
  
 

تحتل ورغم ذلك ضخمة ونادرة ،قفصة العريقة تزخر بثروات طبيعية اعلم أن ، غيور على الجھة  )ة(إلى كل قفصي 
 الطبيعية ھاثروات استنزافمواصلة مع  بالتوازي ...البطالةوارتفاع نسبة  التھميشو الفقر التي تعاني منصدارة الواليات 

  ...إال الوعود الزائفة على الحكم المتداولة السياسية األنظمةلجھة من ا أبناءجن ي ولم  ،بدون خطة تنموية فعلية
مع بالتعاون جاري العمل انه ف،وبعيدا عن السياسة والسياسيين  أبناءھا،قناعاتنا بأن كل جھة يخدمھا  انطالقا منو

ير في برامج التنمية  ابن الجھة الخبمن رئيسھا   بمبادرة، "للتنمية إستراتيجيةحلول "من جمعية  متطوعينخبراء 
قطب  إلىل الجھة يحوتمن شأنه ،والية قفصة ل ثوري تنموي برنامجعلى دراسة وتفعيل ،محمد جدالوي   األستاذ
  :في تنلخصرئيسية  محاور ثالثةعلى  المشروعويرتكز ، سنوات5في ظرف فالحي صناعي وو سياحي

   

      
وھو ما  ،أصبح مصبا للفضالتكان الوادي متنفسا للراحة  أنوبعد  ،قفصة لمدينةالجنوبي الرئيسي مدخل ھو الوادي بياش 

بعد قنطرة  ما إلى "العساله"قطة جبل نالوادي من  مجرىيمكن تحويل وحسب دراسات مبدئية بالجھة ،يھدد بكارثة بيئية 
ات الموسمية فيضانالاه ميتجميع   من  تتغذي،مائي في شكل بحيرة كبيرة  حوضإلى ، "الجر" بالقصر  الحديديةالسكة 
  :شأنه وھو ما منمياه اإلمطار بالمدينة فائض و،للوادي 
     ...لبساتين على ضفتي الواديوإحياء ا ،من مياه الري للواحة الذاتي  االكتفاء تحقيق �
  ... مع تحسين المناخ الجاف بالجھة ،بروز بيئة جديدة جذابة للطيور وغيرھا من الكائنات الحية �
  ...للعائالتبيئي ومتنفس منطقة سياحية واحة خالبة وقفصة القصر إلى بوادي بياش مدخل تحويل ك من ذلواالھم  �
متداخلة مع وترفيھية  فندقيةوحدات  تيھاضف ىممتدة، وعلبحيرة مائية بمدخل المدينة لجسر المنظر الخالب  تخيل

  ...موطن شغل غير مباشر 1000مباشر و موطن شغل 500قرابة ل المشروعتوفير  مع ...خضراءال بساتينال
  

  
وع تنثراء والحوض المنجمي يتميز ب أنعمليات المسح الجيولوجي  أثبتت ،مشتقاتهو الفسفاط مادة بقطع النظر عن 
 غير مستغلة  وھي  ،دةحتتجمع  بكميات ضخمة في منطقة وا النادر أنمن ،عالية القيمة واإلنشائية الموارد المنجمية 

 وتفادي  ،بنية التحتية التي تركتھا فرنساالفسفاط  بال ة السابقة  االكتفاء باالستغالل المشط لمادة رغبة  األنظم بسبب
 أنتجاھل كل ما يمكن   مع،لما يتطلبه ذلك  من رصد ميزانيات في الغرض  ،  األخرىالثروات  تثميناالستثمار في 

  :نذكروأماكنھا ھذه الثروات غير المستغلة  ومن،ألبنائھا يوفر مواطن شغل وجھة للالوضع االقتصادي ب ينھض
  السيراميك و الخزف والبلور ةستعمل في صناعي األبيضكميات ھامة من مادة الدالوميت ):المظيلة(جبل المزيندة  �
مدخرات ھائلة من مادة كربونات الكالسيوم التي تستعمل في صناعات : مقطع و صھيب و المرفقجبال السطح وال �

 ...الستيك و مواد التنظيف واألسمدةالورق والدھن والعلف الحيواني و الب
يستعمل في صناعة البلور ) معدن الكوارتز(من الرمل الصلب النقي   ھائلة  ثروة: و العطاف   عرباطه الجب �

 ...المسطح و األبيضالرفيع و
 ...البناء و الجبس الطبي من الجبس الستعماالت صناعة االسمنت و  ثروة: جبال بن يونس و أم الخشب و بالخير �
  ...مربعات الخزفوالبلور  اتمن الرمل القلسياطي  ويستعمل في صناعھائلة مدخرات : جبل سيدي عيش   �
 طبيعية ضخمة من الحجارة الرخاميةمقاطع     :و الفج و القوسة و بورملي) الصقية(جبال عرباط  �
 ...للبناء احات شاسعة  من طين اآلجر األحمرمس: جبل المظيلة �
تنقية كل من الحامض الفوسفوري والكبريت السائل و الخمور والزيوت  الشرات وتستعمل فيمادة : الرديف �

  ...مادة جد مطلوبة في تصفية المياه لمحطات التحليةھي النباتية، و
  

 :قطاعاتفي  ى على مراحلكبر صناعيةوحدات 10على  بعث  قفصة الصناعيةسس برنامج أمن ھذا المنطلق يتو
 ـ ومواد التنظيف األسمدة - ـ جبس البناء والجبس الطبي األجر-االسمنت -الخزف-الرخام -السيراميك -البلور
  ... تحلية المياهمواد مواد التنقية و – الدھن

اآلن مصب للفضالتوادي بياش   تصور أن يكونتكما وادي بياش   
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من رغبة  توجد األوليةاالتصاالت  وحسبأماكن وجود ھذه الثروات قرب ات الصناعية ھذه الوحد إنشاءويتم 
   ...في الغرض اإلداريةوالتسھيالت  التحتية البنيةتوفرت  إذاالستثمار في ھذه المجاالت لالصناعيين  عديد

  . أولىفي مرحلة  مباشرشغل  موطن1500توفر قرابة  أنيمكن  داتحالوھذه  أن إلىوتشير التقديرات 

  

  
عميقة  أباربحفر م المشروع دعمع   ،مية للقطاع الفالحيتنبياش من إضافة إلى ما يمكن أن يوفره مشروع بحيرة وادي 

فان برنامج  ،قفصة اطسفالمشط  للمياه من شركة ف غالللتعويض تضرر الفالحين من االست،بمنطقة الحوض المنجمي 
 بفضل تكنولوجيا استنبات أعالف طبيعية،واللحوم   للحليبمنتج   قطبيرتكز على تحويل الجھة الى  قفصة الفالحية

  كيف ذلك؟...أخرهلتعليف األبقار واألغنام واألرانب والدواجن واإلبل إلى  ،منخفضة بدون تربة بتكلفة خضراء
حيث تنتج ، تكنولوجيا إنتاج أعالف خضراء بدون تربة في غرف مغلقة "تونسة"ھة من تمكن الخبير محمد جدالوي ابن الج

 إنتاج يكلفو ،من العلف األخضر الممتاز لتعليف جميع الحيوانات العاشبة )ألف كلغ(يوميا واحد طن 2م50كل مساحة 
التطبيق   سھلة الزراعيةلوجيا وھذه التكنو،من المياه فقط لتر  500يستھلك قرابة  و، دينار100 قرابةالواحد  الطن

 كناتم،كما  انطلق تطبيقھا في تونس والجزائر وليبيا بفضل الخبير محمد جدالوي وقد المتقدمة،ومنتشرة  في عديد البلدان 
  )أعاله الصور ( وللتأكد من ذلك يمكن زيارة الوحدة النموذجية المنجزة في الغرض...اإلنتاج بعث مركز للتدريب على من 

سيتم بعث اكبر وحدة صناعية بقفصة لصناعة ، اإلداريةتوفرت التسھيالت  إذا حيثالفالحية قفصة  س برنامج سأيت 
مشروع مندمج علما  إطارفي  وذلك ...واألبقار األغناملتوزيعھا على مربي  ،بدون تربة  األخضروحدات استنبات العلف 

وحسب الدراسات ...قطعة ارض في بلدية قصر قفصة عن وبصدد البحث لتنفيذهوان الجھة الممولة للمشروع جاھزة ،
  تنافسية وبأسعاراأللبان واللحوم بقطب منتج ومزود لمدن الجنوب  إلىيمكن تحويل الجھة  سنوات3المبدئية فانه في ظرف 

 .قفصة جھة وأبناءجھود كل مكونات المجتمع المدني تفعيل ھذا البرنامج يتطلب تكاتف   
شركة الفسفاط  حتخصيص جزء محترم من مرابي  ة تحتية تجلب المستثمرين تمول منبنيانجاز بتسريع الو

 ...ة في الغرضمساھمات  تمويلية عبر برامج التنمية الدولي و ومن ميزانية الدولة، والمجمع الكيميائي بالجھة

مھما كان موقعكم 
  ...بوك وطباعة وتوزيع ھذا النص لفايس يمكنكم دعم ھذه المبادرة بالتعريف بھا لدى العائلة واألصدقاء وعبر ا

  

الضرورة  فان ، ،ةالسياسي األحزابتجاذبات  عنيعيدا  يكون  أنيجب  التنموي البرنامج اھذتفعيل ن بأقناعاتنا لو
يتكون من أبناء الجھة ممن تتوفر ،سيق ومتابعة للمشروع نفي شكل  فريق ت مجموعة ضغط مستقلةوجود تقتضي 

مستوى مجلس النواب  ضغط علىوفرصتنا الوحيدة تكوين مجموعة  الصالح العام رة على خدمةوالغي الكفاءةفيھم 
  :حسب الشروط التاليةمن كفاءات الجھة  مستقلةانتخابية في شكل ترشيح قائمة 

 ...وااللتزام بتفعيل ھذا البرنامج التنموي خدمة الحھةوقادرين على  مستقلينومترشحات  مترشجين  �
 االلتزام كتابيا مع  ،دخل البرنامج حيز التنفيذيمحددة ل بآجالااللتزام  ائمة على أعضائھافي صورة فوز الق �

   ...واھيةألسباب  هتعطلعجزھم عن تفعيل المشروع أو  في صورة  بتقديم استقالتھم من مجلس النواب
  
  

  
  
  
  
  

     

    yagafsa@gmail.com:منسق المبادرة األستاذ / محمد جدالوي- للتواصل  الھاتف: 22887881 – االميل 
www.facebook.com/yagafsa :     للمزيد من المعلومات زوروا صفحة وادي بياش على الفايس بوك عبر الرابط التالي 

 "مشروع وادي بياش"تسمى قائمة  مستقلةضبط قائمة يه أخي القفصى أختي القفصية نحن بصدد  وعل
  ...المبادرة التنمويةھذه تفعيل  للترشيحھا لالنتخابات القادمة  لمجلس النواب كمجموعة ضغط ومتابعة 

عبر  إليناطلبك  بإرسال بادر  - تريد اقتراح  مترشح -  اوعلى الترشح  القدرة والجديةكنت تأنس في نفسك  فإذا
 ةذكر االسم واللقب والعمر ورقم بطاقة التعريف والھاتف والعنوان وملخص سيرمع  أسفله االلكترونيالبريد 

     ...وسيتم اختيار المترشحين األفضل خبرة وإشعاعا في اجتماع عام مع إعطاء األولوية لشباب الجھة،ذاتية
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