدفّق  بقفصة  قفصة فشهدت مؤسسة جامعية  فسفاط 

فهذا غري  اليوم  أما  أمتار   5 او   4 الحفر يف عمق  بعد  املاء  كنا نحصل عىل  املايض 

السكان  املياه من فرط االستغالل« ويضيف أن »العديد من  ممكن... لقد نضبت 

بشهدون أن بعض اآلبار وعيون املاء قد اُغلقت وصادرتها رشكة فسفاط قفصة«

وخالل هذه السنة أيضا 2017 لجأ السكان إىل االعتصام أمام مقرات رشكة فسفاط 

قفصة لوقف نشاطها ألنّه ثبت أنها الطريقة الوحيدة للضغط عىل السلطات وإسامع 

صوت هذه الجهة. 

ويرصح عبد السالم العكرمي لصحفيّي موقع نواة ، وهو من سكان املظيلة32 ويعمل 

بالرشكة ويقطن أحد أحياء املدينة التي عانت من انقطاع املاء طيلة شهر و نصف 

إعارة  قفصة  فسفاط  رشكة  رئيس  ورفض  السلط  تجاهل  »أمام  بانّه   ،2017 سنة 

للمطالبة  الرشكة  مقر  امام  اعتصام  تالها  مظاهرة  يف  املاء  لنقل  شاحنات  السكان 

بالحصول عىل املاء.« إثر ذلك، جاءت الرشطة إليقافه مبنزله ووقع احتجازه طيلة 

يومني بتهمة تعطيل سري العمل بالرشكة. بعد اإليقاف قيل يل: »ميكن ان تحتج كام 

تريد طاملا مل تكن تعمل يف الرشكة أما و أنت ُمنتدب بها فال مكان الحتجاجك«33 

يف انتظار توزر-نفطة واملكنايس والكاف...

القادمة وهي  الجديدة  للمعضلة  الرديف واملظيلة مؤخرا رمزان  أصبحت كل من 

معضلة الشغل /املاء وبني االثنني يجب البقاء عىل قيد الحياة. إذ ترّد السلطة عىل 
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والتقصري  التجاهل  سياسة  عن  تخرج  عندما  القمع  سياسة  بانتهاج  االحتجاجات 

االنقسامات إلسكات  التوظيف واستخدام  تفشل سياسة  الحلول وعندما  إيجاد  يف 

االحتجاجات االجتامعية. وقريبا سيؤدي اضفاء الطابع العسكري عىل مواقع االنتاج 

الذي قرره املرسوم الرئايس يف جويلية 342017 إىل مزيد من الرشعية لقمع املناضلني 

الذين يُحتمل مثولهم أمام املحاكم العسكرية.

الطبيعية  الرثوة  هذه  أن  مبعنى  الفسفاط.  مشكل  أيضا  هو  املاء  مشكل  أن  إالّ 

إنها  املجموعات.  تم دوما عىل حساب نفس  عائداتها  توزيع  ان  أزلية كام  ليست 

االستخراجية  السياسية  تنكرها  التي  االجتامعية  العدالة  و  بالكرامة  تتعلق  مسالة 

التي امتدت جذورها زمن االستعامر ويستمر انتهاجها تحت مسميات »التحديث« 

واالصالحات واالنتقال الدميقراطي. كام ان السعي املحموم لتحقيق االرباح يشجع 

عىل الجمع بني انتهاك الحقوق والفساد وحتى عىل التدخل املسلح.

فالرشكة تنتج حتى هذا اليوم ماليني االطنان من الفسفط يف السنة35 و تستهلك 20 

مليون م3 من املاء سنويا حسب نفس املسؤول بالرشكة. و لكن إىل متى سيتواصل 

انتاج الرشكة عىل هذه الوترية؟ »50 سنة إنتاج مازالت مضمونة يف الحوض املنجمي« 

حسب مهندس بالرشكة . 

اما بالنسبة للموارد املائية فمن العسري الحصول عىل معلومات كام ستدفع جهات 

املجمع  بها  يقوم  التي  الفسفاط  تحويل  أنشطة  تغذية  بهدف  الكارثة  مثن  اخرى 

الكيميايئ يف كل من صفاقس والصخرية وقابس واملظيلة. 

مبادة  غنّي  اكتشافه  تم  الذي  الفسفاط  الكاف حيث  »يف  املهندس  نفس  ويواصل 

االورانيوم لن يتّم استغالله من طرف رشكة فسفاط قفصة. أما حقول الفسفاط يف 

جهة توزر-نفطة فهي حارضة لالستغالل و ال تنتظر إالّ قبول السكان املحليني الذين 

أكرث  املسالة  السياحي. و ستكون  النشاط  النخيل ومن  غابات  يعيشون هناك من 

الحال يف املكنايس حيث يطالب املحتجون رصاحة ببدء استغالل  تعقيدا مام هي 

حقول الفسفاط... إالّ أنه ثبت اّن النشاط االستخراجي هناك محفوف باملخاطر عىل 

املياه الجوفية ومازالت املسالة محل نظر.
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وبالنسبة لحقل رساروتان بالكاف، توجد شكوك حول استغالل االورانيوم يف مشاريع 

طاقة نوويّة36 وهو ما يحيل عىل خطر االشعاعات الناجمة عن استغالل الفسفاط 

و مشتقاته. 

الطاغية يف  أبحاث منشورة37 هي  تربرها  التي  املخاوف  بعض  كانت  واذا  وبالفعل 

جهة توزر-نفطة فعىل العكس من ذلك ينتظر سكان املكنايس فتح ال 400 موطن 

ماذا فعلت  يعلموا  ان  القول »يجب  إىل  السالم  بعبد  املوعودين38 مام حدا  شغل 

الديناميت ستوضع  يتصور  املنجمي«... وكان كالنا  الحوض  الفسفاط مبدن  مناجم 

قريبا يف منطقة واحية شبه صحراوية ويف جهة فالحية أخرى )املكنايس( حيث أرضم 

الكرامة والحرية  التونسية من أجل  الثورة  النار يف نفسه وأشعل فتيل  البوعزيزي 

والعدالة االجتامعية. 
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10 نوفمرب 2017

قصيبة املديوين مدينة تقع عىل بعد عرش كم جنوب مدينة املنستري. عندما حللت 

بها يف مارس 2017 شاهدت آليات تشتغل لحفر قاع البحر. يبدو أن التعبئة الشعبية 

الرشسة ضد امللوثني قد أتت أكلها. وتنفيذ القرارات التي تم افتكاكها مراقب عن 

مل  املعركة  ان  يقولون  من  كثريون هم  املحيل.  االجتامعي  الحراك  من طرف  قرب 

املفاوضات  أو  املظاهرات  خالل  من  الضغط  مواصلة  يف  ويرتددون  بعد  تكتسب 

املتجددة.

خالل  املتسارعني  التّمّدن  و  العوملة  مفعول  عىل  املنستري  خليج  تلوث  يشهد 

التسعينات. هي ظواهر كانت املدن الساحلية بالوسط الرشقي التونيس مرسحا لها. 

ال شّك أّن صناعة النسيج وتطور السياحة خلقا مواطن شغل وساعدا عىل انتشار 

البنى التحتية االساسية. لذلك تصّنف هذه الجهة اىل حد اليوم يف االذهان وحتى من 

خالل االرقام كجهة »محظوظة«.1  

غري أننا نجد تباينات )فوارق( داخل الوالية ذاتها وانعكاسات سلبية جانبية للتنمية 

والنمو الدميغرايف، نادرا ما تربزها االحصائيات. عالوة عن املنستري، املدينة املحببة 

المنستير :
هل هي خاتمة نضال بيئي بتونس ؟ 
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لدى الرئيس السابق بورقيبة، توجد مدن صغرية أخرى كانت يف املايض تعيش من صيد 

الّسمك كخنيس وقصيبة املديوين وملطة وصيّادة وسوكرين وطبلبة و بقالطة. كلها 

أسامء كان من املمكن أن تطلق عىل خليج املنستري تكرميا لهذه املدن املدافعة عنه.

النضال بدأ قبل 2011، ويتواصل اليوم بالتصدي لظاهرة التخلص من املياه املستعملة 

يف  تلفظها  بل  مبعالجتها  تهتم  ال  التي  النسيج  وملصانع  املشبعة  التطهري  ملحطّات 

البحر. وإن أعطتنا بعض االنتصارات شيئا من األمل فإن  تجربة حراك خليج املنستري 

تعلّمنا أن ال يشء يكتسب نهائيا وبدون رجعة، خاصة ان كنا ننوي خوض »رصاع 

ضد منوال تنمية« أيضا. 

عرش سنوات من مقاومة التلّوث البحري

الشجاعة، والثبات والقدرة عىل االبتكار صفاة ميزت حراك املتساكنني. عىل إثر كارثة 
بيئية شهدت مدينة قصيبة املديوين سنة 2006 أّول مظاهرة. عاصفة ساّمة خنقت 
االنهج ومّد »أحمر يف لون الدم«، قاتل بالنسبة للحيوان والنبات، غطّى سطح البحر.2 
اىل  املتساكنون  خرج  عيل  بن  نظام  طرف  من  بالقمع  مهددين  كانوا  أنهم  ورغم 
الشارع للتنديد بهذا التلّوث. بعد ذلك كان يجب انتظار 2011 ليك تصبح املسريات 
وقطع الطّريق و الوقفات احتجاجية »تقاليد محلّية«، خاصة أمام محطّة واد الّسوق 
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)بني القصيبة وملطة(. 

من سنة 2006 اىل سنة 2011 مثّلت التحركات التحسيسية جزءا هاما من مجهودات 

الحراك االجتامعي. بعد الثورة تواصل التحسيس عىل املستويات  املحلّية والوطنية 
والّدولية، وذلك عرب كل مراحل املفاوضات.3

ولقد انجز فرع املنتدى التونيس من أجل الحقوق االقتصادية واالجتامعية بقصيبة 

املديوين سنة 2015، بالتعاون مع الجمعية الكندية »الرتناتيف« )بدائل(، للتحذير 
والتعبئة، رشيطا قصريا »خليج املنستري : بني اآلالم واآلمال«4

كانت الّسلط، طوال سنوات، تنفي وجود املشكل، متحّججة بأّن ذلك »ال يعدو ان 

املناسب لحركة  الخليج غري  يكون سوى ظاهرة طبيعية وحسب«، مرتبطة بشكل 

التيارات البحرية وتجّدد املياه. وهكذا تكّذب السلط ما تنّدد به الحركات االجتامعية 

: فيضان وتقادم محطّات التطهري الثالث التي مل تعد تصلح ملعالجة املياه املنزلية وال 

املياه الصناعية والتي تضاف اليها تجاوزات مصانع النسيج التي تتخلّص من مياهها 

امللّوثة بصباغة املالبس وغسلها. 

قّرر الحراك االجتامعي، بني سنة 2009 وسنة2011 إجراء »خربة مواطنية« لتشخيص 

البيئية وأسبابها.5  الجرمية  الرباهني عىل  بتقديم  الّرسمية  الخطب  الوضع ودحض 

كانت دراسة الخربة هذه تهدف اىل »تسليح« الحراك »يف مجابهة الخرباء الرّسميني 

143



القريبني من السلطة أو من األسواق، وإبراز حقوق املواطنني6. يشهد هذا التقرير 

عىل االمراض العديدة التي أصابت السكان و عىل التهديد الجّدي لصغار الصيّادين 

الذين انخفض عددهم بقصيبة املديوين ثالث مرّات ما بني 1990 و 2010.

فتحت املفاوضات مع الحكومة يف نهاية االمر يف سبتمرب 2011. خالل االشهر الالّحقة 

كثّف الحراك من تحركاته بتنظيم العديد من الوقفات االحتجاجية و قطع الطرقات 

واملظاهرات ملواصلة الضغط. »و يف جويلية 2012 تّم اعرتاف الحكومة أخريا بوجود 

مبواطني  البيئة  وزيرة  جمعت  جلسة  خالل  وذلك  املسؤولني،  تسمية  و  الكارثة 

قصيبة املديوين«، حسب شهادة منري حسني، من سكان املدينة ورئيس الفرع املحيّل 

للمنتدى التونيس من أجل الحقوق االقتصادية واالجتامعية. 

محتقنا  الوضع  كان  باإلجامع.  تحظ  مل  التلّوث  إليقاف  املقرتحة  االجراءات  أّن  االّ 

خالل تقديم مرشوع استصالح الخليج من طرف الّسلط، مبعاضدة مكتب دراسات 

أّن  أخرى  مرّة  »نالحظ   .2012 سبتمرب  باملنستري، يف  العلوم  بقرص  دويل   و«خربة« 

منري.   يقول  كام  مغلوطّة«  حلوال  ويقّدم  خاطئة  معطيات  عىل  يعتمد  املرشوع 

»وتتمثل الحلول املقرتحة يف تعصري املحطّة املعطوبة، املوجودة بني القصيبة وملطة 

دون اعادة النظر يف صّب املياه املستعملة يف البحر«. ويضيف منري:« جادلتهم بشأن 

األرقام املقّدمة باستعراض نتائج تحقيقاتنا. حيث يتضح أن مرشوع التعصري ال ينّص 

عىل طاقة تطهري تتناسب مع االحتياجات الحقيقية وهي تفوق تقديراتهم)4000( 

ب 4000م3 يوميا عىل األقل. كام ذكرتهم أننا نرفض اطالقا كل سكب للمياه امللّوثة 

بالبحر وأننا قد فّكرنا يف حّل بديل«. 

يحمل هذا املرشوع البديل اسم »الكاهنة«7. وقد متّت صياغته تحت ارشاف املنتدى 

التونيس من أجل الحقوق االقتصادية واالجتامعية قبل عرضه عىل الّسلط املعنية. 

ومن بني أهداف املرشوع : فصل املياه املستعملة املنزلية والصناعية، وتثمينها يف 

استعامالت عّدة )املياه املستعملة املنزلية للّري، واملياه الصناعية للّصناعة »حسب 

دورة مغلقة«(، وتبديل وظيفة بعض البنى التحتية )كتحويل محطة التطهري التي بها 

خلل اىل محطّة ضّخ( وتركيز محطّات تطهري جديدة. 

144



تحّصل الحراك يف ديسمرب 2012 عىل موافقة الحكومة لتحويل محطّة واد السوق اىل 

محطّة ضّخ و تركيز محطّة تطهري جديدة بالقطب التكنولوجي. لكن لألسف بعد ما 

يقارب سنة مل ترتجم تلك الوعود اىل أيّة اجراءات ملموسة. يف سبتمرب 2013 قّررت 

مدينة قصيبة املديوين الدخول يف ارضاب عام وامتّدت املظاهرات اىل ملطة وخنيس. 

ماّم اضطّر وزارة البيئة اىل عقد جلسة فورية وإحالة امللّف اىل رئيس الحكومة. عقد 

هذا االخري« جلسة عمل وزارية يف 28 اكتوبر 2013، انتهت بتقديم تعهدات لتطهري 

الخليج وتحويل موقع املحطّة وتخصيص 85 مليون دينار للغرض«. 

إلعالمهم  املواطنني  مع  اجتامع  بعقد  كعادتنا  »قمنا  الوزاري  املجلس  اثر  عىل 

بالتطورات الحاصلة يف املفاوضات والحلول املقرتحة. قّررنا القيام بحملة توقيع عىل 

عريضة ملساندة املرشوع املسمى الكاهنة وتكثيف الضغط عىل الحكومة. أودعت 

العريضة لدى الّسلطة املعنية، و يف ديسمرب 2013 قابلنا كاتب الدولة املكلّف بالبيئة 

لتقديم مرشوعنا«.

كان يجب بعد ذلك االنتظار اىل تاريخ 28 اكتوبر ليك يقبل املرشوع بصورة رسميّة 

من طرف وزير البيئة. ويف هذا التاريخ تكّونت لجنة ملتابعة اشغال التطهري. هذا 

االنتصار تبعه نضال ثان متواصل اىل حّد اليوم من أجل تفعيل القرارات. 

اليوم، النضال من أجل »كّل ما يبدو دوما غري مكتسب« 

تدقيق مواطني ملرشوع التطهري

وتهيئة  حامية  وكالة  بإنجازه  كلّفت  الذي  التطهري  مرشوع  بربمجة  االرساع  إذا  تّم 

الرشيط الساحيل. 

»التقرير الوزاري يحّدد بوضوح اجراءات التطهري التي يجب اتخاذها. من بينها أّوال 

أشغال الجرف املتمثّلة يف رفع 1م1-30م50 عىل مساحة  223 هك بثالث مناطق 

التيّارات البحريّة : املنطقة »أ« أمام خنيس واملنطقة  وقع اختيارها لتسهيل مرور 

»ب« بقصيبة املديوين واملنطقة »ج« بعرض بحر القصيبة. املواد املستخرجة تقّدر 

ب 750000 م3. كانت معّدة للردم املخّصص »إلصالح« الّساحل. كام كانت الّسلط 

تنوي جلب الرّمل لتهيئة شاطئ لكل قرية.« هذا ما فرّسه يل منري. 
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عىل اثر طلب العروض الذي فازت به احدى ثالث رشكات تونسية مختّصة، انطلقت 

مل  همومهم  ان  املواطنون  فهم  قصري  وقت  بعد  لكن   .2015 سنة  الجرف  اشغال 

تنته. بخنيس )منطقة »أ«( أعلم مهندسو املرشوع السكان أن مهمتهم تقترص عىل 

املنطقتني »أ« و »ج« فقط.

ابتزازية  عمليات  فالحظنا  منري،  قال   ،2015 نوفمرب  يف  مواطني  بتدقيق  »قمنا 

مفضوحة«. عند إمضاء العقد، بني وكالة حامية وتهيئة الرشيط الّساحيل واملؤسسة 

التي فازت بالّصفقة، وقع حذف املنطقة »ب« وكذلك مرشوع الشواطئ الرّملية.

يتغرّيا. مام جعل  امل3، مل  والثمن، بحساب  املجرفة  املواد  أّن حجم  الغريب   ومن 

املبلغ االصيل للفاتورة املقّدر ب16 مليون دينار ال ينخفض. » فقّررنا، باتفاق مع 

البّحارة، التحّول ملنع الجرف باملنطقة »ج« )يف عرض البحر( للّضغط واملطالبة بأن 

تتّم عملية التطهري كام كان متفقا عليه. ونجحت العملية. انسحبت آليات الجرف 

وعطّلت االشغال«، كام يرويه منري. 

قدم من تونس مسؤولون عن الوكالة ووزارة البيئة ملالقاة الّسلط املحلية بقصيبة 

املديوين وممثلني عن املجتمع املدين. منري يتذكّر: » ملا اقرتحوا علينا اتفاقا جديدا، 

طلبت منهم التفاوض بشأنه مبارشة مع البّحارة. انتقلنا اىل امليناء أين متّكن البّحارة 

جرف  حامية،  حواجز  وضع  وقناته،  بامليناء  الجرف   : مبارشة  مطالبهم  طرح  من 

املنطقتني »ب« و«ج«، والرّدم التصحيحي للساحل عىل مساحة 18 هك. فتّم قبول 

هذه املطالب وانجزت فيام بعد.«  

اليوم، أشغال الجرف قد انتهت بعرض البحر )منطقة »ج«( وأمام قصيبة املديوين. 
النارص عبد  يؤكده محمد  اىل حدود صيّادة. كام  الجرف  يتبقى سوى مواصلة  ومل 
الرزّاق، من جمعية ابن رشد بصيّادة، » ال ميكن انتظار مفعول إيجايب شامل بالخليج 
إذا مل يقع تطهري كل املناطق. ومن مصلحتنا جميعا اذا البقاء متامسكني ومواصلة 

الّضغط.«

املتظاهرون يواصلون املطالبة بوضع حّد للتلّوث

 يفيدنا محمد، مناضل من صيّادة، أّن درجة التعبئة لدى املتساكنني مل تنخفض قّط، 
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وذلك للّدفع اىل إرساع اشغال التطهري وخاصة ألن تضع السلط حّدا ألسباب التلّوث 

بأقىص رسعة ممكنة، و حتّى ال تكون أشغال الجرف بدون جدوى. يقودنا محمد اىل 

مصّب قناتني من املفرتض انها تنقل مياه االمطار لصبّها يف البحر.

»البحر اليوم قليل االضطراب لكن ميكن مشاهدة الطّحالب الخرضاء وتدّرج االلوان 

يف املاء ويف قاع البحر. لكن لون البحر قد يتغرّي فجأة اىل وردّي أو برتقايل أو أصفر« 

)شهادة محمد(. وهو يفرّس هذه الظّاهرة بفعل ترصيف املياه املستعملة ملعامل 

النسيج، بربطها غري القانوين بالقنوات.

يريني منري صورا لقنوات اخرى مجاورة تجري فيها مياه ذات لون أزرق اصطناعي 

خاص مبياه غسيل »الدجينات«. الوضعية ليست بأحسن حال بني القصيبة وملطة 

عىل مستوى محطّة التطهري »واد السوق«. التلّوث هناك ننت وقد خرّب قطع االرض 

الكائنة بني املحطّة والبحر.

مليون  قيمتها 40  للتطهري، وتبلغ  الوطني  الّديوان  يتواّلها  التي  املشاريع  تستغرق 

البنى  انجاز  وآجال  العروض  طلبات  مبتابعة  باستمرار  منري  يقوم  أكرب.  وقتا  دينار، 

التحتية الجديدة للتطهري : » قبل تحويل محطات تصفية املياه )التطهري( الحالية اىل 
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محطّات ضّخ8، يجب انجاز قنوات التحويل ومحطّتي التطهري الجديدتني املخّصصتني 

للمياه املستعملة املنزلية. ننتظر أيضا انتهاء اشغال بناء محطّة تصفية مياه املصانع 

التكنولوجي املرتقّب يف شهر جويلية 2019، وهو ما سوف ميثّل سبقا يف  بالقطب 

تونس«. املياه املنزلية املعالجة سوف تخّصص للّري، يف حني تخّصص مياه املصانع 

املعالجة لالستعامالت الّصناعية. 

كم كان الوقت طويال. يف البداية كانت معارضة أهايل بلدية خنيس ملرشوع التحويل 

ألنهم كانوا يعرتضون عىل مسار القنوات تحت مدينتهم. قال منري بأسف : » يف بعض 

األحيان كان ذلك يقّسم الحراك«. لكن يف النهاية تّم التوّصل اىل حّل وسينرش طلب 

العروض، املتعلّق بصفقة تحويل محطّة » التطهري-اإلشكالية » بواد السوق، مبدئيا 

خالل شهر اكتوبر 2017. 

اىل  املياه  تحّول  أن  قبل  شهرا  عرش  مثانية  ستستغرق  االشغال  أّن  منري  يل  أوضح 

الّساحلني، وذلك يف انتظار اشتغال املحطّة الجديدة بصيّادة يف بداية 2020. وأخريا 

محطّة فرينة التي سيتّم نقلها يف ظرف 5 سنوات اىل القطب التكنولوجي. 
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أصبح التدقيق املواطني خيار يحتفظ به املناضلون للوقت املناسب وتقوم التعبئة 

يف الشارع بتذكري السلط املعنية بانتظام بأّن مخاوف املواطنني ومطالبهم ال تخفت.      

يف 3 أوت الفارط، خرجت مدينة صيّادة يف مظاهرة للتعبري عن »خيبة أملها »ألنها مل 

تر شيئا ملموسا يتحقق اىل حّد اآلن«9. قبل ذلك بقليل، يف جوان 2017، تحديدا، عرّب 

بّحارة ومواطنو القصيبة عن غضبهم بعد ان لفظ مّد جديد أسامكا كثرية بالخليج. 

لن تتوقّف املياه القاتلة عن الّسيالن ولكن ذلك ال يعدو أن يكون سوى مسألة وقت.

دروس نضال بيئي من أجل »منوال تنمية جديد«

يوم تظاهر بقصيبة املديوين يف جوان 2017 

عندما حاولنا تقييم حصيلة النضاالت، يف سبتمرب 2017، قال لنا منرياّن  » تضامن 

مختلف مدن خليج املنستري والتنسيق بني منظامت املجتمع املدين املتنوعة يعّدان 

من أجمل املكتسبات« أما بالنسبة ملحمد، من صيّادة، » اذا كان النضال مدينا ملدينة 

قصيبة املديوين ذات التقاليد االحتجاجية املرتّسخة، فال شّك أّن التعبئة املشرتكة لهذه 

املدن قد مّكنت من املزيد من الّضغط، وخاصة من تطوير)استنباط( حلول أشمل«.
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اّن موازين القوى تغرّيت لفائدة الحراك. يوّضح منري  يالحظ العديد من املناضلني 

للتطهري  الوطني  الديوان  اي  امللّوثني،  البداية  يف  يستهدف  كان  الذي  »النضال  اّن 

وبتفعيل  التلّوث  عىل  بالقضاء  امللتزمة  السلط  ثقة  كسب  اىل  انتهى  والّصناعيني، 

التي  التطهري  محطّة  إّن  عزلة«.  يف  انفسهم  الصناعيون  يجد  النهاية  يف  الحلول. 

ستخّصص قريبا للّصناعيني تطمنئ منري فهي : » سوف تفرض عىل املصانع العاصية 

الحّل  املساهمة يف هذا   « املصانع  يقرتح عىل هذه  البيئية«. وهو  القواعد  احرتام 

بتمويلها بدل أن تدفع سنويا خطيّة ، بسبب تلويثها للمحيط«.

اخريا اذا كان املستقبل يتباطأ فذلك ألنه تغيري عميق يتجاوز التأثري اآلين الذي تبرّش 

به البنى التحتية الجديدة للتطهري. فبالنسبة ملنري، النضال ال يتعلّق فقط مبقاومة 

املتساكنني  نضاالت مع  منري  تنمية«. كجغرايف، خاض  منوال  »بل مبناهضة  التلّوث 

التونيس من اجل الحقوق االقتصادية واالجتامعية، وذلك  والفرع املحيّل للمنتدى 

ملقاومة شتى اشكال الظلم االجتامعي واالقتصادي والبيئي. 

انخرط الفرع يف مقاومة التلّوث الّصادر عن صناعة النسيج ويف نفس الوقت مقاومة 

انتهاك حقوق العامالت بها10.

والعامالت،  السكان  الّضحايا:  من  عديدة  أصناف  توجد  النسيج،  لقطاع  »بالنسبة 

ولكن أيضا أرباب العمل )االعراف( املعرّضني لضغط السوق العاملية، والبالد التونسية 

بصورة عامة بوصفها بلد نام. 

عىل الدولة التدخل قبل غريها لحامية حقوق كل شخص ومنها حقوقنا يف املاء. عىل 

سبيل املثال اّن 36 مليون دجني تنتج سنويا بتونس، حيث فسخ االلوان زهيد الثمن. 

لكن مثن غسيل دجني واحد ال يأخذ بعني االعتبار تكلفة املاء الذي يستهلك منه 

الرسوال الواحد 50 لرت« )منري( 

ضمن  تندرج  حلول  اقرتاح  اىل  الخليج  تلّوث  ضّد  النضال  يهدف  الّصدد،  هذا  يف 

تتجاوز  عمل،  لخطّة  مرشوع-منوذجي  يكون  قد  املقّدم  البديل  الوطني.  السياق 

الوضعية  ان  نعلم  ونحن  املاء،  اىل  تحتاج  بأكملها  تونس   « الجهة.  حدود  أبعاده 

التحتية  بالبنى  يتعلق  ال  فاألمراذا  املناخية.  التغريات  بسبب  مستقبال،  ستتفاقم 
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بتغيري مأمول لسياساته عىل  املنستري وحسب، بل  للتطهري بوالية  الوطني  للديوان 

 .« ونظامية  مالمئة  بكيفية   قيمتها  واعالء  باملياه  بالنهوض  وذلك  وطني  مستوى 

وكذلك االمر بالنسبة للتلّوث الّصناعي، إذ يعترب منري اّن »دورة مقفلة، تيرّس تثمني 

هذه املياه، سوف تساهم يف اعادة النظر يف الشعار القائل : »امللّوث يدفع الثّمن«، 

وبالتوازي الدفع اىل اجراء تغيري عميق يف تنظيم وتسيري املناطق الصناعية بالبالد 

التونسية«. واخريا ميكن القول ان مرشوع الكاهنة يبنّي اّن القضاء عىل التلّوث ميّكن 

من املحافظة عىل مواطن العمل و من خلق الكثري منها، وذلك يف مجاالت »حامية 

املحيط«، و »الفالحة«، و«السياحة« مثال11. 

من موانئ الّصيد اىل االرايض الفالحية، من املنازل اىل معامل النسيج، من خنيس 

اىل طبلبة، من الوالية اىل كامل الرتاب الوطني،  مسار نضايل بإمكانه االعتامد، كام 

يتبنّي من هذه التجربة الغنية بالدروس، عىل التحالف بني »البيئة« و »التنمية«. فقد 

كان التلّوث يُقاوم فقط ك » أعراض« ملنوال اقتصادي ال يرحم بالنسبة للمنظومات 

البيئية والبرشية. ختاما، ميكن القول إّن الحلول التي سيتّم تفعيلها مستقبال لحامية 

الظّلم االجتامعي واالقتصادي بجهة املنستري، وهي  البيئة قد مثّلت فرصا ملقاومة 

حلول قادرة عىل زحزحة خطوط دفاع منوال التنمية التونيس.

هوامش
   

1 بالنسبة للمعدالت الوطنية, انظر مؤرشات التنمية الجهوية يف الوثيقة التي أصدرتها وزارة التنمية 
http://www.mpci.gov.tn/tn/Gov/indica/  :  2012 سنة  املنستري  لوالية  والتخطيط  الجهوية 

  monastir.pdf

2 ميكن قراءة بعض الشهادات يف مقال ن. عكاري »تلّوث : خليج املنستري- قصيبة املديوين، »مثلّث 
املوت«، سبتمرب 2013، نواة.

العاملية وخالل اجتامعات مكونات االتفاقية االطارية لألمم املتحدة  املنتديات االجتامعية  3 مبناسبة 
 COP 21 et 22(( حول التغريات املناخية

  https://www.youtube.com/watch?v=I_HwVJ0oArA  :4 موجود عىل الرابط التايل 

5 »الكارثة البيئية بحليج املنستري« أنجزت من سنة 2009 اىل سنة 2011 ونرشت سنة 2013 من طرف 
املنتدى التونيس من أجل الحقوق االقتصادية واالجتامعية :

https://ftdes.net/le-desastre-ecologique-de-la-baie-de-monastir/ 
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6 د. روبار، »تجربة دراسة خربة مواطنية بتونس- دراسة تلّوث خليج املنستري«2015

AITEC : http://aitec.reseau-ipam.org/IMG/pdf/note_expertise_citoyenne_tunisie_
baie_de_monastir.pdf،

7 »الكاهنة من أجل القضاء علال التلّوث بخليج املنستري وعىل املستوى الوطني« : 

     https://ftdes.net/projet-alkahina /

8 مثّل وظيفة محطّة الضّخ يف ترصيف املياه ونقلها نحو محطّات تطهري اخرى فقط. 

 9 بن نرص »كارثة بيئية بصيّادة : املجتمع املدين يتجّند«، سبتمرب 2017، نواة.

 10 اقرأ »انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتامعية للنساء العامالت يف قطاع النسيج: دراسة حالة جهة 
املنستري« ملنري حسني.  

11 »الكاهنة من أجل القضاء عىل التلّوث البحري بخليج املنستري وعىل املستوى الوطني.
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خاتمة

تتميّز الحركات االجتامعية من أجل »الحقوق البيئية« بتنّوعها )من حيث أسبابها 
االجتامعية  الحركات  من  غريها  عن  متييزها  وميكن  عملها(.  وطرق  واسرتاتيجياتها 
التي ال ترتبط مطالبتها بالحقوق االجتامعية واالقتصادية، بصفة مبارشة عىل األقل، 
املناضلة من أجل  الحركات  إذ ال تحظى  إقليم.  لكّل  الطبيعية  املوارد  بالترصّف يف 
بيئة سليمة بنفس القّوة وال بنفس االنتشار الذي تجده املطالبة بالحق يف الشغل 
أو بتحسني ظروفه، أو املطالبة بالحق يف الصحة أو يف التعليم، الخ. فالكثري من هذه 
الحركات املوصوفة »بالبيئية« عفويّة أو هي تُصاب بالوهن رسيعا وتنقرض يف األخري 

دون أن تتحّقق مطالبها يف إيجاد حلول دامئة.

وميكن هنا االستئناس بالنضاالت من أجل الحصول عىل املاء الصالح للرشب إلدراك 
أسايس:  للحركات من أجل مورد طبيعي  والتنظيمية  االسرتاتيجية  التحّديات  حجم 
الحركات  يطغى عىل  البالد،  أنحاء  كّل  ميّس  والذي  املتواتر  وانقطاعه  تلّوثه  فرغم 
الجامعية املطالبة به الطابع املحيّل وقلّة التنظيم وتقطّعه. فاإلرضاب املُعلن ليوم 
16 مارس 2017 يف املدينة املنجمية الرديف1 للمطالبة بالحصول عىل املاء الصالح 
للرشب كان ميكن أن يشّكل سابقة يف تونس لو مل يقع الرتاجع عنه يف آخر لحظة 

تظاهر بالقلعة الصغرية ضد التلوث املتأيت من معمل الياجور 25 نوفمرب 2017



إثر االتفاق الحاصل )ككل مرّة( بني الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه واملجمع 
الكيميايئ التونيس قبل يوم من تنفيذه.

ولنا أن نطرح السؤال بشكل عام هنا : ما هي العوامل التي تساهم يف تحّول ردة 
فعل عىل حدث ما إىل حراك منظّم ومفتوح يف الزمن؟ ما الذي يسمح لحراك من 

التحّول من مناهضة وضع ما آنيّا إىل االنخراط يف النضال السيايس؟

يعزو بعضهم العوامل التي تعرقل مسارات الحركات االجتامعية املناضلة من أجل 
أو  الحركات  هذه  لدى  البيئية  الرّهانات  حول  املعلومة  نقص  إىل  واملحيط  البيئة 
يف  أو  املنارصة  تنظيم حمالت  يف  أو  االتّصال  مجال  الخربة يف  ونقص  متاما،  غيابها 
الوصول إىل التفاوض مع السلط املعنيّة. كام أّن االنعزال-الذي يحرمها من الحصول 
عىل الّدعم واملساندة لقضاياها العادلة-ميكن أن يكون محبطا خاصة عندما ال يجد 
الحراك صدى يف وسائل اإلعالم أو يف الّساحة السياسية. والتضامن والتنسيق بني هذه 
الحركات ميكنهام اإلجابة عىل هذه التحّديات كام يسمحان أيضا بتجميع وتوسيع 

قوى الضغط حول قضايا مشرتكة عىل النطاق الوطني.
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نظم منتدى الحقوق االجتامعية واالقتصادية يوم 12 مارس مبدينة قابس يوم عمل 
بني الحركات الناشطة يف الدفاع عن البيئة تحت شعار »الحركات البيئية وآفاق العمل 
املشرتك«، حرضه ممثّلون عن الحركات املحلية بكل من الحوض املنجمي، تطاوين، 
قابس، صفاقس، القريوان، املنستري، سوسة، تونس وصفاقس. وقد منح الفرصة لظهور 
أول إطار لتبادل الخربات حول العمل الجامعي كام كشف عن إمكانات عمل مشرتك 
التلّوث يدفع  اللقاء حصل االتفاق عىل مبدإ »املسؤول عن  بني الحركات )يف هذا 
الثمن«(. الصورة لتجّمع يوم 5 جوان. وخالل املؤمتر الوطني للحركات االجتامعية 
الذي انعقد أيام 24 و25 و26 مارس خرج املشاركون بقرار تشكيل تنسيقية الحركات 

االجتامعية من أجل البيئة وأعلنوا عن ذلك يف البيان الختامي ألشغالهم2.  

»التنافس« مع حركات محليّة أخرى  الختام إىل وجود نوع من  اإلشارة يف  وتجدر 
حتّى وإن الحظنا إمكانية االلتقاء بني مختلف هذه الحركات عىل مسائل مشرتكة 
ترتبط بالشغل والصحة والتنمية بشكل عام ألن ذلك هو يف الحقيقة لُّب املوضوع: 

منوال التنمية هو املسؤول عن األزمة املضاعفة االجتامعية والبيئية. 

عىل  والتّصدير  النمّو  باسم  املحموم  السباق  لهذا  تجسيد  إالّ  الفسفاط  قطاع  وما 
حساب التنمية املحلية والتكامل واالندماج بني جهات الوطن. فبينام تحتل تونس 
املرتبة الخامسة عامليّا يف إنتاج الفسفاط سنة 2010، بقيت املناطق التي تُستخرج 
منها هذه الرثوة من أفقر مدن البالد، ويف الجهات التي يتّم فيها تحويلها إىل أسمدة 
توفّر  أخرى  اقتصادية  خيارات  الكيميائية  الصناعة  أعدمت  فسفوري،  وحامض 
أساليب العيش وخاّصة منها الفالحة والّصيد البحري حيث قىض التلّوث عىل أنواع 
من املوارد البحرية والربية دون الحديث عن آثار الكارثية عىل صّحة السّكان يف كّل 

هذه املناطق.

ويتواصل إعطاء أولويّة »االكراهات االقتصادية« باستمرار كإجابة ملطالب التشغيل 
حتّى وإن أّدت إىل نشوء رصاعات اجتامعية بني سّكان نفس الجهة )العامل الذين 
بينام  شغلهم  مواطن  عىل  الحفاظ  يريدون  امللّوثة  والرشكات  املصانع  يف  يعملون 
يطالب الّسكان املُترّضرين من التلوث بغلق املصانع، كام هي الحال يف صفاقس مثال( 
ويف تعارض مع مقتضيات الّدستور )الذي أقّر يف فصله 45 الحق يف بيئة سليمة(، 

وللقوانني وخاّصة لالتفاقات الدولية التي تلزم البالد التونسية يف هذا املجال(.
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وينبغي أن ننزّل هذه الطريقة ملامرسة الّسلطة يف مناخ ما بعد الثورة التونسية ويف 
اليوم من املسائل املسكوت  مطالبها املوروثة )عن الشعارات 2010 و2011 وهي 
عنها( مثل متركز السلطات والفساد وغياب الشفافية وتجريم الحركات االجتامعية... 
بيئة سليمة. ويف  بالحق يف  املتعلّقة  العوامل تعيق االستجابة للمطالب  وكّل هذه 
-ومازال   2014 دستور  به  جاء  الذي  الالمركزية  نظام  لتفعيل  ميكن  الصدد،  هذا 
يتأّجل تطبيقه يف كّل مرّة- أن يقلب ولو جزئيا موازين القوى. إذ سيمّكن من نقل 
االختصاص يف املسائل البيئية إىل البلديات )املحليات( يف ما يخّص مشاريع التهيئة 
العمرانية واملرافق األساسية كالترصف يف الفضالت والتزويد باملاء عىل سبيل الذكر. 
وميكن بهذا املعنى أن تدفع االنتخابات البلدية األحزاب السياسية إىل تحديد وإعادة 

تشكيل موقفها من الحركات ذات املطالب البيئية.

وعىل صعيد آخر، نالحظ أن األزمات االيكولوجية والحركات البيئية يف تونس تجد 
صداها عىل املستوى االفريقي واملغاريب عىل وجه الخصوص أين تحتّد أزمة املياه 
الصناعات  وآلثار  املناخية  للتحّوالت  األوىل  القارّة-الضحية  يف  متزايدا  قلقا  وتثري 
االستخراجيّة. ولعّل املعركة التي خاضها سّكان عني صالح ضّد استخراج الغاز الّصخري 
يف الجزائر تنبئ مبعارك أخرى قادمة ال محالة وخاّصة يف تونس أين أبدت الّسلطة 
اهتاممها باستغالله )وقد تكون أُجريت بالفعل حفريات هيدرولية، أّما دراسة آثاره 

فقد انطلقت بعُد كام تشّق فكرة مرشوع تجريبي طريقها(.

وأخريا، نشهد حاليا يف جميع بلدان املغرب حركات وكأّن الواحدة منها صدى لألخرى. 
ففي مدينتي قابس )تونس( وآسفي )املغرب( تواصل نفس الحركات من اجل البيئة 
الكيميائية املرتبطة بالفوسفاط. حيث  التلوث الذي تسبّبه الصناعات  التعبئة ضد 
العامليّة  املنافسة  وطأة  تحت  واألسمدة(  )الحامض  الوطني  اإلنتاج  هذه  يستمّر 
الحاّدة -وبالتايل يتواصل الضغط عىل أسعاره-وهو ما يفرّس العواقب الوخيمة عىل 

حقوق العامل وعىل الترصّف يف املوارد.

هذه  وتستنزف  وتستغّل  تحتكر  التي  الجنسيات  املتعّددة  الرشكات  إىل  وإضافة 
املوارد عىل عني املكان وتسبّب بذلك يف التلّوث )وتفلت يف الكثري من األحيان من 
العقاب3( فإّن املورّدين األجانب وخاّصة األوروبيّني منهم، هم »الغائب األكرب« يف 
البيئيّة  املخاطر  »نُقلت«  التي  البلدان  تونس كام يف غريها من  البيئية يف  املعادلة 
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انزعاجه  البعض عن  يعرّب  أين  االقتصادية. ففي فرنسا  األنشطة  الّناجمة عن هذه 
من األرضار البيئية الناجمة عن االستعامل املفرط لألسمدة يف الفالحة ال نجد، عىل 
سبيل املثال، اهتامما مامثال بكّل الرّهانات االيكولوجية لقطاع الفسفاط ليشمل حّل 

املعضلة إقحام التفكري يف ما يحصل بالبالد التونسية )بلد اإلنتاج4(

توطيد  عىل  أكرث  تعمل  أن  البيئة  أجل  من  االجتامعية  الحركات  عىل  ينبغي  لهذا 
أجل  من  االستهالك  مناطق  ويف  اإلنتاج  مناطق  من  الضحايا  السكان  بني  التضامن 
مكافحة أسباب الظلم البيئي بطريقة منهجية ويف البحر األبيض املتوسط  -الفضاء 
أصبح  الخصوص،  وجه  - عىل  ولجنوب  الشامل  بني  االقتصادية  للعالقات  املحوري 
الذي  للبحر  البيئية  الظروف  عىل  الحفاظ  تتجاوز  رضورة  املشرتك  البيئي  النضال 

نتقاسمه.

وليك نعود إىل مثال قطاع الفسفاط أو لالستغالل املُحتمل لغاز الشيست، من الرضوري 
أن نأخذ يف االعتبار أنساق ومستويات االستهالك يف البلدان األوروبية واآلثار التي 
تنجّر عىل نظم إنتاجها من حيث املوارد يف بلدان املغرب )حيث يشكو مخزون املياه 

اإلجتامع العام »األورومتوسطي« يف فضاء التسيري الذايت خالل القّمة العاملية للمناخ 22 املنتظمة يف مراكش 
)املغرب( الذي استهدف عرب تنظيم عديد الورشات طرح األزمة االيكولوجية من زاوية شاملة عرب تضامن 
ميتّد من املحيّل إىل الوطني واإلقليمي )حوض البحر األبيض املتوّسط( وقد ُضّمنت هذه االسرتاتيجيات يف 

البيان الختامي الصادر عن اللّقاء5.
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هشاشة حاّدة(. وعىل قاعدة الحتمية التاريخية وهذه األرضار غري املتساوية من حيث 
التلّوث واستنزاف املوارد الطبيعية، يتسّنى مواصلة الّدفاع عن وجود »َدين ايكولوجي« 
مبا أنها املؤّسسة –املنتجة لعدم املساواة يف التمتع ببيئة سليمة كام أنها تحّد من فرص 
بدائل أكرث عدال يف دول الجنوب.  كام ينبغي استباق بعض التهديدات للحقوق البيئية 

التي ميكن أن يحفزها مستقبل لعالقات األورو-متوسطيّة.

ففي الوقت الذي يتّم التفاوض حول اتفاقية تبادل حّر شامل ومعّمق )أليكا( بني 
االتحاد األورويب وتونس، فإن تحرير األسواق وخاّصة القطاع العام ودعم الحامية 
لالستثامرات األجنبيّة يطرح بشكل ُملّح مسألة السيادة والتحكم يف املوارد الطبيعيّة 
يف تونس. فعىل سبيل املثال، قد يكون إصدار قوانني تخّص حامية البيئة ُمقيّدا بإحكام 
مبصالح املستثمرين ماّم يجعل الحصول عىل املرافق األساسيّة )كتوزيع املياه( أمرا 
غاية يف الصعوبة بسبب إخضاعها ملنطق السوق واملردوديّة املالية6. وأخريا، ويف هذا 
السياق أيضا، يجري النضال املشرتك من أجل العدالة البيئية عىل نطاق دويل، مع 
تفاقم أوجه التفاوت االجتامعي والبيئي يف بلدان الجنوب وخضوعها آلثار التغيريات 
املناخية الناجمة التي تساهم فيها االنبعاثات الغازية لدول شامل املتوّسط. وبناء 
عىل هذه الدراسة )غري شاملة( واملسائل التي كشفتها تجربة الحركات من أجل البيئة 
يف تونس، تحرضين جملة ألندريه غورز بإمكانها أن تصبح واحدة من الشعارات أو 

املثل املمكنة لعدالة بيئية مشرتكة ومرتابطة من مستوى إىل آخر.

»اليشء الوحيد الذي يستحّق أن ننتجه هو اليشء الذي ال يظلم وال يُخضع أّي إنسان«  
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نسعى يف هذا الكتاب أوال إىل وضع حركات مختلفة ومتعّددة، برزت يف تونس 
خالل سنتي 2016 و 2017، يف سياقها املشرتك من أجل التعرّف عىل الرهانات 
األساسية والتنظيمية التي تعرتضها . ثّم نستكمل الصورة بسبع مقاالت من شأنها 
أن توثّق بأكرث عمق أشكال الحركات الجامعية حول البيئة وإشكاالت العدالة 
البيئية الراهنة يف واليات القرصين وصفاقس وسوسة وقابس وقفصة واملنستري. 
ونتساءل يف الختام عن أفق وتأثري هذه الحركات عىل املستويات الوطنية واإلقليمية 
والعاملية إن كان ذلك عىل مستوى السياسات املُتبعة أو عىل مستوى التعبئة. 


