


غذاؤنا، فالحتنا، سيادتنا
تحليل للسياسات الفالحية التونسية
على ضوء مفهوم السيادة الغذائية

تأليف: وسيم العبيدي وليىل الّرياحي 

مبشاركة: صربا رشايفة وندى الطريقي ووفاء خرفية وفريوز اليوسفي

ترجمة: فريد الرحايل

التدقيق اللغوي: غسان بن خليفة 

تصميم الرسوم البيانية: ليىل الّرياحي

صور: ندى الطريقي وليىل الّرياحي ووفاء خرفية وصربا رشايفة

بدعم من:

مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية

جوان 2019



إىل روح الفقيدين محمد عبد املوىل ونادر شكيوة، مناضلني بيئيني ضد منظومات النهب

 واالستنزاف ومن أجل الحق يف الحياة...

إىل مزارعات العامل ومزارعيه...

إهداء



عديد  تذليل  األصدقاء ومساهمتهم يف  لوال دعم مجموعة من  تنجز  أن  بصددها  نحن  التي  الدراسة  لهذه  يكن  مل 

الصعوبات التي أتاحت ألعضاء مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية هوامش إضافية يف مزيد متثل واقع القطاع 

الفالحي يف تونس ومن مثة تقدمها يف إنجاز هذه الدراسة البحثية.

يهم مجموعة العمل من اجل السيادة الغذائية أن تتقدم بشكرها اىل األصدقاء اآليت ذكرهم:

منصف العرفاوي - عبد الله العامري - جهاد بنجدو - مراد بنجدو- احمد غابري - غسان محفوظي - محمد امني 

غابري- معاذ القمودي - رياض بكاري - امال ضفويل - خليل عكايش - برين النرصي - مسعود الصغري - بلقاسم الصغري 

- مربوك بن عامر - الطاهر طاهري - عبد املجيد بلحاج - سمري شوك - جارس عاممي - احمد عبد الدايم - غسان 

الشايب - جامل الدين خلف الله - فاضل شاوش - عّم عثامن.

كام ال نفوت أيضا تقديم شكرنا وامتناننا اىل مجمل اإلدارات والهياكل التي يرست عملنا وهي كاآليت:

املرصد التونيس لالقتصاد - منظمة الحرب ضد العوز - جمعية نحو فالحة سيادية - املعهد الوطني للبحوث الفالحية – 

إدارة اإلرشاد والتوجيه الفالحي بنفزة - إدارة اإلرشاد والتوجيه الفالحي مبنزل بوزلفة - جمعية النخلة بدوز - جمعية 

الفالحية  التنمية  مجمع  والتنمية-  للتوجيه  التونسيني  الفالحني  - جمعية   17 نساء  - جمعية  واحات جمنة  حامية 

بالخروبة-منزل بوزيان- مجمع التنمية الفالحية بلزالة-دوز- الوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي »املربوكة«- الوحدة 

التعاضدية لالنتاج الفالحي »النجاح«- الرشكة التعاونية للخدمات الفالحية ببني خالد - كتاما باجة- املندوبية الجهوية 

للتنمية الفالحية بباجة- املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بقبيل- املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بسيدي بوزيد- 

املندوبية الجهوية للتنمية الفالحية بنابل- منظمة راج تونس.

شكر



تقديم* )حمزة حموشان(

السيادة الغذائية يف تونس: تقديم مرشوع البحث

إطار البحث

محاور البحث

يف خدعة املفاهيم، ما بني األمن الغذايئ والسيادة الغذائية: أين تتموق الشعوب؟

ملاذا مرشوع السيادة الغذائية يف السياق التونيس الحايل ؟

الباب األول: استغالل املوارد املائية يف افق التغري املناخي

  حقيقة املعادلة املستحيلة: مياه الشامل وربحّية قطاع القوارص*

  التغريات املناخية يف تونس، بني املقاربات املؤسساتية وواقع الفالحني*

الباب الثاين: حصيلة االستغالل الخاص لألرايض الفالحية الدولية

االستثامرات األجنبية العقيمة، مثال ضيعة االعتزاز 2  

تحفيز الصادرات عىل حساب استيفاء االحتياجات، مثال ضيعة االعتزاز 3  

الباب الثالث: التخصص وأمناط اإلنتاج وأسطورة التصدير

املناطق السقوية وزحف الفالحة األحادية الربحية*  

قطاع التمور يف تونس: بني النجاعة االقتصادية والكلفة البئية  

غراسات الزياتني يف تونس: العنوان األبرز لسياسات االستعامر الزراعي  

قطاع الزياتني يف تونس ما بعد االستعامر  

الباب الرابع: يف الهياكل الفالحية ومسألة تنظم الفالحني

الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، أمنوذج حي ملسارات تصفية الفالحة التونسية  

التعاضد دعامة أساسية يف بناء مرشوع السيادة الغذائية   

تعاضدية »املربوكة«: مطلب مواطني لتجديد مرشوع التعاضديات  

الخامتة*

املنهجية العاّمة للعمل: سُبل التطرق إىل مفهوم السيادة الغذائية يف سياٍق تونيِّس

تعليق ختامي*

املراجع

9

11

13

15

21

29

33

35

49

57

59

65

75

77

91

111

119

131

133

143

153

159

169

185

187

الفهرس

* مرتجم من الفرنسية



99

السيادة الغذائية في تونس، تقدمي مشروع البحث

لفتت األزمة الغذائية العاملية لسنتْي 2007 ـ 2008 االنتباه إىل مسألة »السيادة الغذائية« وطابعها امللّح. وقد سلّطت 

هذه األزمة الضوء عىل املشاغل الحاّدة التي تعرتض صغار الفالّحني.

أكّدت املجاعة و »انتفاضات الخبز«، التي مّست عدًدا من بلدان الجنوب كمرص واملغرب، أّن هذه املنظومة الغذائية 

فاشلة ومتداعية. ذلك أنّها ُمحتَكرة من طرف الرشكات متعددة الجنسيات التي ما فتئت تعمل عىل ُمراكمة الربح 

هة للتصدير )تـــــونس مثـــاالً(. وذلك من خالل االستيالء عىل األرايض وانتاج  بالرتكيز عىل الزراعات األُحادية املوجَّ

املحروقات النباتية وانتهاج املضاَربة يف ميدان املنتوجات الغذائية ذات الصبغة األساسية. يؤّدي منط الزراعة التجاريّة 

إىل انتشار النهج االستخراجي – املنجمي، ماّم يعّزز منوال النهب السافر ملوارد األرض.

لكن تَكبُّد عواقب هذه الهجمة الضارية للرأساملية من خالل تراكم غري محدود ونهب للرثوات الطبيعية يخص باملقام 

األول املناطق الهامشية بالعامل، ومنها بلدان املنطقة املغاربية وشامل إفريقيا. ففي هذه املناطق، يُجرَّد الفالحون من 

ه نحو استعامالت »أكرث مردودية« لينتهي بهم املطاف مبارشة إىل الحاجة والفقر املُدقَع.  وهناك  أراضيهم التي تُوجَّ

يتحّول برسعة غالء أسعار املواد الغذائية األساسية إىل مجاعة. هذا دون أن ننىس معضلة اإلنحباس الحراري وما يُخلّفه 

من عواقب اجتامعية واقتصادية وخيمة بسبب الجفاف والتصّحر وشّحة املوارد املائية يف منطقتنا. كام يوثّق هذا 

الكتاب، فإّن السيادة الغذائية ليست فقط مفهوًما مقّوًضا للسائد. بل هي كذلك مرشوٌع جذريٌّ لتغييـٍر اجتامعي 

واقتصادي عميق أُفُُقه السيادة الشعبية للمنتجني واملنِتجات الحقيقيّيـن لغذائنا. 

وبصفٍة عاّمة، يرتبط هذا املرشوع عضويّا بحّق الشعوب يف تقرير مصريها عىل املستوى السيايس واالقتصادي واالجتامعي 

والثقايف والبيئي. ومن هذا املنظور، وَجب أن يأخذ كّل نقاش لـ »السيادة الغذائية« يف املغرب الكبري بعني االعتبار 

املزارعني زمن  التي طالت  اإلنتزاع  أن ننىس عمليات  الطبيعية. دون  املوارد  للسلطة واستدامة  العاّمة  البُنى  مسألة 

اإلستعامر املبارش، وما يتلوها حارًضا من فرض إصالحات وبرامج تعديل هيكيل ذات مضامني نيوليرباليّة ونيوكولونياليّة.

االجتامعية  املطالب  صميم  من  إفريقيا  شامل  يف  األرض  إىل  العادل  والنفاذ  الغذاء  يف  الحق  حول  الرهانات  تبقى 

واالقتصادية لشعوب املنطقة، وقد رأينا ذلك مرة أخرى يف شعارات االنتفاضات العربية: »خبز، حّرية، عدالة اجتامعية«. 

ورغم أّن معظم االنتباه قد اتّجه نحو االنتفاضات باملناطق الحرضية يف تونس ومرص واملغرب وبلدان أخرى، إالّ أّن 

انتفاضة  الريفية كذلك. وليس من باب الصدفة أن انطالق  هذه االنتفاضات كانت، ومازالت، متواجدة يف املناطق 

ـرة )سيدي بوزيد(، ازدهر فيها رأس مال ُمضارب وزراعة تجارية. كام مل  2010 ــ 2011 التونسية من جهة فالحية ُمفقَّ

يكن تفصيالً ثانويًا أّن الحدث - الرشارة الندالع االنتفاضات العربية، كان إحراق بائع الغالل املتجّول محّمد البوعزيزي 

التقديم
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لنفسه.

هذا الكتاب الرثّي هو إذن محاولة من مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية يف تونس لتقويم هذا التشّوه وللفت 

النظر إىل مشاغل ونضاالت صغار الفالحني يف تونس. وهو جزٌء من مرشوع أوسع عىل نطاق شامل افريقيا، يهدف إىل 

تجاوز الحدود الضيّقة للدراسات األكادميية املجرَّدة، التي ضلّت حبيسة الربج العاجي للمثّقفني، واملنقطعة متاًما عن 

ِب األرض«. بضّمه اإلنتاج الفكري إىل النضال امليداين، يحاول هذا املرشوع االبتعاد قدر اإلمكان عن التقليد  واقع »ُمَعذَّ

العقيم املذكور أعاله من خالل انفتاحه عىل التجارب امللموسة لصغار املزارعني/ات وصغار الصيادين/ات والعَملة/

هة نحو الفعل من أجل تحقيق تحّول اجتامعي جذري. ـالت الفالحيني. وذلك عرب تعزيز املبادرات املُوجَّ

وعىل أساس ما تقّدم، فإّن هذا اإلصدار ال يقّدم فحسب نقًدا، وبشكل ما مقاومة، للهجمة الضارية للرأساملية املعارصة 

ذات الطابع الليربايل الجديد. بل هو يأخذ كذلك عىل عاتقه بلورة مقرتحات جديدة ورؤى حديثة بهدف مساءلة منط 

التفكري املسيطر حول القضايا املتّصلة باملنظومة الغذائية. ومن املهّم كذلك يف هذا الصدد أن نقرتح تجديد النقاش 

حول املفاهيم املُتداولة بغاية القطع مع هيمنة الخطاب الّسائد حول مسألة »األمن الغذايئ« يف منطقتنا. واستناًدا 

لهذا االتّجاه تتبّنى هذه الدراسة مفهوم ومرشوع »السيادة الغذائية«، الذي تعتمده كموشور وشبكة تحليل ترنو من 

شني واملُهّمشات. خاللها إىل تفسري الواقع وتغيريه لصالح املُهمَّ

من نافلة القول أّن هذه الدراسة ليست سوى مساهمة أوىل يف النقاشات حول الفالحة السيادية يف تونس وشامل 

الفالحة املنجميّة واالستخراجية، ويف كشف  القامئة لكبح زمام  افريقيا. ونرجو أن تكون مفيدة يف دعم املجهودات 

الطريق نحو بناء البدائل العادلة واملستدمية. وبهذا املعنى يَُعّد هذا العمل مساهمة محمودة، طال انتظارها، حول 

املوضوع.

ختاًما، نتوجه بالشكر لكّل من إهتّم/ـت بشغف بهذا املرشوع، ولكّل من ساهم/ـت من قريب أو بعيد يف انجازه.

د. حمزة حموشان

باحث ومناضل جزائري

منّسق مرشوع السيادة الغذائية يف شامل افريقيا
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السيادة الغذائية في تونس، تقدمي مشروع البحث

التونسية. زاوج  أّولية لتقديم مرشوع عمل بحثي بخصوص واقع ورهانات الفالحة  تُعدُّ هذه الورقة األوىل محاولًة 

مرشوع هذا العمل بني ثنائية البحث النظري )اإلحصائيات، الدراسات، البيانات...( واالستقصاء امليداين عرب الزيارات 

امليدانية واللقاءات املبارشة. وذلك ملزيد التعرّف عىل خصوصيات واقع الفالحة التونسية واشكالياتها الكربى من وجهة 

نظر مختلف الفاعلني واملتدخلني فيها واملامرسني لها.

الهينة. وذلك  التونسية واإلمعان يف دراسة اشكالياتها وخصوصياتها ليست باملهمة  التطرق لواقع الفالحة  اّن مهّمة 

مجاالت  اتساع  عن  فضال  الهيكلية،  اشكالياتها  وخصوصيات  التاريخية  تطورها  مسارات  لتعقيد  االعتبار  بعني  أخذا 

إنتاجها ومامرستها. وانطالقا من هذه الحقيقة، فقد فّضلت مجموعة العمل البحثي صلب هذا املرشوع إتباع منهجية 

اختيارية يف تناول واقع وإشكاليات الفالحة التونسية عرب الرتكيز عىل ثالث ثنائيات ترتاوح بني املنتوج الفالحي الرئييس 

واإلشكاليات األساسية املرتبطة به يف مجال جغرايف بعينه. تتلخص هذه الثنائيات الثالث فيام ييل، علاًم وأنّنا سنفّصل 

فيها الحًقا خالل هذه الورقة:

 إنتاج زيت الزيتون وإشكالية حق النفاذ إىل األرض / ميدان االشتغال عليها والية سيدي بوزيد.	 

 إنتاج القوارص وإشكالية الرتويج والتوزيع / ميدان االشتغال عليها والية نابل )الوطن القبيل(.	 

 إنتاج التمور وإشكالية العجز يف املوارد املائية / ميدان االشتغال عليها والية قبّل.	 

من خالل تحديدنا محاور العمل الثالثة أعاله، نكون قد استعرضنا يف نفس الوقت ملّخصا ألهّم القطاعات املنتجة يف 

الفالحة التونسية. وهو ما سيساهم يف مزيد متثل وإدراك خصوصياتها واشكالياتها الهيكلية دون أن نغّض الطرف عن 

باقي املنتوجات الفالحية، ملا لها كذلك من أهّمية، والتي قد تكون محاور اشتغال وبحث يف املستقبل.

من جهة أخرى، ومن خالل اشتغالنا عىل محاور العمل املقدمة سلفا، لن نكتفي فقط بإنجاز حالة تشخيص عامة 

لواقع هذه القطاعات. بل إننا نويل األهمية أيضا إىل استبيان واقع السياسات الفالحية املعتمدة يف تونس من خالل 

تطورها  أفق  واستكشاف  ماضيا وحارضا  تطورها  آفاق  تحليل  إمكانيات  إىل  أخريا  لننتهي  اإلنتاجية  القطاعات  هذه 

املستقبلية. إنّنا بتحليل السياسات العامة املعتمدة يف القطاع الفالحي نكون قد حلّلنا يف ذات الوقت املميزات الكربى 

وخصوصيات هذا القطاع، إضافة إىل إمكانيات تحديد نقاط قوته ونقاط ضعفه. وهو ما من شأنه أن ميثل خطوة أوىل 

عىل مسار إعادة التفكري يف آفاق إصالح زراعي يف تونس.

وليد  إمنا هو  الغذاء  إنتاج  أمناط  تغيري  وانعكاساتها عىل  الفالحي  القطاع  العامة يف  السياسات  بتحليل  اهتاممنا  إّن 

حقيقة استكشافية ميدانية مفادها أّن املزارع املشتغل يف أرضه مل يعد يف حقيقة األمر ذلك الفاعل املركزي واملتحكم 

إطار البحث
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الرئييس يف عملية االنتاج الفالحي. بل لنقل انه مل يصبح سوى أداة تنفيذ إنتاجية لفائدة مقاربات فالحية ندر أن يكون 

هذا املزارع مركزها أو أن تكون اسرتاتيجياتها موجهة لخدمته وتنمية موارده.

يف الواقع، إّن نقاش مسارات اإلنتاج الفالحي يف سياق عاملي جعل من العوملة االقتصادية ركيزة أساسية له إمنا هو يف 

حقيقة األمر دعوة لنا إىل إعادة التفكري يف منطلقاتنا البحثية. إذ أنّه مل يعد باإلمكان اختزال املسالة الزراعية بشكل 

السياسية  التعاطي معها من خالل وظيفتها  يتوجب علينا  الكالسيكية. بل  االقتصادية واالجتامعية  عام يف وظيفتها 

أيضا، ونعني بذلك أبعادها السيادية واإلنسانية واملجتمعية. ببساطة، مل تعد الوظيفة الفالحية تلك الوظيفة اإلنتاجية 

الرامية بشكل رئييس لتلبية االحتياجات الغذائية، وإمنا تجاوزتها لتستحيل أداًة للهيمنة وبسط النفوذ وآلية مركزية 

من آليات تفكيك سيادة الشعوب وتفقري املزارعني وتجويع اإلنسان عموما. فمسارات إنتاج الغذاء أضحت يف النهاية 

جزًءا ُمكّمال ملشاريع االستعامر الجديد ومسارا إضافيا من مسارات إخضاع الشعوب والتحكم فيها.

تدعونا مسارات تشويه غاية عملية اإلنتاج الفالحي، عرب تحويلها من توفري الحاجيات الغذائية وإطعام اإلنسان بشكل 

الئق إىل مجرد آلية من آليات الهيمنة واإلخضاع، إىل رضورة االنتباه والعمل عىل تحليل ميكانيزمات تعاطي املنظومة 

الرأساملية العاملية مع مسألة الفالحة وتفكيك مسارات توظيفها واحتكارها لهذه األخرية. ففي الوقت الذي بلغت فيه 

الفالحة التونسية أعىل درجات أزمتها وارتفعت أصوات منادية برضورة إعادة التفكري يف االسرتاتيجيات املؤطّرة لها، يأيت 

الرد الحكومي مبقرتح توقيع اتفاقية التبادل الحّر الشامل واملُعّمق مع اإلتحاد األوروب املعروفة اختصاًرا بـ«األليكا«. 

ومتثل الفالحة أحد أهّم القطاعات موضوع التفاوض بهذه االتفاقية، اىل جانب قطاعات أخرى ذات صلة كالخدمات 

ومسألة امللكية الفكرية. وذلك يف أفق العمل عىل فتح السوق التونسية وإلغاء الحواجز الديوانية أمام تدفق مختلف 

السلع والخدمات، مبا يف ذلك املنتوجات الفالحية القادمة من بلدان االتحاد األوروب.

يف الحقيقة، إّن تحقُّق هذا السيناريو، املصادقة عىل »األليكا«، هو من الخطورة مبكان ويستدعي كّل الحذر يف التعاطي 

معه. وإذا كنا قد سلَّمنا سابقا بجملة اإلشكاليات الهيكلية التي تعانيها الفالحة التونسية، فضال عن تعّمق حالة التبعية 

الغذائية، فكيف ميكن أن نسلّم بفرضية أن تؤّدي هذه االتفاقية إىل إنعاش القطاع الفالحي واستنهاضه؟

مهامت  إىل  بالرضورة  يحيلنا  أزمتها  استفحال  نسق  واستقراء  التونسية  الفالحة  لواقع  الراهنة  السياقات  تحليل  اّن 

التصدي ملختلف املشاريع الرامية اىل تدمري هذا القطاع االسرتاتيجي، وعىل رأسها اتفاقية »األليكا«. ومن مثة ال يجب 

االكتفاء مبهمة التصّدي، بل تجاوزها نحو إعادة التفكري يف هيكلة بديلة للمرشوع الفالحي يف تونس، يف أفق تنميته 

وتوجيهه نحو خدمة الصالح املحيل إستهالكًا وإنتاجا، مبا من شأنه أن يحدث قطيعة مع حالة التبعية الغذائيّة.

اّن مالمح املرشوع الفالحي البديل يف تونس ال ميكن سوى أن تتلّخص يف مرشوع عاّم، تكون السيادة الغذائية جوهر 

فلسفته وبوصلته العاّمة. ومن مثّة التأسيس ملرتكزات منظومة فالحية سيادية تقطع مع مقوالت األمن الغذايئ وتتحّرر 

من أجندات التبعية الغذائية، ومتّكن صغار ومتوّسطي الفالحني من أدوارهم الحقيقية كمنتجني رئيسيني للغذاء، مبا 

يجعل من هذا األخري حًقا مرشوًعا لإلنسانية ال وسيلة إخضاع وهيمنة.

من داخل تفاصيل السياق التونيس وما فيه من خصوصيات تتضح أهمية العمل عىل نرش وتبسيط مرشوع السيادة 

الغذائية كمرشوع مجتمعي وإنساين لدى جمهور املتدّخلني من منتجني للغذاء ومستهلكني له. وذلك ملا ميثّلونه من 

إمكانيات إقتصادية واجتامعية وثقافية قادرة عىل إحداث قطيعة مع منظومات االنتاج واالستهالك الحالية، ومن مثّة 

ا مامثالً يف الحياة بشكل أعّم. ا غري مرشوط يف الغذاء وحقًّ التأسيس ملالمح مرشوع بديل ينترص لإلنسان ويضمن له حقًّ
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بالنظر لتشابك  الهينة. وذلك  التونسية وإبراز إشكالياتها ليست باملهمة  اّن مهّمة العمل عىل تفكيك واقع الفالحة 

وتعقيد مختلف املنظومات اإلنتاجية وتعّدد مستوياتها، مبا يستلزم مجهودات إضافية الستيعابها ومتثّل تشابك ما هو 

سيايس مبا هو هيكيل ومناخي وثقايف. األمر الذي يستدعي توجيه البحث نحو دراسة قطاعات انتاجية بعينها، من 

شأنها أن متثل قاعدة أوىل لتعميم البحث والفهم صلب القطاع الفالحي كُكّل.

من هنا ارتأت مجموعة البحث تركيز اهتاممها عىل مجاالت جغرافية محّددة ميثّل كلٌّ منها قطاًعا إنتاجيًا مختلًفا، 

وتتضّمن مجتمعة أبرز اإلشكاليات التي يعنيها القطاع الفالحي يف تونس اليوم.

املجاالت الجغرافية موضوع البحث هي واليات سيدي بوزيد وباجة وقبيّل والوطن القبيل. أّما فيام يخّص القطاعات 

اإلنتاجية فكانت قطاعات القوارص وزيت الزيتون والتمور. بينام ترتاوح اإلشكاليات الكربى بني أزمة املوارد املائية يف 

أفق التغرّي املناخي، الحق يف النفاذ إىل األرض وحصيلة استغالل األرايض الدولية، التخصص وأمناط االنتاج وأسطورة 

التصدير، الهياكل الفالحية وتنظم الفالحني.

أزمة املوارد املائية يف أفق التغرّي املناخي  .1

الرئييس الستدامته. لذلك متثّل مهمة توفريه ورصد  إنتاجي فالحي والضامن  الركيزة األساسية ألّي نشاط  املاء  يُعترب 

اسرتاتيجيات الحفاظ عليه وتوجيه استغالله املحكم أوىل أولويات الفاعلني يف املجال الفالحي. 

البلدان  اليوم من أزمة حاّدة يف نقص االحتياطات االسرتاتيجية من املياه يجعلها تتصدر قامئة  اّن ما تعيشه تونس 

دة بخطر الفقر املايئ1 . إذ تبنّي اإلحصائيات أّن معّدل املوارد املائية، مقارنة بعدد السكان، يبلغ يف تونس 460 مرت  املُهدَّ

ر املعدل العاملي بـ 1000 مرت مكعب للشخص الواحد2. مكعب للشخص الواحد، يف حني يُقدَّ

ولنا أن نتبنّي بشكل أوضح خطورة الوضع املايئ يف تونس إذا أدركنا أّن القطاع الفالحي لوحده يستأثر بـ 80% من 

1 L’eau à l’horizon de 2050, l’institut tunisien des études stratégiques, juin 2011
Ben Boubaker H. , Benzarti Z. et Henia L. ; Les ressources en eau de la Tunisie : contraintes du climat et pression 
anthropique ; Eau et Environnement ; Tunisie et Milieux méditerranéens ; Paul Arnould et Micheline Hotyat )dir.( ; 
ENS Editions, 2003.
Chahed J.,  Hamdane A. et Besbes M. ; Une vision intégrale du bilan hydrique de la Tunisie : Eau bleue, Eau verte, Eau 
virtuelle ; 6th International Conference of the European Water Resources Association : Sharing a Common Vision for 
our Water Resources ; Palais de l’Europe ; France ; 2005.

الفقر املايئ يهدد تونس بالعطش ويدخلها مرحلة تحلية مياه البحر- موقع  الخليج اونالين , االثنني 8 جانفي 2018  2

محاور البحث
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جملة املوارد املائية. ولنا كذلك أن نتصّور أفق تطّور الفالحة التونسية يف ظّل تطور واحتداد حالة الفقر املايئ.

إّن تشخيص وضعية الفقر املايئ يف تونس يستوجب من جهة مراجعة مجمل السياسات املائية املعتَمدة للحد من 

تطور حالة العجز املايئ. ومن جهة أخرى، إعادة التفكري يف اسرتاتيجية املواصلة يف أمناط اإلنتاج الفالحي املستنزِفة 

للموارد املائية.

تتوافق  فالحي  إنتاج  اسرتاتيجيات  فيه  والفاعلون  الفالحي  القطاع  عىل  القامئون  ينتهج  أن  البديهي  من  يبدو  قد 

املحيل  املستوى  عىل  الرئيسية  األغذية  توفري  ألولويّة  االعتبار  بعني  أخذا  املتوفرة،  املائية  اإلمكانيات  وخصوصيات 

وضامنا الستدامة موارد املياه مستقبال، لكّن ما يحصل عىل أرض الواقع يف تونس مخالف متاما لهذه القاعدة. إذ تنتهج 

َهة  واملَُوجَّ املائية  للرثوات  املستنزِفة  الفالحي  اإلنتاج  أمناط  االستثامر يف  التشجيع عىل  العمومية سياسات  السلطات 

االنتاجات  هذه  عىل  األمثلة  أبرز  بني  من  و  املحيل.  االستهالك  حاجيات  استيفاء  لغاية  وليس  التصدير  نحو  أساسا 

الفالحية املستنزفة للمياه نجد :

إنتاج التمور )دقلة النور( : الذي سيشكل أحد عنارص دراستنا نظر لحاجة هذا النمط اإلنتاجي لكميات كبرية 	 

من املياه، إضافة لكونه أصبح من مرتكزات سياسة تصدير املنتجات الفالحية يف تونس لعائداته املالية الهامة.

سيكون ميدان دراسة هذا النمط اإلنتاجي )دقلة النور( والية قبيل. وذلك بالنظر الستئثارها بالنصيب األكرب لجهة 

نسبة إنتاج التمور، فضال عن بروز أوىل متظهرات العجز املايئ من خالل نفوق مئات اآلبار التقليدية والتوّجه نحو 

حفر آالف اآلبار العميقة. يضاف لذلك بروز إشكالية ُملوحة الطبقات املائية الجوفية كعنوان أبرز لدرجة خطورة 

وضعية املوارد املائية بهذه الجهة.

إنتاج القوارص: ويُعرف هذا النمط اإلنتاجي أيضا بكرثة احتياجه للموارد املائية بالرغم من تركّزه يف جهة الوطن 	 

القبيل حيث تُعترب معّدالت التساقطات املائية مهّمة نوعا ما. إال أّن هذه الجهة صارت تشكو بدورها من تقهقر 

مواردها املائية الجوفية، فتوّجهت السلطات العمومية إىل إقرار برنامج »جلب مياه الشامل« لتدعيم غراسات 

القوارص عىل حساب أمناط إنتاجية أخرى. بقي أن نتناول بالنقد التوجه العام بتخصيص كميات هائلة من املياه 

نحو قطاع القوارص بتعلة إمكانياته التصديرية، يف حني أّن الواقع يثبت تقهقر حجم صادرات هذا القطاع وتراجع 

مستوى تنافسيّتها يف السوق العاملية.

أخريا، سنتطرق اىل إشكالية أزمة املياه يف تونس من خالل سياسات تدعيم إنتاج زيت الزيتون وتصديره، عرب 	 

أصنافنا  للامء  حاجتها  بشّدة يف  تفوق  وإسبانيا(  وإيطاليا  اليونان  )من  مستورَدة  أصناف  غراسة  التشجيع عىل 

املحلية من الزياتني )البعلية أساسا( ماّم سيعّمق بالرضورة حالة العجز املايئ يف تونس نظرا للتوسع املتنامي لهذه 

الزيتون  الغراسات واملوجهة أيضا وبشكل شبه كيّل للتصدير. تُعّد جهات الساحل وصفاقس مراكز إنتاج زيت 

التقليدية يف تونس، إاّل أنّنا سنهتّم يف هذا البحث بدراسة هذا النمط اإلنتاجي يف جهة سيدي بوزيد. وذلك ملا 

صارت تشهده الجهة يف السنوات األخرية من طفرة يف اإلنتاج الفالحي، إضافة لجنوح عديد املستثمرين اىل غراسة 

بهذه  املتواضعة أصالً،  الجوفية،  املائية  االحتياطات  تآكل  بالرضورة من  املستورَدة ماّم سيفاقم  الزياتني  أصناف 

الجهة. وهو ما من شأنه أن يرّض مبستقبل الفالحة عموًما.
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حق النفاذ إىل األرض  .2

إن املتتبّع ملسارات تطّور وضعية األرايض الصالحة للزراعة خالل العقود األخرية سيكتشف حتام جملة العراقيل الحائلة 

دون تحسني اإلنتاج الفالحي يف تونس. إذ تربز إشكالية تشتت امللكيات الفالحية )بفعل نظام املرياث أو التفويت 

فيها(3 كعائق أسايس ساهم يف ترّدي منظومة اإلنتاج الفالحي ودفع باآلالف من صغار ومتوسطي الفالحني اىل هجران 

أراضيهم وتغيري مجال نشاطهم. إال أنّه يف املقابل تربز عديد اإلشكاليات الهيكلية األخرى املتعلقة بسياسات الترصف 

يف املخزون العقاري الفالحي والتي زادت من ترّدي منظومة اإلنتاج الفالحي يف تونس وتقهقرها. 

الليربايل خالل الثامنينيّات من القرن املايض قد ساهم يف مزيد  يف الحقيقة، إّن انخراط تونس يف منظومة اإلقتصاد 

تعقيد مسألة العقار الفالحي وأحدث فيه جملة من التغيريات الهيكلية. لعبت مسارات اللربلة االقتصادية دورا أساسيا 

يف تغيري خارطة التملك واالنتفاع باألرايض الصالحة للزراعة. إذ أصبحت قلّة قليلة تتحّكم يف مصري أخصب األرايض 

والتنمية  اإلحياء  الكراء )رشكات  املعروضة لالستغالل عىل شاكلة  الَدْولية،  األرايض  بذلك  تونس، ونعني  الفالحية يف 

الفالحية ومقاسم الفنيّني...(  أو عرب التخريب املُمنهج للوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي قصد التحضري للتفويت 

فيها.يضاف إىل ذلك جمود النص القانوين وغياب إرادة سياسية تُنهي معضلة املتملّكني لألرايض االشرتاكية بأن تقّر لهم 
مبلكياتهم وتوفّر لهم رشوط استغاللها الفالحي املستدام.4

إنّنا بطرح إشكالية العقار الفالحي يف تونس إمّنا نحاول أن نثري مسألة الفالحني غري املالكني وغري املستغلنّي ألرايض 

فالحية )فالحون بدون أرض( يف مقابل أقلّية ضئيلة من املستثمرين تستأثر بالنصيب األوفر منها، دون أن تخلق هذه 

االستثامرات تنمية حقيقية سواٌء محلّيا أو وطنيا.

سنحاول من خالل نقاش مسألة األرايض الدولية تبيان حجم الفوارق االجتامعية يف توزيع الرثوة العقارية، مع اإلشارة 

إىل ال رشعية وال قانونية السياسات العمومية يف الترصف العقاري وما تنتجه من خسائر مبارشة وغري مبارشة تتكبدها 

الفالحة التونسية. كام أنّها تحرم يف اآلن ذاته صغار ومتوسطي الفالحني، إضافة اىل جمهور املَُعطَّلني عن العمل، من 

إمكانيات إدماجهم يف دورة اإلنتاج الفالحي وخلقهم إلمكانيات تحقيق سيادة غذائية حقيقية.

التعاضدية  والوحدات  الفالحية  والتنمية  اإلحياء  زاويتَْي رشكات  الدولية من  األرايض  إشكالية  تناول  سنحاول كذلك 

أغلبية هذه  تتمظهر  وباجة حيث  بوزيد  واليتْي سيدي  املُنَجز يف  امليداين  عملنا  من خالل  وذلك  الفالحي.  لإلنتاج 

اإلشكاليات بشكل أكرث وضوحا عن غريها من الجهات. وسيتّم ذلك عرب دراسة ثالث حاالت هي كآاليت: 

 الوحدة التعاضدية لإلنتاج الفالحي » املربوكة« مبعتمدية املكنايس – والية سيدي بوزيد 	 

االستثامر األجنبي املبارش » االعتزاز 2 – الجوجوبا« مبعتمدية منزل بوزيان – والية سيدي بوزيد	 

 رشكة اإلحياء والتنمية الفالحية االعتزاز3  مبعتمدية منزل بوزيان – والية سيدي بوزيد 	 

3  .Lasram M. ; Evolution des structures des exploitations agricoles en Tunisie ;  Medit numéro 4 ; 2001.
Boughanmi H. ; Les principaux volets des politiques agricoles en Tunisie : Evolution, analyse et performances agricoles 
; CIHEAM ; Dynamique des populations, disponibilités en terre et adaptation des régimes fonciers ; Comité interna-
tional de coopération dans les recherches nationales en démographie ; 2006.
بن سعد ع.، كيف السبيل إلعادة هيكلة االرايض الدولية خدمة لجامهري الكادحني يف الريف التونيس، الحوار املتمدن، 2 نوفمرب2015.  4



1818

التخّصص وأمناط اإلنتاج وأسطورة التصدير  3

سنحاول من خالل هذا املبحث أن نتطرق إىل أهم العوامل املساهمة يف التبعية االقتصادية لصغار ومتوسطي الفالحني 

بذور  الفالحي، من  اإلنتاج  املحتكرين لرضوريات  االقتصاديني  والفاعلني  الفالحي  القطاع  املتدخلة يف  الهياكل  تجاه 

وأسمدة وأدوية، وكذلك التمويالت واملنح والقروض. هذه التبعية االقتصادية التي تحّول الفالّح إىل أداة طيّعة بحكم 

ارتهانه، وتُفقده سيادته عىل عمله وإنتاجه. وهو ما سينعكس سلبا عىل مستوى أرباحه من جهة وعىل حجم استهالكه 

من جهة أخرى.

سنحاول أيضا من خالل منوذج إنتاج القوارص بالوطن القبيل دراسة إشكاليات مسالك توزيع وتسويق هذا املنتوج إثر 

تدخل الوسطاء واملحتكرين كحلقات ربط بني املنتجني واملستهلكني. إذ يغنم هؤالء املتدخلون أرباحا مضاعفة يجنيها 

أساسا عىل حساب الفالح املنتج، الذي يفقد هامش ربح هاّم، فيام يتكبّد املستهلك ارتفاعا يف أسعار هذا املنتوج.

إن فكرة إنهاء الوساطات واملحتكرين والعمل عىل الربط املبارش بني املنتج واملستهلك تبدو رضورية من أجل تدعيم 

إنتاجها. وكذلك توفري مواد غذائية فالحية  للفالح ومتكينه من تحديد أسعار منتجاته وفقا لكلفة  اإلنتاجية  القدرة 

بأسعار معقولة، ال تثقل كاهل املستهلك وتشجعه عىل استهالك املنتوجات الفالحية املحلّية.

سنحاول من خالل هذا العنرص تسليط الضوء عىل بعض خصوصيات منط اإلنتاج الفالحي يف تونس. والتي نرى بأهمية 

دراستها وتفكيكها ليكون تشخيص واقع الفالحة التونسية أكرث وضوًحا. سنحاول إذن أن نستعرض بعضا من ِسامت 

الفالحة يف تونس، وهي كاآليت:

التطور التقني وظهور الفالحة املتخصصة  أ.   

بفعل  بها  مرتبطة  بل وصارت  الجديدة،  التقنية  االكتشافات  عن مجمل  ليست مبعزل  التونسية  الفالحة  أن  األكيد 

السياسات العمومية املشّجعة عليها ومن خالل الرتويج لها من ِقبل املستثمرين الخواص واألجانب، فضالً عن وكاالت 

التعاون الدويل. ومن املهم اإلشارة اىل أّن اعتامد التقنيات الحديثة يف العمل الفالحي ليس بالرضورة نافعا لها دامئًا. إذ 

تشري عديد التجارب امليدانية إىل نقاط ضعف هذه التقنيات وعواقبها الكارثية عىل الفالحة التونسية. من بني هذه 

التقنيات ميكن أن نذكّر بتقنية الرّي قطرة قطرة والتوجه املجنون نحو استعامل املزيد من املواد الكيمياوية، فضال عن 

استبدال البذور املحلية األصيلة بأخرى معّدلة جينيًا. 

لعل الرتويج لهذه التقنيات كان تحت تأثري خطابات تعصري الفالحة وتحسني إنتاجيتها، إال أن الواقع أثبت يف النهاية 

أنها مل تكن سوى حيلة للتحكم يف مصري الفالحني. وبالتايل التحكم أيضا يف إمكانيات تحسني وتنويع املنتوجات الفالحية 
وفق جملة الخربات الفالحية املحلية.5

وجب أن نشري من جهة أخرى إىل التحوالت الجذرية التي عرفتها الفالحة التونسية. إذ تحّولت من فالحة متعّددة 

اإلنتاج إىل فالحة متخّصصة. ميكن أن نحلّل بدايات هذا التحول منذ الحقبة االستعامريّة، عندما راهن املستعمر آنذاك 

عىل االستثامر يف قطاعات فالحية بعينها. وذلك بغية استيفاء احتياجات السوق االستهالكية الفرنسية، ومن مثّة صارت 

هذه القطاعات من ركائز الفالحة التونسية، كزيت الزيتون والتمور والقوارص...

5 Gestion durables des ressources en eau ; Ministère de l’Environnement et du Développement Durabl et 
Agence Nationale de Protection de l’Environnement ; GTZ ; OTEDD ; 2008. 
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إن هذا التوجه الداعم للفالحة املتخصصة، باعتبار عائداتها التصديرية، قد ساهم أيضا يف تخريب قطاعات إنتاجية 

أخرى بدعوى عدم ربحيتها. وذلك رغم كونها متثل أساسيات النظام الغذايئ املحيل. من ذلك عدول الكثري من الفالحني 

عن الزراعات الكربى لصالح إنتاج الزياتني، وأيضا التوقف شبه النهايئ عن غراسة أصناف من التمور كانت تستهلك 

يف املايض بشكل رئييس )مثال الغرس، العامري، الكنتة والخ( لصالح دقلة النور، إضافة إىل التخيّل عن أسلوب »فالحة 

الطوابق« بالواحات.

الهياكل املهنية الفالحية: الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية منوذجا ب.   

الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية هي امتداد لتجربة تعاضديات الخدمات الفالحية التي انطلقت يف ستينيّات 

القرن املايض. وهي هياكل تُعنى بتوجيه الخدمات الفالحية لصغار ومتوسطي الفالحني، من توفري مستلزمات اإلنتاج 

الفالحي وتسويق منتجاتهم إضافة إىل مهاّمت تكوينهم وإرشادهم يف عمليات إنتاجهم الفالحي.

بالرغم من أهمية دور الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يف اإلنتاج الفالحي إال إننا نالحظ ضعف انخراط صغار 

الهياكل، ملا يالحظ من ضعف تركّزها يف  التوزّع الجغرايف لهذه  ومتوسطي الفالحني فيها. يضاف إىل ذلك إشكاالت 

الجهات الفالحية األكرث أهّمية يف تونس.

الفالحية،  للخدمات  التعاونية  الرشكات  املعيقة لعمل  اإلشكاليات  البحث يف جملة  العنرص  سنحاول من خالل هذا 

إضافة اىل مكباّلت انخراط صغار ومتوسطي الفالحني صلبها.
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في خدعة المفاهيم

ما بين األمن الغذائي والسيادة الغذائية: أين 
تتموقع الشعوب ؟

لعّل من أبرز املهام املطروحة علينا اليوم مهّمة العمل عىل تفكيك املفاهيم املستعَملة من قبل املنظومة الرأساملية 

العاملية يف الرتويج ألطروحاتها االستعامرية حول املسألة الفالحية. فذلك رشط أسايس ملزيد متثل ميكانيزمات التحكم 

يف إنتاج وتجارة الغذاء حول العامل. يف سياق هذا التحليل نتعرّض إىل ثنائية مفاهيمية عىل درجة عالية من التناقض، 

ينترص فيها كلُّ مفهوم إىل تصّور فالحي وزراعي ميثّل تعبرية ملرشوع سيايس واقتصادي واجتامعي ومجتمعي مختلف 

عن اآلخر ونقيض له.

الجدل  الغذائية1. يكتنز هذا  الغذايئ والسيادة  املفاهيمية يف جدلية الرصاع بني مقولتْي األمن  الثنائية  تتمثّل هذه 

التوظيف  محاوالت  كّل  عن  بعيٍد  إنساين  فالحي  مرشوع  عن  الدفاع  رشوط  للكثريين،  نسبيًا  الغامض  املفاهيمي، 

والهيمنة. وهو ما سنتطرق إليه يف النقطة األوىل من هذه الورقة.

تندرج عمليّات خلق املفاهيم والرتويج اإلعالمي لها بشكل عام يف إطار سياسات التحكم الثقايف يف الشعوب وإخضاعها 

لفائدة املنظومات العاملية األكرث نفوذا وهيمنة. فصياغة املفهوم مل تعد تلك العمليّة الساعية إىل رشح وتوصيف فكرة 

لفائدة مجموعات برشية  ينترص  وثقايف  اقتصادي وسيايس  تعبريًة عن مرشوع  املفهوم  ليصبح  تتجاوزها  بل  معيّنة. 

بعينها، تربطها دوائر مصلحية ضيقة واسرتاتيجيات عمل متوسطة أو بعيدة املدى.

 باستعراضنا مفهومْي األمن الغذايئ والسيادة الغذائية ومحاولتنا استبيان دالالت كّل منهام إمنا نكون بصدد كشف 

وتعرية ما ميكن أن نصطلح عليه بـ »خدعة املفاهيم«. ال يكمن اإلشكال املرتبط بهذيْن املفهومني يف مفرديتْ األمن 

والسيادة - عىل صعوبة عملية التفريق بينهام - وإمّنا يتمثّل أساًسا يف خلفيّات كلٍّ منهام وآفاقه وانعكاساته كمرشوع 

اقتصادي واجتامعي ومجتمعي وسيايس أيضا.

1 Oudet M. ; Le poids des mots : Sécurité alimentaire ou Souveraineté alimentaire, il est temps de choisir ? ; 
Grain ; 4 Mai 2004.



2222

األمن  مفهومْي  معنيَْي  بشأن  الفالحني  ومتوسطي  صغار  من  العرشات  تفاعالت  رصد  امليداين  عملنا  خالل  حاولنا 

الغذايئ والسيادة الغذائية. فتبنّي أّن أكرثهم، إن مل نقل غالبيتهم الساحقة، ال يتمثلون بشكل واضح املعنى الدقيق 

االقتصادية واالجتامعية وطرح  تتناول وضعياتهم  إطار محادثات جانبية  الوقت، ويف  أنّهم يف نفس  إال  لُكٍل منهام. 

إشكاالتهم اليومية، يقّدمون بتحاليلهم توصيفا مختزال ملفهوم السيادة الغذائية. من ذلك اعتامد صغار الفالحني ألمثال 

ومقوالت اجرتحوها من واقعهم املَعيش؛ منها عىل سبيل الذكر ال للحرص: » باش تكون سيّد راسك الزم لقمتك تكون 

من فاسك«...

بشأنهام  املغالطات  كل  تبديد  إىل  الغذائية  السيادة  و  الغذايئ  األمن  مفهومْي  بشأن  التوضيحي  العمل  يهدف هذا 

وتيسري مسار االنتصار ألحديْهام من منظور صغار ومتوسطي الفالحني، بوصفهم الفاعلون األساسيّون يف عملية اإلنتاج 

الفالحي والغذايئ. كام نعتقد أن شعوب دول الجنوب، وكذلك الشامل، معنيّة مبارشة بهذا النقاش بوصف أفرادها هم 

املستفيدون النهائيّون، كمستهلكني، من مجمل املنتوجات الفالحية والغذائية. وهم أيضا فاعلون حقيقيّون يف تحديد 

مسارات تطور منظومة إنتاج الغذاء عىل املستوى العاملي. 

أيضا  ننترص نحن  الفالحني، وأن  ينترص صغار ومتوسطي  أن  يُفرتض  أيِّهام  املفهومنْي؟ وإىل  فام هي خلفيّات هذيْن 

كشعوب؟

يف مفهوم األمن الغذايئ: الغذاء كأداة هيمنة وإخضاع  .1

واملنظامت  السياسية  الحكومات  واستعامال يف خطابات  رواجا  األكرث  املصطلح  قطعا  الغذايئ هو  األمن  مفهوم  إن   

الفالحية املهنية، وكذلك من قبل املؤسسات الدولية املالية كالبنك العاملي وصندوق النقد الدويل ومختلف املؤسسات 

املالية العاملية األخرى.

ظهر مفهوم األمن الغذايئ يف نهاية ستينيّات القرن املايض2. ويُعرَّف حسب منظمة األغذية والزراعة الدولية »الفاو« 

بـ »توفري الغذاء لجميع أفراد املجتمع بالكمية والنوعية الالزمتنْي، مبا يلّبي احتياجاتهم بصورة مستمرة من أجل حياة 

صحية ونشطة«.يالحظ يف التعريف املعتمد هنا أّن جوهر مفهوم األمن الغذايئ يتلّخص يف توفري الغذاء، دون الخوض 

يف نقاش سبل وإمكانيات توفريه. وهنا يكمن اإلشكال الرئييس باعتقادنا.

من جهة أخرى، وجب أن نشري إىل أن ظهور مفهوم األمن الغذايئ يف أدبيات املؤسسات الدولية أىت معوضا ملفهوم 

االكتفاء الذايت، الذي ظهر أساًسا خالل خمسينيّات القرن املايض. وقد اقرتن األخري وقتئذ بحركات التحّرر الوطني التي 

جعلت من مهمة تحقيق االكتفاء الذايت املحيل من الغذاء عىل رأس اهتامماتها وأولوياتها التحررية، ويف أفق بنائها 

الذايت3.

اشرتاط  دون  ووطنيًا  وجهويًا  عامليًا  الغذائية  االحتياجات  وفرة(  )أو  توفري  مسألة  الغذايئ  األمن  مفهوم  يعالج  إذن، 

ارتباطها بعمليّة اإلنتاج الفالحي املحيّل. أْي أن تصبح مهّمة توفري االحتياجات الغذائية عابرة للجغرافيا وللحدود دون 

أن يكون املزارع املحيل فاعال أساسيا يف تحقيقها.

2 Ajl, M. ; Paysanneries, souveraineté alimentaire et environnement ; Interview de Habib Ayeb le 4 mars 2018 à 
Tunis ; Observatoire de la Souveraineté Alimentaire et de l’Environnement ; 2018. 

نفس املصدر السابق  3



2323

السيادة الغذائية في تونس، تقدمي مشروع البحث

ولكن إذا مل يُعترَب اإلنتاج الزراعي املحيل رشطا أساسيا من رشوط تحقيق األمن الغذايئ، أي توفري االحتياجات الغذائية 

الرضورية بالنسبة ملجموعة أو لبلد معني، فام هي البدائل املقرتحة لتحقيق ذلك؟

يف الحقيقة، تُعدُّ اإلجابة عىل هذا السؤال مدخال أساسيا لفهم دالالت مفهوم األمن الغذايئ واستبيان انعكاساته السلبية، 

رة يف العامل، ونعني بذلك شعوب بلدان الجنوب تحديًدا. سواء عىل صغار املزارعني أو عىل مجمل الشعوب املَُفقَّ

يستبعد مفهوم األمن الغذايئ املسؤولية اإللزاميّة لإلنتاج املحيل يف توفري االحتياجات الغذائية الرضورية، فيام يقرتح 

باملقابل أن تعّوض سياسة استرياد املواد الغذائية مهام إنتاجها محليا. مبعنى آخر فإّن مفهوم األمن الغذايئ ال يرى 
برضورة إنتاج بلد ما لحاجياته الغذائية األساسيّة، طاملا يؤّمن استريادها من دول أخرى توفري هذا الغذاء بشكل كاٍف.4

قد تبدو فكرة استرياد االحتياجات الرضورية من األغذية حاًل سحريا ملشكل الغذاء يف العامل وتكريسا ملبدأ التضامن 

بني الشعوب. إاّل أنّها تنطوي يف حقيقة األمر عىل آليات تهدف إىل تفقري الشعوب وتجويعها وسلبها سيادتها بغاية 

إخضاعها والتحّكم فيها. إذ شهدت منظومة االنتاج الفالحي تغرّيا جوهريا ارتكز عىل ثنائية اإلنتاجية – الربح، لتفقد 

بذلك عمق جوهرها املعييش )الفالحة املعيشية( واالجتامعي واإلنساين، لصالح ما ميكن أن نصطلح عليه بالفالحة 

التجارية )l’agrobusiness(. وهو ما يؤكد صحة األطروحة القائلة بأّن هذا النمط اإلنتاجي الجديد ال ميثل سوى آلية 

سلب وانتزاع وإخضاع5.

هة يف أغلب الحاالت إىل دول الجنوب.  بقي أن نشري إىل أّن مجمل الخطابات املتعلقة مبفهوم األمن الغذايئ هي موجَّ

وارتهانها  االستعامرية  الحقبة  تداعيات  جراء  الفعيل  استقاللها  تحقيق  تحّديات  تواجه  زالت  ما  التي  الدول  هذه 

املتواصل لسياسات املؤسسات املالية العاملية )صندوق النقد الدويل والبنك العاملي...(.وهو ما فاقم يف حّدة أزماتها 

الهيكلية، وما من شأنه تأبيد تبعيّتها كنتيجة طبيعيّة النخراطها يف أطروحات وبرامج األمن الغذايئ.

تحٍد  من  ذلك  ميثّله  وما  وتوفريه،  الغذاء  إنتاج  مشكلة  الجنوب  دول  يف  الهيكلية  األزمة  متظهرات  أبرز  من  ولعّل 

اسرتاتيجي وعاجل يف نفس الوقت. لكن أليس التوجه بخطاب األمن الغذايئ، املرتكز أساسا عىل مقولة االسترياد، إىل 

دول الجنوب سوى وسيلة أو خدعة ملزيد إخضاعها وعرقلة تحّررها ومنعها من انتاج كافة احتياجاتها الرضورية من 

الغذاء؟

تنطوي فكرة االسترياد يف حّد ذاتها، بوصفها أداة من أدوات االقتصاد الليربايل، عىل تحليل مفاده أن الغذاء ال يعدو 

أن يكون سوى سلعة كباقي السلع، يتم تحديد سعرها وفقا ملنطق العرض والطلب يف السوق العاملية. إضافة اىل ذلك 

يقع االستناد إىل نظرية االمتيازات املقارنة أو امليزات التفاضلية املكرّسة ملنطق فالحة التخصص. والتي مبوجبها مل تُعد 

د  عملية توفري هذا الغذاء خاضعة لرشوط اإلنتاج الفالحي، بل صار منطق الربح ومراكمته هو الرشط األسايس املحدِّ
فيها.6

إّن إدراج مختلف االحتياجات الغذائية الرضورية للشعوب يف أسواق البورصة العاملية والتحّكم املربمج يف أسعارها، 

4 Colin A. ; Souveraineté alimentaire, Mobilisations collectives agricoles et instrumentalisations multiples d’un 
concept transnational ; Revue Tiers Monde ; 2011.
5 Houtart F. ; Souveraineté alimentaire plutôt que sécurité alimentaire ; Alimenterre ; 2010.
6 Oudet M. ; Le poids des mots : Sécurité alimentaire ou Souveraineté alimentaire, il est temps de choisir ? ; 
Grain ; 4 mai 2004.



2424

إضافة إىل استعامل الغذاء كأداة إلدارة الحروب أو يف حاالت الحصار االقتصادي )برنامج »النفط مقابل الغذاء« يف 

العراق مثال(، لهي أدلّة بليغة عىل أّن الغاية الرئيسية لعمليات انتاج الغذاء مل تعد توفريه ملحتاجيه. بل بات الهدف 

استعامل الغذاء كوسيلة ملراكمة األرباح وإخضاع الشعوب التي ال تتوفّر عليه.7 

إضافة إىل انعكاسات سياسات االسترياد عىل مدّخرات الشعوب وسيادة الدول فإّن لهذه الفلسفة انعكاسات كارثية 

مبارشة عىل بُنى اإلنتاج الفالحي املحيّل والوطني؛ وخصوصا عىل صغار ومتوسطي الفالحني. لعّل أهّمها:

 تدمري إمكانيات الزراعة املحلية، وبالتايل تفقري صغار ومتوسطي املزارعني.	 
املحلية، سيصل آالف 	  املنافسة  إمكانيات  املستورَدة وضعف  الغذائية  للمنتوجات  التفاضلية  امليزات   بفعل 

املزارعني املحليني إىل اإلفالس، ماّم سيضطرهم إىل ترك العمل الفالحي أو التأقلم مع منطق السوق8.
تعويض منط اإلنتاج الفالحي املحيّل املرتكز عىل توفري أساسيات التغذية املحلية بنمط متّجه ملنتجات ثانويّة، 	 

لكن أكرث ربحيّة.
 تحويل وجهة الفالحة الوطنية من مهّمة استيفاء االحتياجات املحلية )االكتفاء الذايت( إىل استنزاف الرثوات 	 

الطبيعية املحلية بغية الرتفيع من حجم صادراتها ومعامالتها.
لة جينيَا.	   تخريب املخزون الوطني من البذور املحلّية لصالح البذور املستوردة واملعدَّ
 تأبيد حالة التبعية االقتصادية، وخصوصا الغذائية منها، وفقا ملقولة االسترياد واالرتهان الهيكيل ألسواق الغذاء 	 

العاملية.

يتّضح لنا ماّم تقّدم أّن مفهوم األمن الغذايئ ال يخلو من مغالطات خطرية ترُتجم مصالح النظام الليربايل العاملي، عرب 

التحّكم يف خريات  الغذاء وفقا ألجندات  ما يشّكله من مؤسسات مالية دولية وحكومات ورشكات، وتوظيفه سالح 

النهاية ليس سوى تعبرية عن ضامن دميومة أمن ومصالح املستثمرين  الشعوب و مقّدراتها. فاألمن الغذايئ هو يف 

العامليني يف تجارة الغذاء مقابل مزيد تجويع الشعوب وتفقري صغار ومتوسطي املزارعني.

نسعى عرب إثارتنا النقاش حول مفهوم األمن الغذايئ إىل املساهمة يف تعرية إحدى آليات الهيمنة الليربالية، واملتمثّلة 

يف الرتويج ملصطلحات ملغومة والعمل عىل تعميمها، لتستحيل يف النهاية مبثابة الحقيقة الواحدة والوحيدة. لذلك 

فإننا نتوّجه بشكل أسايس لجمهور صغار ومتوسطي الفالحني، إذا كان مفهوم األمن الغذايئ عىل نقيض مصالح شعوب 

الجنوب وأمن ودميومة نشاط صغار ومتوسطي املزارعني فلسائل أن يسأل: ملاذا ال تخلو خطابات حكوماتنا الرسمية 

وسائر املنظامت ذات الصلة بالقطاع الفالحي )نقابات وجمعيات وأحزاب( من استعامل مكثّف لهذا املفهوم؟ وكيف 

ميكن تحليل هذه السياقات؟

لصغار  املمثلة  الهياكل  غالبية  من  أو  الجنوب،  من طرف حكومات  املفهوم  هذا  استعامل  تكّرر  مرّد  إن  الواقع  يف 

ومتوسطي الفالحني، ال يعدو أن يكون سوى تعبريًا عن تورط هذه األخرية يف مجمل األطروحات الليربالية. سواء كان 

البُنى  اتفاقيات االقرتاض املرشوطة عموما بتطبيق تعديالت هيكلية عىل  ذلك من خالل برامج اإلصالح الهيكيل أو 

االقتصادية املحلية. وغالبا ما يُستهدف القطاع الفالحي تحديدا، من خالل وصفات شبيهة متناغمة مع مقولة األمن 

املثال. من جهة أخرى، ميكن تفسري جنوح منظامت  الفالحي عىل سبيل  الهيكيل  الغذايئ، عىل غرار برامج اإلصالح 

الفالحني إىل استعامل مصطلح األمن الغذايئ إىل عدم تعبري هذه األخرية عن مصالح جمهور صغار ومتوسطي الفالحني، 

واستحالتها إىل ناطق رسمي باسم مصالح كبار ماليك األرض واملستثمرين الفالحيني. ومعلوم أّن هؤالء ليسوا معنيّني 

7 نفس املصدر السابق
نفس املصدر  8
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مبارشة بإثارة الجدل حول مفهوم األمن الغذايئ بسبب تناقض مصالحهم عموما مع مصالح صغار ومتوسطي الفالحني. 

كام أّن هذه املنظامت تُحجم عن األمر لعدم استيعابها لحقيقة هذه املفاهيم، وملا ينجّر عنها من مشاريع تعجز عن 

تبنّي نتائج االنخراط فيها.

نسعى عرب إثارتنا النقاش حول مفهوم األمن الغذايئ إىل املساهمة يف تعرية إحدى آليات الهيمنة الليربالية، واملتمثّلة 

يف الرتويج ملصطلحات ملغومة والعمل عىل تعميمها، لتستحيل يف النهاية مبثابة الحقيقة الواحدة والوحيدة. ان عملية 

Revue stratégique sur : la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Tunisie, Institut Tunisien des Etudes Straté- :املصدر
giques – Programme Alimentaire Mondial, décembre 2017
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تفكيك املفاهيم التي نحن بصددها و التي نستهدف من خاللها صغار و متوسطي الفالحني بوصفهم العمود الفقري 

لعملية انتاج الغذاء امنا تهدف للتاسيس لقطيعة مع التبعية املفاهيمية بخصوص مفهوم االمن الغذايئ وما ينجر عنها 

من تدمري ألوضاعهم اإلنتاجية، وبالتايل أوضاعهم االقتصادية واالجتامعية. وهذا ما يتطلب العمل عىل خلق مفاهيم 

بديلة تعرّب بحّق عن أوضاع وآمال جمهور صغار ومتوسطي الفالحني، بأفق انعتاق زراعي بديل وبغاية أن يكون الغذاء 

يف النهاية حقا إنسانيا غري مرشوط.

لعّل هذا األفق املنشود هو ما يعرّب عنه مفهوم السيادة الغذائية، كمرشوع زراعي مجتمعي بديل. وهذا ما سيكون 

محور العنرص املوايل من هذه الورقة.

يف مفهوم السيادة الغذائية: من أجل سيادة املزارعني والشعوب عىل الغذاء  .2

ظهر مفهوم السيادة الغذائية سنة 1996 عىل يد حركة »نهج املزارعني« خالل قّمة الغذاء التي عقدتها منظمة األغذية 

إتّباع نظام غذايئ صّحي وثقايف  الشعوب يف  الغذائية بكونها »حّق  السيادة  )الفاو(. ووقع تعريف مفهوم  والزراعة 

ومالئم ينتج بطرق مستدامة.«9 ويشمل املفهوم املبادئ التالية:

األولوية للزراعة املحلية لتغذية الشعب وإمكانية نفاذ الفالحني والفالحات غري املالكني لألرض إىل املاء واألرض 	 
الكائنات املعدلة جينيا،  للنضال ضد  الزراعي  انتهاج مسارات اإلصالح  والبذور والتمويل. لذا وجب رضورًة 

ومن أجل الحصول املجاين عىل البذور والحفاظ عىل املياه كمنفعة مشرتكة وعامة لتوزيعه بشكل مستدام.
حق املزارعني واملزارعات يف إنتاج األغذية وحق املستهلكني واملستهلكات يف تحديد نوعية ما يريدون استهالكه 	 

ومّمن وكيفية إنتاجه.
حّق الدول يف إتباع إجراءات حامئية من الواردات الزراعية والغذائية املنخفضة الثمن. 	 
رضورة ربط أسعار املواد الزراعية بتكاليف اإلنتاج، بحيث يكون للدول الحق يف فرض الرضائب عىل الواردات 	 

املنخفضة السعر، والتزامها بإنتاج فالحي مستدام ومبراقبة اإلنتاج يف السوق الداخلية لتجنب الفوائض.
ترشيك الشعوب يف اختيارات وتوجهات السياسات الزراعية املزمع اعتامدها.	 
االعرتاف بحقوق الفالحني والفالحات الذين يؤّمنون دورا رئيسيا يف اإلنتاج الزراعي والغذايئ.10	 

من جهة أخرى، يّعرف إعالن »نياليني« السيادة الغذائية كالتايل:

السيادة الغذائية هي حّق الشعوب يف تغذية سليمة، مالمئة للخصوصيات الثقافية، ومنتَجة عرب طرق مستدامة 

ومحرتمة للبيئة، إضافة اىل حق الشعوب يف تحديد أنظمتها الغذائية والزراعية. وتُويل السيادة الغذائية أهمية 

مركزية اىل منتجي وموزّعي ومستهليك الغذاء صلب األنظمة والسياسات الغذائية بداًل عن ميكانيزمات األسواق 

وتعمل عىل  القادمة  األجيال  الغذائية عن مصالح  السيادة  تدافع  الجنسيات. كام  متعددة  والرشكات  الحرة 

ضامن اندماجها. وهي متثّل اسرتاتيجية مقاِومة تعمل عىل تفكيك أنظمة االتجار يف الغذاء ومحاربة السياسات 

الغذائية املعمول بها حاليا. كام تعني السيادة الغذائية  توجيه املنتجني املحليني ليكونوا املحّددين املركزينّي 

ملختلف األنظمة الغذائية والسياسات الزراعية والصيد البحري وتربية املوايش.«

و تعطي السيادة الغذائية األهمية لالقتصاديات واألسواق املحلية والوطنية من خالل مركزية صغار ومتوسطي 

9 Dindo S. ; La souveraineté alimentaire, un paradigme alternatif ; Dialogues, propositions, histoires pour une 
citoyenneté mondiale ; Janvier 2008.

10  معراس خ.، ماهي السيادة الغذائية؟ موقع اطاك املغرب، 12 ديسمرب 2017 
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الفالحني يف عمليات االنتاج. وذلك فضال عن أولوية الفالحة األرَُسيّة وأساليب الصيد البحري التقليدية وتربية 

املوايش اعتامدا عىل املراعي، إضافة اىل أساليب إنتاج وتوزيع واستهالك غذايئ ترتكز عىل مبدأ االستدامة البيئية 

واالجتامعية واالقتصادية.

تراهن السيادة الغذائية عىل أهمية التجارة الشفافة التي تضمن دخال عادال لكافة الشعوب، فضال عن تعزيزها 

لحقوق املستهلكني يف غذاء سليم ويف تحديد أساليبهم الغذائية. كام تشرتط السيادة الغذائية أن تكون حقوق 

استغالل األرض واملاء والبذور واملوايش والتنوع البيولوجي موّجهة بشكل أسايس اىل املنتجني الحقيقيني للغذاء.

االضطهاد  أشكال  كافة  من  خالية  جديدة  اجتامعية  لعالقات  يؤسس  بديل  مسار  هي  الغذائية  السيادة  إن 

والتفرقة عىل أساس الجنس أو االنتامء العرقي أو الطبقات االجتامعية أو بني األجيال.11 

ولعّل أهم ما ميكن أن نستخلصه من ظهور مفهوم السيادة الغذائية عىل حداثته هو أنّه كان تعبرية حقيقية نابعة 

من عمق جمهور صغار ومتوسطي املزارعني. وقد استطاعوا من خالله تضمني مجمل ما يعانونه من إشكاالت تعيق 

عمليات إنتاجهم الفالحي وتصوراتهم من أجل مرشوع فالحي ينترص يف النهاية لفائدتهم وللشعوب عموما.

إذن، إّن مفهوم السيادة الغذائية مل يكن يف نهاية األمر سوى حالة رفض واعية ومحاولًة للقطع مع سياسات االستعامر 

الزراعي. وذلك عرب صياغة جملة من املبادئ العامة تؤسس ملرشوع فالحي جديد قوامه مركزية املزارع كفاعل رئييس 

يف عملية اإلنتاج، وإطعام الشعوب كغاية إنسانية سامية والحفاظ عىل دميومة املوارد الطبيعية كرشط أسايس لتحقيق 

السيادة الغذائية12.

يف الحقيقة، ميكننا الجزم بأّن مفهوم السيادة الغذائية هو نقيض مفهوم األمن الغذايئ. ففي حني يدعو هذا األخري 

إيل مزيد التعويل عىل آلية استرياد االحتياجات الغذائية، تُويل السيادة الغذائية األهمية املطلقة لرضورة دعم اإلنتاج 

املحيل. ويف حني ينبني مفهوم األمن الغذايئ عىل الدور املركزي لألسواق العاملية يف مسألة توفري الغذاء، تنترص السيادة 

الغذائية إىل حق الدول والشعوب عرب ترشيك املزارعني واملزارعات يف تحديد سياساتها الزراعية وأولوياتها الغذائية.

من جانب آخر، يف حني يرّوج مفهوم األمن الغذايئ إىل رضورة تبني اتفاقيات الرشاكة الحرة 13، والتي تهدف إىل إغراق 

األسواق العاملية باملنتوجات الغذائية مستفيدة من اإلعفاءات الجمركية، فإّن مرشوع السيادة الغذائية حريص عىل 

مبدأ أولوية املزارعني يف اإلنتاج املحيل ويطالب برضورة ربط أسعار الغذاء بتكاليف إنتاجها حتى يؤمن لهؤالء املزارعني 

إمكانيات عيشهم الكريم واستدامة منط إنتاجهم الغذايئ.

إذا كان مفهوم األمن الغذايئ ينطوي عىل مركزية منطق الربح، ومن خالله السعي إىل االحتكار واالستغالل املفرط 

ملجمل الرثوات الطبيعية كاملاء واألرض والبذور، فإّن السيادة الغذائية تُناقض سياسات االحتكار. كام أّن هذا املفهوم 

يؤكّد عىل أّن املعنيني األساسيني بالنفاذ إىل هذه الرثوات هم فقط صغار ومتوسطي الفالحني، أي املنتجون الحقيقيون 

للغذاء وليس أقلّية من املستثمرين واملضاربني املاليني يف مجال الزراعة والغذاء واملحتكرين ألغلب رضوريات االنتاج 

الفالحي.

11 Déclaration de Nyéléni ; Via Campesina ; Nyéléni Village ; Sélingué ; Mali ; 27 février 2007.
12 Colin A. ; Souveraineté alimentaire, Mobilisations collectives agricoles et instrumentalisations multiples d’un 
concept transnational ; Revue Tiers Monde ; 2011.
13 Laroche Dupraz C., Postolle A. ; La souveraineté alimentaire en Afrique est- elle compatible avec les négocia-
tions agricoles commerciales à l’OMC ? ; Politique Africaine ; 2010-3 numéro 119 ; 2010.
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يف خامتة هذه الفقرة نود أن اإلشارة إىل أّن الهدف من استعراضنا لنقاش مفهومْي األمن الغذايئ والسيادة الغذائية هو 

تقديم توضيح مبّسط لخلفيات كّل مفهوم، وما يرتتب عنه من انعكاسات. وهو ما سيتيح إمكانيات متثّل أفضل ملجمل 

األطروحات التي تهتم مبجال الفالحة، ومن مثّة خلق حالة وعي نوعية تتيح لجامهري املزارعني االصطفاف والدفاع عن 

عمق املرشوع الذي يعرّب عنهم مبارشة.

ال شك أيضا يف أّن مستقبل الفالحة يف العامل، ويف تونس تحديدا، يتأرجح بني، من جهة أوىل، منطق الربح أين تصطف 

عرشات الرشكات املتعددة الجنسية ومن خلفها الدول صاحبة املشاريع االستعامرية، ومن جهة ثانية مرشوًعا انسانيًا 

ومستدميًا للفالحة، ميثله مئات املاليني من صغار ومتوسطي الفالحني بآمالهم يف العيش الكريم لهم ولإلنسانية جمعاء. 

لصغار  تنترص  فالحة  ومستدامة،  إنسانية  فالحة  مرشوع  إطار  يف  نتموقع  أن  إاّل  ميكن  ال  الثنائية  هذه  حيال  إننا 

ومتوسطي الفالحني ولحق الشعوب يف التغذية الصحية واملالمئة وغري املرشوطة. لذلك فان تعبرياتنا واختياراتنا لن 

تكون سوى تعبرية السيادة الغذائية كعنوان ملرشوعنا الحايل ومنطلًقا إلنجاز مجمل بحوثنا يف املستقبل.
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ما بعد المفاهيم،

لماذا مشروع السيادة الغذائية في السياق 
التونسي؟

األكيد أن العمل عىل تفكيك وتحليل املفاهيم ميثّل مهّمة عىل غاية من األهمية، بوصفها ميكانيزمات أساسية يف فضح 

مشاريع االستعامر الغذايئ وركيزة محورية يف تحسيس املزارعني والشعوب املضطَهدة بشكل عام. إّن االشتغال النظري 

املعيش  الواقع  الطرف عن خصوصيات  إذا غَضضنا  منقوصا  أهميته،  يبقى، عىل  واملشاريع  املنظومات  تفكيك  عىل 

وسياقاته.

اقتصادية  سياقات  يف  العرشين  القرن  تسعينيات  نهاية  يف  ظهر  جديدا،  مفهوما  الغذائية  السيادة  مفهوم  كان  إذا 

واجتامعية وسياسية وثقافية خاّصة بأمريكا الالتينيّة، فإّن محاوالت إسقاطه مبارشة عىل الواقع التونيس ستُعدُّ رضبًا 

من املثالية. وذلك بالنظر إىل خصوصية السياقات وإمكانيات أن يختلف عمق مرشوع السيادة الغذائية فيام بينها.

يتبنّي من خالل ما تقدم أّن مهّمة تحديد مالمح مرشوع السيادة الغذائية يف سياق تونيس ستكون بالرضورة مرشوطة 

بتفكيك واقع منظومة االنتاج الفالحي، و بإبراز أهم اشكالياتها الهيكلية ومعيقات تطّورها. وكذلك عرب طرح تساؤل 

مركزي حول متوقع صغار ومتوسطي الفالحني تجاه عمليات إنتاج الغذاء بشكل عام.

بالرغم ماّم يزخر به واقع الفالحة التونسية من إمكانيات إنتاجية محرتمة يف عمومها، إالّ أن هذه املنظومة تشكو من 

عدة إشكاليات هيكلية قد تهدد مستقبلها. ولعّل أهمها يتمثل فيام ييل: 

تشتت امللكيات العقارية الفالحية. وهو ما من شأنه إحداث تغيريات جوهرية عىل أمناط االنتاج الفالحي، 	 
الفالحية  املستغالت  من  نسبة %54  أّن  إذ  الفالحي.  النشاط  تهديد حقيقي الستدامة  من  متثله  عاّم  فضال 
تتجاوز مساحتها 10  الفالحية ال  املستغالت  تتجاوز مساحتها 5 هكتارات يف حني أن 75% من مجموع  ال 

هكتارات.14
ترّسخ ظاهرة تركز األرايض الفالحية يف يد أقلّية من املستثمرين أو كبار املالكني العقاريني. إذ أّن 80% من 	 

الفالحني ال ميلكون سوى 20% من األرايض، أي أّن 400.000 فالح ال ميلكون سوى 960.000 هكتار، مبعّدل 

14 Jouili M. ; Ajustement structurel, mondialisation et agriculture familiale en Tunisie ; Thèse de Doctorat ; Univ. 
Montpellier ; 2008. 
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مساحة ال تتجاوز 2.5 هكتار لكّل فالح.15
تطّور نسبة الفالحني املتخلنّي عن نشاطهم الفالحي تحت تأثري مديونيتهم املرتفعة، ولعدم مردودية عمليات 	 

إنتاجهم. إذ أشار االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري إىل أّن 12 ألف فالح تونيس قد تخلوا نهائيا عن 
مامرسة الفالحة سنة 16.2018

التغرّيات املناخية وتناقص املوارد الطبيعية من املياه. إذ صنفت تونس يف املرتبة 33 من بني البلدان التي 	 
ستواجه نقصا حادا يف املياه بحلول 2040، ومن املحتمل أن تخرس 80% من مواردها املائية غري املتجددة.17

تواصل عجز امليزان الغذايئ. إذ بلغ 1354.6 مليون دينار سنة 2017 مقابل 1075.7 مليون دينار سنة 2016. 	 
وهو ما يعني تطور وترية الواردات الغذائية، وقد بلغت نسبة 23،9 باملائة ما بني سنتي 2013 و2017. و 
و  والحليب  اللني  والقمح  الصلب  القمح  غرار  عىل  األساسية  الفالحية  املنتجات  الغذائية  الواردات  تشمل 

مشتقاته، وهو ما ميكن إدراجه يف إطار التبعية الغذائية.18 
تقهقر املنظومات اإلنتاجية الفالحية املحلية نظرا الرتفاع أسعار املُدخالت الفالحية، ولتحديد أسعار البيع مبا 	 

ال يضمن تغطية مصاريف اإلنتاج عىل غرار قطاعات إنتاج الحليب وتربية الدواجن ...
زيت 	   ( الصادرات  نحو  وتوجيهها  بعينها  إنتاجية  مجاالت  يف  التونسية  الفالحة  تخّصص  مزيد  عىل  العمل 

الزيتون، التمور، القوارص والصيد البحري (، مقابل التخيل التدريجي عن دعم إنتاج املواد الغذائية األساسية 
عىل املستوى املحيل.

 من خالل هذا العرض البسيط لجملة من اإلشكاليات التي تعانيها الفالحة التونسية، نستطيع أن نتمثل وبكّل وضوح 

الطابع الهيكيل ألزمة منظومة اإلنتاج الفالحي واستقراء نسق تطّورها التدمريي سواٌء عىل مستوى بُنى اإلنتاج القاعدية 

أو من خالل السياسات العامة املنتَهجة. فهذه السياسات ستؤّدي بالرضورة اىل مزيد تفقري صغار ومتوسطي الفالحني 

وفصلهم عن وظيفة اإلنتاج الفالحي، إضافة اىل تسهيل تحّقق السيناريو، األكرث خطرًا، واملتمثّل أساسا يف مزيد اإلرتهان 

االقتصادي وتأبيد حالة التبعية الغذائية عرب مواصلة نسق اإلسترياد مقابل التخيل التدريجي عن وظيفة اإلنتاج املحيل. 

يفرتض املنطق السليم أن يتّم التعامل مع هيكلية أزمة الفالحة التونسية من منطلقات إمكانيات استنهاضها وتوفري 

كافّة رشوط العمل عىل تنميتها. وذلك عرب بلورة الخطط واالسرتاتيجيات الكفيلة بتحويلها إىل فالحة سيادية تستجيب 

الواقع  أّن  إالّ  الشعبية.  وتعبريتها  الفقري  عمودها  الفالحون  يكون  ويك  الغذاء،  من  االحتياجات  رضوريات  ألبسط 

التونيس ينطوي عىل مقاربات معاكسة متاًما.

الرحييل ح.، الفالحة يف تونس بني الواقع و الطموح، جريدة صوت الشعب، 3 مارس 2014.  15
ترصيح عبد املجيد الزار رئيس االتحاد التونيس للفالحة و الصيد البحري بتاريخ 30 جانفي 2019  16

17 Revue stratégique sur : la sécurité alimentaire et nutritionnelle en Tunisie ; Institut Tunisien des Etudes Straté-
giques ; ProgrammeAlimentaire Mondial ; décembre 2017.

باجي عكاز  م. س. ، األمن الغذايئ التونيس بني أزمة هيكلية الفالحة ومنافسة أوروبية غري متكافئة، موقع نواة، 21 ماي 2018.  18
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املصدر:أرقام وزارة الفالحة واملعهد الوطني لإلحصاء
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الباب األول
استغالل الموارد المائية في 

أفق التغيّر المناخي
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.Système hydraulique de la Tunisie à l’horizon 2030 ; Institut National des Etudes Stratégiques, janvier 2014 :املصدر
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لطاملا مثّلت وفرة املياه عامال حاسام يف تشّكل الخارطة الفالحية يف تونس عرب التاريخ. فقد أفرز التوزيع الالمتكافئ 

للموارد املائية تخّصًصا طبيعيا وفق الجهات املناخية، كام أفرز مامرسات فالحية واجتامعية وتجارية مخصوصة، أثّرت 

منذ أمٍد يف منط العيش املحيّل )شبه البداَوة، التنظيم االجتامعي والنظام الغذايئ(.

وعليه، نالحظ تخّصص واحات الجنوب يف إنتاج التمور ، فيام وفّرت تالل الشامل الحبوب وتركّزت زراعة الزياتني يف 

وسط البالد. أّما غراسة األشجار املثمرة وزراعة الخرضوات، فهي تتواجد حيثام سمحت بذلك وفرة املياه ونوعية الرتبة. 

رغم املناخ الصعب، يتكيّف املزارعون عرب مامرسة فالحة معيشيّة متنّوعة تُوائم قدر اإلمكان بني غراسة األشجار املثمرة 

وتربية املوايش وزراعة الخرضاوات والحبوب، وتكون مرفوقة يف أغلب الحاالت بالصيد البحري أو استغالل الغابات.

يف إطار السعي »لعرصنة« الفالحة وتحقيق أقىص ما ميكن من األرباح، دفعت السياسة الفالحية االستعامرية هذا 

التخّصص إىل أقصاه. فأفسحت الفالحة املعيشية املتنوعة املجال للفالحة األحادية. ففي شامل رشق البالد، تحديدا يف 

شبه جزيرة الوطن القبيل، عمل االستعامر عىل تكثيف زراعة  القوارص التي جلبها املورسكيون. إذ انترشت عىل نطاق 

واسع من طرف املستعمرين، ثّم شجعتها السلطات التونسية بعد االستقالل عرب مختلف السياسات العمومية الالحقة. 

تجدر اإلشارة إىل أن  زراعة القوارص بالوطن القبيل متتد عىل 70% من املساحات الجملية لهذا النمط اإلنتاجي1 أي 

مبعدل 19.000 هكتار من الغراسات، أي ما يعادل نصف املساحة السقوية  بالوالية، وتستأثر ب 80% من اإلنتاج 

الوطني من القوارص2. وينجّر عن هذا النمط من االستغالل استهالك كميات ضخمة من املياه تدفعنا إىل التساؤل 

عن مدى دميومة هذا املنوال. ألنّه برزت، منذ الستينات، عّدة مؤرشات تدّل عىل نقص املياه خاصة مع ارتفاع ملوحة 

املياه الجوفية.

بدعم من البنك الدويل، تّم إنجاز مركّب هاّم لتجميع ونقل مياه األمطار من أقىص شامل تونس إىل الوطن القبيل. 

املياه  الترصّف يف  انعكاسات سياسة  بتقييم رسيع يشمل فحص  املقال  سنتطرق إىل هذا املرشوع، وسنقوم يف هذا 

املتبّناة يف إطار لربلة االقتصاد التونيس وتطويعه وفقا لحاجيات السوق الدولية .كام سنبحث يف جدوى سياسة تشجيع 

زراعات القوارص وتصديرها عىل ضوء الكميات الهائلة من املياه و »املياه االفرتاضية«، التي يستهلكها هذا النشاط 

وكالة النهوض باالستثامرات الفالحية، تقديم القطاع عىل موقها الرسمي  1
املعهد الوطني لإلحصاء  2

حقيقة المعادلة المستحيلة. مياه الشمال 
وربحيّة قطاع القوارص
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الهائل عىل األوضاع االقتصادية واالجتامعية لسكان املنطقة، وخصوصا يف  الفالحي نظرا لتأثري هذا االستهالك املايئ 

الشامل.

الشامل الغريب، برج مياه تونس  .1

تُجمع كل التقارير املؤّسساتية أن الوضع املايئ يف تونس يبعث عىل القلق. إذ بلغ البلد مستوى اإلجهاد املايئ سنة 

1994 مبوارد متوفرة تعادل 532 مرت مكّعب سنويا للفرد الواحد. ويتوقع أن ينخفض هذا املنسوب إىل 360 مرت مكّعب 

سنة 2030 وإىل 150 مرت مكّعب سنة 32050. نتحدث هنا عن إمكانات مائية متواضعة جدا علام وأن ربعها متأيت من 

موائد جوفية غري متجددة. أما املوارد املتجددة فهي  بصدد التقلص بدورها نتيجة التغرّي املناخي4. نالحظ أيضا تدهورا 

املبيدات  الصناعية واستعامل  األنشطة  الناجم عن  املوارد  امللوحة وتلوث  ارتفاع نسب  املياه بسبب  واضحا لجودة 

واألسمدة الكيميائية يف قطاع الفالحة.

من ناحية أخرى، تعاين تونس من توزيع غري متوازن للموارد املائية بني شامٍل يتمتع بنسب أمطار تتجاوز تساقطاتها الـ 

400 مم وجنوٍب تكاد تنعدم فيه التساقطات. فأكرث من ثلث البلد ال تتجاوز فيه نسبة تساقطات األمطار املائة مليمرت 

3 La problématique de l’Eau ; Institut National des Etudes Stratégiques ; Tunis ; 2017.
4 Ben Boubaker H. , Benzarti Z. et Henia L. ; Les ressources en eau de la Tunisie : contraintes du climat et pres-
sion anthropique ; Eau et Environnement ; Tunisie et Milieux méditerranéens ; Paul Arnould et Micheline Hotyat )dir.( 
; ENS Editions, 2003. 

Ben Boubaker H. , Benzarti Z. et Henia L. ; Les ressources en eau de la Tunisie : contraintes du climat et pression anthro-  املصدر:
 pique ; Eau et Environnement ; Tunisie et Milieux méditerranéens ; Paul Arnould et Micheline Hotyat )dir.( ; ENS Editions,

  .2003



الباب األول: استغالل املوارد املائية في أفق التغيّر املناخي

37

سنويا. هذا باإلضافة إىل تواجد عوامل أخرى تزيد يف احتداد أزمة املياه كارتفاع نسبة التبّخر، نتيجة شّدة اإلشعاع 

الشميس، وارتفاع درجات الحرارة وهبوب الرياح الجافة. يف الواقع، ال يسّجل سوى أقىص الشامل )ما يعادل 3% من 

الرتاب التونيس( فائضا يف موازنته املائية وميثّل بذلك »الربج املايئ« للبالد. أّما باقي املجال الرتاب فيشكو من نقص يف 

املياه يحتّد كلاّم توّجهنا جنوبا5.

ميثل وضع اآلليات والبنى التحتية الُفضىل لتجميع املياه والترصف فيها والتحكم يف استهالكها يف جميع مناطق البالد 

من األولويات املطلقة لتونس يف هذه الظروف. خصوصا فيام يتعلق مبياه أمطار الشامل التي من شأنها أن تغطي جزًءا 

من العجز املايئ رشيطة أن يتّم الترصف فيها بحكمة. »إذ يوفّر الشامل، ُمَمثاًّل يف أحواض وادي مجردة ووادي مليان 

والوطن القبيل، معّدل  1.230 مليون مرت مكّعب سنويا، أي ما يقابل 46% من اإلمكانات الجملّية للمياه السطحية«6. 

التي  الفائضة إىل الجهات  الكميات  إًذا بالرتفيع يف إمكانيات تعبئة مياه األمطار وتخزينها، وبتحويل  الرهان  يتعلّق 

تشهد نقصا يف املوارد املائية. ومن املفرتض أن يتّم توزيع هذه املوارد الثمينة مبا يحّقق انعكاسات اجتامعية واقتصادية 

إيجابية عىل الناس، و خصوصا عىل فئة الفالحني بصفتهم أكرب املترضرين من هذا النقص، علام وأّن القطاع الفالحي 

ميثّل املستهلك األول للموارد املائية.

مرشوع مياه الشامل وتحويل املوارد املائية  .2

لتجميع مياه األمطار، وضعت تونس سنة 1975 مخططا مديريا للمياه. وتوّجهت سنة 1977 للبنك الدويل من أجل 

الحصول عىل دعم لدراسة وإنجاز »املرشوع املندمج بسيدي سامل«7. يتكّون هذا املرشوع حسب تقرير البنك الدويل 

من خمسة أجزاء.

تشييد سّد بطاقة استيعاب تبلغ 550 مليون مرت مكعب؛ 	 

محطة كهرومائية  تقّدر بـ 25 ميجاوات؛	 

قنال ربط بطول 126 كيلومرت لنقل املاء إىل تونس العاصمة والوطن القبيل؛ 	 

شبكات رّي وترصيف وطُرقات وبنى تحتية أخرى مرافقة ملرشوعان فرعيّان مختلفان، وهام تستور ومجاز 	 

الباب )5.200 هكتار( والوطن القبيل )5.400 هكتار( ؛

أشغال استصالح غراسات القوارص يف منطقة الوطن القبيل وبناء شبكة ثالثية للتوزيع متتد عىل 935 هكتار 	 

إلمتام شبكة الرّي.

إًذا، وحسب هذا املخطّط، تكون وجهة مياه الشامل  تونس العاصمة والوطن القبيل. يشري التقرير كذلك إىل أنه سيتّم 

استعامل هذه املوارد لرّي قرابة 10.000 هكتار يف مناطق تستور/مجاز  الباب والوطن القبيل وإنقاذ الـ 6.000 هكتار 

من بساتني القوارص وتحسني اإلنتاج الفالحي عىل مساحة 32.800 هكتارا  وتزويد املنشآت الصناعية التي متتّد عىل 

الساحل باملياه العذبة واحتواء الفيضانات املمكنة لوادي مجردة وتوليد الكهرباء.

تتضح لنا سياسة توزيع املوارد املائية للدولة عرب هذا الخيار املتمثل يف إنقاذ بساتني القوارص وتدعيم زراعة الخرضاوات 

نفس املصدر  5
6 Neubert S. zt Benabdallah S. ; La réutilisation des eaux usées en Tunisie, Institut Allemand de développement 
; 2003.
7 Document de la Banque Mondiale ; Tunisie, Projet Intégré de Sidi Salem ; Rapport N°1215-TUN ; Départe-
ment des projets, Bureau régional Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord ; mai 1977.
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والجنوب  للوسط  املياه  بتوجيه  يتعلّق  فاألمر ال  الساحل.  والسياحة يف  الصناعة  نجدة  و  وادي مجردة  والفواكه يف 

لتقليص العجز املايئ يف املناطق األكرث جفافا، كام ال يتعلّق بفكرة االقتصاد يف مياه األمطار لفائدة املناطق الداخلية 

والرشوع يف تحلية مياه البحر لتزويد املناطق الساحلية. و بالتمّعن يف هذا املقتطف من تقرير البنك الدويل تصبح 

أهداف املرشوع الحقيقية جليّة:

»هذا املرشوع بطابعه املندمج يدّر عديد الفوائد املختلفة، ال سيام عىل املستوى الفالحي. يكون ذلك جزئيا عرب تجهيز 

مساحات سقوية إضافية )تستور ومجاز الباب والوطن القبيل(، لكّن االنعكاس األبرز لهذا املرشوع يتمثّل يف توفري 

إمدادات منتظمة من مياه الرّي يف فصل الصيف للمناطق املعنّية، ماّم سيمّكن من إنجاز زراعات مكثّفة يف حوض 

وادي مجردة  دون مخاطر مرتبطة بنقص املياه يف سنوات الجفاف. كام سيكون لتضاعف اإلنتاج انعكاس إيجاب عىل 

القوارص والفواكه والخرضوات  إنتاج  استقرار  الفالحّيني عالوة عىل  العامل  للعائالت و  بالنسبة  التشغيلية  الوضعية 

ة للتصدير. هذا باإلضافة إىل انخفاض استرياد اللفت السكري والبذور الزيتية والحليب  املبّكرة، خصوصا تلك املَُعدَّ

ومشتقاته، وهو ما سيمّكن تونس من تحقيق التوازن بني صادراتها ووارداتها الفالحية يف السنوات التي تسّجل نسب 
هطول أمطار ضعيفة أو تلك التي تكون فيها األوضاع املناخية مواتية.«8

إًذا كام يتّضح من هذا املقتطف، فإّن الهدف الحقيقي الذي يفرس هذا الخيار هو انتهاج سياسة تتطلّع أساسا للتصدير، 

ال لتحقيق اكتفاء السوق املحيل كأولوية، وإىل دعم غراسات القوارص. ميثّل هذا االستثامر خياًرا مكلًفا بالنسبة للدولة، 

القوارص  لقطاع  املمنوحة  األولوية  هذه  وقد شجعت  إنجازه.  يف  التقدم  أجل  من  للتداين  تلتجئ  أنها  اعتبار  عىل 

ه للتصدير. وساهمت  الفالحني عىل تعويض زراعتهم التقليدية بأشجار الربتقال، وتحديدا نوعية املالطي التونيس املوجَّ

نفس املصدر  8

 Document de la Banque Mondiale ; Tunisie, Projet Intégré de Sidi Salem ; Rapport N°1215-TUN ; Département des :املصدر
.projets, Bureau régional Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord ; mai 1977
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إجراءات أخرى يف توسيع بساتني القوارص وتكثيفها، من بينها القروض املسداة إىل الفالحني واالمتيازات واملنح.

تّم الحقا تدعيم مركّب مياه الشامل بعديد السدود والبحريات االصطناعية ومحطّات الربط. وقد امتّدت هذه البُنى 

إىل املناطق الساحلية الجنوبية لتصل إىل مدينة صفاقس، القطب االقتصادي الثاين بالبالد. يف النظام املايئ التونيس، ميثّل 

هذا املركّب »محور التحويل األسايس الذي يربط سدود مجردة وسدود إشكل وأقىص الشامل بتونس الكربى والوطن 

القبيل بالسواحل الرشقية للبالد. وميّكن تحويل هذه املوارد من تلبية الحاجيات املتنامية من املاء الصالح للرشاب 

ومياه الرّي، كام تُستَخدم لتحسني جودة املاء لجهة نسبة األمالح )3 إىل 4 غرامات/لرت( عرب خلطها مباء بحرية إشكل 

منخفضة امللوحة )1 غرام /لرت(. متتّد هذه الُبنية املائية، التي تتوىل إدارتها الرشكة العمومية SECADENORD، عىل 

مسافة 120 كم وتغطّي جزئًيا، عالوة عىل حاجيات تونس الكربى من املياه، حاجيات مدينة سوسة واملنستري واملهدية 

وصفاقس عرب إمدادات الرشكة الوطنية الستغالل وتوزيع املياه«9. إًذا يتمُّ توجيه مياه الشامل اليوم إىل املدن الكربى 

الساحلية، أي إىل املناطق األقّل جفافا والتي تستأثر بنصيب األسد من التنمية. وهي كذلك املدن التي تسجل أعىل 

نسب الكثافة السكانية نظرا لتدفق النازحني من املناطق الريفية يف اتجاه التجمعات السكانية الحرضية.

مّكنت جهود تعبئة املياه السطحية من االستجابة لحاجيات الرّي و املاء الصالح للرشاب يف الشامل والسواحل إىل 

سنوات  توايل  نتيجة  اليوم  مختٌَل  التوازن  هذا  أّن  إاّل  العجز10.  سنوات  خالل  حتى  وذلك   ،2000 سنة  بداية  حدود 

الجفاف وتنامي الطلب. ولتهرّم البنية التحتية دور كبري كذلك يف فقدان كميات كبرية من املياه من جراء كرثة األعطاب 

9 Système hydraulique de la Tunisie à l’horizon 2030 ; Institut National des Etudes Stratégiques, janvier 2014.
نفس املصدر  10

 .Hénia L. )dir.( ; L’Atlas de l’eau en Tunisie ; FSHS ; Tunis ; 2008 :املصدر
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والترسيبات طوال اإلمدادات، باإلضافة إىل ظاهرة تراكم الرواسب الطينية يف السدود. سّجل مثال كل من سّدي سيدي 

سامل ومالق تباعا ترّسبات للطمي تعادل 25% و51% من حجم التعبئة. وتجدر اإلشارة اىل أّن معدل ترسب السدود 

يبلغ 18,6% عىل املستوى الوطني 11.

نظرا لواقع نقص املياه اليوم يف الشامل والجنوب، منع منشور صادر عن وزارة الفالحة منذ 2016 رّي الخرضوات من 

مياه وادي مجردة يف الوطن القبيل وباقي جهات الشامل )والية منوبة و والية أريانة(. وحدها غراسات األشجار املثمرة 

مل يشملها املنع، فرنى مجدًدا كيف أن غراسات القوارص تتمتع باألولوية...

ما الحكمة من تشجيع انتاج القوارص؟  .3

كثرية هي املجهودات التي تّم القيام بها من أجل تطوير البنية التحتية املائية يف تونس من أجل مالمئة تقنيات الرّي، 

لكن مل تتّم يوما مساءلة ِوجهة هذه املوارد. يف واقع يتّسم باإلجهاد املايئ والعجز الغذايئ، تُساهم الخارطة الفالحية 

بشكل كبري يف ترشيد االستهالك ويصبح اقتصاد املاء عنرصا محددا يف تحديد املنتَجات والنوعيات التي يجب تشجيعها 

أو القطع معها. بناًء عليه، يجُدر بنا طرح السؤال التايل: هل يجب أن تواصل تونس إنتاج القوارص يف الوطن القبيل؟

فائض اإلنتاج والسوق أ.   

يتّم رّي  القوارص. منذ 2016  إنتاج  تُستَغلُّ يف  القبيل  الوطن  السقوية يف  كام أرشنا أعاله، فإن 50% من املساحات 

غراسات القوارص دون غريها من الزراعات، أي عىل حساب الخرضوات والبقول. فرغم نقص املياه ال ينفّك حجم إنتاج 

القوارص يتطّور من سنة ألخرى. وقد ناهز 560.000 طن سنة 2107 رغم أّن تونس ال تنجح يف تصدير سوى قسط 

ضئيل منه )أنظر الرسم البياين( 12.

نفس املصدر  11
12 Un regard sur le marché mondial et tunisien des agrumes  ; Note de veille de l’Observatoire National de l’Agri-
culture ; ONAGRI ; 2018..

 Un regard sur le marché mondial et tunisien des agrumes  ; Note de veille de l’Observatoire National de l’Agriculture ;:املصدر
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رغم استقرار حجم القوارص املصّدرة عىل مدى العرش سنوات األخرية، إاّل أنّنا نالحظ أّن اإلنتاج تطّور بنسبة 55% يف 

نفس الفرتة. مل تتجاوز نسبة التصدير سنة 2016 الـ 5% من إجاميل اإلنتاج. يف الواقع، تُعترب هذه النسبة ضئيلة جدا 

مقارنة  مبجهودات الحفاظ عىل تنافسية الربتقال املالطي التونيس يف السوق العاملية ونحن بذلك بعيدون جدا عن 

مستوى الـ 50.000 طن/لسنة 2001 الذي حّددته اإلسرتاتيجية التنموية سنة 131991. يف الواقع مل يصل حجم تصدير 

القوارص لـ 30.000 طن، بل نالحظ تواصل نسقه التنازيل )14.346 طن سنة 2018(. بذلك تحتل تونس املرتبة 46 عىل 

مستوى السوق العاملي بنصيب ال يتجاوز 0,1%.

عىل مستوى السوق املحلية، يتسبب تنامي العرض يف انخفاض األسعار خصوصا بالنسبة للربتقال املالطي الذي سجلت 

اسعاره انخفاضا بـ 33% ما بني 2016 و2017، يف الوقت الذي ال تنفّك فيه نفقات اإلنتاج ترتفع نتيجة ارتفاع أسعار 

املُدَخالت املستورَدة والكهرباء. نتيجة لذلك مل يُعد صغار ومتوسطي الفالحني قادرين عىل مجاراة النسق ويأسفون 

إلرتهانهم لهذا املنتَج. يؤكّد عديد الفالحني الذين تّم استجوابهم يف إطار هذه الدراسة عىل رغبتهم يف تنويع إنتاجهم، 

وملا ال العودة إىل زراعة الخرضاوات بغاية تطوير مداخيلهم، لكّن منع رّي هذه الزراعات يحول دون ذلك ومل يرتك 

لهم خيارا.

ميكن أن يتهيّأ لنا أّن ُضعف حجم صادرات القوارص تُقابله أسعار بيع استثنائية عىل مستوى السوق الدولية التي 

الرسوم  لكّن  الغذايئ.  التجاري  امليزان  تعديل  بغاية  السلطات  املستغلة من طرف  املزارعني  ترّبر تضحيات  أن  ميكن 

البيانية التالية تتيح لنا مقارنة املنتجات األساسية الفالحية التي تصّدرها تونس من الناحية الكّمية والنوعيّة. فإن كانت 

الذي يسّجل بدوره  القوارص  البحرية هاّمة، فهذا ال ينسحب عىل قطاع  الزيتون واملنتجات  التمور وزيت  عائدات 

13 Zekri S. et Laajimi A. ; Etude de la compétitivité du sous-secteur agrumicole en Tunisie ; Le futur des échanges 
agroalimentaire méditerranéens, les enjeux de la mondialisation et les défis de la compétitivité ; Zaragosa ; CIHEAM ; 
Cahiers Options Méditerranéennes N°57 ; 2001..
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عائدات متواضعة جدا. فقيمة الطّن الواحد من  الربتقال التونيس يف السوق العاملية تعادل 561 دوالرا مقارنة بالربتقال 

اإلسباين الذي تبلغ قيمته 960 دوالرا للطن الواحد أو طّن الربتقال املغرب الذي يباع بـ 596 دوالر14.

ملّخص القول: يف الوقت الذي تشّجع فيه الدولة قطاع القوارص وتعطيه األولوية املطلقة، حتى يستأثر بنصف األرايض 

السقوية يف الوطن القبيل وكذلك جّل موارد الرّي املتأتية من الشامل منذ ثالث سنوات، نالحظ أّن هذا املنتوج التونيس 

يباع يف السوق العاملية بأبخس األمثان و ال يستأثر اال بحصة 0.1 باملائة من السوق العاملي. فقد وفّر إنتاج القوارص 

21 مليون دوالر سنة 152017، وبلغت يف املقابل قيمة املواد الغذائية املستورَدة 1.3 مليار دوالر يف نفس السنة. فبلغ 

بذلك عجز امليزان الغذايئ 886,2 مليون دينار، أي مبا يعادل 8,8% من عجز امليزان التجاري16.

»املاء االفرتايض« الذي تحتويه القوارص ب.   

كان الخبري يف علم الجغرافيا الربيطاين جون أنتوين أّول من استخدم مصطلح املاء االفرتايض لتبيان كميات املياه التي 

تتحول من منطقة إىل أخرى عرب تداول مختلف املنتجات يف األسواق العاملية. ليس املجال سانحا لإلطناب يف التعريفات 

املختلفة ملناهج قياس كّميات املياه االفرتاضية، لكّننا نرى أنه من املهّم االرتكاز عىل هذا املفهوم يك تكتمل الصورة 

فيام يتعلق بتوزيع مياه الشامل والترصّف فيها. وذلك بالنظر إىل حجم االنتاج والتصدير وكميات مياه الرّي الالزمة 

لذلك واملحتواة افرتاضيا يف القوارص.

حسب موقع »waterfoodprint.org« يستهلك انتاج الربتقالة الواحدة 80 لرتا من املاء، أي أنّه يتعنّي توفري قرابة 560 

لرتا من املاء إلنتاج كيلوغرام واحد من الربتقال. بلَغ إنتاج تونس من الربتقال سنة 2017 قرابة 560.000 طّن، استهلكت 

ما ال يقل عن 313،6 مليون مرت مكّعب من املاء. ويف نفس السنة أعلنت كتابة الدولة املكلفة باملوارد املائية17 إّن 

ر بـ 944 مليون مرت مكّعب مقابل معّدل ناهز 1.400 مليون مرت مكّعب خالل الثالث سنوات  »مخزون السدود يُقدَّ

املنرصمة )...( فيبلغ املخزون الحايل لسّد سيدي سامل، وهو أكرب سّد يف تونس، قرابة 195 مليون مرت مكّعب وال تتجاوز 

نسبة امتالئه 36%. وقد ساهم بـ 137 مليون مرت مكّعب هذه السنة من مجموع املياه املَُخزَّنة يف الوقت الذي يبلغ 

فيه املعدل السنوي 625 مليون مرت مكّعب«.

تُبنّي مقارنة كميات املياه املستهلَكة إلنتاج القوارص بحجم املوارد املائية السطحية التي تتمكن تونس من تجميعها 

هول »االستثامر املايئ« يف هذا املنتوج. وذلك رغم مردوديته املتدنّية بالنسبة للفالحني وللدولة عىل حد سواء، ورغم 

14 Un regard sur le marché mondial et tunisien des agrumes  ; Note de veille de l’Observatoire National de l’Agri-
culture ; ONAGRI ; 2018..

املعهد الوطني لإلحصاء  15
16 Déclaration du secrétaire d’Etat chargé des ressources hydrauliques Abdallah Rabhi, 6 juin 2017.

نفس املصدر  17
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قدرته التشغيلية الضعيفة مقارنة بأنشطة فالحية أخرى وكلفة تخزينه ونقله العالية. خصوصا وأّن القوارص متثّل ماّدة 

ثانوية يف النمط الغذايئ التونيس ويتّم إنتاجه، كام هو واضح، بكميات فائضة عن الحاجة. 

يف هذه الظرفية التي تتّسم بعجز هيكيل يف امليزان الغذايئ تتخذ هذه األرقام منًحى ُمفزعا. فام يقابل ثلث مياه سّد 

سيدي سامل تُستعمل فقط لرّي القوارص، يف الوقت الذي يتضاعف فيه حجم الواردات الغذائية )الحبوب واللحوم...( 

التونيس. إذ قامت تونس خالل سنة 2017 بتصدير 26.000 طن من  الوقت كلفتها عىل االقتصاد  وترتفع يف نفس 

القوارص، أي ما يعادل 14.560 مليون مرت مكّعب من »املاء االفرتايض«، دون أن يكون لذلك أّي أثر عىل تغطية عجز 

امليزان الغذايئ.

تشري خامتة إحدى وثائق العمل الصادرة يف شهر أفريل 2015 عن املرصد الوطني للفالحة إىل أنّه خالل الثامين سنوات 

املنرصمة »ما فتئ العجز الغذايئ يتنامى ليبلغ 1.380,5 مليون دينار سنة 2014 مقابل 425,4 مليون دينار سنة 2007 

)...(. تقودنا هذه املؤرشات إىل رضورة أن منعن التفكري يف التوجهات املستقبلية لضامن األمن الغذايئ يف إطار مقاربة 

مستدامة )…(. عىل املستوى العاملي، طفت عىل السطح رهانات مستجّدة يف عالقة بعدم استقرار السوق العاملية 

خاصة بالنسبة للحبوب والزيت النبايت حيث متثّل الواردات جزًءا هاما من االستهالك. )...( يف النهاية، تبنّي التغرّيات 

املسّجلة يف تطّور امليزان التجاري ظاهرة االرتهان لألسواق الدولية الذي يشّكل مصدر قلق، نظراً لتأثريه عىل املالية 

العمومية.«

تقريبا 6.141.154  االفرتاضية واستوردت  املياه  يعادل 1.397.704 مرت مكّعب من  يف عام 2013، صّدرت تونس ما 

مرت مكّعب يف شكل قمح وشعري وذرة وبطاطا18. تتيح لنا هذه األرقام متثّل الهامش املتاح للبالد التونسية للترصف 

يف مواردها املائية، مبا تحافظ به عىل سيادتها الغذائية وتحّد من االرتهان لألسواق الدولية. فكلام نُدرت املوارد، كلام 

كان من املُملّح عىل السلطات ترشيد استخدامها مبا يساهم يف املقام األول يف تحسني الظروف االجتامعية واالقتصادية 

للسكان املحلّيني وهو ما ال يحدث تقريبا يف تونس.

يف هذه األثناء، يف سوق املواد الغذائية املحيّل ، أّدى الحظر 

املفروض عىل رّي الخرضاوات إىل انخفاض العرض. وكان لذلك 

عىل  الحظر  متديد  مع  الخرضوات.  أسعار  عىل  مبارش  تأثري 

الرّي خالل حملة 2018-2017، استمرت األسعار يف االرتفاع 

)بني جانفي 2017 وجانفي 2018: ارتفعت أسعار الطامطم 

بنسبة 9,7% والبطاطا بنسبة 53,10% والفلفل الحار بنسبة 

44,58% والبصل الجاف بنسبة 45,33%(19. ويعاين املواطن 

التونيس حالياً من نسبة تضّخم تبلغ 7,7%. وحسب املعهد 

الوطني لإلحصاء، تعود أسباب هذا التضخم أساسا إىل ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية بنسبة 9,3% والنقل بنسبة %9,6.20

18 Benalaya A. et al. ; Eau Virtuelle et Sécurité Alimentaire en Tunisie : du Constat à l’Appui au Développement 
)EVSAT-CAD( ; Ecole Supérieure d’Agriculture de Mogren et Centre de Recherche pour le Développement International 
; 2015.

19  أرقام السوق الجملة ببرئ القصعة
املعهد الوطني لإلحصاء  20

أسعار بعض املنتوجات الفالحية يف السوق املحلية

املصدر: أرقام السوق الجملة ببرئ القصعة
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تتّضح اليوم كارثية االختيارات التي تّم تبّنيها يف السبعينيات. تلك املستندة إىل نظرية امليزات املقارنة لجهة إمكانية 

حصول التونسيني عىل غذاء صحي بأسعار معقولة.

الخامتة  

ميّكن ُمركّب مياه الشامل الضخم من تجميع كّميات ال بأس بها من املياه السطحية يف املنطقة الوحيدة التي تسّجل 

فائضا مائيا  يف تونس. وقد سمحت هذه البُنية التحتية املتشّعبة، والقدمية، إىل حّد اليوم بإمداد الساحل باملياه العذبة 

هة لالستهالك املنزيل والفالحة والصناعة والسياحة. فقد مثّل أداًة أساسية لتطبيق منوال التنمية التونيس عىل  املوجَّ

مدى األربعني سنة املاضية. غري أّن هذا املنوال أثبت فشله وأّدى إىل اختالل جهوي عميق وتبعية لألسواق الدولية 

ومعّدالت بطالة عالية جًدا وهشاشة يف أوضاع  الفالحني و ارتفاعا ألسعار املواد الغذائية.

ما تزال املزايا التي وعد بها البنك الدويل يف تقريره لتقديم مرشوع مركّب سيدي سامل بعيدة عن التحقيق:

اإلمداد مبياه الرّي والرشب غري منتظم. إذ ال تتمّكن سوى املساحات املغروسة أشجارا مثمرة من الحصول عىل 	 

للمياه مصدرا  املتكّرر  االنقطاع   القبيل. وقد أضحى  الوطن  كٍُل من وادي مجردة ويف  املائية، وذلك يف  املوارد 

لالضطرابات االجتامعية، خاّصة يف املناطق االمدادية منه.

الحجم 	  واملتوسطة  الصغرية  املستغالت  فقدت  القوارص،  عىل  الكيّل  واالعتامد  املعيشيّة  الفالحة  اضمحالل  مع 

ربحيّتها وارتفعت تكاليف اإلنتاج بحّدة يف ظّل ركود أسعار البيع يف األسواق املحلية والدولية.

من أجل التموقع يف السوق الدولية، راهنت تونس عىل اعتامد أسعاٍر تنافسية جداً عىل حساب الفالحني، دون أن 	 

يؤدي ذلك إىل ارتفاع حّصتها من تلك السوق. إن اإليرادات الناتجة عن تصدير القوارص ضئيلة جدا مقارنة بغريها 

من املنتجات، وال سيام مقارنة باالستثامر املايئ الباهظ الذي متثّله.

تأثري هذا املرشوع عىل امليزان الغذايئ ال يكاُد يُذكر. بل إنّه فاقم العجز من خالل  تحويل املياه إىل منتوج غري 	 

مربح.

نجاعته عّدة مرات )2000، 2003، 	  بالفعل عدم  املركب  أظهر  الفيضانات واحتوائها،  لجهة قدرته عىل مجابهة 

.)2011 ،2007

وفقاً للتوقّعات العلميّة، يتّجه املناخ التونيس اىل الجفاف، وسيتعرّض تدريجياً لتقلّبات جوية وجفاف أشّد. يبدو أّن 

السلطات العمومية عىل بيّنة بهذا األفق الذي تواتَر ذكره يف عديد الدراسات والتقارير املؤّسساتية، ولكن من الواضح 

أن املخاطر املناخية مل تُؤَخذ عىل محمل الجّد يف السياسات العمومية املتعلّقة بالترصف يف املوارد املائية. وبينام تُبَذل 

ة للرفع من إمكانيات تعبئة مياه أمطار الشامل، ال يُطَرح أّي تساؤل حول جدوى ِوجهتها. يبدو أّن مياه  جهوٌد جمَّ

الشامل ستستمّر  يف تزويد املناطق الساحلية ورّي القوارص عىل الرغم من عدم فعالية هذا الخيار التنموي وانسداد 

آفاقه.

إّن تأثري سياسة تشجيع الفالحة التصديرية كاريث عىل املالية العمومية وعىل صغار ومتوسطي الفالحني واملستهلكني 

هة نحو السوق املحلية ومراجعة  املحلّيني عىل حد سواء. ولذا فقد أصبح من املُملِّح اليوم العودة إىل فالحة متنّوعة ُمَوجَّ

عة وإعادة النظر يف أمناط اإلنتاج حتى تتمكن  التفكري يف توزيع املياه املَُجمَّ تها. كذلك إعادة  الخارطة الفالحية برُمَّ

إنتاج  للحّد من  برنامج  أّي  بعد وضع  يتّم  مل  ذلك،  الناس. ومع  إطعام  املتمثّل يف  األصيل  لعب دورها  الفالحة من 
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القوارص وتوجيه املياه إىل املنتوجات االستهالكية األساسية وتكييف الفالحة التونسية مع التغرّي املناخي الذي سيؤثّر 

عليها عاجال أم آجال.

باإلضافة إىل ذلك، بدأ سّكان مناطق الشامل املنِتجة للموارد املائية بالتشكيك يف جدوى قرارات السلطة األحادية21 

والقاضية بتحويل املياه وحرمان الفالحة املعيشية املحلية منها. ويثري هذا املوضوع قلق معهد الدراسات االسرتاتيجية 

الذي يؤكّد يف تقريره عن املوارد املائية يف أفق عام 2050 » ال يشري قانون املياه إىل أحكام استثنائية للتعامل مع ظاهرة 

الجفاف. تتطلّب آفاق العجز الهيكيل والدوري من املياه وضع اسرتاتيجيات وقائية وإجراءات للحد منها. كام يتطلب 

ذلك تطوير آليات التحكيم وتسوية النزاعات للتوفيق بني االستخدامات والحفاظ عىل القيمة االجتامعية واالقتصادية 

للمورد«22. إّن إمكانية انفجار نزاعات حول املاء واردة جدا وتُعدُّ من املخاطر العالية التي تهّدد تونس يف املستقبل.

تلعب هذه املشاريع املَُموَّلة من املؤسسات املالية العاملية، والتي تستجيب ملنطق التبادل الحّر ، دورا محوريا يف ربط 

. و قد تلت مرشوع مركَّب سيدي سامل مشاريع أخرى تستند  االقتصاد التونيس عىل املدى الطويل مبنوال تنموي ُمعنيَّ

جميعها إىل نفس املنطق، أال وهو نقل املوارد املائية من الشامل إىل الساحل وتشجيع املنتجات القابلة للتصدير. وقد 

ساهم البنك الدويل بشكل كبري يف كل هذه الربامج واملشاريع )انظر مقال: املناطق السقوية وزحف الفالحة األحادية 

الربحية(.

يف األثناء...  

تم إطالق مرشوع مياه الشامل سنة 1977. ويف نفس السنة اتخذت فرنسا أوىل اإلجراءات ضّد استعامل مادة األميونت 

)amiante( بعد أن ثبت باألدلّة الدامغة أّن هذه املادة متثّل تهديًدا للصّحة العمومية. فقبل عامني من ذلك، سنة 

1975، عرفت هذه الدولة فضيحة كربى متعلقة باستعامل مادة األميونت، أو الحرير الصخري، يف البناء، حيث تسبّب 

العلامء والباحثني واألطباء من جهة، ولوبيات  املبلّغ هرني برييزاتا )Henri Pézerat( يف إندالع حرب مفتوحة بني 

قطاع البناء وأصحاب براءات االخرتاع من جهة أخرى. وكان موضوعها مخاطر هذه املاّدة عىل سالمة العاّمل والصحة 

العمومية.

ومع ذلك، يشري هذا املقطع من تقرير البنك الدويل يف تقديم املرشوع، والذي يحّدد مكّونات مركّب مياه الشامل، 

أّن »شبكة التوزيع الباطنية ستتكّون من أنابيب من الخرسانة املسلّحة ترتاوح أقطارها بني 350 إىل 800 مليمرت ومن 
أنابيب ًصغرية من إسمنت األميونت )amiante( ترتاوح أقطارها بني 150 و300 مليمرت.«23

وبالفعل نتأكد من استعامل مادة األميونت عندما ندقّق يف »مشاريع االستثامر يف قطاع املياه« الالحقة »پبيزو 1« 

و »پيزو 2«24  التي أنجزت بني 2002 و2011 بتمويالت من البنك الدويل والوكالة الفرنسية للتعاون الدويل وبعض 

21 Stratégie Nationale sur le Changement Climatique. Rapport de la stratégie ; République Tunisienne. Ministère 
de l’Environnement ; GIZ ; Groupement ALCOR - TEC ; Octobre 2012.
22 La problématique de l’Eau ; Institut National des Etudes Stratégiques ; Tunis ; 2017..
23 Document de la Banque Mondiale ; Tunisie, Projet Intégré de Sidi Salem ; Rapport N°1215-TUN ; Départe-
ment des projets ; Bureau régional Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord ; mai 1977.
24 Agence Française de Développement ; Conseil d’Administration du 18 décembre 2008 ; République de Tunisie 
; Programme d’Investissement Sectoriel Eau ; NCO PISEAU ; 2018.
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تنظيف  أّن   ،2008 لسنة  للتعاون  الفرنسية  الوكالة  إدارة  مجلس  تقرير  عىل  باالطاّلع  نالحظ،  إذ  اآلخرين.  املانحني 

شبكات توزيع املياه من ماّدة األميونت قد حظَي بالكثري من االهتامم والقروض واملساعدة التقنيّة:

الدويل،  -البنك  الثالثة  املانحون  الربنامج، قّرر  »عىل ضوء ما سبق ذكره، ويف إطار تكييف اإلجراءات املعتَمدة لهذا 

البيئي  بالتقييم  يتعلّق  فيام  التونسية  القوانني  مع  يتامهوا  أن  للتنمية-  اإلفريقي  والبنك  للتنمية  الفرنسية  الوكالة 

لتنفيذ تدابري الحامية  التونيس بإعداد وثيقة إطارية  الجانب  تبًعا لذلك قام  الدولية.  واالجتامعي واملوافق للمعايري 

البيئية واالجتامعية )DCPES( التي قُدمت لالستشارة العمومية وتّم اعتامدها من طرف املانحني. وهي تحتوي عىل 

البيئية واالجتامعية )PGES(، ويشمل ذلك الكّف عن استخدام اسمنت  التي تتطلّبها خطة اإلدارة  جميع العنارص 
األميونت يف تونس.«25

بعد ثالثني سنة من الرشوع يف بناء مركّب مياه الشامل، انخرطت تونس يف إزالة مادة األميونت من شبكات التوزيع 

التي  البلدان  األثناء، طّورت  الفنية. يف  املانحني، وباالستعانة، مرّة أخرى، بخرباتهم ومساعدتهم  بتمويالت من نفس 

أنتجت وتاجرت باألميونت طوال عقود تقنيات إزالتها، وها هي اآلن تبيع خرباتها يف تنظيف البنى التحتية من هذه 

املاّدة الساّمة.

كانت القضيّة لتكون شبه عاديّة لو مل يلفت انتباهنا أنّه يف إطار نفس املرشوع »پيزو 2«، متّت إزالة األنابيب القدمية 

التي تحتوي عىل مادة األميونت. إاّل أنّه يف ذات الوقت تّم تركيب أنابيب جديدة يف مناطق أخرى، كام يبيّنه هذا 

املقتطف من وثيقة صادرة عن وزارة الفالحة واملوارد املائية، والتي تقّر فيها بإعطاء إذن مرشوط مبواصلة استعامل 

هذه املادة يف مرشوع »پيزو 2«. إذ »يُشرَتط عند استعامل األميونت يف مرشوع »پيزو 2« يف املناطق السقوية باملياه 

دة تَُقلُِّل من التأثريات عىل البيئة وعىل صّحة اإلنسان.«26 وقد استُعِملَت  التقليدية / الحرارية ]...[ تطبيق تدابري ُمَحدَّ

قنوات الرّي امللوَّثة هذه يف كٍل من واليات املهدية وتوزر وڨابس.

صدر سنة 2014 التقرير التقييمي ملرشوع »پيزو 2«، وهو يشري إىل عديد اإلخالالت واملخالفات كعدم امتثال املامرسات 

لرشوط االستعامل، وعدم أخذ االحتياطات الالزمة، إضافة إىل التعامل غري السليم مع أنابيب األميونت والتخلص من 

مخلّفاتها يف الطبيعة...

نفس املصدر.  25
26 Formation-sensibilisation en évaluation environnementale et sociale ; L’utilisation des conduites d’irrigation en 
amiante-ciment ; Ministère de l’environnement et du développement durable ; direction générale de l’environnement et 
de la qualité de vie ; mars 2015.



الباب األول: استغالل املوارد املائية في أفق التغيّر املناخي

47

املصدر: استقصاء حول املناطق السقوية املكثفة، الجمهورية التونسية، وزارة الفالحة و البيئة، اإلدارة العامة للدراسات والتنميو الفالحية، إدارة اإلحصائيات 

و الظرف اإلقتصادي الفالحي، اإلدارة الفرعية لإلحصائيات الفالحية، 2011
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التغيرات المناخية في تونس، بين المقاربات 
المؤسساتية وواقع الفالحين

تعّهدت تونس يف مؤمتر املناخ الحادي والعرشين )COP21( »بتخفيض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بنسبة %41 

بحلول عام 2030. وتكون نسبة 13% من هذا التخفيض مساهمة طوعية وغري مرشوطة، بينام سيتّم تعبئة النسبة 

املناخي«1. ويعرّب هذا  التغرّي  التكّيف مع  القدرات من أجل  التكنولوجيا وبناء  للتمويل ونقل  البالغة %28  املتبقية 

املسؤولية  نصيبها من  تحمل  بالده عىل  باريس عن عزم  التونسية يف  الحكومة  رئيس  لسان  الذي جاء عىل  التعهد 

واملساهمة يف الجهود العاملية ملكافحة ظاهرة االحتباس الحراري. إذ تّم وضع اسرتاتيجية وطنية متكاملة2، نرُشت يف 

أكتوبر 2012 بدعم من وكالة التعاون األملاين GIZ وتنفيذا التفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغرّي املناخ.

وتقّدم هذه اإلسرتاتيجية ثالثة سيناريوهات3 مختلفة مع تبيان آثارها وتقييمها يف منظور 2020 و2050:

1 Extrait de la déclaration du Premier ministre tunisien à Paris à l’occasion de la COP21, décembre 2015.
2 Stratégie Nationale sur le Changement Climatique. Rapport de la stratégie ; République Tunisienne. Ministère 
de l’Environnement ; GIZ ; Groupement ALCOR - TEC ; Octobre 2012.

نفس املصدر  3

 Stratégie Nationale sur le Changement Climatique, République Tunisienne - Ministère de l’environnement et :املصدر
la coopération allemande au développement GIZ, octobre 2012
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اإلسرتاتيجية املقتِصدة: مواصلة اتّباع منوذج تنمية أساسه النجاعة االقتصادية... »وعىل املستوى املناخي، يستند 	 

السيناريو عىل تواصل صورة »التلميذ النجيب« لدى املجتمع الدويل«.

للرتاب 	  واالجتامعي  الفضايئ  التوازن  إعادة  إىل  أساسا  تصبو  سياسة  انتهاج  عرب  االجتامعية:  للمسألة  األولوية 

التونيس مع اعتامد مقاربة مزدوجة ترتكز عىل التامسك االجتامعي والواقعية االقتصادية.

التطوع اإليكولوجي: اعتامد مقاربة استباقية مع أقلَمة التنمية االقتصادية واالجتامعية لهذا السياق الجديد.	 

مل تُعلِن الحكومة التونسية عن السيناريو الذي وقع عليه االختيار يف آخر املطاف. االّ أّن جملة الخيارات التنموية 

سيناريو  اختارت  بأنّها  االعتقاد  إىل  السياسات،  نفس  ملواصلة  نزوعها  اىل  باإلضافة  تقودنا،  املرصودة،  واالقتصادية 

االسرتاتيجية املقتِصدة رغم عدم نجاعتها عىل املدى املتوسط كام أثبتته مخرجات االسرتاتيجية الوطنية. يحيل هذا 

االختيار مستقبال إىل الحساسية املفرطة تجاه عدم استقرار سوق النفط وإىل الحاجة املاّسة للتكيّف مع التغرّي املناخي. 

يف كل الحاالت، يُفرتض إًذا أْن تتفاوض تونس يف مؤمتر املناخ عرب تسليط الضوء عىل احتياجاتها للتكيّف وعرض سياسة 

تعطي األولوية لحامية املجموعات األكرث تهميشا وتدعم القطاعات الحّساسة، ال سيام القطاع الفالحي. ااّل أّن واقع 

األمر مختلف عن ذلك، كام سرنى يف هذا املقال.

الالمساواة يف مواجهة التغرّي املناخي  .1

من املسؤول عن االحتباس الحراري؟ أ.   

اليوم وقد ثبتَت مسؤولية اإلنسان يف تسارع تغرّي املناخ، من 

املرشوع أن نتساءل: من ينبغي أن يتحّمل الديْن اإليكولوجي، 

الذي تحاول البرشية يائسة تسديده عرب تدابري تسعى لخفض 

االحتباس  ظاهرة  ومقاومة  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات 

الحراري؟

تحتلُّ تونس املركز 74 يف ترتيب الدول، وفًقا النبعاثاتها من 

ثاين أكسيد الكربون. وقد بلغت هذه االنبعاثات يف عام 2011 

حوايل 25.643 كيلو طّن. أي ما يعادل 0,8% من االنبعاثات 

العاملية يف نفس العام، أي أقل بكثري من دول مثل الصني أو 

الواليات املتحدة ، كام هو مبنّي يف الرسم البياين التايل4:

البعض من أكرب الدول املسبّبة للتلوث تدين لكوكب األرض 

بديْن ايكولوجي ضخم ألنها أفرطت عىل مدى عقود يف إطالق 

غاز ثاين أكسيد الكربون و استنفذت املوارد الطبيعية جزافا 

ودون أية قيود. وهي بذلك مسؤولة بشكل مبارش عن تسارع 

االحتباس الحراري العاملي وتأثرياته الكارثية عىل البيئة. عىل 

موقع أكتواليس، أطلس اإلحصائيات حول البلدان  4

املصدر: موقع أكتواليس، أطلس اإلحصائيات حول البلدان 
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ُر بـ 0,6 طن لكل ساكن، بينام تسبّبت بلدان مثل كندا والواليات  سبيل املثال، يف عام 1960 أطلقت تونس انبعاثات تَُقدَّ

املتحدة يف إطالق انبعاثات تعّد مبئات األطنان5.

رغم ذلك، عند تحديد مساهمة كّل دولة يف الجهد العاملي للحّد من االنبعاثات، تجاهلت املقاربة التي اعتمدها مؤمتر 

املناخ الديْن األيكولوجي املتخلّد بذّمة الدول املصّنعة وحّملت املسؤولية لدول مل تشارك يف السباق نحو التصنيع. 

ويعترب ذلك عفوا خالصا للدول الصناعية والرشكات متعددة الجنسيات مينحها إمكانية التملّص دون قيد أو رشط من 

املسائلة وجرب الرضر.وينضاف إىل انعدام التناسق يف معالجة مسألة الديون اإليكولوجية، عدم املساواة عىل مستوى 

املخاطر التي تتكبّدها البلدان بسبب تغرّي املناخ، كام سرنى يف الفقرة التالية.

التخفيف والتكّيف، ما هي التحّديات التي تواجه بلدان الجنوب؟ ب.   

]...[ يف  التخفيف  التخفيف والتكّيف. »يتمثّل  املناخي، أال وهام  التغرّي  للتعامل مع  الواقع، هناك إسرتاتيجيتان  يف 

محاولة كبح التطّور من خالل العمل عىل الحّد من مصدر اإلشكالية، أي تراكم الغازات الدفيئة يف الغالف الجوي. 

لهذا، فإّن الحل الوحيد هو التخفيض من االنبعاثات. أما اإلسرتاتيجية الثانية فتتمثل يف التكّيف الذي يهدف إىل تحسني 
التأقلم مع عواقب تغرّي املناخ عن طريق الحّد من التعرّض آلثاره السلبية وتحقيق أقىص استفادة من آثاره اإليجابية.«6

يف البلدان الفقرية واملتخلّفة، التي ال تطلق سوى جزًء ضئيال من ثاين أكسيد الكربون، فإّن املسألة تتعلّق مبعرفة ما 

إذا توّجب االتجاه نحو سياسة التخفيف علاًم وأنها قد تضع مكابح للتنمية أو نحو سياسة التكيّف، أي التأّهب لدرء 

آثار التغيري؟

تتحّدد املخاطر املتأتّية من تغرّي املناخ وفًقا لعاملنْي رئيسيَّنْي هام املوقع الجغرايف للبلد املعني، أو باألحرى موقعه عىل 

خريطة املخاطر املناخية، والوضع االجتامعي واالقتصادي للسكان. كام تساهم يف ذلك عوامل أخرى مثل املقّدرات 

املالية والتكنولوجية للبلد أو بنيته التحتية و مساحة أراضيه.

ويف جنوب البحر األبيض املتوسط، تتظافر مجموعة من العوامل التي تجعل من شامل إفريقيا إحدى املناطق األكرث 

تأثراً بتغرّي املناخ مع ارتفاع عاّم يف درجات الحرارة وموجات جفاف طويلة املدى وارتفاع يف مستوى سطح البحر ومتلّح 

املياه الجوفية واضطراب يف الفصول. غري أنه يصعب التكهن الدقيق بكافة آثار تغرّي املناخ. إذ أنّه من شبه املستحيل 

وضع مناذج محاكاة تأخذ بعني االعتبار جميع التأثريات املبارشة وغري املبارشة وتداعياتها عىل النظم اإليكولوجية بصورة 

شاملة، خاصة وأن مكّونات املناخ تتطور وتتفاعل بطريقة نظامية متشّعبة. ستكون كلفة التأقلم مع هذه الظروف 

القاسية باهضًة جًدا بالنسبة للدول كام بالنسبة للشعوب. بعبارة أخرى ، فإن استثامر الدول الفقرية وذات املخاطر 

املناخية العالية يف التكّيف قضية أجدر باهتامم البرشية من جهودها لخفض انبعاثاتها املحلية لثاين أكسيد الكربون 

التي متثّل أصال مجرّد غبار باملقارنة مع انبعاثات دول أخرى.

يوّصف هذا املقتطف من تقرير اإلسرتاتيجية الوطنية حول التغري املناخي الحالة التونسية: »تعيش تونس حالة خاصة 

من الهشاشة البيئية بسبب مواردها الطبيعية املحدودة، )ال سيام فيام يتعلق باملوارد املائية( ومناخها القايس الجاف 

املتقلّب  والتصّحر الرسيع ألراضيها… يضاف إىل هذه الهشاشة الطبيعية ارتفاع يف الضغط البرشي عىل النظم البيئية 

واملوارد الطبيعية. ]...[ لكّن آثار تغرّي املناخ اليوم تهّدد برضب هذا التوازن الهّش بطريقتني: أّولهام، من خالل زيادة 

إحصائيات البنك الدويل  5
6 Garnaud B. ; Entre atténuation et adaptation. Des approches européennes du changement climatique ; 2010.



52

مبارشة يف درجات الحرارة وانخفاض معدالت هطول األمطار وتغرّي نظامها وتوزيعها املوسمي. وثانيا، من خالل ارتفاع 

مستوى البحر. إّن وضعيات الهشاشة التي ستعّمق من األزمة ستكون ذات طبيعة بيئية، وأيضا اقتصادية واجتامعية، 
اليشء الذي يؤكد عىل التالزم الشديد القائم فيام بني هذه العوامل املتباينة.«7

الوطنية عنرص  التونسية عىل دراية بالرهانات املستقبلية. وكان من املتوقّع أن تتناول اإلسرتاتيجية  الدولة  يبدو أن 

التكّيف كأولوية. إاّل أّن املسار الذي نقرأه من خالل االحتياجات التمويلية، التي قّدمها الوفد التونيس يف املؤمتر الواحد 

والعرشون للمناخ عام 2015، يبنّي عكس ذلك8.

نالحظ من خالل التمعن يف توزيع الدعم املايل التي طلبت تونس الحصول عليه مبناسبة املؤمتر )أنظر الرسم البياين 

املوايل(، أّن امليزانية املرصودة للتخفيف من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون تساوي تسعة أضعاف االعتامدات املربمجة 

للتكيّف. ميكننا أن نستخلص من ذلك أّن الدولة التونسية تُّعطي األولوية القصوى للحد من االنبعاثات، عىل حساب 

بناء القدرة عىل التكيّف مع آثار تغرّي املناخ، ماّم يربهن عىل قرص نظر حكومتها وعدم إكرتاثها بآثار التغرّي املناخي 

عىل املواطنني وبحقوق األجيال املقبلة.

وتجدر اإلشارة أيًضا إىل أّن القطاع الفالحي يتلّقى، يف كِلْتَا امليزانيتني، مبلًغا ضئيال جدا من التمويل ، أْي ما يقدر ب 

5% من املبلغ املخصص للتخفيف و 1% من املخصصات للتكيّف. هذا يعني أّن الفالحني سيواجهون دون سند اآلثار 

للرشكات  أسواقًا  التي متثل  للقطاعات  كبريًا  ماديا  نجد دعاًم  املقابل،  الفالحي. يف  القطاع  املناخ عىل  لتغرّي  الكارثية 

متعددة الجنسيات، أال وهي النجاعة الطاقية والطاقات املتجددة والبنى التحتية.

7 Stratégie Nationale sur le Changement Climatique. Rapport de la stratégie ; République Tunisienne. Ministère 
de l’Environnement ; GIZ ; Groupement ALCOR - TEC ; Octobre 2012.
8 Convention Cadre des Nations Unis sur les Changements Climatiques ; Contribution Prévue et Déterminée au 
Niveau National - Tunisie ; 2016.

 Convention Cadre des Nations Unis sur les Changements Climatiques ; Contribution Prévue et Déterminée au :املصدر
 .Niveau National - Tunisie ; 2016
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ماذا يعني التغرّي املناخي بالنسبة للفالحني التونسيني؟  .1

بعض األرقام حول الفالحة التونسية أ.   

هيكلة  حول  نرشه  تّم  مسح  آخر  يعود  إذ  التونيس.  الفالحي  الريفي  املجال  عىل  نظرة رسيعة  نلقي  دعونا  بداية، 

املستغالت الفالحية يف تونس إىل عام 92006، وجاء فيه أّن عدد املُستََغاّلت يقّدر بـ 516 ألف وحدة 54% منها ال 

تتجاوز مساحة 5 هكتار،  فيام ال تتجاوز ثالث أرباعها الـ 10 هكتار. تغطّي 3% من املستغاّلت مساحات تقدر ب 

50 هكتارا أي ما يقابل 34% من مجموع املساحات الفالحية. تحيلنا هذه األرقام إىل عدم املساواة التي متيّز هذا 

القطاع الذي يعاين من ظواهر االستيالء عىل األرض وتشتت امللكية وهو القطاع الوحيد الذي يشهد انخفاضا يف قدراته 

التشغيلية. إذ فقد 160.000 موطن شغل بني عامي 1994 و102014. نتج عن هذا الرتاجع موجات متتالية من النزوح 

نحو املدن الساحلية تكاد تفرغ املجال الريفي من سّكانه. كام يزداد القطاع الفالحي تدريجيا فقرا وهشاشة ويقرتب يف 

خصائصه من االقتصاد املوازي أو غري املُهيَكل، إذ ال تشمل التغطية االجتامعية سوى 36,7%11 من اليد العاملة وتتكون 

قوة العمل أساسا من يد عاملة نسوية وموسمية، رخيصة ومطيعة.

تدحرجت مساهمة القطاع الزراعي التونيس يف إنتاج القيمة املضافة ويف الناتج املحيل الخام من 20% يف السبعينات 

والتجار  الوسطاء  يحتكرها  املضافة  القيمة  من  األكرب  الجزء  وأّن  العلم  مع  املاضية.  العرش  السنوات  9% خالل  إىل 

واملصّدرون وال توجد أرقام رسمية عن الّدخل الفالحي الريفي. إاّل أّن الفالحة تواصل تأمني حوايل 15% من مواطن 

الشغل وتشكل مصدر الدخل الرئييس يف املناطق الداخلية.

إن إفقار القطاع الفالحي له تأثري مبارش عىل سكاّن الريف والفالحني. ومن أجل الحفاظ عىل نشاطهم، يجد صغار 

ومتوسطي الفالحني أنفسهم مضطّرين للتداين من البنوك أو من تجار املُدَخالت الفالحية ورشكات قطاع الغذاء. مل 

9 Ministère de l’agriculture et des ressources hydrauliques, Enquête sur les structures d’exploitation agricoles 
2004-2005, janvier 2006..

املعهد الوطني لإلحصاء  10
نفس املصدر  11

املصدر: أرقام البنك الدويل
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تُنجز بعد أّي دراسة حول مديونية صغار املزارعني لدى التّجار، لكنها بلغت لدى البنك الوطني الفالحي » 1.760 

يناهز 23% من إجاميل عدد  مليون دينار منها 43%، أي 760 مليون دينار، مستحقة لدى 120 ألف فالح، أي ما 

املستغالت الفالحية. 72% منهم هم فالحون صغار تقل ديونهم عن 4000 دينار«12. الفالحون املتخّصصون يف زراعة 

، مقابل 20% ملربّيي املاشية، و17% ملنتجي  الديون  األشجار املثمرة هم األكرث تداينا، فهم يستأثرون بـ 40% من 

النشاط  لها  يتعرض  التي  املخاطر  قامئة  تعتيل  املناخ  تقلّبات  أن  نجد  املديونية،  أسباب  التدقيق يف  وعند  الحبوب. 

الفالحي، خاصة يف غياب آلية فعالة لتغطيتها13. 

الصغار  والفاّلحني  الفالحي  القطاع  يف  والعامالت  العاّمل  من  أساسا  التونسية  الريفية  االجتامعية  الكتلة  تتكون 

واملتوسطني. وكام تبيّنه بدقة األرقام الرسمية والشهادات امليدانية، فقد تّم تفقري هذه الفئة تدريجيا وهي ال تزال 

هشاشتها  مضاعفة  يف  الفئة،  لهذه  الجغرايف  املجال  متيز  التي  البيئية،  الهشاشة  وتساهم  الخصاصة.  نحو  تتدحرج 

االجتامعية واالقتصادية. وهو ما يعّقد إمكانات تكيّف نشاطها الفالحي والحفاظ عليه.

ب. التغرّي املناخي يف عيون الفالحني التونسيني: ماهي العالمات وماهي تداعياتها؟  

بعيداً عن املحافل الدولية »وأسواق« املتاجرة بالبيئة والطبيعة، نجد صغار ومتوسطي الفالحني يف الصفوف االوىل 

ملواجهة العواقب املبارشة للتغرّي املناخي عىل نشاطهم ومنط عيشهم. وقد انتقينا هذين املثالني، من بني تلك التي 

استقيناها خالل عملنا امليداين، ملا ميثالنه من براهني دامغة عىل ما أسلفنا.

تقلّب الفصول: إنتاج القوارص يف الوطن القبل منوذًجا	 

القبيل، عادة ما ترتفع درجات الحرارة فتتسبّب يف  خالل شهر جوان، بينام تكون أشجار الربتقال مزهرة يف الوطن 

فقدان فائض الزهور، وذلك يف إطار مسار االنتقاء الطبيعي للشجرة. فالتّخيل عن الفائض ميّكن الشجرة من اإلبقاء 

فقط عىل كّمية الغالل التي تؤّمن إيصالها مرحلة النضج يف ظروف جيدة. يف شهر جوان 2016، تأّخرت هذه املوجة 

الحرارية املُميّزة ملوسم الربيع…

يف حني متّكن كبار الفالحني، بتنبيه من املهندسني الزراعيني، من االستجابة يف اآلجال املناسبة واالستثامر إلنقاذ محصولهم 

12 Tunisie, financement du secteur agricole ; FAO ; 2013.
نفس املصدر  13
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سواٌء عن طريق إزالة فائض الزهور يدويا أو عن طريق تكثيف استعامل األسمدة الكياموية، وجد صغار ومتوسطو 

الفالحني أنفسهم يعانون فرطًا يف إنتاج القوارص التي ال يستجيب حجمها للمعايري األوروبية. يف الواقع، ال تتجاوز نسبة 

الكميات املصدرة 10% من إجاميل اإلنتاج، لكن هذه النسبة تؤثر بشكل كبري عىل السعر اذ أنّها تحّدد السقف األعىل 

ألسعار السوق املحلية. ولذا نتج عن فرط اإلنتاج وضغط السوق انخفاًضا حاًدا يف السعر عىل مستوى السوق املحلّية، 

ما دفع الفالحني لبيع محصولهم بـ »الخسارة«. اذ تراجع سعر »الطومسون« بـ30% و»املالطي« بـ33% و»الكلمنتني« 

بـ14%45.

ال حول وال قوة للفالحني أمام مثل هذه الحاالت غري املتوقَّعة الناجمة عن تغرّي املناخ، ال سيام وأنهم ال يتلقون أي 

دعم من الدولة. بالنسبة لصغار ومتوسطي منتجي القوارص، فإّن أّي أزمة متأتية من تقلبات مناخية، كالتي ذكرناها 

أعاله، تؤثر بشكل كبري عىل أوضاعهم االجتامعية واالقتصادية. زد عىل ذلك أنّهم يستهلُّون املوسم املوايل بعوائق جّمة، 

كغياب التمويالت الالزمة لتغطية النفقات أو تراكم الديون لدى البنوك وتّجار املُدَخالت أو ضعف وإنهاك األشجار 

بعد طفرة اإلنتاج يف العام السابق. وبالفعل، شهد املوسم املوايل املوافق لسنة 2017 تراجعا كبريا يف اإلنتاجية عىل 

مستوى وطني.

الجفاف والتصّحر: مثال تربية املوايش يف والية ڨبّل	 

تَُعّد املستغالت التي متسح أقل من 20 هكتار -وهي قرابة 40% من املناطق املزروعة- 60% من مجمل نشاط تربية 

املاشية. إذ أنّها تأوي ثلثْي قطيع البقر وأكرث من نصف قطعان األغنام واملاعز15. وهو ما يبنّي الدور الذي تلعبه تربية 

املاشية يف حامية التوازن االقتصادي الهّش للفالحة الصغرى واملتوسطة.

اإلسرتاتيجية  للدراسات  التونيس  املعهد  نرشها  التي  تونس،  يف  والتغَذِوي  الغذايئ  باألمن  املتعلّقة  املجلّة  وبحسب 

)ITES(، فإّن الرثوة الحيوانية التونسية ستتقلص بشكل مفزع يف املستقبل القريب. »فبينام نتوقّع بحلول عام 2030 

أن تتواتر السنوات الجافة وتشتّد، فإّن تعاقب الجفاف ملّدة ترتاوح بني سنتني وثالث سنوات سيؤّدي إىل انخفاض إنتاج 

الزياتني البعلية إىل حوايل النصف، وهذا ينسحب عىل كافة األشجار البعلّية عموما. ستنخفض الرثوة الحيوانية )األبقار 

واألغنام واملاعز( بحوايل 80% يف الوسط والجنوب وبنحو 20% يف الشامل«. تجعلنا هذه التوقعات نتمثّل بأكرث واقعية 

حجم الكارثة التي ستحلُّ بصغار ومتوسطي الفالحني، ال سيام يف مناطق الجنوب.

يف والية ڨبيّل، وهي منطقة صحراوية قاحلة، تُعترب تربية املاشية جزًءا من منط العيش التقليدي شبه الرتحايل الذي أّمن 

للسكان املحلّيني إىل حدود السنوات األخرية تلبية احتياجاتهم من اللحوم واأللبان وضامن الحد األدىن من االستقاللية 

توازن عىل مستوى  وتحقيق  املعيشة  رفع مستوى  الصوف يف  إنتاج  قاسية. كام ساهم  مناخية  الغذائية يف ظروف 

االقتصاد األرُسي.

ترعى املوايش العائلية عادًة يف الصحراء خالل األشهر الباردة الرطبة، ثّم تُعاد إىل القرية وتوضع يف حظائر عىل مقربة 

من املنازل. خالل هذه الفرتة، تتغذى الحيوانات عىل العلف. هذا االنتجاع يسمح للفالحني بالضغط عىل التكاليف 

ألّن القطعان تقتات من املراعي الطبيعية. لكن يف السنوات األخرية »جّفت الصحراء« حسب ترصيح فاطمة، وهي 

ربّة بيت تقطن قرية »الصابرية« جنوب مدينة ڨبيّل . »يف املايض كنت أرسل نِعاجي القليلة إىل الصحراء وكان ابني 

14 Ben Salah T. ; Agrumes: pourquoi les agriculteurs du Cap bon ne s’orienteraient-ils pas vers d’autres produits 
plus rémunérateurs ;  Leaders ; 27 Janvier 2017..
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يستجلبهم يف أواخر الربيع بينام أوفّر علفهم تحّسًبا لفصل الصيف. أّما اليوم، فأِجُدين مضطرّة إلبقائهم طوال العام 

معي، أُنفق مااًل إلطعامهم أكرث ماّم أنفقه ألعيل أطفايل.« ألسباب مناخية إًذا، تضطرُّ ربّة البيت إلبقاء ماشيتها عىل 

مقربة منها وإطعامها عىل نفقتها الخاصة بينام مل يعد نقص املياه يتيح إنتاج العلف محليا وأسعار العلف يف ارتفاع 

متواصل. مُتثّل هذه الوضعية صورة حية وشائعة عن تأثري تغرّي املناخ عىل وضعيات األرس الريفية ومساهمته املبارشة 

يف كرس توازن صغار ومتوسطي الفالحني الهّش.

يَُعدُّ تدهور املراعي مشكلة رئيسية عىل املستوى الوطني. إذ نالحظ انخفاًضا مثريًا للقلق يف مساحات املراعي يف كٍُل 

للُقطعان بشكل مفزع  الغذايئ  التقويم  املراعي يف  انخفضت مساهمة  الواقع،  البالد. يف  من شامل ووسط وجنوب 

)-39% بني 1964 و1990( وبالتايل نتج اختالل يف التوازن بني احتياجات الحيوانات وعدد وحدات العلف املتوفرة من 

هذه املوارد16. ويؤثّر هذا التدهور بشكل خاص عىل الجنوب ومنطقة ڨبيّل، أين يزحف التصّحر عىل الرغم من جهود 

السكان والدولة ملنع تقّدم الكثبان الرملية. يف الحقيقة، اّن قطيع املاشية التونيس قد بدأ فعال يف االندثار من جراء 

نقص الغذاء وتقلّص املراعي، فيام ال تتخذ الدولة  أي إجراءات للتكيّف مع هذه الوضعية و ملساعدة الفالحني الصغار 

واملتوسطني عىل إنقاذ نشاطهم يف تربية املاشية والطيور. ينتُج عن هذه التطّورات املناخية تدهور خطري يف مستوى 

معيشة الفالحني وتراجع يف إمكانيات استهالك منتجات تربية املاشية لدى العموم )ارتفاع أسعار اللحوم والحليب 

ومشتقاته وعدم توفرها يف السوق املحلية التونسية(.

الخامتة  

تقّدم هاتان الروايتان املقتطفتان من سياقات فالحية مختلفة جداً صوًرا توضيحية مثرية لالهتامم عن تأثريات تغرّي 

الفالحني يف  آالف  يواجه عرشات  الريفية.  واألرس  الصغرية  ت  املستَغالَّ أي عىل مستوى  ر،  املَُصغَّ املستوى  املناخ عىل 

تونس حاالت مامثلة من دون أّي تدابري من قبل الدولة التونسية تساعدهم عىل التأقلم مع تغرّي املناخ. ستكون كُتلة 

الفاّلحني، التي تعاين من تدٍن حاٍد يف املداخيل ونقٍص فادٍح يف الخدمات العمومية األساسية وارتفاع كبري يف النفقات 

)بسبب التضخم واستخدام املدخالت املستورَدة( وصعوبات كربى يف النفاذ اىل املوارد، هي األكرث ترضراً من تغرّي املناخ 

وآثاره؛ ال سيام وأنها تقطن أكرث املناطق تهميشا يف تونس.

النشاط  الفالحني حتاًم إىل وقف  ، سيؤّدي تدهور وضعية فئة  املتوسط، ويف غياب تدابري تكيّف جدية  عىل املدى 

الفالحي وبيع األرايض والنزوح. سيؤّدي اختالل توازن صغار ومتوّسطي الفالحني الهّش إىل اختفاء الفالحة املعيشية 

لصالح الفالحة التجاريّة الريعيّة ولصالح املستثمرين وكبار املالكني الذين سيتمكنون من االستيالء عىل مجمل املوارد. 

تَُعدُّ آليات التكيّف رضورية لزيادة قدرة الفالحني الصغار واملتوسطني عىل مواجهة األزمات والتكيّف مع التغرّيات 

إىل  يحتاج  السيناريو  هذا  أن  غري  املناخ.  مع  وتكييفها  وتحسينها  املتنوعة  فالحتهم  عىل  الحفاظ  عىل  ومساعدتهم 

َهة نحو تكثيف جهود التكيّف مقارنة بجهود الحّد من االنبعاثات. اعتامدات و استثامرات عمومية ُموجَّ

راهن »التلميذ التونيس النجيب« عىل االستثامر يف سياسات الحّد من انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون يف إطار »التحول 

اإليكولوجي« الذي يزعم القيام به. فقد خرّي متويل الحّد من انبعاثات قطاع صناعي شبه منعدم عىل إسناد الفالحني 

وعموم أهايل الريف يف مواجهة األزمات البيئية والتصّدي آلثار التغرّي املناخي.

16 Mohamed-Brahmi  A. , Khaldi R., Khaldi G. ; L’élevage extensif en Tunisie, disponibilité alimentaire et innova-
tion pour la valorisation des ressources fourragères locales ; Hal Archives Ouvertes ; 2010.
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االستثمارات األجنبية العقيمة،
مثال ضيعة االعتزاز 2

مُتثّل األرايض الفالحية الدْولية يف تونس خزانا عقاريا فالحيا ذو أهمية بالغة يف تنشيط عملية اإلنتاج الزراعي وتدعيمها. 

وذلك نظرًا ملساحاتها املعتربة فضال عن خصوبتها العالية. يُعدُّ هذا املخزون العقاري من األرايض الدْولية الفالحية 

تّم توجيهه  الذايت، يف حال  الغذايئ  بأُفق تحقيق االكتفاء  الفالحة املحلية،  ُمعطًى اسرتاتيجيا هاًما يف مسارات دعم 

واستغالله عىل النحو األفضل واألنجع.

يف الحقيقة، إن التطرق ملوضوع األرايض الفالحية الدولية يف تونس يحيلنا بالرضورة اىل نقاش مآالت التفويت فيها 

وخوَصصتها لفائدة املستثمرين الفالحيّني، وحرمان صغار ومتوسطي الفالحني غري املالكني لألرايض منها. سنحاول من 

خالل هذه الورقة استعراض مثال استغالل قطعة األرض الدْولية »االعتزاز 2« من ِقبل مستثمر أجنبي إلنتاج ماّدة 

»الجوجوبا«.  وهو استغالل موّجٌه كلّيًا للتصدير دون أن يكون لهذا االستثامر أي عائد نفعي تنموي عىل املستوى 

املحيل أو الوطني، ما سيحيلنا بالرضورة اىل نقاش سياسات التفويت يف األرايض الدْولية الفالحية.

األرايض الدولية الفالحية يف تونس: مسارات التفويت والخوَصصة  .1

تكّون املخزون العقاري للدولة التونسية من األرايض الفالحية عقب 1956، عندمت رشعت الدولة آنذاك يف عمليات 

التأميم ) قانون الجالء  إّما عرب مسار  الفرنسيني. وذلك  التي كانت عىل ملك املستعمرين  الزراعيّة  اسرتجاع األراض 

الزراعي سنة 1964( أو عرب تعويض املستعمرين ورشاء األرض منهم، لتصبح بذلك أراٍض تونسية تحت إرشاف ديوان 

األرايض الدولية الذي بُعَث سنة 1961 )أنظر الرسم البياين صفحة 52(.

بلغت مساحة األرايض الدولية الفالحية سنة 1964 قرابة 828.000 هكتار، 745.000 هكتار ُمتَْونسة و83.000 هكتار 

األرايض هي من أخصب  أّن هذه  باعتبار  اسرتاتيجيًا،  ما ميثل خزّانًا عقاريًا  األوقاف(1. وهو  أرايض   - أحباس  أرايض 

األرايض الفالحية لجهة جودتها وإنتاجيّتها. وهي كذلك ُمهيّأَة، يف طور االنتاج وُمدَمجة يف البُنية التحتية املوروثة عن 

االستعامر؛ أْي أنّها تتمتع بكّل املواصفات لتكون قاطرة دفعٍ وتطوير للفالحة التونسية.

مثّلت األرايض الفالحية الَدْولية العمود الِفَقري لتجربة التعاضد يف الستينات. وهي تجربة ارتكزت عىل سياسة إنشاء 

وحدات تعاضدية لإلنتاج الفالحي، تكون نواتاتها املركزية األرايض الدْولية الفالحية، يف أفق تواصل استغاللها وتنويع 

إنتاجها وتحسني انتاجيتها، وبالتايل تعصري وتنمية الفالحة التونسية. بالرغم من املنجزات االيجابية لتجربة التعاضد، 

بن سعد ع.، كيف السبيل إلعادة هيكلة االرايض الدولية خدمة لجامهري الكادحني يف الريف التونيس، الحوار املتمدن،   1
12نوفمرب2015.. 
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واملتمثّلة أساًسا يف نجاح عديد الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي لجهة تنّوع وتطور انتاجيتها، إاّل أنّها عرفت كذلك 

عديد النقاط السلبية، متظهرت خصوصا يف تسيريها الفوقي. يُضاف اىل ذلك مَتَلُْمُل جزٍء من منظومة الحكم منها، األمر 

الذي عّجل بإعالن فشل التجربة أواخر الستينات، ومن مثّة إنهائها.

االقتصادي،  الشأن  إدارة  يف  الليربايل  الطرح  تونس  يف  السياسية  السلطة  وتبّني  التعاضد،  تجربة  بفشل  اإلقرار  اثر 

متيّز التوّجه الجديد يف إدارة الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي واألرايض الدولية بإهاملها املَُمْنهج حتى التصفية 

والرشوع يف التفويت فيها. إذ عَمدت السلطة السياسية سنة 1970 إىل التفويت بنسبة 40% من مجموع األرايض 

الدولية الفالحية، لتتقلص مساحتها من 828.000 هكتار اىل 497.000 هكتار2.

بقَي أن نشري أيضا اىل أّن عرشيّة السبعينات من القرن املايض قد مثّلت العرشية األكرث صعوبة لجهة تخيل الدولة 

مالية  وضعيات  يف  نفسها  األخرية  هذه  لتجد  الفالحي.  لإلنتاج  التعاضديات  الوحدات  وإحاطة  دعم  عن  املَُمْنَهج 

وتسيرييّة كارثية، وهو ما انعكس رضورة عىل إمكانياتها اإلنتاجية. َولو ال تدخل الربنامج العاملي للتغذية عرب الدعم 

املادي للبعض منها لشهدنا اندثاًرا كلّيًا لهذه الوحدات اإلنتاجية. 

اّن سياسات اإلهامل والتفويت املنهجي يف األرايض الدْولية الفالحية خالل عرشية السبعينات مل تكن اعتباطية، بل 

متكني  عرب  وذلك  فيها.  للتفويت  تحضريًا  الفالحي  لإلنتاج  التعاضدية  الوحدات  تصفية  مسار  يف  أوىل  خطوة  مثّلت 

االستثامرات الخاّصة  من االنتفاع باستغالل هذه األرايض يف سابقة من نوعها بعد أن كانت حكرا عىل التعاضديات. 

تدّعم هذا الطرح عرب إصدار مجلة االستثامرات الفالحية سنة 1982 )قانون عدد 67 املؤرخ يف 6 أوت 1982(3. وبذلك 

بدأ العمل مبنظومة رشكات األحياء والتنمية الفالحية كمؤّسسات استثامر خاّص تتمتع بإمكانية تأجري األرايض الدْولية 

إلنجاز استثامرات فالحية، فضال عن انتفاعها بعديد االمتيازات التحفيزية؛ كتديّن معاليم الكراء والنفاذ لخطوط متويل 

واقراض من البنك الوطني الفالحي )بنك عمومي(.

إضافة اىل رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية، عمدت السلطة السياسية اىل ابتداع طرائق أخرى تزيد من متكني املستثمرين 

الخواص من االنتفاع باألرايض الدولية. من ذلك املقاسم الفنية، املوضوعة تحت ترصف املهندسني الفالحيني، إضافة اىل 

متكني املستثمرين األجانب من االنتفاع بهذه األرايض.

فإنّها  الخاصة،  الدولية لالستثامرات  الفالحية  األرايض  التفويت يف  يوًما بعد يوم ملسارات  املتأكّد  الفشل  عالوة عىل 

كرست أيضا حقيقة تخيّل الدولة عن هذا املخزون العقاري االسرتاتيجي. وبالتايل تخليها املبديئ عن القطاع الفالحي، 

إضافة اىل تعّمدها حرمان جمهور صغار ومتوسطي الفالحني غري املالكني لألرض لصالح طغمة رؤوس األموال املحلية 

واألجنبية.

إن عقيدة االستثامر الفالحي الخاص يف األرايض الدولية الفالحية تنبني وبشكل رئييس عىل مركزية تحقيق األرباح 

ومضاعفتها. ودون أن تويَل أهميّة للحفاظ عىل جودة األرض واملساهمة يف اإلنتاج الفالحي للمواد الغذائية الرئيسية 

عىل املستوى املحيل، إضافة اىل استنزافها املُِشّط لجملة املوارد الطبيعية املتوفّرة.

تأسست قرية االعتزاز، التابعة ملعتمدية منزل بوزيان يف والية سيدي بوزيد، يف أْوج تجربة التعاضد بستينيّات القرن 

املايض. وتُعترب مثاال بارزًا ضمن مرشوع »القرى النموذجية«، الهادف إىل تركيز السكان املرتِحلني أصييل املنطقة حول 

نفس المصدر.  2

نفس المصدر.  3
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األرايض الفالحية الدولية، وإدماجهم صلب الوحدات التعاضدية لإلنتاج، بغية توفري اليد العاملة الرضورية الستصالحها 

ومتابعة استغاللها.

عىل واقع الفالحة التونسية، يتطلّب منا بالرضورة مراجعة مجمل سياسات الترصف يف هذه األرايض، ذات األهّمية 

اإلنتاجية الكربى. كام يتطلّب مّنا، بنهاية التحليل، التأسيس ملطلب حق انتفاع صغار ومتوسطي الفالحني يف استغاللها 

يف إطار مرشوع جامع يكون عنوانه األشمل: من أجل فالحة تونسية سيادية ومستدمية.

مثلت الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي املُشّغل الرئييس ملتساكني قرية اإلعتزاز. اذ التحق األهايل بهذه الوحدات 

تؤكد  و  الفالحية.  انتاجيّتها  وتحسني  األرايض  من  كبري  جزء  استصالح  يف  وساهموا  موسميّني،  وعاّمل  كمتعاضدين 

شهادات املتعاضدين القدامى حول ما عاشته الوحدات التعاضدية لإلنتاج )إنتاج زيت الزيتون، غراسات اللوز والخوخ 

إضافة اىل إنتاج الخرضوات...( من ازدهار، دليالً عىل خصوبة هذه األرايض وعىل مساهمتهم الفّعالة يف إنجاحها ويف 

تحسني وتنويع مردوديّاتها اإلنتاجية.

شهدت قرية االعتزاز، كغريها من القرى النموذجية، بدايات تغيري اجتامعي واقتصادي كنتيجة إيجابية للعائدات املبارشة 

املحيّل،  التنموي  التشغيلية واإلشعاع  الطاقة  التعاضديات. وتجّسمت أساسا يف منّو  املتأتية من نشاط  املبارشة  وغري 

إضافة اىل إحداث مرافق عمومية ساهمت يف تحسني مستوى العيش كاملساكن الشعبية واملدارس واملستوصفات.

مع بداية تحويل وجهة األرايض الفالحية الدولية إىل خزان عقاري تحت ترصف استثامرات القطاع الخاص من رشكات 

تقريبا عجلة  القرية من محرّك أسايس لالقتصاد املحيل وتوقّفت  إحياء وتنمية فالحية ومستثمرين خواص، ُحرمت 

التنمية املحلية التي كانت مرتكزة رئيسيًا عىل نشاط الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي.

تَُعدُّ قرية االعتزاز اليوم قرابة الـ 3.000 ساكن، وهي ُمحاطة بثالث ضيعات فالحية دْولية : »االعتزاز 1«، وهي عبارة 

عن وحدة تعاضدية لإلنتاج الفالحي ُمهملة ويف حالة كارثية؛ إضافة اىل »االعتزاز 2« و »االعتزاز 3«، وهام تباعا تحت 

املهيأة  الفالحية  األرايض  بكّل  تقريبًا  الضيعات  إحياء وتنمية فالحية. وتستأثر هذه  أجنبي و رشكة  ترصّف مستثمر 

لإلنتاج عىل أطراف القرية، وتصل مساحتها اىل 3.025 هكتار، يف حني ال تُشّغل سوى عدًدا محدوًدا جًدا من الفالحني 
والعملة املوسميّني. 4

من بني هذه األرايض الفالحية الدولية بقرية االعتزاز، متثل »االعتزاز 2« اإلشكال األبرز واألكرث اثارة لالنتباه. وذلك لجهة 

تقييم مآالت التفويت يف املخزون العقاري الدْويل، وكذلك ملا يعرتي ملف استغالل هذه األرض من إشكاليات خطرية.

استثامر أجنبي عىل أرض، »مستعمرة الجوجوبا«  .2

تتمثل ضيعة »االعتزاز 2« يف أرض دولية عىل مساحة جملية قدرها 725 هكتار. وهي تُعدُّ أرًضا جيّدة وتحتوي عىل 

إمكانيات مائية جوفية ُمعترَبة. وقع تسويغ هذه الضيعة أواخر سنوات التسعني لصالح مستثمر أجنبي )سويرسي(، يف 

سياق عام اتّسم بهيمنة أطروحات التفويت وخوصصة األرايض الدولية. وجب أن نشري اىل أّن حجم املعطيات املتوفّرة 

بخصوص هذا املستثمر تكاد تكون شبه منعدمة. لذلك فإننا بصدد التعاطي مع روايات أهايل قرية االعتزاز، إضافة 

اىل زيارتنا امليدانية اىل هذه األرض.

حوارات مع أهالي قرية االعتزاز بتاريخ ديسمبر 2017  4
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للتصدير.  املُعّدة بشكل كيّل  املستثمر األجنبي اىل استغالل ضيعة »االعتزاز 2« إلنتاج مادة »الجوجوبا«  عمد هذا 

وحسب ما تفيد به بعض املواقع البحثية فإّن لنبتة الجوجوبا استعامالٌت يف صناعة األدوية ومواد التجميل وتشميع 

مشتقات  استخراج  غرار  عىل  تصنيعية  آفاق  من  تطرحه  وما  البالستيكية  الصناعات  اىل  إضافة  للتصدير،  الفاكهة 

املحروقات.

يتأكّد لنا ماّم سبق أّن طبيعة االستثامر يف ضيعة »االعتزاز 2« ال متتُّ بصلة لوظيفة األرض الرئيسية يف إنتاج الغذاء. 

تُصنَّف ضمن  أّن تونس  وإمّنا وقع استغالل األرض لغايات صناعية ربحية بشكل أسايس. من جهة أخرى، نشري اىل 

البلدان غري املكتفية ذاتيا يف إنتاجها الغذايئ يف الوقت الذي تُفّوت يف أراضيها الشاسعة لصالح مستثمرين أجانب 

إلنتاج ما ال تستحّقه البالد، وما ال يُدرُّ عليها النفع يف كّل األحوال.

الجوجوبا،  للرّي قطرة قطرة متتّد عىل طول غراسات  قنوات  »االعتزاز 2«، وجود  زيارتنا لضيعة  أثناء  أيضا،  الحظنا 

باإلضافة اىل برئ عميقة. وهو ما يدعم مقولة استنزاف االستثامرات األجنبية للموارد املائية الجوفية يف منطقة تُصنَُّف 

عموما ضمن املناطق ذات اإلمكانيات املائية املحدودة. وحسب شهادات مواطني املنطقة، فاّن هذا االستثامر األجنبي 

غة من الدولة، فيام ترك ما تبّقى منها بورا ) 220 هكتارا  انحرص يف تجهيزات الرّي والغراسة عىل جزء من األرض املُسوَّ

بورا من أصل 750 هكتار5( . ويف ذلك انتهاك واضح لكراس الرشوط املتعلّق بتسّوغ واستغالل األرايض الدولية، الذي 

ينص عىل استصالح كامل األرض وفق برنامج متكامل تصادق عليه وزارة الفالحة.

من الشائع يف الخطابات الحكومية الرسمية ربط االستثامرات الفالحية الخاصة، املحلية منها واألجنبية، بقدرتها عىل 

خلق مواطن الشغل. إال أّن املثال الذي نحن بصدده يُفّند هذه األطروحة. اذ ال يُشّغل هذا املستثمر األجنبي، مقارنة 

مبا يجنيه من أرباح، سوى شخصني اثنني بشكل قاّر هام حارس للضيعة ومدير فني لهذا املرشوع6. علاًم وأنّه عادًة ما 

تنّص كراسات الرشوط عىل حّد أدىن من الطاقة التشغيلية، يؤّدي عدم احرتامه إىل إسقاط حق املستثمر يف االنتفاع 

باألرض. أّما بالنسبة ملواسم جنْي الجوجوبا، فتفيد الروايات املحلية أّن هذا املستثمر األجنبي يتفادى االستعانة باليد 

املحلية ويفضل جلب يد عاملة نسائية من مناطق أخرى، غالبا ما تقوم بعمليّة الجنْي يف ساعات الصباح األوىل )يُطلق 

السكان املحليون لفظ »األشباح« عىل العاّمل املوسميني بالضيعة( تفاديا ألّي اصطدام بالسّكان املحليني. يُضاف ذلك 

اىل ظروف عمل قاسية جدا، من خالل سلّم األجور املعتمد، وظروف التنقل وساعات العمل. وهو ما يفند أيضا مقوالت 

التنمية املحلية ودور االستثامرات الخاصة يف خلق مواطن الشغل.

لسياسات  واالجتامعية  والبيئية  الفالحية  الكلفة  تدليٌل عىل  »االعتزاز 2«  ملثال ضيعة  استعراضنا  إّن يف  الحقيقة  يف 

الشعب  عموم  يتكبّدها  والتي  الربحية.  االستثامرات  منطق  لصالح  الدولية،  الفالحية  األرايض  يف  املَُمنهج  التفويت 

التونيس، وبخاصة جمهور صغار ومتوسطي الفالحني غري املالكني لألرض. إذ يتبنّي لنا، عرب استعراض هذا املثال، أّن 

األرايض  خوصصة  سياسات  فشل  عىل  بوضوح  تربهن  االستثامرية  املشاريع  من  الصنف  لهذا  الكارثية  االنعكاسات 

الفالحية الدولية، وأْن ال مصلحة للفالحة التونسية يف مواصلة هذه الخيارات.

أخريًا، بقَي أن نشري اىل أّن تغييب املعلومات بشأن صفقات تسويغ األرايض الفالحية يعكس بوضوح تورّط ُمجمل 

السلط العمومية املعنيّة بهذا امللف يف تقهقر مستويات الفالحة التونسية. وذلك إضافة اىل مسؤولياتها املبارشة يف 

5 المصدر السابق  
6 معلومات مستقاة من خالل زيارة ميدانية لضيعة »االعتزاز 2« بتاريخ ديسمبر 2017  
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حرمان وإقصاء املستحقني الرشعيّني لهذه الرثوة الشعبية )الحق يف الولوج اىل األرض(، ونعني بذلك صغار ومتوسطي 

الفالحني غري املالكني/ املنتفعني لـ/بـ األرض.

الخامتة  

يجمع هذا املثال عن االستغالل الخاّص لألرايض الفالحية الدولية العديد من اإلشكاليات:

تفويت الدولة يف ضيعة كانت قاطرة للتنمية املحلية  لصالح مستثمر أجنبي وحرمان األهايل والفالحني من الولوج 	 

اليها؛

احتكار املستثمر لألرض واستنزاف املوارد الطبيعية من أجل انتاج مادة موّجهة كلّيا للتصدير؛ 	 

عدم استصالح األرض وعدم االنتباه للحفاظ عىل الرتبة وجودتها وتحسينها؛ 	 

عدم احرتام الحد األدىن للطاقة التشغيلية والتعويل عىل اليد العاملة املوسمية الهشة؛ 	 

استغالل ريْعي لألرض؛ 	 

غياب تام للشفافية يف تسويغ األرض واستغاللها؛ 	 

غياب مراقبة الدولة؛	 

إن هذه اإلشكاليات املطروحة بشأن »ضيعة االعتزاز 2« هي ما دفعت املواطنني املحلّيني اىل اعتبار منوذج االستثامر 

الخاص يف أرض فالحية دولية، إلنتاج مثرة الجوجوبا وتصديرها، وضعيًّة استعامرية تتواصل بتواطؤ ومباركة من جهاز 

الدولة الرسمي.

يحيلنا فشل سياسات التفويت يف األرايض الفالحية الدولية لصالح االستثامرات الخاصة يف تونس بالرضورة اىل إعادة 

إمكانيات هائلة من شأنها تحسني  له من  ما  املهم. ويف  العقاري  املخزون  الترصف يف هذا  اسرتاتيجيات  التفكري يف 

غذائية  سيادة  تحقيق  أفق  باستغاللها يف  االنتفاع  من  الفالحني  ومتوسطي  التونسية ومتكني صغار  الفالحة  إنتاجية 

حقيقية، ويف أن تكون هذه املستغالّت مبثابة األمثلة املرجعية لحسن االستغالل واإلنتاج املستدام، وقاطرات تأسيس 

لقطاع فالحي بديل عىل املستوينَْي املحيّل والوطني.

نحو  انتاجيتها  األرض وتوجيه  استغالل  الفالحني من حّقهم يف  بتمكني  إاّل  الغذائية  السيادة  ترتسم مالمح هذه  لن 

تغطية االحتياجات الغذائية الرئيسية عىل املستوى املحيل. ووفق مقاربة تعتمد استدامة املوارد الطبيعية رشطًا أساسيًا 

الستدامة وظيفة اإلنتاج الفالحي.
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تحفيز الصادرات على حساب استيفاء 
االحتياجات، مثال ضيعة االعتزاز 3

تعّد املساحة الجملية لألرايض الفالحية الدولية يف تونس اليوم قرابة الـ 500.000 هكتار1. وهي بالتايل ميكن أن متثّل 

قاطرة حقيقية يف دفع النشاط الفالحي واملساهمة يف تحقيق االكتفاء الغذايئ الذايت، نظرا ملا تتميز به من إمكانيات 

إنتاجية هائلة. 

إذ  الدولية.  الفالحية  االرايض  وضعية  عىل  السلبية  آثاره   1986 سنة  الفالحي  الهيكيل  اإلصالح  برنامج  لتطبيق  كان 

ارتكزت فلسفة هذا الربنامج عىل تخيل الدولة عن دعمها للقطاع الفالحي مقابل فسح املجال لالستثامرات الخاصة. 

لتشهد بذلك األرايض الفالحية الدولية بداية خوصصتها والتفويت فيها لصالح رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية، وهي 

عبارة عن مؤّسسات استثامرية خاصة يف القطاع الفالحي.

الفالحية لسنة  الفالحية من خالل مجلة االستثامرات  إقرار رشكات اإلحياء والتنمية  العام للدولة، عرب  التوجه  قىض 

1982، برضورة إيجاد سبل االستغالل املربح لألرايض الفالحية الدولية عرب وصفة االستثامرات الفالحية الخاصة. وذلك 

العقاري  املخزون  إدارة وتوظيف هذا  الدولية، يف حسن  األرايض  العمومية، وخاصة منها ديوان  الهياكل  بعد فشل 

الفالحي.

بعد مرور زهاء الثالثني سنة من إقرار رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية، لنا أن نستفهم عن مآالت خوصصة األرايض 

الفالحية الدولية والتفويت فيها لصالح االستثامرات الخاصة ؟

امللك  يف  الخاص  الترصف  لفشل  عنوان  الفالحية:  والتنمية  اإلحياء  رشكات   .1

العمومي

األرايض  إحياء  خاللها  من  يراد  التي  الخاصة  االستثامرية  املؤسسات  تلك  الفالحية  والتنمية  اإلحياء  برشكات  يُقصد 

الفالحية اململوكة للدولة والتي مل يقع إبراز طاقاتها اإلنتاجية. ويقع كراء هذه األرايض اىل املستثمرين الخواص ملدة 

ال تتجاوز األربعني سنة وال تقل عن الخمس وعرشين سنة. وذلك تحت عنوان رشكات خفية اإلسم، تونسية الجنسية 

وتسّمى رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية، وفق كراس رشوط يضبط الصيغة التعاقدية بني الطرفني.2 

بن سعد ع.، كيف السبيل إلعادة هيكلة االرايض الدولية خدمة لجامهري الكادحني يف الريف التونيس، الحوار املتمدن، 2   1
نوفمرب2015.

كراس الرشوط الخاص بكراء ضيعة دولية معدة لبعث رشكة إحياء وتنمية فالحية، وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية، 2013  2
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بعد التمّعن يف هذا التعريف املقدم لرشكات اإلحياء والتنمية الفالحية، وجب أن ننّوه اىل مغالطة رئيسية وردت فيه. 

وهي تلك القائلة بأّّن مهّمة هذه الرشكات تتمثّل يف إحياء االرايض الفالحية الدولية التي مل تربز طاقاتها اإلنتاجية، 

يف حني أن واقع الحال يؤكد أن جّل رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية وقع تأسيسها عىل أنقاض الوحدات التعاضدية 

لإلنتاج الفالحي، املتوفرة أصال عىل كّل رشوط اإلنتاج الفالحي من ارض مهيّأة وخصبة ومحاصيل فالحية جاهزة، فضال 

عن إمكانيات مائية وفرية.

الدولة  تخيل  عن  واضحة  تعبرية  يكن سوى  مل  الفالحية  والتنمية  اإلحياء  وصفة رشكات  ابتداع  إّن  األمر  حقيقة  يف 

عن دورها اإلنتاجي و الرقاب عىل االرايض الفالحية الدولية من خالل الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي لصالح 

هذه الرشكات االستثامرية الخاصة. ميكن أن نلخص هذا التوجه الجديد املعتمد من طرف الدولة التونسية بـ »دعم 

الترصف الخاص يف امللك الفالحي العمومي« من خالل رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية3. وهذا ما ميكن من تفسري 

حملة التخريب املمنهج التي عرفتها الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي سنوات السبعني والثامنني من القرن املايض، 

تحضريا لخوصصتها و التفويت فيها.

بعد ثالثني سنة من استغالها لألرايض الدولية، بلغت مساحة االرايض املسوغة لرشكات اإلحياء بـ 90.000 هكتار من 

أصل 500.000 هكتار4 تقريبا، أي أّن حوايل خمس االرايض الفالحية الدولية موضوع تحت ترصف رشكات االستثامر 

الخاصة مبا يدل عىل التنامي الرسيع لهذه الرشكات ولحجم استثامراتها. ولكن يف مقابل ذلك لنا أن نتساءل إن كانت 

املخزون  باستغالل هذا  املربمجة من خالل متتيعها  التنموية  األهداف  الفالحية قد حققت  والتنمية  اإلحياء  رشكات 

العقاري الفالحي املهّم؟

كان انطالق املسار الثوري يف تونس يف ديسمرب– جانفي 2011 حاّماًل إلجابات واضحة املعامل حول تساؤلنا السابق. 

وذلك من خالل الحمالت الشعبية التي عرفتها جل املناطق التونسية واستهدفت رأسا رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية 

كتعبرية عن سخط وغضب األهايل من أداء هذه األخرية. و قد تجّسمت تعبريات الغضب الشعبي من خالل إطالق 

غرار هنشري  الفالحية عىل  والتنمية  اإلحياء  الواقعة تحت طائلة رشكات  الفالحية  األرايض  وتحرير  دعوات الفتكاك 

الستيل بجمنة وضيعة زعفران )والية قبيّل( و الشويقي والدخيلة )والية مّنوبة( وهنشري بلقرون يف الدهامين )والية 

الكاف( و خنقة الحّجاج )والية نابل( وغريها.

باإلمكان تحليل موجات الغضب الشعبي التي استهدفت رشكات التنمية واإلحياء الفالحي بأنّها تعرّب عن قطيعة مع 

سياسات التفويت يف االرايض الفالحية الدولية، وما شابها من تجاوزات و محسوبية. إذ أُسنَدت ُجلُّ االرايض األكرث 

خصوبة وإنتاجية اىل املقربني من النظام السابق دون أن يكون لهذه االستثامرات أي أثر تنموي محيل، كخلق مواطن 

الشغل أو تعديل السوق من خالل استيفاء االحتياجات الغذائية الرضورية. ميكننا أيضا أن نستخلص أّن هذه التحركات 

الشعبية الغاضبة إمنا كانت يف حقيقة األمر حاملة لشعار مركزي، مفاده إنهاء منظومة العمل برشكات اإلحياء والتنمية 

الفالحية. وذلك بعد أن أثبتت فشلها، وتأكّدت رضورة تفعيل منظومة بديلة الستغالل االرايض الدولية، تكفل حقوق 

املحلية  الفالحية  التنمية  مسارات  دعم  يف  املساهمة  شأنه  من  مبا  بها،  واالنتفاع  استغاللها  يف  لألرايض  املالكني  غري 

والوطنية.

3 Elloumi M. ; Les terres domaniales en Tunisie. Histoire d’une appropriation par les pouvoirs publics ; Études 
rurales 192: 43–60 ; 2013.

بن سعد ع.، كيف السبيل إلعادة هيكلة االرايض الدولية خدمة لجامهري الكادحني يف الريف التونيس، الحوار املتمدن، 2   4
نوفمرب2015.
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من جانب آخر أكدت عديد الدراسات البحثية فشل منظومة رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية يف تحقيق األهداف 

التنموية املرصودة لها. و يف هذا الصدد، يكفي أن نقّدم بعض األرقام من دراسة أنجزها الدكتور عبد الله بن سعد، 

إحياء  46 رشكة  واقع  لتقييم  وتطرقت   2009 سنة  الدراسة  هذه  أُنجزت  الفالحية.  للعلوم  الوطني  باملعهد  األستاذ 

أريانة، زغوان، بن عروس والقريوان، تستغل مساحة جملية مقّدرة  نابل،  و تنمية فالحية من أصل 366 يف جهات 

بـ42.801 هكتار، أي مبعدل 930 هكتار لكل رشكة. و كان من أهّم استخالصات هذه الدراسة: 

64% من رشكات اإلحياء هي رشكات عائلية، 58% منها ال متلك مخططا فالحيا سنويا، 28% منها ال متلك موازنة 	 

مالية باملرّة. أّما بالنسبة للرشكات التي متلك موازنة مالية فإّن 57% منها ذات موازنة سلبية، وهو ما يعني أّن هذه 

الرشكات مل تحقق أيًا من أهدافها االقتصادية، ال يف التنمية وال يف تطوير إنتاجية االرايض. 

غياب النشاط الخدمايت لدى 63% من رشكات اإلحياء. وهو ما يعني عدم تحقيق أهم األهداف املرسومة لها 	 

)النقطة 3 من الفصل 2 من األمر عدد 1172 لسنة 1988( واملتمثل يف اإلشعاع عىل الفالحني املجاورين، ولعب 

دور الدافع للقطاع الفالحي يف الجهات التي تتواجد بها.

أّما بخصوص مردودية االنتاج فإنها ضعيفة لدى 41% من الرشكات ومتوسطة لدى 37% وممتازة لدى 22% فقط. 	 

لة لدى رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية تُعترب ضعيفة جدا بالنظر لحجم  مع العلم بأّن نسب املردودية املُسجَّ

اإلمكانيات املرصودة لها واملواصفات العرصية التي تتمتع بها.

وفيام يخّص التشغيل مل تحّقق رشكات اإلحياء إال نسبة 72% من النسبة املربمجة لتشغيل اليد العاملة الفنية 	 

)مهندسون أو تقنيون: 101 انتداب مقابل 141 مربمج(، كام مل تحقق سوى نسبة 53% من تشغيل اليد العاملة 

الفالحية املربمجة )488 انتداب مقابل 920 مربمج(.

بلغ معلوم كراء األرايض للرشكات املشمولة بالدراسة 10.752 مليون دينار. مل يقع خالص إالّ مبلغ 2.4 مليون دينار 	 

ووقع إسقاط مبلغ 0,9 مليون دينار. ليكون بذلك معلوم الكراء املتخلد بذمة هذه الرشكات 7.452 مليون دينار. 

وهو ما يثبت حالة عجزها املايل وفشلها يف تحقيق األهداف االقتصادية املوكلة إليها.

إّن نتائج هذه الدراسة تثبت بوضوح ال غبار عليه فشل منظومة رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية كفاعل اقتصادي 

خاص مستغل لألرايض الفالحية الدولية. وهو ما يؤكد أيضا فشل الرهان عىل خيار »الترصف الخاص يف امللك العمومي«. 

إّن فشل منظومة رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية يقتيض بالرضورة إعادة النظر يف ُسبل استغالل األرايض الدولية 

مبا يضمن تعزيز انتاجيتها وضامن ولوج صغار ومتوسطي الفالحني إليها، عوضا عن التفويت فيها لصالح املستثمرين 

الخواص.

والتنمية  اإلحياء  ورشكات  عموما،  الدولية  الفالحية  االرايض  ملف  بخصوص  تونس  يف  العمومية  السلطات  أداء  إّن 

الفالحية بشكل خاص، متناقض اىل حّد غريب. فبالرغم من ترصيح الكاتب العام للحكومة اثر مجلس وزاري بتاريخ 

20 ماي 2015 بأّن 180 فقط، من جملة 366 رشكة إحياء وتنمية فالحية، ما تزال ناشطة5، مبا ميثّل اقراًرا رسميًا بفشل 

هذه املنظومة، فإّن الدولة ما تزال مستمرّة يف الرهان عىل هذه الرشكات بتجديد ومواصلة منحها عقود انتفاع بأرايض 

فالحية دولية.

بن سعد ع.، يف دواعي اإلرصار عىل منوال تنموي ال وطني و ال دميقراطي و ال شعبي: اتفاق الرشاكة بني القطاع العام والخاص   5
الستغالل املركبات، موقع املغارب للدراسات والتحاليل، 5 جوان 2017.
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وقد تولت دائرة املحاسبات إنجاز مهمة تقييمية لوضعية األرايض املهيكلة صدرت نتائجها يف التقرير السنوي لسنة 

املهمة  هذه  تعلقت  وقد  املخزون،  هذا  يف  الترصف  يف  املتدخلني  مختلف  توفّق  مدى  عىل  للوقوف  وذلك   62018

أساًسا بالتدقيق يف اسناد الترصف يف هذه األرايض واستغاللها من طرف رشكات اإلحياء والخواص واستخالص املعاليم 

املستوجبة والترصف يف األرايض املسرتجعة والتي وضعت تحت ترصف ديوان األرايض الدولية. وتشري خالصات التقرير 

إىل ما ييل :

مل تحرتم 53% من الرشكات الناشطة التزاماتها التعاقدية واالمنائية مبا يف ذلك معاليم خالص الكراء والتي تجاوزت 	 

40 مليون دينار.

وبخصوص ديون رشكات االحياء املصادرة فقد بلغت ديونها 473 الف دينار ما بني 2012 و2017.	 

وتم منذ انطالق اعادة الهيكلة اسناد 18.026 هكتار خالفا للصيغ ولالجراءات الجوهرية املعمول بها منها 12.387 	 

هكتار ما بني سنتي 2007 و2016 علام و ان تلك االرايض من افضل الضيعات الفالحية واكربها مساحة ومردودية.

وتخلدت بذمة املنتفعني بهذه االسنادات مبالغ ناهزت 8 مليون دينار بعنوان معاليم كراء غري مسددة اىل موىف 	 

سبتمرب 2017.

التقرير السنوي العام الواحد والثالثون لدائرة املحاسبات، األرايض الدولية املهيكلة، الجمهورية التونسية، 2018.  6

حوصلة لوضعية رشكات االحياء والتنمية الفالحية التي شملتها الدراسة 
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املصدر:التقرير السنوي العام الواحد والثالثون لدائرة املحاسبات، األرايض الدولية املهيكلة، الجمهورية التونسية، 2018.
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أولوية التصدير عىل حساب االحتياجات الغذائية املحلية  .2

كان التوجه خالل عقد الستينيّات من القرن املايض نحو تأميم األرايض الفالحية واسرتجاع ملكيتها يندرج عموما يف 

إطار ثنائية مركزيّة هي: دحر االستعامر الفالحي – التخطيط االقتصادي. سعت وقتئذ فلسفة تأميم االرايض الفالحية 

اىل تكريس مبدأ السيادة الوطنية عىل الرثوات الفالحية، إضافة اىل توجيهها نحو تحقيق هدف اإلكتفاء الغذايئ الذايت. 

إذ ال معنى لوطن مستقل ما يزال يقتات من وراء البحار، وال يسعه إنتاج احتياجاته الغذائية الرئيسية محليا.

تحقق  أن  أفق  الدولية يف  الفالحية  االرايض  من  العقاري  استغاللها ملخزونها  تاريخية إلحكام  فرصة  لتونس  توفّرت 

َمة، إضافة اىل خصوبتها العالية.  اكتفاءها الغذايئ الذايت، اعتامدا عىل أهمية مساحات األرض املؤمَّ

وقد مثل التخيل عن تجربة التعاضد انتكاسة تاريخية ملقوالت تحقيق االكتفاء الغذايئ الذايت، ليؤّسس ملرحلة تغيري 

جوهري يف منظومة الترصف و استغالل االرايض الفالحية الدولية. كان من أبرز سامت هذا التحول أن تغريت وظيفة 

األرايض الفالحية الدولية من فاعل أسايس يف إنتاج املواد الغذائية الرئيسية محليا اىل مجرّد عنرص إنتاج فالحي موّجه 

بشكل أسايس اىل التصدير. 

مل يكن تحويل وجهة انتاج هذه األرايض من مهمة تغطية وتوفري االحتياجات الغذائية املحلية نحو أولوية إسرتاتيجية 

التصدير الفالحي نتيجة انتكاسة وفشل لتجربة التعاضد فحسب. بل ساهمت عوامل أخرى يف تأمني هذا التحّول، لعّل 

أهّمها كان انخراط تونس يف املنظومة العاملية الليربالية، عرب تحرير اقتصادها وتبنيها الكامل ألطروحات األمن الغذايئ.

ترتكز أطروحة األمن الغذايئ عىل مفهوم رئييس متمثّل يف نظرية امليزات املقارنة. وتعترب هذه النظريّة أّن مهّمة إنتاج 

الغذاء يف بلد ُمعنيَّ ليست رضورية طاملا توجد بلدان أخرى تتمتع بأفضلية يف بُنى االنتاج الفالحي، وبإمكانها توفريه 

يف ظّل مقاربة التجارة الحرة وإلغاء الحواجز الديوانية عىل تنقل األغذية. مبعنى آخر تقول مقاربة األمن الغذايئ بعدم 

رضورة إنتاج الغذاء طاملا باإلمكان استرياده.

املعروفة  الفالحي  االنتاج  أمناط  تشّجع  أنّها  أي  املتخّصصة.  الفالحة  مفهوم  عىل  الغذايئ  األمن  أطروحة  ترتكز  كام 

بجودتها وانتاجيتها بغرض تصديرها. وذلك يف مقابل التخيل عن باقي املنتوجات الفالحية األكرث استهالكا عىل املستوى 

املحيل بتعلّة ارتفاع كلفتها أو لعدم مالمئة البنى التحتية الفالحية عىل إنتاجها. وكان من تبعات انخراط تونس يف 

أطروحة األمن الغذايئ، أن ساهم ذلك يف تعزيز إنتاج مواد فالحية بعينها، كالزياتني والتمور والقوارص )بغية االستفادة 

من عائدات تصديرها( عىل حساب أمناط إنتاجية أخرى أكرث رضورية كالقمح واللحوم واأللبان والخرضوات وغريها.

إّن هيمنة فكرة الصادرات الفالحية عىل اسرتاتيجيات التخطيط الفالحي يف تونس قد ساهم بدوره يف تحويل وجهة 

الفالحة التونسية من مهمة استيفاء االحتياجات االستهالكية للسوق املحلية اىل مهمة استيفاء االحتياجات االستهالكية 

لألسواق العامليّة. ومل تُستَثَنى األرايض الفالحية الدولية من هذا الطرح، لتنخرط بدورها، عرب منظومة رشكات اإلحياء 

والتنمية الفالحية، يف تدعيم أسس منظومة االنتاج الفالحي املوّجه للتصدير.

»االعتزاز 3« :استنزاف األرض واملاء إلنتاج زيت الزيتون املَُعّد كلًّيا للتصدير  .3

تَُعدُّ ضيعة »االعتزاز 3« مبنطقة منزل بوزيّان )والية سيدي بوزيد( مثاال حيًا عىل أساليب االستثامر الفالحي املستنزِف 

اإلحياء  منظومة رشكات  من  الدْوليّة  الفالحيّة  األرايض  استغالل  من خالل  وأرض،  ماء  من  الطبيعية  للرثوات  بشدة 
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والتنمية الفالحية.

األرايض  إسناد  صفقات  شفافية  عدم  عىل  حيّة  شهادًة   »3 بـ»االعتزاز  الفالحية  والتنمية  اإلحياء  رشكة  متثل  بداية، 

الفالحية الدولية. وذلك حسب الشهادات التي استقاها فريق البحث من أهايل قرية االعتزاز ومدينة منزل بوزيان، يف 

ظّل عدم توفّر إمكانية النفاذ السهل للحصول عىل املزيد من املعطيات من ِقبل سلطات اإلرشاف املبارشة.

وحسب هذه الشهادات، مل يكن املستثمر الحايل املستغّل لهذه الضيعة سوى رشيًكا يف مجلس إدارة الرشكة السابق، 

ليحوز الحق يف االنتفاع من هذه الضيعة واستغاللها بعد الرتفيع يف رأس مال الرشكة املنتفعة بحق االستغالل سابقا. 

إذ أصبح مساهام بـ 95 باملائة من حجم رأس مالها، واملتحّكم الفعيل فيها.

تشوب عملية انتقال حّق االنتفاع باستغالل هذه الضيعة عدة إشكاليات. إذ يؤكّد األهايل أّن الحصول عىل هذا الحّق 

من قبل املستثمر الجديد كان مبثابة املقابل لتبييضه صورة املستثمر السابق، الذي أهمل هذه الضيعة بشكل كبري، 

مبا ساهم يف تدمري جزء ال بأس به من غراساتها. وذلك إضافة اىل عدم خالصه ملعاليم استهالك املياه وكراء الضيعة.

ر  متسح ضيعة »االعتزاز 3« قرابة 1200 هكتار، تحتوي عىل غراسات الزياتني والخوخ والخرضوات، ومعلوم كرائها يُقدَّ

بـ 120 ألف دينار للسنة الواحدة. يتضح لنا بعملية حسابية بسيطة أّن معلوم كراء الهكتار الواحد ال يتجاوز الـ 100 
دينار، وهو مبلغ زهيد ال يراعي البتة القيمة اإلنتاجية لهذه األرايض.7

إرشاف  تحت  االستثامري  ملخططها  تنفيذها  لبدء  اإلعداد  مرحلة  االعتزاز  ضيعة  دخلت  تقريبا،  السنة  حوايل  منذ 

املستثمر الجديد. يبلغ حجم االستثامر الجديد يف ضيعة » االعتزاز3« »بـ 18 مليون دينار، ويقيض بغراسة 660.000 

زيتونة عىل مساحة 440 هكتار، يف أفق تحقيق هدف مليون شجرة زيتون، إضافة اىل بناء معرصة ومعمل تعليب عىل 
أرض هذه الضيعة.«8

ستمّكن رشكة اإلحياء والتنمية الفالحية » االعتزاز 3« من خلق 112 موطن شغل قاّر، منها 16 إطارا و96 عامال فالحيا. 

ويعزى ضعف انتداب اليد العاملة، مقارنة بحجم أهداف هذا املرشوع، اىل االستثامر العايل يف املَْكَنَنة املتطورة )آالت 
جني الزيتون – نظام رّي ُمتحكَّم فيه باملعلوماتيّة( التي ستقلص رضورة من احتياجات اليد العاملة الفالحية.9

يضاف إىل كّل ما تقّدم، عزم املستثمر الجديد حفر وتهيئة 5 آبار عميقة لالستفادة من املائدة املائية الجوفية. وذلك 

بهدف توجيهها نحو استيفاء الحاجيات الكبرية من املاء لغراسات الزيتون التي قّررها.

يثري هذا التوّجه الجدل والتساؤالت. إذ من املتعارف عليه أّن غراسات الزياتني يف تونس هي بعليّة باألساس، وال تحتاج 

اىل هذا القدر الخيايل من مياه الرّي. يف الحقيقة، ميكن تفسري هذا التناقض بتوّجه املستثمر اىل غراسة أصناف زياتني 

مستوردة )من ايطاليا، اليونان واسبانيا( بتعلّة أفضلية انتاجيتها الكّمية والزمنية، يف مقابل استهالكها املشّط لكميات 

كبرية من املياه كرشط لتقوية انتاجيتها.

إّن نزوع االستثامرات الخاصة نحو اعتامد األصناف األجنبية من الزياتني عىل حساب أصنافنا املحلية، وما يستوجبه 

ذلك من استنزاف للمخزون املايئ االسرتاتيجي، يف جهة تعرف أصال إشكاليات هيكلية يف مواردها املائية، يُعّد مسألة 

خطرية. مبا يستدعي أن نناقش موقف سلطات اإلرشاف العمومية وموافقتها ودعمها لهذا النمط من االستثامر الفالحي 

مقتطف من حوار مع املدير الفني لضيعة »االعتزاز3« بتاريخ ديسمرب 2017   7
نفس املصدر  8
نفس املصدر  9
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املستنزف واملهّدد للتوازنات االيكولوجية.

إضافة اىل استنزاف املوارد املائية، نشري أيًضا إىل االستنزاف الذي يلحق بالرُتبة. إذ ال تحتاج غراسات الزيتون املستوردة 

املسافة  تتجاوز  تكتفي مبساحات صغرية )ال  بل  التونسية(  بينها )كام هو حال األصناف  اىل مساحات شاسعة فيام 

املُقّدرة بني شجرتني 2 مرت(، وهو ما من شأنه املساهمة يف إنهاك األرض وإفقادها خصوبتها. 

بالرجوع اىل كراس الرشوط الخاّص بكراء ضيعة دْولية10، نكتشف أّن نشاط رشكة اإلحياء والتنمية الفالحية »االعتزاز 

الفصل 29 عىل ما ييل: » كام يتعني عليها ) الرشكة  الثانية من  الفقرة  اعتبار نّص  للقانون. وذلك عىل  3« مخالف 

املتسوغة ( حامية األرايض واملحافظة عىل أدميها من كل أشكال التدهور ) االنجراف، التصحر، التملّح، التغّدق( واعتامد 

التي تتوفر  الطبيعية  القدرة اإلنتاجية لهذه األرايض وتحسينها وترشيد استغالل املوارد  طرق استغالل تراعي تجّدد 

عليها الضيعة«.

القول برتكيز مرشوع استثامر فالحي يقيض بغراسة مليون زيتونة يف جهة داخلية من تونس، قد يحيلنا بشكل  إن 

عفوّي اىل أهّمية هذه الطاقة اإلنتاجية ودورها يف تحقيق االكتفاء الغذايئ الذايت وضامن جودة الغذاء للتونسيني. إال 

أّن الحقيقة مخالفة  متاما لذلك... إذ يهدف مرشوع ضيعة » االعتزاز 3« أساًسا اىل مزيد دعم الصادرات التونسية من 

زيت الزيتون. فالقائم بحق االنتفاع بهذه الضيعة ليس سوى تاجرا كبريًا )صاحب مجمع الرشكات CHO( ، وصاحب 

ماركات زيت زيتون ذات صيت عاملي كـ »تريا داليسا«، إضافة اىل متلّكه مشاريع استثامرية أخرى يف هذا النوع من 
الغراسات، موّجهة كليا نحو التصدير )مليون زيتونة مبرشوع سيدي عيش االستثامري(.11

من املفارقات العجيبة أيضا أن تعلن وزارة الفالحة واملوارد املائية والصيد البحري، يف بالغ لها الخميس 10 ماي 2018، 

عن تسجيل تطّور يف تصدير زيت الزيتون بنسبة 150% لجهة الكّمية و180% للمداخيل منذ بداية موسم التصدير 

2018-2017 اىل غاية 30 أفريل 122018. ففي مقابل أهمية منظومة إنتاج زيت الزيتون وارتفاع حجم صادراته، نرش 

اىل عدم قدرة أغلب التونسيّني عىل االستفادة من هذه املادة الغذائية األساسيّة نظرًا ألسعارها املرتفعة يف السوق 

املحلّية )متوسط 10 دنانري للرت الواحد(.

إن نقاش هذه املفارقة يف بلد يَُعّد من أهّم منتجي ومصّدري زيت الزيتون، يف الوقت الذي ال يقدر فيه شعبه عىل 

استهالكه، يحيلنا اىل استخالص لطاملا رّدده التونسيون: أّن مواردهم وثرواتهم الطبيعية كانت وال تزال موضوعة عىل 

ذّمة املستثمرين األجانب واملحليني كمطيّة لالستغالل واالسترثاء، فيام يجدون أنفسهم مقصينّي ومحرومني من حّقهم 

املرشوع يف االنتفاع بخرياتهم ومواردهم.

الخامتة  

سعينا، عرب استعراض منوذج رشكة اإلحياء والتنمية الفالحية »االعتزاز 3«، إىل الكشف عن مآالت األرايض الفالحية 

الدولية بعد التفويت فيها لصالح االستثامرات الخاصة، والتي جعلت منها قاعدة التأسيس لفالحة استنزافية تصديرية 

جّل هّمها تحقيق األرباح السهلة ومضاعفتها.

كراس الرشوط الخاص بكراء ضيعة دولية معدة لبعث رشكة إحياء وتنمية فالحية، وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية، 2013  10
مقتطف من حوار مع املدير الفني لضيعة »االعتزاز3« بتاريخ ديسمرب 2017   11

موقع وزارة الفالحة والصيد البحري واملوارد املائية   12
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النمط الفالحي املستنزِف يف تكريس حقيقة إقصاء وحرمان جمهور صغار ومتوسطي الفالحني وعموم  ساهم هذا 

مستدمية  فالحية  مامرسات  ومن  وأرض،  ماء  من  املتوفرة  الطبيعية  املوارد  مبجمل  االنتفاع  يف  العمل  عن  املُعطّلني 

بإمكانها لعب دور متقدم يف مسار تحقيق مطلب السيادة الغذائية، كمطلب اسرتاتيجي وشعبي.

يف الحقيقة، إّن كّل خطاب يرفع لواء مقوالت تنمية الفالحة التونسية، وال يضع نصب عينيه أولوية الرشوع يف انجاز 

إصالحات زراعية هيكلية تكون األرض محورها، هو خطاب منقوص وموغٌل يف املثالية.

يف الختام، اّن مرور ثالثة عقود من استنزاف رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية لألرايض الفالحية الدولية، دون أّي جدوى 

تنموية أو اقتصادية أو مجتمعية تُذكر عىل واقع الفالحة التونسية، يتطلّب منا بالرضورة مراجعة مجمل سياسات 

الترصف يف هذه األرايض، ذات األهّمية اإلنتاجية الكربى. كام يتطلّب مّنا، بنهاية التحليل، التأسيس ملطلب حق انتفاع 

صغار ومتوسطي الفالحني يف استغاللها يف إطار مرشوع جامع يكون عنوانه األشمل: من أجل فالحة تونسية سيادية 

ومستدمية.
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املصدر: قاعدة معطيات البنك الدويل، 2016.
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الباب الثالث: التخصص وأمناط اإلنتاج وأسطورة التصدير

ارتفاع شّدتها وطول  الجفاف مع  بتواتر فرتات  يتّصف  التونيس  املناخ  أصبح  الكونية،  املناخية  ات  التغريُّ تأثري  تحت 

آٍن واحد، إرساء خطة متكاملة لتجميع  الطبيعي، أصبح من املُملِّح واالسرتاتيجي يف  انطالقا من هذا اإلكراه  مّدتها1. 

املوارد املائية والترصّف األمثل فيها وإرفاقها بالسياسات الفالحية املالمئة. يف الحقيقة، وجب عىل النموذج االقتصادي 

ته أن يأخذ بعني االعتبار هذه املعضلة الطبيعية شديدة الوطأة، واملتمثلة يف عنرص اإلجهاد املايئ. فدون خطّة  برُمَّ

متكاملة األبعاد، سيكون حتاًم لهذا الخطر املتنامي انعكاسات كارثية عىل املواطنني واالقتصاد والسيادة الوطنية.

إن تحّدي الترصّف يف املوارد املائية يف تونس ال يتعلق فقط بضامن الحق الدستوري لكافّة املواطنني يف املاء، بل أيضا 

بإيجاد التوازن املناسب واألمثل يف توزيع هذه املوارد بني كافّة القطاعات. وذلك بإدارة حكيمة للضغوطات املتأتية 

من القطاعات املستهلكة كالسياحة والعقارات والصناعات االستخراجية عىل حساب االستهالك املنزيل وعىل القطاع 

الفالحي.

تساهم عّدة عوامل، من ضمنها شح املوارد املائية والتفاوت يف وفرتها ويف توزيعها وارتفاع معاليم النفاذ إليها باإلضافة 

إىل سوء الترصّف فيها وترّدي البنى التحتية، يف تهيئة الظروف املالمئة لنشأة االحتجاجات الشعبية من أجل الحّق يف 

املاء وارتفاع وتريتها وحّدتها. وهذا فعالً ما يحدث يف تونس منذ سنة 2011، عندما شهدت عديد القرى واملدن تحركات 

أهلية ُعرفت باحتجاجات العطش نتيجة انقطاعات متكّررة للامء الصالح للرشب، أو تعبريا عن غضب مجموعات من 

الفالحني املحرومني من مياه الرّي أو مّمن يواجهون إشكاليات أخرى كتلك املتعلقة برتّدي البنى التحتية أو متلّح املياه. 

يف غياب آليات ذات جدوى وإجراءات محكمة ملواجهة إشكالية نقص املياه ومحاوالت التأقلم معها، أصبحت هذه 

املعضلة تؤثر بشكل جدي عىل املناخ االجتامعي يف تونس.

يتأثر النشاط الفالحي بصفة خاّصة مبخاطر نقص املاء نظرًا الحتياجاته امللّحة لهذا املورد الحيوي. ولكن وَجب أيضا 

االقتصادية واالجتامعية يف  األوضاع  تداعيات مبارشة عىل  املائية من  املوارد  بنقص  املتعلقة  لألزمات  ما  إىل  االنتباه 

األوساط الريفية. وكذلك النعكاساتها التي من شأنها أن تؤثّر يف التوازنات الدميوغرافية بني األرياف واملدن. إذ أّن توفّر 

املاء بالقدر الكايف ميثّل رشطا أساسيا الستمرار الحياة يف الوسط الريفي.

إّن الترصّف املُحَكم يف املوارد املائية يجب أّن يأخذ بعني االعتبار مركزية القطاع الفالحي، وخاّصة الفالحة املعيشية، يف 

دا لبلوغ االكتفاء الذايت من  املحافظة عىل السيادة الغذائية. إذ ميثّل توزيع املوارد املائية صلب هذا القطاع عنرصا ُمحدِّ

1 Henia L. ; Les grandes sécheresses en Tunisie au cours de la dernière période séculaire ; Eau et Environnement 
; Tunisie et Milieux méditerranéens, Paul Arnould et Micheline Hotyat )dir.( ; ENS Editions ; 2003.

المناطق السقوية وزحف الفالحة األحادية 
الربحية
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عدمه عىل الصعيد الوطني. ومن ناحية أخرى، يجب تناول السياسة الفالحية وفقا للظروف املناخية، كام يجب رسمها 

الفالحية  اإلنتاج وروزنامته والخارطة  تؤثّر عوامل عّدة، كأمناط  إذ  املياه وتحّسبًا ملخاطرها.  عىل ضوء مسألة نقص 

املذكورة  العوامل  التمّعن يف  الفالحي. من شأن  للنشاط  املائية  الكلفة  املنتَجة وغريها، بشكل مبارش يف  والنوعيات 

والتعامل معها بشكل علمي وتقييمي أن يُحّد بدرجة هاّمة من استنزاف املخزون املايئ، وأن يساعد أيضا يف تطوير 

اإلنتاجية وتكييف الفالحة مع التغرّيات املناخية.

وضعية الفالحة السقوية يف تونس  .1
يف بالد تتّسم برتاوح مناخها بني الجاف وشبه الجاف، يَُعدُّ الريُّ رشطًا أساسيًا من رشوط الحفاظ عىل مستوًى مقبول 

من اإلنتاجية وإضفاء بعض االستقرار عىل مردودية القطاع الفالحي. كام متثّل التقنيات الفالحية املختّصة يف تجميع 

املاء وتقاسمه واستعامله للري والرتفيع من نسب الرطوبة وغريها من التقنيات املوروثة، خري دليل عىل قِدم الوعي 

العميق بأهمية الترصّف الحكيم يف املوارد املائية. وقد طّورت كّل منطقة مناخية حول منابع املياه التي تضمّها أساليب 

املحلية  األساليب  لتدعم  األندلسية  التقنيات  أتت  ثم  استغاللها.  وترشيد  املوارد  توزيع  تعديل  إىل  تهدف  تقليدية 

وتساهم يف تكوين معرفة وأعراف خاصة إلدارة الترصّف يف املياه، لتضمحل بدورها ومل يبَق منها اليوم سوى بعض 

البنى التحتية والشهادات املنقولة شفاهيا.

رة بـ 450.470 هكتار، أكرث من نصفها مناطق سقوية عمومية تغّذيها  حاليا، تغطّي الفالحة السقوية مساحة ُمقـدَّ

السدود واآلبار التابعة للدولة. أّما البقيّة فهي مساحات تعتمد اآلبار السطحية )العْرب( واآلبار العميقة التابعة للخواص. 

ال متثل املساحات القابلة للّري سوى نسبة 9,2% من املساحة الجملية القابلة للحراثة2، ولكنها تساهم بنسبة قدرها 

2 Tunisie, financement du secteur agricole ; FAO ; 2013.

املصدر: استقصاء حول املناطق السقوية املكثفة، الجمهورية التونسية، وزارة الفالحة و البيئة، اإلدارة العامة للدراسات والتنميو الفالحية، إدارة اإلحصائيات 

و الظرف اإلقتصادي الفالحي، اإلدارة الفرعية لإلحصائيات الفالحية، 2011



79

الباب الثالث: التخصص وأمناط اإلنتاج وأسطورة التصدير

35% من اإلنتاج الفالحي الوطني3، ونسبة ترتواح بني 

34% و40% من قيمة املنتوج الفالحي الوطني ونسبة 

ترتاوح بني 22% و40% من الصادرات الغذائية.

فترتاوح  الرّي  مياه  من  الواحد  الهكتار  حاجيات  أّما 

يف  مكّعب  مرت   4.000 بني  املناخية  املناطق  حسب 

أيضا  نشري  بالجنوب4.  مكّعب  مرت   15.000 و  الشامل 

السقوية  املناطق  من مجمل  أّن 135.000 هكتار  اىل 

ُمجهَّزَة مبعدات الري قطرة قطرة5.

»دقلة  نوعية  من  متورا  أساسا  السقوية  املناطق  تُنتج 

النور« وقوارص من صنف الربتقال »املالطي« وزيتون 

وخرضاوات بدريّة )باكورات( وأعالف. وهي منتوجات 

عالية  مضافة  قيمة  وذات  مرتفعة  مائية  كلفة  ذات 

أساًسا  موّجه  أغلبها  أّن  إذ  العاملية،  األسواق  يف  نسبيا 

للتصدير.

يف  التنمية،  مجامع  تُسّمى  محلية،  هياكل  تترصّف 

الَدْولية،  واآلبار  السدود  من  املتأتية  املائية  املوارد 

والتي متّد املناطق السقوية العمومية الفالحية. وهي 

مبهمة  وُمَكلَّفة  محلّيني  فالحني  من  متكونة  جمعيات 

توزيع كٍل من املاء الصالح للرشاب ومياه الّري. يصف 

هذا املقتطف - من بحث أكادميي حول هذه الهياكل - 

بشكل جيّد ظروف استحداث مجامع التنمية الفالحية: 

»متثل مجامع التنمية املحلية أّول مرحلة يف اسرتاتيجية إعادة هيكلة املؤسسات الريفية الهادفة أساسا إىل تأطري %50 

من الفالحني. أما القطاعات املستهدفة فهي التسويق وتحويل املنتوجات الفالحية والترصّف يف املوارد الطبيعية. يف 

هذا القطاع األخري، يتمثل التميش يف إعطاء األولوية للمؤسسات الجهوية يف مهامت التسّيري والحفاظ عىل املنشآت 

الدولية )محطّات الضخ، شبكات املياه، إلخ...( لتعود بذلك تكاليف الصيانة املرتفعة عموما إىل الواليات، بينام يتكفل 

األهايل مبهامت إصالح األعطاب وتحّمل تكاليفها. زيادة عىل ذلك، فإّن عىل الهياكل الريفية لعب دور الوساطة بني 
األهايل واملندوبيات الجهوية للتنمية الفالحية بتوزيع الدعم واملَِنح.«6

3 Système hydraulique de la Tunisie à l’horizon 2030 ; Institut National des Etudes Stratégiques, janvier 2014.
نفس املصدر  4

5 Tunisie, financement du secteur agricole ; FAO ; 2013.
6 Labaci T. ; Une fédération d’association d’irrigants en Tunisie. Point de vue des acteurs sur les opportunités et 
les risques de création de structure fédérative basée sur les fonctions de maintenance ; Série Master Of Science ; Institut 
Agronomique Méditerranéen de Montpellier ; 2015.

املصدر: أرقام البنك الدويل

Gestion durables des ressources en eau ; Minis-  املصدر:
 tère de l’Environnement et du Développement Durabl
 et Agence Nationale de Protection de l’Environnement

 .; GTZ ; OTEDD ; 2008
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تكونت هذه املجامع إذن لتُخلّص الدولة من مسؤولية الترصف يف املياه وتوزيعها عىل الفالّحني ومتساكني الريف، 

حيث اعترُبت هذه الوظيفة ثانوية وميكن تفويضها. ويتّضح متلّص الدولة أساسا يف الجانب املايل. إذ أسندت مهمة 

تجهيز املناطق السقويّة )مبعدل 20.000 دينار للهكتار الواحد7( إىل هذه الهياكل الجمعياتية. ولهذه الجمعيات عالقة 

)أو  وباملنتفعني  من جهة،  اإلدارية  السلطات  ومبختلف  باملاء(  )املزّود  الفالحية  للتنمية  الجهوية  باملندوبية  مبارشة 

املشرتكني( من جهة أخرى. إذ تقوم بدور الوساطة بني مختلف األطراف، ماّم يبنّي ثقل املهامت امللقاة عىل عاتق هذه 

الهياكل ومدى تشّعبها )أنظر الرسم البياين املوايل(

باإلضافة إىل تعقيد إطار التسيري، فإّن معظم مجامع التنمية الفالحية تعاين من وضعيات مالية كارثية تتجىّل مثال يف 

مديونيتها املرتفعة تجاه الرشكة التونسية للكهرباء والغاز. كام أنّها تواجه عدة صعوبات أخرى تتعلق بتديّن مستوى 

خدماتها بسبب تناقص كّميات املياه وترّدي جودتها. إذ أصبح الفالحون املنخرطون مبجامع التنمية مجربين عىل انتظار 

دورهم طيلة أسابيع لالنتفاع بحصصهم من الّري، وغالبا ما يكون التدفق ضعيفا واالنقطاعات شديدة التكّرر واملياه 

رديئة الجودة.

الضخ  ومعّدات  التوزيع  شبكات  من  كُاًل  تطال  مشاكل  وتعاين  مرتّدية  نفسها  التحتية  البنية  فإّن  أخرى،  ناحية  من 

واآلبار،املتقادمة واملهرتئة إجامالً. باتت بعض املنشآت متثّل خطرا وتهّدد بالتسبب يف كوارث بيئية بأتّم معنى الكلمة، 

كتلك اآلبار الجوفية الحارّة التي أُحِدثَت بجهة قبيّل منذ مثانينات القرن املايض، والتي وجب صيانة كسائها وتجديده 

لئاّل تترسب مياه الطبقات املالحة لباقي الطبقات من املياه العذبّة. يتسبب إهرتاء شبكات التوزيع يف ضياع نسب 

تفوق 30% من كميات املياه املوزعة يف بعض املناطق، ونادرا ما تكون املعدات والتجهيزات ذات نجاعة وصالحة 

لإلستعامل، خاصة يف ظل غياب املتابعة التقنية الدورية وتكوين املرشفني عىل مجامع التنمية.

تُعترب اآلبار العشوائية التي ينجزها الخواص دون تراخيص من وزارة الفالحة البديل الذي يرتكز عليه اإلنتاج الفالحي 

يف تونس؛ غري أنها خارجة متاما عن كل سيطرة واملاء يَُضخُّ منها دون قيد أو مقابل.يتمثل املؤرشان الوحيدان عىل 

الكهرباء. عىل  املائية وارتفاع مقادير فواترياستهالك  املائدة  املتواصل ملستوى  التدين  الّري يف  املفرط ملياه  االستغالل 

الرغم من ذلك تنوي الحكومة التونسية، حسب اسرتاتيجية الترصف املستدام يف املياه لوزارة البيئة8، التخفيض من 

استهالك املاء يف القطاع الفالحي بحوايل 200 مليون مرت مكّعب لصالح الصناعة والسياحة.

إذ ترتكز سياسة الدولة يف هذا املجال عىل تشجيع تقنية الرّي قطرة قطرة، التي سنتعرض اليها يف الفقرة التالية. لكن 

وجب التنويه إىل حقيقة أّن مشكل غياب التحّكم والرقابة عىل استعامل املوارد املائية الجوفية يحول دون استخالص 

التقديرات الواقعية لهذا القطاع، فضال عن استحالة استرشاف نسق تطّوره يف املستقبل.

تشجيعات الفالحة السقوية  .2
املائية  املوارد  لتجميع  والطوعية  الحكيمة  التونسية جهودها وسياساتها  الدولة  ُمقرُِضو  مثّن  لطاملا  السبعينات،  منذ 

وترشيد استهالكها، خاصة يف القطاع الفالحي الذي ميثل أكرب مستهلك للامء بنسبة تقدر ب 82% من املوارد املائية14. 

فعالً، فقد أُنجزت يف تونس عديد املنشآت لتجميع وتخزين مياه األمطار )أنظر مقال مياه الشامل( وبُذلَت مجهودات 

7 Système hydraulique de la Tunisie à l’horizon 2030 ; Institut National des Etudes Stratégiques, janvier 2014.
8 Gestion durables des ressources en eau ; Ministère de l’Environnement et du Développement Durabl et Agence 
Nationale de Protection de l’Environnement ; GTZ ; OTEDD ; 2008.
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كبرية لتشجيع التقنيات املقتِصدة وترويجها، خاّصة تقنية الرّي املوضعي واملعروف بالّري قطرة ـ قطرة، والذي يفرتض 

أن يتيح االقتصاد يف مياه الّري إىل أقىص حّد ممكن مع متكني الزراعات من النمو يف ظروف املالمئة.

وقد تبنت الدولة يف إطار اإلسرتاتجية الوطنية للإلقتصاد يف مياه الّري، التي انطلقت يف التسعينيّات، إصالحات مهّمة 

يف كٍُل من املجاالت التقنية واإلقتصادية والترشيعية واإلدارية طبقا ملقاربة إدارة الطلب يف أفق تحسني آداء قطاع 

الفالحة السقوية.

يُعترب الترصّف يف املياه باستعامل الّري املوضعي ركيزة هذه اإلسرتاتجية. ولتشجيع انخراط الفالّحني )وخاّصة املستثمرين 

يف قطاع الفالحة( يف هذه الربامج، تبنت الدولة عـّدة آليات منها االعفاءات الرضيبية يف ما يخّص االستثامر يف رشاء 

املعّدات املحلّية واملستوردة. كام أسندت منحا تصل إىل 60% من كلفة التجهيز. وقد لعبت هذه التشجيعات دوًرا 

تحفيزيًا هاًما ساهم يف ارتفاع وترية استثامر رؤوس األموال يف القطاع الفالحي.

أّما عىل الصعيد املايل، فقد أَقَّر نظام االمتيازات، الذي أُحِدَث سنة 1995، منحة خاّصة لرتكيز معّدات الّري املقتصد 

بالنسبة   %50 وإىل  أ(  )صنف  الصغرية  للمستغالّت  بالنسبة  لالستثامر  الجملية  القيمة  من   %60 إىل  قيمتها  تصل 

منحة  فهو موضوع  املعّدات  تجديد  أّما  ج(.  الكربى )صنف  للمستغالّت  املتوسطة )صنف ب( و%40  للمستغالّت 

إضافية قُّدرت بـ 50% من قيمة اإلستثامر. وتبًعا لذلك فإّن القيمة الجملية لإلستثامرات املنَجـزة من سنة 1996 إىل 

ل عليها املستثمرون من  سنة 2009 قد بلغت 883,1 مليون دينار، ومتثل نسبة 49,65% منها حجم املنح التي تحصَّ

الدولة لتجهيز مستغالتهم مبعدات القطرة قطرة وتقنيات االقتصاد يف الرّي.

باإلستثامرات  النهوض  املالية عن طريق وكالة  الفالحة ووزارة  املذكورة من طرف وزارة  واملنح  الحوافز  تُسَند هذه 

الوثائق  تقديم جملة من  يقتيض  التشجيعات  بهذه  التمتّع  أّن  إاّل  الفالحية.  للتنمية  الجهوية  واملندوبيات  الفالحية 

والضامنات قد يعجز صغار ومتوّسطو الفالّحني عن توفريها  نظرا لتعُقــد الوضع  العقاري )غياب الحجج والعقود 

وتجزُؤ امللكية...(، وللصعوبات يف النفاذ اىل التمويالت أو نظرا لتداينهم املفرط سواٌء لدى البنوك أو املزّودين. عالوًة 

ومتوسطي  لصغار  املذكورة  التشجيعات  اسناد  دون  يحول  قانوين  عائٌق  يضاُف  إشكاليات،  من  ذكره  سبق  ما  عىل 

الفالحني ويتمثّل يف حيازتهم آلبار »فوضوية« ُحفرت دون ترخيص من الدولة. يف املقابل فإّن املستثمرين وكبار املالكني 

الذين يتوفرون عىل مجمل الرشوط وال تعيقهم الرتاخيص يتمتعون بكافة مكونات برنامج التشجيعات والتحفيزات.

لذا فان السياسة الحالية املعتَمدة يف مجال تجهيز املناطق السقوية مبعّدات االقتصاد يف املاء تعود أساًسا بالنفع عىل 

املستثمرين يف قطاع الفالحة ال عىل صغار ومتوسطي الفالحني املحلّيني. ولعّل خري دليل عىل ذلك أّن معّدل تغطية 

املنح لكلفة االستثامر ال يصل إىل 50%، وهو ما يؤكد استئثار الصنفان )ب( و)ج( بغالبية املنح والتشجيعات9.

إعتامًدا عىل منطق تحسني القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية املَعّدة للتصدير، فقد ُوّجَهت اإلستثامرات واملنح 

باألسواق  املرتفعة  املضافة  القيمة  ذات  الفالحية  املنتوجات  زراعة  يف  استغالله  لتسهيل  السقوي  الفالحي  للقطاع 

العاملية. فقد طغت عىل هذه السياسة التحفيزية فرضية أّن تحسني إنتاجية الفالحة األحادية ميّكن من تغطّية العجز 

التفاضلية مبواد فالحية أساسية هي  امليزات  الغذايئ، مبا يعني تحسني مقايضة منتوجاتنا ذات  امليزان  عىل مستوى 

االكرث استهالكا محليا وغالبا ما تكون مستوردة. إاّل أّن الدراسة التى أجرتها منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

يخّص  ما  التحفيز: »يف  نظام  بخصوص  هاّمة  استنتاجات  إىل  أفضت  تونس  الفالحي يف  القطاع  )الفاو( حول متويل 

لو متتّع صغار ومتوسطي الفالحني بالقدر األكرب من الدعم، لكان معدل تغطية املنح لقيمة االستثامر يناهز الـ %60   9
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اإلنتاجية والقيمة املضافة، وهام مؤرشان ميّكنان من قياس التنمية وخلق الرثوة يف القطاع، فإّن النتائج تبنّي ضعف 

تأثري التشجيعات عىل اإلنتاجية والقيمة املضافة لقطاَعْي الفالحة والصيد البحري. إذ أّن كل دينار من التحفيز ال يرتقي  

باإلنتاجية إالّ مبا قيمته 0.52 دينار ومبا قيمته 0.45 دينار بالنسبة للقيمة املضافة. ونفس اليشء بالنسبة  للميزان 

التجاري، فإّن التشجيعات املالية والجبائية التي تم دراستها مل تكن ذات أثر يُذكر عىل نسبة التغطية. ويف املحّصلة، 

ة.10« فإّن مجهودات الدولة يف مجايْل التحفيز الجبايئ واملايل ال تحّقق النتائج املرجـوَّ

يف كل الحاالت، ساهم توايل نُظم التشجيع والتحفيز عىل تجهيز املساحات مبعّدات الرّي بشكل كبري يف تطور مساحة 

املناطق السقوية. إذ بلغت 450.000 هكتار سنة 2010 بعد أن كانت يف حدود 60.000 هكتار يف ستينيّات القرن 

املايض11.

وبالنظر للموارد املائية املتاحة واملساحات الجملية الصالحة لالستغالل الزراعي، فإنّنا شارفنا عىل بلوغ أقىص إمكانيات 

توسيع املناطق السقوية. مبا يعني أنّه مل يبَق لنا من خيار سوى تكثيف الزراعات، وهو ما يفيض إىل التساؤل عن أمناط 

اإلنتاج التي ستتمتّع مستقبال بالحوافز والتشجيعات ملزيد تكثيف الفالحة السقوية.

إّن تعميم الّري بتقنية القطرة ـ قطرة يتطلب تقييام جّديا. إذ ميثّل سوقا هاّمة بالنسبة للرشكات املحلية واألجنبية 

املزوِّدة باملعّدات والتجهيزات والتقنيات، والعتامد هذه التقنية يف عّدة زراعات كاألشجار املثمرة والنخيل والزياتني 

والخرضوات والباكورات... وهي بالتايل مكوِّن أسايس من مكونات مشاريع اإلستثامر الفالحي. ويتالزم ازدهار هذه 

السوق مع بروز األمناط اإلنتاجية التي تعتمد التكثيف والتكثيف املركّز واملرتكزة عىل تقنية الرّي قطرة قطرة، وهي 

تقنيات مستنزفة للموارد املائية تحت غطاء الترصّف الذيك والرشيد يف مياه الرّي.

ويبدو ذلك جلّيا يف االهتامم الذي توليه املؤسسات املالية العاملية ملجال تجهيز املساحات املستَغلة. إذ يرُِبز توزيع 

10 Tunisie, financement du secteur agricole ; FAO ; 2013.
11 Stratégie Nationale sur le Changement Climatique. Rapport de la stratégie ; République Tunisienne. Ministère 
de l’Environnement ; GIZ ; Groupement ALCOR - TEC ; Octobre 2012.

 Rapport National du secteur de l’eau ; Ministère de l’agriculture, des ressources hydriques et de la pêche ; :املصدر
 .Bureau de la Planification et des Equilibres Hydrauliques ; 2017
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االستثامرات الخاصة بالقطاع الفالحي استئثار القطاع الفرعي املتمثل يف »الهيدروليك«، أو تجهيزات الترصف يف مياه 

الرّي )عىل مستوى املستَغالت الفالحية(، بالنسبة األوفر من حجم االستثامر الفالحي، وأّن أكرث من نصف األعباء املالية 

لهذا االستثامر تتحّملها الدولة من خالل رصفها للمنح والتشجيعات واالمتيازات.

»إّن أهمية االستثامر يف املجال الهيدرولييك يرُبَّر بأهّمية مساهمة القطاع السقوي. إذ تغطّي املناطق السقوية مساحة 

قُّدرَت سنة 2009 بـ 450.470 هكتار، وقد سّجلت نسبة منو سنوي تناهز الـ 2،3% منذ سنة 1987، أي بتوّسع معّدله 

الخواص  السلطات واملستثمرين  املشرتك لكل من  املجهود  التصاعدي عىل  النسق  8.300 هكتار سنويا. يشهد هذا 

لتعبئة املوارد املائية وتبّني التقنيات املقتصدة يف املاء«12.

هذا املجهود املشرتك كان قد صيغ يف إطار خطّتنْي متتاليَتنْي وهام »پيزو 1« املتعلّقة باملخطط العارش )2002 - 2006( 

للعنوان  اختصار  بيزو)PISEAU( فهي  أما مصطلح   .)2011 - الحادي عرش )2001  باملخطط  املتعلّقة  و »پيزو 2« 

الفرنيس للمخطّط وهو »مرشوع االستثامر يف قطاع املاء«، ويلفت هذا املُسّمى انتباهنا لطبيعة املقاربة املتوخاة يف 

كلتا الخطتني.

التونسية  والدولة   )%40( الدويل  البنك  من طرف:  متويلها  وقع  دينار  مليون   300 تعبئة  من  مّكن  األول  فالربنامج 

)40%( والوكالة الفرنسية للتنمية )13%( والبنك األملاين للتنمية )7%(. أما الربنامج الثاين فرُصدت له متويالت بقيمة 

216 مليون دينار موزّعة بني الوكالة الفرنسية للتنمية )37%( والبنك الدويل )20%( والبنك اإلفريقي للتنمية )%20( 

12 Tunisie, financement du secteur agricole ; FAO ; 2013.

Rapport National du secteur de l’eau ; Ministère de l’agriculture, des ressources hydriques et de la pêche ; Bureau de la 
Planification et des Equilibres Hydrauliques ; 2017.
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والدولة التونسية )21%( وهبات مختلفة املصادر )2%(13. إّن تركيبة امليزانيات املرصودة لهذين الربنامجني تبنّي مدى 

اعتامد متويل االستثامرات يف املجاالت املائية عىل التداين الخارجي.

تغّيري أمناط اإلنتاج  .3
كام سبق ذكره، لطاملا كان تكثيف النشاط الفالحي حول منابع املياه أحد هواجس املجموعات البرشية التي مارست 

الفالحة املستقرّة يف ربوع تونس. ومثاالً عىل ذلك، كانت يف واحات الجنوب التونيس مُتارَس فالحة متعددة الطوابق 

) فالحة الثالث طوابق ( حيث تَتَظلّل تحت غراسات النخيل املتنّوع أشجاٌر مثمرة تحمي بدورها مختلف الزراعات 

األرضية كالخرضاوات والبقول واألعالف. وبفضل هذا األسلوب الزراعي، كانت تربة الواحة محفوظة بغطاء سميك من 

النباتات دون أن تُستَغلَّ استغالال مفرطا أو تعاين االستنزاف. إذ كانت جذور الغراسات الثالث  متتدُّ حسب حجمها 

داخل الرتبة بأعامق مختلفة لتؤمن احتياجاتها من مياه وعنارص عضوية أخرى، فضال عن دورها يف تحسني جودة الرتبة 

ن انتاج مختلف الغالل والخرضوات والحبوب والبقول عىل مدار السنة  وضامن نفاذيتها. هكذا كانت الواحات تؤمِّ

وحسب خصوصية الفصول. ومبساهمة نشاط تربية املوايش كان للسكان  املحلّيني قدرة عىل تحقيق اكتفائهم الغذايئ 

تقريبا وتزويد بعض األسواق املجاورة يف مواسم الوفرة.

لكن، مع اعتامد املنوال الفالحي العرصي املرتكز عىل أطروحة تخّصص املناطق، تم إفراد جهات بأكملها إلنتاج نوعيات 

والخاّصة.  العمومية  السقوية  املناطق  غالبية  اليوم  املختّصة  املساحات  ومُتثل هذه  الفالحية.  املنتوجات  بعينها من 

املحاذية للصحراء، خاّصة وأنه عن  الجافة  املناطق  القبيل ويف  الوطن  اإلنتاج األحادي بكثافة يف بساتني  تفّش منط 

طريق التقليد، انتهى صغار ومتوسطي الفالحني بدورهم اىل إتّباع هذا النمط االنتاجي وتوجيه أنشطتهم الزراعية 

نحو استيفاء احتياجات األسواق، من خالل ثنائية العرض والطلب، ملا كانوا يرون يف ذلك من إمكانيات لتحسني هامش 

أرباحهم.

يف البداية، أُعتُِمد منط اإلنتاج األحادي يف زراعات الكروم والربتقال املالطي والتمور من فصيلة دقلة النور، لكّنه توّسع 

أكرث اليوم ليشمل قطاع الزياتني. فبينام يرتكز انتاج الزياتني يف تونس تقليديا عىل األمناط البعلية اعتامًدا عىل األصناف 

املحلية التي تتأقلم مع مناخ املنطقة، أصبح اليوم، وبعد تسهيل توريد أصناف أجنبية، يتّجه بنسق تصاعدي نحو 

النمط السقوي. كام أصبح هذا القطاع يتوّسع عىل حساب مساحات الزراعات الكربى يف املناطق املخّصصة لها تاريخيا 

)أنظر مقال غراسات الزياتني يف تونس(، ليساهم بذلك يف تفاقم العجز الوطني يف إنتاج الحبوب الركيزة األساسية يف 

االستهالك املحيل.

حسب هذا املقتطف من »اسرتاتيجية تحسني إنتاج زيت الزيتون« لسنة 1990 يبدو أن الدولة التونسية قد قامت 

: »إّن الهدف من هذه االسرتاتيجية هو الرتفيع من إنتاجية هذا القطاع عرب توسيع  بتشجيع هذا التميش. إذ نقرأ 

املساحات املخّصصة لزراعة الزيتون يف املناطق املالمئة وبالخصوص يف جهات الشامل الغرب. لكن أيضا بترصف أرشد 

يف املدخالت الفالحية، خاصة منها الّري. وذلك داخل املناطق السقوية ويف غابات الزياتني املكثفة عرب التحكم يف الرّي 

لجهة التوقيت واملكان وباستعامل تقنيات الّري املوضعي. مع إعداد رزنامة مسبقة يف الغرض، ستكون كميات املياه 

13 Agence Française de Développement ; Conseil d’Administration du 18 décembre 2008 ; République de Tunisie 
; Programme d’Investissement Sectoriel Eau ; NCO PISEAU ; 2018.
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التي وجب توفريها أكرث مالمئة للتوّجه املعتَمد«14.

ارتكزت اسرتاتيجية الرتفيع يف حجم اإلنتاج يف مرحلة أوىل عىل توسيع املساحات السقوية املخّصصة للزراعات األحادية. 

ثّم اتجه التكثيف نحو الرتفيع يف إنتاجية الهكتار الواحد، ونالحظ ذلك بوضوح من خالل مثال الزياتني حيث تقلصت 

املسافة بني األشجار، أو ما يُعرّب عنه بالعامية بـ »الرتبيعة«، من 25 عىل 25 مرت يف بعض املناطق إىل 3 أمتار عىل مرت 

ونصف. ينجّر عن مثل هذا التكثيف ارتفاع هام يف استهالك املاء، خاّصة إذا كانت األصناف املزروعة مستورَدة وغري 

متأقلمة مع املناخ خالفا لألصناف املحلّية البعلية التي ال تحتاج اىل كميات كبرية من املاء للرّي وتتحّمل ندرة املياه 

وتقاوم الجفاف.

أّما بالنسبة لزراعة الخرضاوات، فإن التشجيع عىل انتاج النوعيات املعّدة للتصدير، خاصة منها الباكورات أو تلك التي 

تنتج يف غري فصولها، ساهم كثريا يف تغرّي أمناط اإلنتاج ويف إحداث تغيريات جوهرية عىل خارطة االنتاج الفالحي يف 

الجافة أين تتواجد ظروف مناخية مالمئة ملامرسة  الرقاب، بجهة سيدي بوزيد شبه  تونس. فمثالً يف حوض منطقة 

زراعة الخرضوات، تواجه الفالحة املعيشيّة هجمة من ِقبل االستثامرات ذات الصبغة التجارية التي أصبحت تزاحمها 

خصوصا عىل املوارد املائية. مبا يعنيه أن منطقة ُصّنَفت بالـ »الحمراء« من طرف وزارة الفالحة واملوارد املائية، وأين 

مُينع منعا باتا حفر آبار خاصة، تنترش اآلبار العشوائية إلمداد شبكات القطرة قطرة تحت وحدات البيوت املكيفة 

َصة إلنتاج البطيخ األحمر واألصفر. املخصَّ

تتعلق  املاء يف طيّاته مشكلة حقيقية  املوضعي كوسيلة لالقتصاد يف  الّري  لتقنية  املرّوج  الخطاب  الواقع، يخفي  يف 

استخراجية تستهدف  الحقيقة واجهة ملامرسات  الفالحي نفسه. فهو يشّكل يف  القطاع  املائية داخل  املوارد  بتوزيع 

األحادية  الزراعات  انتشار  إىل  ربحية،  إنتاجية  أمناطا  خّصت  التي  الدولة،  تشجيعات  أّدت  املائية.  املوارد  استنزاف 

واملكثّفة يف مناطق تتّسم بنقص فادح يف املوارد املائية. فالسباق نحو الرتفيع يف حجم الصادرات الفالحية وقيمتها 

14 Masmoudi-Charfi et al. ; Caractérisation d’une collection variétale d’oliviers )OleaEuropaea L.(. Valorisation de 
l’eau ; Institut de l’Olivier ; 2017.

 Etude de l’encouragement des investissements et de développement de production de légumes sous serres ; :املصدر
  .Agence de Promotion de l’Investissement Agricole ; juin 2015



87

الباب الثالث: التخصص وأمناط اإلنتاج وأسطورة التصدير

جعل مجمل منظومة التشجيع تتوجه نحو االستثامرات الفالحية املُدرّة للعملة الصعبة. أّما بالنسبة لصغار ومتوسطي 

الفالّحني، فإّن هذه االستثامرات متثّل ضغطا إضافيا عىل مواردهم من ماء وأرض، وعنرص تخريب لبيئتهم ومصدرا من 

مصادر تفقريهم وسلبهم. فهذه االستثامرات متتّص القيمة املضافة التي ينتجها املجال الريفي وتنُقلها نحو املدن دون 

أدىن مقابل اقتصادي يُذكَر للمنطقة ومتساكنيها.

حيال توّجه السياسات الفالحية نحو الزراعات األحادية، مل يكن لفاّلحي الوطن القبيل من خيار غري االنسياق إىل تيّار 

الزراعة املكثفة للربتقال املالطي. فاضطروا بذلك لتغيري منط إنتاجهم املتنوع حتّى يوفروا للمصّدرين منتوجا ذو قدرة 

تنافسية يف السوق األوروبية. وبتوجيه كافة املوارد املتاحة إلنتاج هذا الصنف، فقدت الفالحة املحلية تنوعها ماّم 

جعل الفالحني يف تبعية كاملة للسوق العاملية. إذ أّن الرجوع لنمط اإلنتاج املتنّوع ليس باألمر السهل كام يروي أحد 

فالحي بني خالّد :

» بسبب الّري قطرة ـ قطرة فإّن جذور الشجرة مل تعد ترسي إىل عمق األرض بل تنمو نحو السطح بحثا عن املاء ماّم 

يغرّي شكل الشجرة، كام يؤثر عيل الرتبة التي تتصلب وتتفّقر. إضافة إىل ذلك، برتكيز معّدات الري قطرة قطرة مل نعد 

نستطيع الحرث تحت األشجار ومل نعد نزرع منتوجات أخرى ومل نعد نهتّم بالرتبة«.

 كان هذا الفالح قد ركّز أحواضا صغرية، داخل فضاٍء يحتوي خمسني برتقالة، تؤّمن له احتياجاته املعيشية والعائلية من 

خرضوات ااّل انّه يف نفس الوقت ال يستطيع تعميم هذه األحواض ملا قد تسببه من أرضار لشبكات الرّي قطرة قطرة 

املمتّدة عىل كامل مستغلَِّته الفالحية. وقد سبق أن اعرتضتنا وضعيات مشابهة يف واحات الجنوب أين مُتثّل املساحة 

الفاصلة بني نخلتنْي فضاًء حيويا ميكن استغالله لتنويع املنتوجات الفالحية وتحسني مردودية األرض.

التونسية تعاين وضعيات اقتصادية هّشة تجعل كّل محاولة لالنتقال إىل فالحة أكرث  إن معظم املستغالت الفالحية 

ه للتصدير  املَُوجَّ الدولة لإلنتاج  املناخ والسوق محفوفة باملخاطر، خاّصة يف ظّل مواصلة تشجيع  تالؤما مع ظروف 

ومتوسطي  صغار  يبقى  االنتقال،  هذا  متويل  سبل  غياب  ويف  املحلية.  لألسواق  ه  املوجَّ اإلنتاج  قيمة  عىل  وضغطها 

الفالحني عالقني ورهائن منظومة إنتاجية تعتمد أمناطا تُفّقرهم وترُضّ مبواردهم.

مخاطر الزراعة األحادية املكثّفة  .4
الفالحية.  املُستََغلَّة  التي تنشط وتتفاعل داخل  البيئية والطبيعية  العوامل  الزراعات األحادية بعني االعتبار  ال تأخذ 

إذ يقترص دورها الوحيد عىل ترفيع إنتاجية الهكتار لصنف واحد من االنتاج. فيحاول هذا النمط اإلنتاجي املتحّدي 

للطبيعة تعويض نقائص املنظومة االيكولوجية املصطَنعة مبزيد استهالك املوارد املائية واالستهالك املشّط للعديد من 

املواد الكيميائية. لذا فإن استهالكه للُمدَخالت الفالحية يكون ضخام ويرتفع مع ارتفاع نسبة تكثيف قطعة األرض. 

وكذلك األمر بالنسبة للمخاطر التي تصاحب هذه األمناط اإلنتاجية، والتي سنتعرض ألهّمها الحًقا. إذ غالبًا ما يتحّول 

تعزيز منّو غراسات بعينها إىل مصدِر للعديد من املخاطر البيئية عىل الرتبة واملياه والكائنات الحيّة. وتقابل املخاطر 

البيئية مخاطر اقتصادية واجتامعية تتضخم بتأثري التغرّيات املناخية. 

أو  أمراض  إىل  املنتَجة  األصناف  بتعرّض  املتعلّق  الصّحي  الخطر  هو  األحادية  بالزراعة  املرتبط  األسايس  الخطر  إّن 

بالنخيل،  ڨبيّل أين تفِتك السوسة الحمراء  الوقوع يف جهة  الكاريث بصدد  السيناريو  بالعدوى. هذا  بكترييات تنترش 

القوارص  أشجار  يصيب  الذي  »الرتستيزا«،  مرض  تفيّش  أمام  عاجزين  الفالحون  يقف  أين  القبيل  الوطن  يف  وكذلك 
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فتتحطّب ومتوت يف بضعة أيام. يف مقابل ذلك، مل تقم السلطات إىل اليوم بأّي تعداد أو تدّخل للتصّدي لهذه اآلفات 

ومل يتّم اتخاذ أّي إجراءات عزل لحرص الكارثة والحّد من تبعاتها.

»هذه  أّن  إذ  أعيننا.  أمام  ماثلة  بل حقيقة  محتمال،  املائية خطرا  للموائد  املفرط  االستغالل  يُعد  مل  سابقا،  بيّنا  كام 

الوضعّية املتمثلة يف االفراط يف استعامل مياه الرّي )قد( لوحظت يف كٍل من سيدي بوزيد والوطن القبيل وجنوب 

صفاقس، حيث تُرجم ذلك يف تديّن مستوى املائدات املائية وتدهور القيمة الكيميائية للموارد املائية«15 . نظرا لكون 

أغلبها غري متجّدد، تتعرّض املائدات املستنزفة إىل انخفاض رسيع ملنسوبها ومتلّح متواصل ملياهها، تحديدا يف املناطق 

التي تنترش فيها الزراعات األحادية. وهو ما يجعلنا نشّكك يف دميومة هذه األمناط اإلنتاجية، خاّصة وأّن معّدات الرّي 

قطرة قطرة ال تتحّمل نسبة ملوحة تتجاوز 2 غرام يف اللرت الواحد، علاًم وأننا صادفنا أثناء دراستنا امليدانية مناطق 

تصل نسبة امللوحة يف مياهها إىل 7غرام يف اللرت.

يعترب منط اإلنتاج األحادي الرتبة مجرّد مساحة يقام عليها النشاط الفالحي، فهي تتعرض بذلك للتعرية واالستنزاف 

والتلوث والغسل وتفقد قيمتها اإلنتاجية. وهو ما يؤكد أّن اإلشكاليات املرتبطة بتدهور جودة الرتبة هي من أكرب 

املخاطر التي تهّدد مستقبل النشاط الفالحي. وهذا ما يزيد من الشكوك يف قدرة فئة صغار ومتوسطي الفالحني عىل 

التأقلم مع األوضاع االقتصادية واملناخية الجديدة. 

وعىل سبيل املثال، يُعترََب الّري املوضعي أداة لإلفراط يف استعامل املدَخالت الكميائية، كاألسمدة ومبيدات الحرشات 

والفطريات. فهذه السموم أصبحت اليوم تضاف مبارشة إىل مياه الّري، ثّم تترسب داخل األرض نحو املائدة املائية، عن 

طريق ما يعرف بظاهرة غسل الرتبة، فتساهم بذلك يف تلوث املياه الجوفية. من جهة أخرى، وبتناوب فرتات الجفاف 

والفيضانات يف املستقبل، ستتفاقم كٌل من ظواهر غسل الرتبة واالنجراف إذا مل يتّم تهيئة بنى تحتية مالمئة وتغيري 

املامرسات الفالحية.

تُعترب الرتبة نفسها خزّانا مهام للمياه، خاّصة يف املناطق املنبسطة واملمطرة. ففي غياب إمكانية تشييد السدود، يُعّول 

أساسا عىل نفاذيّة الرتبة وقابليتها الستيعاب مياه األمطار لتغذية املخزون الجويف. لكن عديد املناطق تعاين من ظاهرة 

تصلّب الرتبة الناتج جزئيا عن االنتشار الواسع لتقنية الرّي قطرة قطرة. ولذا فإنّه يجب تنسيب مقولة نجاح هذه 

التقنية بالنظر إىل التداعيات الثانوية التي قد تكون سببًا فيها. فمن ناحية تأثريها عىل نفاذية الرتبة، ومن ناحية ثانية 

مساهمتها يف تجفيف املناخ املصّغر تحت األشجار املثمرة والنخيل مثال. فقنوات الرّي السوداء تحول دون تبّخر املياه 

ر رطب وتساهم بالتقاطها ألشعة الشمس يف مزيد ارتفاع درجات الحرارة. وخلق مناخ مصغَّ

باإلضافة إىل املخاطر البيئية، تصاحب الزراعات األحادية املكثَّفة ومركّزة التكثيف مخاطر اقتصادية واجتامعية كنتيجة 

للضغط عىل املوارد ولهشاشتها أمام التغرّيات املناخية وتطورات السوق. وكذلك لكونها أداة لتجريد املجال الريفي من 

القيمة املضافة املنتَجة لصالح التجار واملصّدرين. يف الواقع، لقد بيّنا سابقا امليكانيزمات التي تدفع بصغار ومتوسطي 

الفالحني إىل اعتامد أمناط اإلنتاج التي تراهن عليها الدولة، ويف نفس الوقت هم مستبَعدون من جملة ما توفّره من 

رة تعاين ارتفاًعا رهيبًا يف كلفة اإلنتاج ونقًصا حاًدا يف املوارد  امتيازات ومتويالت. فهذه الفئة الواسعة والهشة واملفقَّ

التخّصص وتوجيه نشاطها كلّيًا نحو  املائية، وهي رغم ذلك مطالبة بالضغط عىل هامش أرباحها الضئيل ومواصلة 

املنتوجات القابلة للتصدير. يف فيفري 2019، أعلن وزير الفالحة، خالل املنتدى الوطني للقوارص،عن برنامٍج لتوسيع 

15 Etude de l’encouragement des investissements et de développement de production de légumes sous serres ; 
Agence de Promotion de l’Investissement Agricole ; juin 2015.
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غابات القوارص بـ 50.000 هكتار. وذلك يف حني أنّه من مجموع انتاج يناهز الـ 500.000 طن سنويا، مل يحدث أن 

تجاوز حجم التصدير 23.000 طن، وأّن طفرة اإلنتاج تتسبّب يف انهيار متواصل ألسعار القوارص، غالبا ما يكون صغار 

ومتوسطو املنتجني الفالحيني من يتحّمل تبعاته املبارشة.

ل خطرا  اإلنتاجية والتصدير ميثِـّ الكثافة بهدف تحسني  املُكثَّفة وشديدة  السقوية  للزراعات  االعتباطي  التشجيع  إّن 

لجهة قدرته عىل تقييد مجمل القطاع الفالحي بأمناط إنتاجية غري مستدامة. فالبنى التحتية املنَجزة يف هذا اإلطار 

تصبح عائقا أمام تأقلم الفالح، واملنظومات التشجيعية يُحرم منها الفاّلحون ليستفيد منها دعاة االستثامر الفالحي 

ذي الطابع االحتكاري والربحي، مبا يتناقض مع الطابع االجتامعي للقطاع. وبذلك يتحول الدعم يف نهاية املطاف من 

وسيلة تنموية إىل تراكامت ريعيّة.

االقتصادية  للمصالح  وال  املطرية  التساقطات  ككمية  والبيئية  املناخية  للعوامل  تخضع  الفالحية  الخارطة  تعد  مل 

الوطنيةكامليزان الغذايئ، بل أصبحت خاضعة ملنطق الضغط املكثّف عىل الُكلفة )يد عاملة، أرض(. وهو ما أّدى لظهور 

الزهور  إنتاج  التي تتجسد بشكل ال غبار عليه من خالل مثال  الفالحية،  الخارطة  نّعرب عنه بالعقالنية  أن  ما ميكن 

الغذاء بشكل أسايس  إنتاج  املحدودة  املساحات  السقوية ذات  املناطق  أن كانت وظيفة  بتطاوين. فبعد  املقطوعة 

أصبحت تُستََغّل لغاية تحويل املوارد املائية الثمينة إىل مجرّد »مياه افرتاضية« عابرة للحدود.

فكلُّ مرشوع  عنها.  تنجّر  التي  واإلدارية  املؤسساتية  اإلصالحات  وعرب  الديون  عرب  أيضا  الفالحي  القطاع  تقييد  يتّم 

تنمية أو إصالح يستدعي حزمة من التنقيحات القانونية واإلجراءات التحفيزية وهيئات ومؤسسات جديدة وإعداٍد 

التنمية.  العاملية ووكاالت  للصفقات والخ. ويتطلّب ذلك طبعا »مساعدات فنيّة« تسعد بإسدائها املؤسسات املالية 

خاّصة وأنها بذلك تتمّكن من التموقع داخل الجهاز التنفيذي للدولة التونسية. فالديْن يف حّد ذاته ميثّل تهديًدا وعنرص 

تقييد، إذ أنّه ال ميكن لبلد متداين ويعاين التبعية الغذائية أن يحمي اقتصاده أويعّدل من مبادالته مع ممّوليه.

الجهات  مختلف  من  الفالّحني  مع  مبارشة  عالقات  ربط  يف خصوصياته  والتعّمق  الفالحة  لعامل  دراستنا  لنا  أتاحت 

املتخصصة يف املنتوجات التصديرية. ونستقرئ من خالل شهادات هؤالء أثر السياسات الفالحية املرتبطة باألسواق 

العاملية عىل أوضاعهم اإلنتاجية واملعيشية. فعالوة عىل اإلحساس بالظلم نتيجة لتهميش املجال الريفي، هنالك شعور 

مشرتك بانتزاع األرض والحرمان من املاء. كام أّن ضعف القدرة التشغيلية للزراعات األحادية يجعلها تبدو للفالحني 

املضافة  القيمة  ما ميكن من  أكرث  يعمل عىل سلب  الذي  الريعي  اإلستخراجي  االستغالل  أشكال  املحلّيني شكاًل من 

املنتَجة محلّيًا.
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حظَي قطاع التمور يف تونس خالل السنوات األخرية، باهتامم مختلف القامئني عىل االسرتاتيجيات الفالحية نظرا ملا صار 

يكتنزه من إمكانيات إنتاجية عالية، إضافة إىل أهمية عائداته املالية من العملة الصعبة بكونه منتوجا يتزايد الطلب 

عليه بشكل ُمطّرد يف األسواق العاملية.

ترتكز غراسات التمور يف تونس بشكل أسايس يف جهات الجنوب الغرب والرشقي، بوصفها الجهات األكرث مالمئة مناخيا 

لهذا الصنف من الغراسات. تُعاين هذه الجهات، يف املُقابل، من عديد اإلشكاليات البيئية واملناخية والتنموية )النموذج 

املايئ  أبرز األمثلة يف االجهاد  التمور والفالحة بشكل عام، وتتمثل  التنموي(. تهدد هذه اإلشكاليات مستقبل قطاع 

ومتلح الطبقة املائية بجهة نفزاوة. كام عّمقت هذه األخرية من حالة االرتهان إىل هذا النمط اإلنتاجي دون غريه )جهة 

نفزاوة عىل وجه الخصوص(.

سنحاول من خالل هذا املقال، تقديم واقع قطاع التمور يف تونس من خالل التطرق اىل مثال جهة نفزاوة بوصفها 

النجاعة االقتصادية لقطاع  ثنائيّة  لنقاش  التأسيس  القطاع يف أفق  ثُّم تحليل جملة إشكاليات  إنتاجية،  الجهة األكرث 

التمور واستعراض الكلفة البيئية املنجرّة عنه.

تشخيص عاّم لقطاع التمور يف تونس  .1
حسب املرصد التونيس للفالحة1، متتد غراسات النخيل يف تونس عىل مساحة جملية تقدر ب 40.976 هكتار وتضم 

5,5 مليون نخلة 66% منها دڨلة نور أي ما يعادل 3,63 مليون »دڨالية«. متثل مساحة غراسات النخيل 1,9 باملائة من 

املساحة الجملية املخصصة لألشجار املثمرة.

تتوزع مساحات غراسات النخيل ما بني جهات ڨبيّل بنسبة تقدر ب 58%، توزر 21%، ڨابس 16% وڨفصه بنسبة 

تقدر بـ  5%. ماّم يؤكد ريادية جهة نفزاوة لجهة طاقتها اإلنتاجية، إذ تستأثر بأكرث من نصف املساحات املغروسة 

عىل الصعيد الوطني. 

بلغ العدد الُجْميِلُّ للمستغالت الفالحية يف قطاع التمور 54.415 مستغلة، منها 67,6% أي 14.716 ُمستغلة تقليدية 

أّما الباقي فمستغالت حديثة. الجدير بالذكر أيضا أّن 75% من املُستغالت الفالحية هي ُمستغالت ال تتجاوز مساحتها 

هكتارا واحدا وهو ما يؤكد هيمنة صغار الفالحني عىل هذا النمط اإلنتاجي وأهمية دورهم اإلنتاجي.

1 Tableau de bord des dattes en Tunisie, Observatoire National de l’Agriculture ONAGRI ; Février 2019.

قطاع التمور في تونس: بين ثنائية النجاعة 
االقتصادية وحقيقة الكلفة البيئية
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عىل الرغم من تواضع املساحات املخصصة لغراسات النخيل مقارنة باملساحة الجملية لألشجار املثمرة اال أنه قطاع 

حامل إلمكانيات اقتصادية واجتامعية شديدة األهميّة؛ لعل أهمها قاعدة القطاع التشغيلية: حوايل 60.000 شخص 

بشكل مبارش وغري مبارش. ماّم مثل مجموعا مساويا لِـ 234 مليون يوم عمل سنة 2013. شهدت إنتاجية قطاع التمور 

نسقا تصاعديا ما بني سنتي 2003 و2013. إْذ قُدرت سنويا ب 6,3%، وقد بلغ إنتاج القطاع 196.500طن سنة 2013 

منها 70% » دقلة نور«. فيام مثّلت قيمة إجاميل إنتاج قطاع التمور 5,7% من إجاميل قيمة االنتاج الفالحي بتونس 

سنة 2013.

جهة نفزاوة: قاطرة إنتاج التمور يف تونس   .2
تقع جهة نفزاوة أو ما يصطلح عليه حاليا بوالية قبيل، يف الجنوب الغرب لتونس وتتميز عموما بقسوة مناخها الجاف 

وبامتداد الصحراء فيها، مام جعلها منطقة مالمئة النتشار غراسات النخيل والزدهارها. مل يكن نصيب جهة ڨبيّل من 

َمْقِصيّة  كانت  فلطاملا  االستقالل.  منذ  تونس  املتبعة يف  التنموية  للسياسات  نتيجة  وذلك  انتظاراتها،  بحجم  التنمية 

ومنسية من خارطة التنمية. ليستحيل بذلك النشاط الفالحي وخصوصا قطاع التمور، البديل الوحيد املمكن لتوفري 

أبسط رضوريات العيش.

مساحة  عىل  نفزاوة  جهة  يف  النخيل  غراسات  متتد 

املساحة  مجموع  من  هكتار   38.000 ب  تقدر  جملية 

مبا  أي   49.730 ب  واملقدرة  للزراعة  الصالحة  الجملية 

عىل  التمور  قطاع  هيمنة  يؤكد  ما  وهو   %  76 نسبته 

قاعدة االنتاج الفالحي بوالية ڨبيّل. أما من ناحية تقسيم 

بالذكر  فالجدير  الحجم  حيث  من  الفالحية  املستغالت 

أّن نصف املستغالت ال تتجاوز مساحتها 0،5 هكتار يف 

حني أن 75%2 من املستغالت ال تتجاوز مساحتها هكتارا 

واحدا. ويف ذلك مؤرّش عىل هيمنة صغار الفالحني صلب 

القاعدة االجتامعية لالنتاج الفالحي. تعود أسباب هيمنة 

امللكية  تشتت  اىل ظاهرة  الفالحية  الصغرى  املستغالت 

عن طريق تقسيم املرياث.

توضح اإلحصائيات أّن الحصيلة املائية بجهة نفزاوة هي 

نسبة  املستغلة  املياه  تتجاوز كميات  إذ  حصيلة سلبية، 

ُ بإجهاد الطبقة املائية العميقة  املوارد املتوفرة. مام يفرسَّ

من خالل حفر أبار ال تحظى أغلبيتها مبوافقة السلطات 

توَصف  املائية.  واملوارد  الفالحة  وزارة  مصالح  املعنية: 

املائية من  الطبقات  باستنزاف  اصطالحا:  الظاهرة  هذه 

خالل ما يعرف بـ »اآلبار العشوائية« وهي آبار تم حفرها 

املصدر السابق  2

املصدر: والية قبيل باألرقام، وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل، 
ديوان تنمية الجنوب، 2017.
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من قبل الفالحني دون الحصول عىل تراخيص وزارة الفالحة يف ظّل تنامي ظاهرة »التوّسعات العشوائية«.

تجدر اإلشارة كذلك اىل هيمنة املناطق السقوية الخاصة مبجموع 26.060 منطقة من إجاميل 336.543، مام يربز تخيل 

املبارشين للعمل الفالحي عن برامج الدولة يف مجال مياه الري ونزوعهم يف أحيان كثرية اىل االستثامر يف حفر آبار 

بشكل خاص يؤمن احتياجاتهم من املياه.

أما بخصوص أهمية قاعدة إنتاج التمور يف جهة نفزاوة، فيُربُز الرسم البياين التايل4 املتضمن لجملة اإلمكانيات اإلنتاجية 

للتمور يف مختلف جهات تونس املعنية:

املصدر السابق  3
تحليل قطاع التمور يف تونس 2017، مركز الدراسات واالسترشاف الصناعي، صفحة 6، مارس 2017  4
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العمود  ڨبيّل فتمثل بذلك  للتمور بوالية  القاعدة اإلنتاجية  ميكننا استنتاج من خالل ما تقدم من معطيات، أهمية 

الفقري لهذا النمط اإلنتاجي عىل الصعيد الوطني. إذ مُتثل الواحات نسبة 54% من مجموع الواحات الوطني، %56 

من مجموع الفالحني املبارشين لقطاع التمور و55,8% من مجموع غراسات النخيل عىل الصعيد الوطني.

يُحيل استئثار جهة قبيل بالنصيب األوفر من قاعدة إنتاج التمور يف تونس إىل استنتاج آخر ال يقل أهمية عام سبق؛ 

فتخصُص هذه الجهة تاريخيا يف مجال إنتاج التمور- والذي من املمكن تصنيفه يف خانة التبعية االقتصادية واالجتامعية 

لهذا النمط ـ واتخاذه كقاطرة حقيقية للتنمية كتعويض لتخيل الدولة عن أدوارها االقتصادية واالجتامعية بالجهة.

ساهمت، من جهة أخرى، أهمية قاعدة االنتاج الفالحي بوالية ڨبيل يف دفع نسق االنتاج الوطني من التمور ليحافظ 

عىل وترية تصاعدية ليصري بذلك قطاع التمور قطاعا اسرتاتيجيا من بني أهم القطاعات اإلنتاجية يف تونس.

املاُلَحُظ من خالل املعطيات الواردة بالرسم البياين أعاله أهمية نسق ارتفاع إنتاجية قطاع التمور يف تونس. فهي مرت 

عىل سبيل املثال من 192.125 طن خالل موسم 2012-2013 اىل 245.750 طن خالل موسم 2015-2016 أي مبعدل 

منو عام 21,8%. ميكن تفسري طفرة االنتاج هذه برسعة تطور إنتاج دقلة النور وهيمنتها عىل منظومة إنتاج التمور، 

إذ تطورت نسبة إنتاجه ما بني موسمي 2012-2013 و2015-2016 مبعدل 25,7%. مام يرُبهن بشكل آخر عىل أهمية 

رهان الفالحني املنتجني عىل هذا الصنف من التمور.

متثل والية ڨبيّل العمود الفقري لقطاع إنتاج التمور فهي تستأثر بالنصيب األوفر من االنتاج كام يظهر من خالل الرسم 

البياين املوايل5 والذي نستنتج منه أهمية مساهمة والية ڨبيّل يف االنتاج العام لقطاع التمور من خالل صنف دڨلة 

النور، وهو الصنف األكرث جودة وبالتايل األكرث تصديرا نحو األسواق العاملية. إذ تطورت مساهمة نسبة هذه األخرية 

من 73,8% خالل موسم 2014-2015 اىل 74,6% خالل موسم 2015-2016، ماّم يُثبت املكانة اإلسرتاتيجية لجهة ڨبيل 

ونفزاوة عموما يف منظومة إنتاج التمور، ودورها املركزي يف دفع نسق صادرات هذا الصنف من التمور.

تربز معطيات الجدول كذلك، ضعف القيمة اإلنتاجية لوالية قبيل لباقي أصناف التمور التي توزع عموما يف األسواق 

املحلية مثل الكنتة والفطيمي والعامري والبرس يف مقابل هيمنة صنف » دقلة النور«.

5 Analyse de la filière des dattes ; Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, Centre d’Etude et de 
Prospection Industrielle ; Mars 2017. 
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 تُعترب تونس، حسب املنظمة العاملية لألغذية والزراعة، من بني العرش الدول األوىل املنتجة للتمور وذلك نظرا ألهمية 

قاعدتها اإلنتاجية خاصة منها دڨلة النور، فيام تُصّنفها كأّول مصدر للتمور يف العامل من حيث القيمة املالية وأّول مزود 

ألوروبا6 . فقد عرف نسُق الصادرات التونسية تطورا ملحوظا. إْذ ارتفع من مستوى 95.421 طن خالل موسم -2012

2011 وبرقم معامالت ُمقّدٍر ب 329.240 مليون دينار اىل 104.500 طن خالل موسم 7 2015-2016 وبرقم معامالت 

ُمقّدٍر بـ 465 مليون دينار، ليبلغ خالل موسم 2017-2018 معدل 101.303 طن وبرقم معادالت جميل بلغ 597,887 

مليون دينار8.

يف الحقيقة، إّن التطرق اىل تشخيص واقع قطاع التمور يف تونس سيُحيلنا رضورة إىل نقاش أهميته اإلسرتاتيجية عىل 

مستوى التوازنات املالية العامة، بوصفه قطاعا ذي مردودية تصديرية عالية، وإىل أهمية تسليط الضوء عىل صنف 

دڨلة النور بوصفها الصنف األكرث إنتاجا واألكرث تصديرا نحو األسواق العاملية.

الفقري لقاعدتها اإلنتاجية والتصديرية،  التونسية والعمود  الفخر للفالحة  النور، عالمة  انتاج دڨلة  تنطوي منظومة 

عىل إشكاالت ال يُراد لها أن تُكشف، مام يُحتم رضورًة البحث يف املسارات التاريخية لتطورها ولتطور قطاع التمور يف 

تونس عموما.

قراءة تاريخية يف مسار تخصص الفالحة مبنطقة نفزاوة   .3

دڨلة النور وخلفيات العقيدة الفالحية االستعامرية  أ.   

نفزاوة  التونيس عموما ويف جهة  الجنوب  النور يف  تطور غراسات دڨلة  إىل موضوع  التطرق  إن مهمة  الحقيقة،  يف 

يكون  حتى  الجهة،  هذه  بواقع  املرتبطة  التاريخية  والتفاصيل  الوقائع  من  جملة  استحضار  منا  تستدعي  خصوصا 

التحليل عىل قدر من املوضوعية والواقعية.

ساهمت حركات العصيان املدين ملختلف عروش نفزاوة ضد االستعامر الفرنيس إىل لفت انتباه هذا األخري إىل أّن اتساع 

الفضاء الصحراوي الذي تتحرّك فيه هذه املجموعات البرشية والقبلية يزيد من صعوبة إخضاعها. خصوصا وأن النمط 

الشارع من بشيل والقطعاية وكلوامن  املنتجعني )سكان قرى  املستقرين  الفالحني  ثنايئ  تراوح ما بني  آنذاك  السائد 

والبليدات وجرسني وجمنة واملساعيد والقلعة( الذين كانوا يغادرون قراهم للبادية فقط يف فصل الربيع لغاية توفري 

املراعي ملواشيهم، والسكان البدو )أوالد يعقوب واملرازيق والعذارى والصابرية( والذين كانوا يقضون فرتات أطول من 

السنة يف ربوع الصحراء التونسية وهم أساسا من مرب اإلبل واألغنام واملوايش9.

تلخصت السياسة االستعامرية آنذاك يف محاوالت توطني السكان وتحويل البدو خاصة إىل سكان مستقرين عرب إقرار 

جملة من اآلليات للحد من فضاءات الرعي وفرض الرتاخيص عىل التنقالت داخل املجال النفزاوي وخارجه. فتّم منح 

البدو أراض فالحية يستغلونها وإن كانت يف أحيان كثرية عن طريق »الخامسة«، حيث قامت السلطات االستعامرية 

واحات النخيل يف تونس. مصدر رزق لألهايل يف غياب الدولة، ن بوست، 8 جانفي 2017  6
7 Analyse de la filière des dattes ; Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, Centre d’Etude et de 
Prospection Industrielle ; Mars 2017.

صادرات التمور يف املوسم الحايل: تسجيل ارتفاع بنسبة %31   8
الصغري ع. ع.، نفزاوة ومن االستعامر و جدلية الخضوع و املقاومة، أعامل الندوة الثانية عرشة: حول الجنوب التونيس من   االحتالل   9
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بإحياء أراض جديدة عىل مساحة 300 هكتار أُْسندت اىل 1.200 شخص سنة 101930 وهو ما ميكن اعتباره نجاحا نسبيا 

للسلطات الفرنسية يف مهمة تثبيت السكان وتغيري أمناط عيشهم وإنتاجهم.كام عملت السلطات االستعامرية عىل 

تحسني البنية التحتية من حفر لآلبار االرتوازية فخلق نقاط تزويد للامء الصالح للرشاب والري ماّم شجع السكان البدو 

عىل االستقرار حول هذه اآلبار، خاصة يف ظروف الجفاف و قسوة الطبيعة الصحراوية للمنطقة فتم طبقا لذلك حفر 

أول برئ ارتوازية سنة 1885 مبنطقة »وادي املالح« بالقرب من قابس11.

مواصلة إلسرتاتيجية التّشجيع عىل توطني الّسكان البدو يف نفزاوة وتغيري أمناط إنتاجهم اىل فالحني مستقرين، قامت 

السلطات االستعامرية ما بني سنتي 1908 و1956 بحفر 62 برئا ارتوازية مكنت من خلق 20 منطقة فالحية تم توزيعها 

يف شكل مقاسم فالحية مبساحة 0،25 هكتارا. كان الهدف منها التشجيع عىل تطوير نسق غراسات النخيل بشكل 

أسايس. تشري الشهادات اىل أن هذه اإلسرتاتيجية مل تجد رواجا كبريا من قبل السكان بادئ األمر، فتُظهُر املعلومات 

املتوفرة أّن سكان »بازمة« و »دوز« قد رفضوا هذه املقاسم املمنوحة من قبل السلطات االستعامرية فاعتربوا القبول 

بها خضوعا وخنوعا. بالتايل مل تكن مسارات إخضاع وتثبيت سكان نفزاوة باملهمة اليسرية.

وجب التنويه ُهنا أّن منطقة نفزاوة وإن كانت قابعة تحت الحكم العسكري الفرنيس )محاكم عسكرية وليس محاكم 

يشمل  الغرب حيث مل  الشامل  مثل جهات  املكثف  الفالحي  االستعامر  تكن مترضرة من سياسات  مل  فإنّها  مدنية( 

االستعامر الفالحي يف كل جهة نفزاوة إال ضيعة »وادي املالح« سنة 1923 )هنشري املعمر أو الستيل( مبنطقة جمنة 

استفادوا نسبيا من عمليات  أنهم قد  ولَنُقل  األرايض  افتكاك  املحليون من مسارات  السكان  حاليا وبذلك مل يترضر 
استصالح األرايض وإعادة تقسيمها.12

هة فقط نحو تدعيم اسرتاتيجية  من جانب آخر، مل تكن فكرة تدعيم البنية التحتية لجهة نفزاوة باآلبار االرتوازية ُموجَّ

تثبيت السكان البدو بل كانت يف اآلن نفسه بداية اإلعداد لرتكيز منط إنتاجي استنزايف استعامري قوامه تطوير قاعدة 

إنتاج دقلة النور املوّجهة أساسا الستيفاء حاجيات السوق األوروبية خاصة منها الفرنسية حيث تم تأسيس الرشكة 

التجارية والفالحية بالجنوب التونيس والتي انتصبت عىل مساحة 45 هكتارا بجهة »وادي املالح« لتتمكن ما بني سنتي 

1926 و1947 من غراسة قرابة 4.500 نخلة من صنف دقلة النور والتي مثلت بالتايل القاعدة األوىل للتأسيس لنمط 

إنتاجي فالحي ُمتخصص عنوانه األبرز دقلة النور بجهة نفزاوة13. 

مُيكننا التسليم بنجاح اسرتاتيجية السلطات االستعامرية يف تثبيت السكان البدو من جهة ويف إحداث تغيريات جوهرية 

عىل منط االنتاج السائد فحولته إىل منط إنتاجي فالحي مبارش يحقق مؤرشات منو تصاعدية. يف هذا السياق، تجدر 

اإلشارة اىل أهمية التطور الكمي والنوعي التي شهدها قطاع الفالحة يف نفزاوة خالل الحقبة االستعامرية إذ ازداد عدد 

النخيل من 323.000 سنة 1862 اىل 557.000 نخلة سنة 1911 و682.000 نخلة يف حدود 1955 مام يعني الضعف 
تقريبا خالل 93 سنة.14

املصدر السابق  10
كساح ع.ف.، قطاع التمور يف تونس زمن التعديل الهيكيل، السياسات االقتصادية واالسرتاتيجية الزراعية، 1995.  11
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من جهة ثانية، شهد منّو غراسات النخيل من صنف دڨلة نور نسبا خيالية. إذ تشري اإلحصائيات اىل توفر جهة نفزاوة 

عىل 600 نخلة دڨلة نور أواخر القرن التاسع عرش لرتتفع اىل حدود 70.000 نخلة سنة 1946، وهو ما يعني تضاعف 

عدد غراسات هذا الصنف بـ 100 مرة خالل خمسني سنة فقط. ولعّل هذه اإلحصائية هي خري دليل عىل مراهنة 

السلطات االستعامرية عىل هذا الصنف وتشجيعها غراساته، لتصري بذلك جهة نفزاوة فضاًء جغرافيًا شبه متخّصص يف 
إنتاج دڨلة نور.15

منطقيا  امتداد  كان  نفزاوة  جهة  يف  املتخّصصة  الفالحة  منط  ترسيخ  أّن  معطيات  من  تقّدم  ما  خالل  من  ينكشف 

لكّل جهة جغرافيّة سامتها  فيها  تكون  إنتاج فالحي  األخرية خارطة  أرست  وقد  االستعامرية.  الفالحية  لإلسرتاتيجية 

الكروم  بغراسات  القبيل  الوطن  استأثر  حني  يف  الزياتني  لغراسات  اسرتاتيجيا  مجاال  كان  فالوسط  الكربى.  اإلنتاجية 

والقوارص، بينام امتّدت الزراعات الكربى يف منطقة الشامل الغرب، ليكون نصيب الجنوب التونيس، وخصوصا جهة 

نفزاوة، إنتاج دڨلة النور املوّجهة بشكل شبه كيّل للتصدير آنذاك.

فرتة ما بعد االستعامر: يف تواصل أطروحات الفالحة املّتخصصة وتدعيم صادرات دڨلة  ب.   

النور

عرفت مجمل الواحات التونسية خالل العرشية األوىل لالستقالل )1956-1966( إهامال كبريا متثّل خصوصا يف تخيّل 

الدولة عن برامج تطويرها وتدعيم بنياتها التحتية. ويُعزى ذلك أساسا اىل تدهور العالقات الدبلوماسية بني تونس 

النور  لتصدير دڨلة  التقليدية  الوجهة  الفرنسية،  الفرتة األوىل من االستقالل، ومن مثّة إغالق األسواق  وفرنسا عقب 

التونسية. وهو األمر الذي ساهم يف حالة تقهقر نسبية ملردودية هذا القطاع اإلنتاجي.

يف نفس السياق، توجهت تونس خالل فرتة الستينات اىل اعتامد نهج االقتصاد املخطَّط، من خالل إحداث وحدات 

اقتصادية تعاضدية يف مجال الفالحة تخضع لسلطة رقابية وتسيرييّة من طرف الدولة. كان يراد من خالل هذه التجربة 

امللكية،  مبسألة  املتعلقة  الهيكلية  إشكاالتها  حلحلة  ممكنات  اىل  إضافة  وإنتاجية،  إنتاجا  التونسية  الفالحة  تطوير 

وإعادة توزيع الرثوات الطبيعية بشكل أكرث عداًل...

وقضت  االقتصادية،  الوحدات  هذه  منوذج  اعتُمَد  إذ  التعاضد.  سياسة  تطبيقات  عن  مبعزل  التمور  قطاع  يكن  مل 

اسرتاتيجية الدولة آنذاك بأن يرمي دور التعاضديات األسايس اىل إيجاد حلول لجملة اإلشكاليات الهيكلية التي تعانيها 
الواحات القدمية والعمل عىل تحديث بنياتها التحتية وتطوير إنتاجها وإنتاجيتها.16

التعاضدية  الوحدات  أّن  أطروحة  عىل  التعاضد  تجربة  خالل  من  التونسية  للدولة  الرسمية  اإلسرتاتيجية  ارتكزت   

لإلنتاج الفالحي بإمكانها أن متثّل »حاًل سحريًا« لجملة اإلشكاليات الهيكلية التي تعانيها واحات النخيل. ومن أهّمها: 

تشتت امللكيات الفالحية والتغيّب املستمر ألصحاب الواحات وهيمنة األساليب التقليدية يف تسيري الواحات وضعف 

الرثوات  مجمل  اىل  النفاذ  يف  الفرص  تكافؤ  وعدم  االختالالت  جملة  وأخريا  الرّي  مبياه  التزود  إشكاليات  اإلنتاجية، 
الطبيعية، خاّصة األرض واملاء.17

القدمية. مبا يعنيه ذلك من  الواحات  التعاضد رهني إعادة هيكلة  التونسية خالل فرتة  الواحات  كان شعار تحديث 

املصدر السابق  15
كساح ع.ف.، قطاع التمور يف تونس زمن التعديل الهيكيل، السياسات االقتصادية واالسرتاتيجية الزراعية، 1995.  16
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الرتفيع من نسبة غراسات دڨلة النور داخلها والتخفيض من نسبة تكثّف باقي غراسات األشجار املثمرة والتخفيف من 

حدة العجز املايئ، خصوصا بالنسبة ملياه الرّي، عرب تغيري سواقي املاء التقليدية بأخرى إسمنتية تحت عنوان الترصف 
الرشيد يف مياه الرّي.18

 قضت تجربة التعاضد من جهة أخرى بالتفويت يف أرايض املستعمرين اىل رشكات عمومية تُعنى بتسيريها وتحسني 

انتاجيتها ومردوديتها. وذلك من خالل إسناد »هنشري املعّمر« اىل الرشكة التونسية لصناعة الحليب )الستيل(، التي 

التمور  الرئييس يف عمليات تسويق  املتحّكم  لتصبح  بل تجاوزتها  التسيري فحسب.  مل تقترص صالحياتها عل مهاّمت 

وتصديرها اىل الخارج. استفادت الرشكة التونسية لصناعات الحليب مبقتىض ترصّفها يف ضيعة دولية بعديد االمتيازات، 

لعّل أهمها متّتعها برشاء التمور بأسعار بخسة عموما، إضافة اىل تشغيل يد عاملة رخيصة ومتتّعها بإمكانية الحصول 

عىل قروض بنكية لتوسيع قاعدة غراساتها من صنف وحيد هو دڨلة النور دون باقي أصناف التمور األخرى.

مع أواخر الستينات تقّرر التخيل نهائيا عن تجربة الوحدات التعاضدية لالنتاج الفالحي من طرف السلطة السياسية 

آنذاك، االّ أّن االستنتاج الرئييس من خالل ما تقدم يتمثل يف كون املخطط التعاضدي الذي طُبِّق يف تونس كان قد حافظ 

عىل نفس اختيارات الفالحة االستعامرية، فيام يخص قطاع التمور ومركزية الرهان عىل صنف إنتاجي بعينه: دڨلة 

النور. بل وعمل أيضا عىل تدعيم وترية غراسة وإنتاجية هذا الصنف من التمور بأن جعله عىل رأس أولويات نشاط 

الوحدات التعاضدية، وكذلك املؤسسات التابعة للدولة عىل غرار رشكة »الستيل«.

انخرطت تونس بعد إنهاء تجربة التعاضد يف منط االقتصاد الحّر ابتداًء من أوائل سبعينات القرن املايض. وقد شهدت 

الحقيقية  البدايات  مثّل  ما  وهو  السبعينات.  أواسط  منذ  تحديًدا  التمور،  تسويق  قطاع  تحرير  بداية  الحقبة  هذه 

الزدهار قطاع التمور فيام يخّص تسويقه وتصديره. كام شهدت فرتة السبعينات أيضا تأسيس املجمع املهني املشرتك 

للتمور يف أفق تدعيم نسق إنتاج وتصدير التمور.

كام متيّزت فرتة السبعينات أيضا بانطالق تجربة منوذجية متثّلت فيام أطلق عليه آنذك بـ »الجمعيات املدنية لإلحياء«، 

التي كانت تهدف اىل مزيد إحياء األرايض الدولية من خالل غراسات النخيل، وخاصة منها دڨلة النور. وكانت هذه 

الجمعيات مستفيدة من عّدة حوافز كسهولة النفاذ اىل القروض البنكية، إضافة اىل استفادتها بجزء من االرايض الدولية 

الفالحية. تركّزت تجربة »الجمعيات املدنية لإلحياء« يف جهة الجريد التونيس بشكل خاّص، ااّل أنّها مل تستطع أن تؤّمن 

دميومة نشاطها. األمر الذي قىض بحلّها نهائيا. إذ عمد القامئون عليها )واملستفيدون منها( إىل تقسيم األرايض )األرايض 

مساحة  تراوحت  الفالحيني  املستغلني  كبار  من  جديدة  فئة  النهاية  يف  لتظهر  بينهم،  فيام  إليهم(  املسندة  الدولية 

ملكياتهم العقارية ما بني 4 و5 هكتارات واملغروسة يف أغلبها بصنف دڨلة النور.

التونسية  السلطات  اعتمدت  النور،  دڨلة  غرسات  نسق  تدعيم  عىل  الرهان  لخيار  ومواصلة  الثامنينات،  مطلع  مع 

»املخطط املديري الستغالل املوارد املائية والرتابية يف الجنوب التونيس«. وكان يهدف اىل الحّد من حالة العجز املايئ 

بالواحات التونسية عرب حفر اآلبار االرتوازية وتزويدها مبضخات عرصية، فضال عن تحديث أنظمة الرّي وتعصريها. 

وقد هدف املخطط كذلك إىل زراعة الخرضوات يف البيوت املكيفة.  وتوسيع الغراسات ذات املردودية العالية، والتي 

متثلت أساسا يف غراسات دڨلة النور.

كان للمخطّط املديري الستغالل املوارد املائية والرتابية بالجنوب التونيس دور مركزي يف تنمية غراسات التمور من 

املصدر السابق  18
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صنف دڨلة النور عىل وجه الخصوص. إذ تشري اإلحصائيات إىل أن مساحات األرايض املُستصلحة يف الجنوب الغرب 

ما بني سنتي 1980 و1995 قد تجاوزت 4.489 هكتارا 389 منها بقفصة و2.459 بنفزاوة و1.650 هكتارا بالجريد. 

إْذ مل تنحرف السلطات التّونسية عن مواصلة سياسة املُستعمر يف اعتامد منط التخصص اإلنتاجي يف مختلف جهات 

البالد التونسية، بل عززته ووّجهت كافة طاقاتها اإلنتاجية نحو األسواق العاملية نظرا ألهمية عائدات بعض منتوجاتها 

اإلسرتاتيجية عىل غرار زيت الزيتون ودڨلة النور. 

يرُبهن نجاح  القيمة، مام  للتمور من حيث  تونس سنة 1987 كأول مصدر عاملي  والزراعة  األغذية  صنفت منظمة 

خيارات الرهان عىل تخصص الفالحة التونسية ومتركزها االسرتاتيجي يف األسواق العاملية. تجدُر اإلشارة أيضا اىل أن نسق 

الصادرات التونسية من دقلة النور كان قد ارتفع من معدل 3.408 طن يف فرتة 1960-1969 اىل 19.320 طن خالل 

فرتة 1990-1994 أْي تقريبا تضاعف حجم الصادرات ب 6 مرات خالل أربعة عقود.

يتّم التطرّق اىل موضوع الفالحة املتخصصة عموما وأمنوذج دڨلة النور خصوصا، من زاوية التأكيد عىل نجاحات هذا 

القطاع اإلنتاجي ملا له من إمكانيات تصديرية عالية. غري أّن هذا الخيار قْد يحمل يف طيّاته ُجملة من االستنتاجات 

العكسية. فال مُيكن غّض الّنظر عن االنعكاسات السلبية التي أحدثتها األمناط الفالحية املتخصصة سواء عىل مستوى 

تغيري األنظمة الواحيّة واستنزاف للرثوات الطبيعية من املياه أو تبعية هذا النمط اإلنتاجي لألسواق العاملية. عالوة 

عىل التكلفة البيئية واالجتامعية واالقتصادية.

املصدر: والية قبيل باألرقام، وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل، ديوان تنمية الجنوب، 2017.
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أي كلفة بيئية واجتامعية وراء اإلمكانيات التصديرية؟  .4
ال يختلف اثنان عىل األهمية اإلسرتاتيجية لقطاع التمور وخاصة دڨلة النور ملا مُتثله كمصدر أسايس لجلب العملة 

الصعبة وتثبيت امليزان التجاري اال أن لهذا التوجه املرتكز عىل أطروحة الفالحة املتخصصة آثاره السلبية أيضا سواء 

عىل املستوى البيئي وكذلك عىل املستويات االجتامعية واالقتصادية بشكل عام.

اندثار أصناف التمور وتغري منظومة الواحات التونسية  أ.   

عىل الّرغم من أهمية صادرات تونس من دڨلة النور اال أن لهذا النمط الفالحي عوارضه السلبية ويتمثل أهمها يف 

بداية اندثار باقي أصناف التمور يف ُمقابل هيمنة متواصلة لدقلة النور يف الجهات األكرث إنتاجية: جهتي قبيل وتوزر. 

تشري التقارير إىل التنوع البيولوجي الرثي الذي كانت عليه الواحات التونسية؛ فقد تجاوزت أصناف التمور املغروسة 

الثالث مائة صنف19 ُممثلة بذلك عموًدا فقريّا للواحات التونسية فضال عن كونها غذاًء رئيسيا لسكان الواحات بشكل 

عام ولسكان باقي املناطق نظرا ملعقولية أسعارها ولقيمتها الغذائية. 

النور عامال رئيسيا يف  التونيس عىل غراسات صنف دقلة  النمط الفالحي االستعامري يف واحات الجنوب  كان تركيز 

التأسيس لبداية التخيل عن غراسات باقي أصناف التمور نظرا لضعف مردوديتها املالية مقارنة بدڨلة النور املحظّية 

برواج عاملي جعل منها منتوجا اسرتاتيجيا20.

مُيّكُن التمعن يف قاعدة إنتاج التمور يف الواحات التونسية من االستنتاج التايل: تخصص جهات ڨبيل وتوزر وڨفصه يف 

إنتاج دڨلة النور يف مقابل مواصلة هيمنة األصناف األخرى من التمور عىل جهة ڨابس21. ويُعزى ذلك أساسا اىل املناخ 

الرطب عموما لهذه املناطق ولنقص يف مياه الري ما مل يتح يف النهاية انتشارا أوسع لغراسات دڨلة النور، فحافظت 

بذلك أغلب الواحات القدمية عىل نفس قاعدتها اإلنتاجية.

النور  أّن هيمنة صنف دڨلة  ڨبيل،  أصيل جمنة من والية  الفالح  بلحاج22،  املجيد  عبد  السيد  يشري  السياق  يف هذا 

أغلبية األصناف  اندثار  املالية، قد ساهم بشكل كبري يف  التونسية، نظرا ألهمية عائداتها  الواحات اإلسرتاتيجية  عىل 

األخرى من التمور التي مل تعد متواجدة ااّل يف بعض الواحات القدمية التي مل تشملها عمليات التحديث. ومن أهّم 

هذه األصناف »الكنتة« و»الكنتييش« و»العليق« و»الحرّة« و»الِبرس الحلّو« و»العرشتي« و»العامري« يف حني كانت 

الواحات التونسية زاخرة بعديد األصناف األخرى التي اندثرت تقريبا.

وبخصوص أسباب اندثار هذه األصناف يشري محدثنا اىل أهمية عنرص املردودية املالية بالنسبة لفالّحي الواحات، ما 

يفرّس إقبالهم املتزايد عىل صنف دڨلة النور ملا يعرفه من رواج واسع سواء يف السوق املحلية أو األسواق الدولية. وذلك 

يف مقابل تدهور أسعار باقي األصناف األخرى واقتصارها عىل السوق الداخلية.

وأوضح بلحاج أّن تقهقر املردودية املالية لألصناف األخرى من التمور مثّل دافعا للعديد من الفالحني الستبدال هذه 

الغراسات بصنف دڨلة النور، أو »قطعها« نهائيا لالستفادة من عصريها املستهلك شعبيا واملسّمى عند سكان الواحات 

19 Ben Abdallah A. ; La phoeniciculture ; In. Les systèmes agricoles oasiens ; CIHEAM Options Méditerra-
néennes ; Série A. Séminaires Méditerranéens N°11 ;  Montpellier ; 1990.
20 Conditionnement des dattes ; République Tunisienne ; Ministère de l’Industrie et des PME ; non daté.

املصدر: املرصد التونيس للفالحة، إحصائيات حول قطاع التمور  21
حوار مع السيد عبد املجيد بلحاج, فالح ونائب رئيس جمعية حامية حامية واحات جمنة, أكتوبر 2018  22



102

بـ »الالڨمي«. 

التي متثل  القدمية،  الواحات  عاّم يف  تتواجد بشكل  التمور  األخرى من  األصناف  أّن  التأكيد  السياق، وجب  ذات  يف 

امللكية  تشتّت  بظاهرة  القدمية عموما  الواحات  وتتميّز  تونس23.  الواحات يف  مساحاتها 37% من إجاميل مساحات 

العقارية، ليكون معّدل مساحات املستغالت الفالحية ضعيفا وال يتجاوز 0,5 هكتار24. يضاف اىل ذلك إشكاليات حاّدة 

يف مستوى التزّود مبياه الرّي، وهو ما ميثّل عائقا أساسيا يف تنمية النشاط الفالحي صلب هذه املستغاّلت.

كام تعرف الواحات القدمية ارتفاعا لكثافة غراسات النخيل، والتي تصل اىل معّدل 400 نخلة يف الهكتار الواحد، مع 

هيمنة شبه تامة لألصناف الثانوية من التمور )أصناف أخرى ما عدى دڨلة النور( ذات اإلنتاجية املنخفضة جدا، إذ ال 
يتجاوز معّدل إنتاج النخلة الواحدة 20 كيلوغرام.25

وتجدر اإلشارة إىل أّن التوزّع الجغرايف للواحات القدمية يعكس حقيقة مفادها انحسار هذه األخرية يف فضاء جغرايف 

شبه محّدد. ويتمثل أساسا يف جهة ڨابس التي تستأثر بنسبة 42,7% من مجموع الواحات القدمية عىل الصعيد الوطني 

يف مقابل تراجع مجموع الواحات القدمية يف مناطق االنتاج االسرتاتيجي لدڨلة النور، أي جهة ڨبيّل التي ال تحتوي اال 
عىل نسبة 28,9% منها.26

إضافة اىل إشكالية اندثار عديد األصناف من التمور يالحظ أّن النمط التخصّص، من خالل مثال دڨلة النور، قد ساهم 

التونسية يف مختلف املستويات االقتصادية واالجتامعية  بدوره يف إحداث تغيريات جوهرية عىل منظومة الواحات 

والثقافية.

يف حوار مع السيّد عبد الباقي مقداد27 حول تطور منظومة الواحات، أكّد لنا محّدثنا خالل زيارة ميدانية اىل الواحة 

القدمية بجمنة أّن الواحات كانت فيام مىض مثاال عىل نظام إنتاجي وبيئي متكامل. وذلك يف إشارة اىل تعّدد أصناف 

التمور املغروسة، إضافة اىل تواجد غراسات أخرى من األشجار املثمرة )زياتني، رّمان، مشمش...( وخرضوات وقمح 

وشعري، لتكون بذلك الواحة مصدًرا متكامال يوفّر كافة االحتياجات الغذائية ملتساكنيها عىل امتداد السنة... ويعّقب 

بقوله »الغابة ايّل ما متضغ فيها من الخريف للخريف مايش غابة«، وهو ما يؤكّد توفّر الواحات عىل كّل متطلبات 

الحياة من احتياجات غذائية وتنوع انتاجيتها.

البيولوجي  وتنوعها  التونسية زخمها  الواحات  غالبية  بذلك  النور فقدت  املتخصصة يف دڨلة  االنتاج  أمناط  تركّز  مع 

واإلنتاجي، وهو ما ميكن أن يعرّب عليه ببدايات تقهقر أسلوب زراعة الثالثة طوابق. لطاملا مثل أسلوب زراعة الثالثة 

طوابق سمة أساسية للواحات التونسية، لتضّمنها لثالث مستويات إنتاجية تتمثل يف غراسات النخيل بدرجة أوىل، ثّم 

غراسات األشجار املثمرة من رّمان وزيتون وأصناف غالل أخرى، ثّم غراسات الخرضوات والقمح والشعري. لتكون بذلك 

للواحة طاقة إنتاجية تضمن دميومة احتياجات سكانها الغذائية يف سياقات مناخية قاسية عموما.

يف الحقيقة، تتعدد أسباب هجران أسلوب زراعة الثالثة طوابق داخل الواحات التونسية. إذ يعتقد السيد عبد الباقي 

23 Stratégie de Développement Durable des Oasis en Tunisie, Ministère de l’environnement et de développement 
durable
Direction générale de l’environnement et de la qualité de la vie, mars 2015.
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املياه  كميات  تناقص  يف  يتمثل  الحقيقي  اإلشكال  أّن  الواحات،  صلب  الطارئة  التغريات  جملة  واكب  وقد  مقداد، 

املخّصصة للرّي وتأخر مواعيد تقسيم حصص الرّي. وهو األمر الذي ساهم بشكل أسايس سواًء يف تقهقر إنتاجية النخيل 

وتراجع مردوديتها أو من خالل تلف باقي الغراسات األخرى من أشجار مثمرة وخرضوات لعدم قدرتها عىل مواجهة 

الثالثة  الباقي مقداد أن أسلوب زراعة  السيد عبد  لنا من خالل شهادة  يتبنّي  الواحات شبه املستمرّة.  حالة جفاف 

طوابق هو منط إنتاجي مرشوط أساًسا بتوفّر كميات مياه الرّي الالزمة. ولكن أمام جملة اإلشكاليات الهيكلية التي 

تعانيها الواحات القدمية عموما من تناقص ملياه الرّي تّم التخيّل تدريجيًا عن هذا األسلوب الزراعي، ما ميثل تهديدا 

حقيقيا ملنظومة الواحات التونسية بتنّوعها وإنتاجيتها وإمكاناتها لتوفري الغذاء.

من جهة أخرى، يرى السيد عبد املجيد بلحاج أّن من بني األسباب التي ساهمت يف التخيل عن أسلوب زراعة الثالثة 

طوابق، فضال عن تناقص مياه الرّي، يتأىت املعطى االقتصادي املرتبط عموما مبردودية النشاط الفالحي. إذ يرى أّن 

إنتاجه  بطبيعة منط  اهتاممه  تناقص  مقابل  مالية محرتمة يف  مردودية  اليوم هي حرصه عىل ضامن  الفالح  أولوية 

وحفاظه عىل األصناف األخرى من التمور وحفاظه أيضا عىل أسلوب زراعة الثالثة طوابق. فضال عن أهمية عائدات 

املياه  من  الطبيعية  املوارد  وتقهقر  املختصة  العاملة  اليد  تناقص  أّن  إىل  بلحاج  املجيد  عبد  السيد  يشري  النور  دڨلة 

ساهمت يف تغيري مشهدية الواحات التونسية. إذ صارت تويل كل االهتامم فقط لنخلة دڨلة النور والحرص عىل تأمني 

كافة احتياجاتها من مياه وأدوية وعناية يف مقابل التخيّل عن كّل ما من شأنه أن يساهم يف عرقلة انتاجيتها.

إّن االستنتاج املركزي املمكن استخالصه ماّم تقّدم من استعراضنا لتبعات النمط الفالحي املتخصص يف دڨلة النور يكمن 

أساسا يف العالقة املتناقضة صلب منظومة إنتاج التمور يف تونس. وتتجىّل حالة التناقض هذه يف طريْف معادلة أُوالهام 

مرتبط مبستوى النجاعة االقتصادية لقطاع التمور يف تونس من خالل الرهان الرسمي عليه وعىل ما يكتنزه من عائدات 

مالية محرتمة لصالح خزينة الدولة، فيام يتمثل ثانيهام يف جملة أرضار متّس عمق منظومة إنتاج التمور. ومن أهّمها 

خطر انقراض األصناف األخرى وتقهقر منظومة الواحات وخصوصياتها، وما ميثّله ذلك من رضر بيئي وايكولوجي ذي 

كلفة تتجاوز االعتبارات والتقديرات املالية وانعكاساته الكارثية متّس األمدين املتوسط والبعيد.

من ينتفع بفائض قيمة منتوج التمور يف تونس ؟  ب.   

بالرغم من تزايد الطلب العاملي عىل دڨلة النور واستقرار أسعارها يف السوق العاملية يف مستويات جيدة ااّل أّن الفالح، 

املنتج املبارش لها، هو يف نهاية املطاف الحلقة األضعف واألقل انتفاعا بعائدات هذا القطاع االسرتاتيجي.

املتنامي  التدخل  جرّاء  التونيس  الفالح  له  يتعرّض  الذي  االستغالل  حجم  بلحاج  املجيد  عبد  السيد  شهادة  توضح 

للوساطات والسامرسة. إذ يرشح أّن معّدل بيع دڨلة النور خالل موسم 2018-2019 بالنسبة للفالح مل يتجاوز الثالثة 

دنانري للكيلوغرام الواحد، يف حني أّن ذات املنتوج يُروَّج يف أسواق الجملة )بري القصعة مثالً( بأسعار ترتاوح عموًما ما 

بني 8 و10 دنانري للكيلوغرام الواحد. وهو ما يُعدُّ خسارة إضافية يتكبّدها الفالح مقابل هامش ربح إضايف للوساطات 

والسامرسة.

النور  املنتجني لدڨلة  الفالحني  أّن عموم  بلحاج يف  املجيد  السيد عبد  املستنتجة من شهادة  األساسية  الفكرة  تتمثّل 

التمور )الذي  الذين يستغلّون ضغوطات موسم جني  النهاية تحت طائلة احتكار السامرسة والوساطات  يقعون يف 

يرتافق عموما مع بدايات موسم التصدير( لفرض أسعار قد ال تكون يف حجم انتظارات الفالحني. وال يجد هؤالء بدائل 

لهذا  املطلقة  تبعيتهم  القادم يف ظّل  املوسم  لتسديد ديونهم والتحضري ملستلزمات  بهذه األسعار  القبول  أخرى غري 
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النمط اإلنتاجي.

املتدخلني  والسامرسة  الوساطات  مسألة  مثلت  لطاملا 

الذين  الفالحني  ملجمل  حقيقيا  إشكاال  التمور  قطاع  يف 

التّجار  من  قليلة  قلّة  الحتكار  ضحايا  أنفسهم  يعتربون 

املُصّدرين. وهو األمر الذي ساهم، حسب رأي السيد عبد 

املجيد بلحاج، يف ظهور مطلب التعجيل بإحداث ديوان 

االسرتاتيجي  املنتج  بوصفها  نفزاوة،  لجهة  للتمور  وطني 

للتمور األكرث أهمية. واملطلوب هو أن توكل لهذا الديوان 

الجني،  مواسم  خالل  التمور  بيع  أسعار  تحديد  مهام 

إضافة اىل أهمية دوره يف مرافقة ودعم صغار ومتوسطي 

الوساطات  احتكار  عىل  تدريجيا  القضاء  بغاية  الفالحني 

املنتجني  وضعيات  تحسني  شانه  من  ما  والسامرسة، 

املبارشين وتعديل أسعار السوق املحلية، مبا يخدم كذلك 

مصلحة املستهلكني التونسيني.

وحدات تكييف التمور واستئصال  ج.   

القيمة املضافة

تهيئتها  و  فرزها  و  التمور  تجميع  وظائف  جانب  اىل 

تحضريا لتوزيعها سواء داخل األسواق املحلية أو األسواق 

العاملية تربز مرحلة التكييف و التي تتمثل يف آخر حلقة 

سلسلة القيمة حيث يتم فرز التمور و غسلها و تهيئتها 

و تعبئتها نهائيا لتصبح بذلك جاهزة لضخها يف األسواق 

االستهالكية.

قد تبدو مرحلة تكييف التمور مجرد إجراء تقني بسيط 

عديد  عىل  تنطوي  أنها  اال  األهمية  كل  نوليها  ال  قد 

اإلمكانات االقتصادية و االجتامعية التي تعمق من حالة 

استالب الجهات املنتجة تاريخيا للتمور من فائض قيمة 

قد يكون كفيال بتحسني مؤرشات التنمية فيها فضال عن 

تحسني جودة الحياة داخلها. 

تبلغ وحدات تكييف التمور يف تونس 72 وحدة تستأثر 

فيام  36 وحدة  بنسبة  وقفصة  وتوزر  قبيل  منها جهات 

منها  خصوصا  و  اآلخر  بالنصف  الجهات  باقي  تستأثر 

الجهات الساحلية حيث ترتكز عىل التوايل بوالية نابل 15 

 Analyse de la filière des dattes ; Agence de :املصدر
 Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, Centre
d’Etude et de Prospection Industrielle ; Mars 2017
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وحدة تكييف و9 وحدات بوالية بن عروس28 

فضال عن ال عدالة التوزيع الجغرايف لوحدات تكييف التمور والتي تخضع يف غالبها لصالح رؤوس األموال االستثامرية 

اال أن لنا أن نذكر بالقيمة االقتصادية لهذه الوحدات من حيث امكانياتها التشغيلية خصوصا حيث ساهمت وحدة 

تكييف بني خالد يف خلق 1.230 موطن شغل و750 موطن شغل بالنسبة ل »وحدة الحرشاين« بتوزر29. و هو ما يقدم 

التقليدية نظرا  االنتاج  بالنسبة ملناطق  التنموية خصوصا  الوحدات وإمكاناتها  التشغيلية لهذه  الدليل عىل األهمية 

ألهمية احتياجاتها التنموية والتشغيلية واملجتمعية عموما.

يف الحقيقة، إن تحليل واقع التوزيع الجغرايف لوحدات تكييف التمور يف تونس يقود اىل نسبية صحة فرضية سياسات 

االستنزاف تجاه الجهات املنتجة للتمور حيث ال يقترص دورها سوى يف تامني إنتاج سنوي جيد ليكون بعد ذلك معدا 

الستغالل الوساطات واالحتكارات وتوجيه جملة عائداته من فائض قيمة اىل باقي الجهات الساحلية.

يف هذا الصدد، ال بد من اإلشارة أن من مجموع 72 وحدة تكييف عىل املستوى الوطني ال تستأثر جهة نفزاوة )املنتج 

الرئييس للتمور يف تونس( اال عىل مجموع 13 وحدة30 أي بنسبة تقارب 18% يف مقابل معدل نسبة وطنية تقارب ال 

70% من االنتاج الوطني من التمور.

قطاع التمور يف تونس : وجه آخر لحقيقة االستنزاف املايئ  د.   

تنترش غراسات التمور يف تونس يف مناطق جغرافية تتميز مبناخاتها الجافة و الحارة كرشط أسايس لنمو هذا الصنف 

من الغراسات و هو ما يتمثل يف جهات الجنوب الغرب )توزر و قفصة و قبيل( والجنوب الرشقي من خالل جهة قابس 

خصوصا.

تتميز هذه الجهات الجغرافية فضال عن قسوة مناخاتها بتخصصها و انفرادها مبنظومات فالحية متأقلمة مع مجمل 

العنارص الطبيعية و املناخية املتوفرة و نعني بذلك املنظومات الواحية كشكل من أشكال االنتاج املتصالح بيئيا والقادر 

عىل توفري أدىن مستلزمات العيش من غذاء وماء.

لطاملا مثل تواجد املياه ووفرتها رشطا أساسيا من رشوط استمرار الحياة و دميومة األنشطة الفالحية من خالل منظومة 

الواحات التي أتاحت فرص مزيد توطني السكان وتركزهم عىل تخوم نقاط املياه.

من جانب آخر، ساهم الخزان االسرتاتيجي من املياه الجوفية املتوفرة بهذه املناطق يف ازدهار غراسات التمور وصارت 

تبعا لذلك ركيزة أساسية من ركائز االنتاج الفالحي يف تونس و مصدرا من مصادر جلب العملة الصعبة نظرا ألهمية 

عاداتها التصديرية.

يف جهة نفزاوة، الجهة املعنية بالدراسة، متثل املياه القاعدة األساسية لكل نشاط حيايت بهذه الجهة وتتأىت عموما هذه 

 la( والقاري الوسيط )la nappe du Complexe Terminal( املوارد من طبقتني جوفيتني عميقتني هام: املركب النهايئ

nappe du Continental Intercalaire(. متتد هاتان الطبقتان الجوفيتان عىل مساحة جملية تقدر مبليون كيلومرت 

مربع تحتوي الجزائر منها عىل نصيب 700.000 كيلومرت مربّع، ليبيا 250.000 كيلومرت مربّع يف حني يكون نصيب 

28 Analyse de la filière des dattes ; Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation, Centre d’Etude et de 
Prospection Industrielle ; Mars 2017.
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تونس يف حدود 80.000 كيلومرت مربع31.

متثل كميات املياه التي تحتويها هاتان الطبقتان خزانا اسرتاتيجيا عىل املستوى العاملي إذ تقدر جملة مواردهام ب 

30.000 مليار مرت مكّعب تكونت عرب ماليني السنوات وهي بذلك طبقات مائية غري متجددة32.

تشري التقارير اىل أن حجم استغالل هذه الطبقات املائية قد شهد تطورا رسيعا إذ بلغت كيات املياه التي تم ضخها 2 

مليار مرت مكعب سنة 2000 بعد أن كانت يف حدود 600 مليون مرت مكّعب سنة 1970. بلغت كميات املياه املستغلة 

من الطرف التونيس 540 مليون مرت مكّعب سنة 2000 أي ما يعادل ربع الكمية املستخرجة جمليا وهذا ما يفرس 

بشكل أسايس تسارع وترية غراسات النخيل وامتدادها عىل كامل ربوع جهة نفزاوة نظرا ألهمية املوارد املائية املتاحة33. 

النشاط  استئثار  التي شهدتها يف  التنموية  االخالالت  اىل جملة  إضافة  نفزاوة  لجهة  املناخية  الخصوصيات  ساهمت 

الفالحي بالنصيب األكرب واألهم من الوظيفة االقتصادية بهذه الجهة و خصوصا منها غراسات »دقلة النور« كبديل 

اقتصادي واجتامعي يف مقابل تخيل الدولة عن مسؤولياتها التنموية. من جانب آخر، ساهمت وفرة املوارد املائية يف 

امتداد غراسات النخيل وتطور إنتاجها مام أتاح هوامش معقولة من الربحية فضال عن استيعاب لليد العاملة الفالحية 

من داخل الجهة ومن خارجها.

تقدر املساحة الجملية لغراسات النخيل بجهة نفزاوة بحوايل 38.000 هكتار مقسمة بني 10.500 هكتار كمساحات 

عمومية و27.500 هكتار34 كمساحات خاصة أو ما يعرف ب »التوسعات العشوائية« حسب التعبري الرسمي وهي 

عبارة عن توسعات إضافية قام بها فالحو الجهة بداية من مثانينات القرن املايض عىل أراض ذات صبغة اشرتاكية يف أفق 

تجاوز إشكاليات تهرم غابات النخيل وتشتت امللكيات العقارية داخل الواحات القدمية فضال عن طوحهم يف تحسني 

وضعياتهم االقتصادية.

تبلغ نسبة مساحات »التوسعات العشوائية« 72,36% من إجاميل املساحة الجملية لغراسات النخيل يف جهة نفزاوة 

وهي متثل بالتايل القاطرة الحقيقية إلنتاج التمور من صنف دقلة النور عىل الرغم من طابعها العشوايئ والالقانوين 

من منظور السلطات الرسمية اال أنها متثل يف اآلن نفسه بديال رشعيا لفالحي جهة نفزاوة يف مقابل انعدام آفاق تنمية 

اقتصادية و اجتامعية أخرى.

بالرغم من أهمية مساهمة »التوسعات العشوائية« يف دفع منظومة إنتاج التمور اال أن لها أيضا انعكاسات بيئية عىل 

قدر من األهمية لعل أبرزها يتمثل يف تنامي كميات املياه التي يتم ضخها إلحياء هذه الغابات الجديدة نظرا لتنامي 

احتياجاتها من هذا املورد.

إذا كانت املناطق الفالحية العمومية خاضعة لترصف »مجامع التنمية الفالحية« أو ما يعرف بالجمعيات املائية )انظر 

للتوسعات  بالنسبة  يختلف  الحال  واقع  أن  اال  الري  مياه  احتياجاتها من  تامني  السقوية( يف مستوى  املناطق  مقال 

الجديدة حيث يعمد أصحابها اىل حفر آبارهم الخاصة لتامني احتياجاتهم من مياه الري يف ظل عدم اعرتاف السلطات 

الرسمية بهم وتباطؤ إجراءات تسوية وضعياتهم بشكل قانوين. يف هذا السياق، عرفت جهة نفزاوة تناميا رسيعا لحفر 

31 Belloumi M. et Matoussi M. S. ; Impacts de la salinité sur l’efficience technique de l’agriculture irriguée : Appli-
cation au cas des oasis de Nefzaoua en Tunisie ; Cairn. Info ; 2007.
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اآلبار الخاصة داخل »التوسعات العشوائية« إذ ارتفعت من 3.733 برئا سنة 2008 اىل 7.800 سنة 2017 لتبلغ نهاية 
7.872 برئا يف ماي 35.2018

من جهة أخرى، ساهمت عمليات حفر »اآلبار العشوائية« يف مزيد تعميق حالة االستنزاف املايئ بجهة نفزاوة إذ تبلغ 

موارد املائدة الجوفية بوالية قبيل 7,236 مليون مرت مكعب يف السنة يف حني أن معدل استغاللها الحايل يبلغ 407,3 

التوسعات  تبلغ حصة  املياه حيث  الجوفية من  للطبقات  السنة وهو ما ميثل إجهادا حقيقيا  مليون مرت مكعب يف 
العشوائية منها قرابة ال 211,86 مليون مرت مكّعب أي ما يفوق نصف االستهالك الجميل للموارد املائية سنويا.36

إشكاالت  أنتج  ما  املائية وهو  الطبقات  تراجع مستويات  اىل  نفزاوة  بجهة  الجوفية  للمياه  املفرط  االستغالل  ساهم 

تناقص مياه الري بالنسبة للجمعيات املائية حيث يالحظ انخفاض مستمر لقوة تدفق املياه مام يضطر هذه األخرية يف 

التفكري يف زيادة عمق اآلبار لتتمكن من تحسني قدرة تدفقها من املياه وبالتايل توفري الكميات الالزمة من مياه الري 

والحفاظ عىل وترية حصص التزود منها.

من جهة أخرى، كان لحاالت االستغالل املستنزف للطبقات املائية أن ساهمت يف تعميق إشكالية متلح املياه وهو ما 

يشكل تهديدا حقيقيا ملستقبل غراسات التمور ومستقبل الحياة يف جهة نفزاوة بشكل عام. حيث يشري التقرير املعد 

قبيل... بسبب شح املياه وملوحتها، 40 صنفا من التمور تندثر واإلنتاج يف خطر، جريدة الرشوق، 28 فيفري 2019.  35
املصدر السابق  36

الدقلة »املجبودة«، من آثار متلح املياه بواحة لزالة - قبيل.
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بخصوص إشكالية متلح املياه يف جهة نفزاوة اىل ما ييل: » إن الخطر األسايس الذي يتهدد واحات نفزاوة يكمن بشكل 

رئييس يف التطور املستمر لدرجات متلح املياه والرتبة عىل حد السواء. للتذكري فان مجمل واحات نفزاوة مجاورة لشط 

الجريد وللسباخ. إن الحصيلة النهائية لتزايد ضخ املياه الجوفية، والتي غالبا ما تكون اكرب من قيمة التجدد الطبيعي، 

تتمثل يف تدين مستوياتها بشكل كبري... إن املياه العذبة التي تحتويها هذه الطبقات مرتبطة مبياه الشطوط والسباخ 

وبالبحر األبيض املتوسط... وهكذا تترسب املياه املالحة اىل داخل الطبقات املائية لتعوض بذلك كميات املياه العذبة 
التي يتم ضخها.«37

يتضح لنا مام تقدم إن إشكالية متلح املياه إيذان حقيقي بنشوء كارثة بيئية إذا ما تواصل منط االنتاج اإلستخراجي 

واملستنزف للمياه يف جهة نفزاوة.

خالل الزيارات امليدانية التي قامت بها مجموعة العمل من اجل السيادة الغذائية اىل جهة نفزاوة تم معاينة منوذجني 

حيني عىل معضلة متلح املياه: أوالهام يف جهة »جمنة« واملتمثل يف متلح »العني السخونة« وهي عبارة عن برئ جوفية 

حارة )يف حدود ال 52 درجة مئوية( و فاقت نسبة متلحها ال 50 غرام يف اللرت الواحد وهو ما ساهم يف القضاء النهايئ 

البيوت املكيفة إضافة اىل ترضر الواحات املجاورة مثل »هنشري العتيالت« و»هنشري  عىل أكرث من 120 وحدة من 

بورزين« و توقف إنتاجها تقريبا بفعل توسع قطر متلح هذه البرئ.

أما األمنوذج الثاين فيتمثل يف »هنشري لزالة« مبنطقة دوز وهو عبارة عن واحة مساحتها 173 هكتارا تحتوي مقاسم 

فالحية من فئة 0,5 هكتارا متخصصة يف إنتاج التمور من »دقلة النور«. يحتوي »هنشري لزالة« عىل برئ جوفية حارة 

تعرضت بدورها اىل التملح حيث بلغت درجاتها 12 غرام يف اللرت الواحد من املياه األمر الذي ساهم يف تيبس غراسات 

النخيل و تراجع إنتاجها بشكل كاريث فضال عن التدمري النهايئ ملجمل الوحدات من البيوت املكيفة.

نهاية، إن املستخلص من استعراض واقع االستغالل املستنزف للمياه يف جهة نفزاوة إمنا يحيلنا بالرضورة اىل التفكري يف 

مستقبل هذا املورد النادر و املتواجد يف سياقات مناخية صعبة )مناخات صحراوية( نظرا لجملة املخاطر التي تتهدده 

سواء من خالل كميات استغالله الخيالية واملوجهة عموما نحو التصدير وهو ما يجعل منها يف النهاية مياه افرتاضية أو 

من خالل تفاقم ظاهرة متلحه والتي تؤذن بكارثة بيئية قد تقيض عىل كل مستقبل للحياة يف جهة نفزاوة.

الخامتة  

بالرغم من اإلمكانات اإلنتاجية العالية التي تتمتع بها تونس يف قطاع التمور فضال عن متوقعها الجيد يف خارطة التجارة 

املتخصصة يف غراسات  الفالحة  اال أن أمنوذج  التصديرية(  )العائدات  اقتصادية جيدة  العاملية وما لذلك من حوافز 

التمور يعكس أيضا جملة من النقائص التي من شانها أن تتهدد دميومة االنتاج الفالحي يف جهات الجنوب التونيس 

وخصوصا منها جهة نفزاوة. يف الحقيقة، إن النقاش الرئييس يتمحور حول مفهوم مركزي واملتمثل يف أي كلفة بيئية 

نحن بصدد تحمل مضاعفاتها؟

األكيد أيضا، أن عديد الردود والتفاعالت سوف تتمركز عىل أطروحة الخزانات اإلسرتاتيجية من املياه التي تحتويها 

جهات الجنوب التونيس وأن ال ضري يف استغاللها يف أفق تحسني الوضعيات االقتصادية واالجتامعية لصغار ومتوسطي 

37 Belloumi M. et Matoussi M. S. ; Impacts de la salinité sur l’efficience technique de l’agriculture irriguée : Appli-
cation au cas des oasis de Nefzaoua en Tunisie ; Cairn. Info ; 2007.
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الفالحني يف مقابل تخيل الدولة عن مسؤولياتها التنموية...

يبدو هذا الخطاب عىل قدر من املوضوعية واملرشوعية، الن تاريخية الفالحة املتخصصة يف جهة نفزاوة هي يف نهاية 

األمر صنيعة استعامرية بامتياز وواصلت الدولة الحديثة الرهان عليها بان ساهمت يف تكريسها وتعزيزها فصارت 

الحقيقة الوحيدة.

من جانب آخر، تلوح يف األفق جملة من اإلشكاليات البيئية من استنزاف للطبقات املائية الجوفية فضال عن تزايد 

وامتداد درجات متلحها لتكون بذلك تهديدا مبارشا لوظيفة االنتاج الفالحي وملستقبل الحياة بجهة نفزاوة عموما.

استنادا اىل أطروحة األمن الغذايئ واملكرسة لسياسات الفالحة املتخصصة واالمتيازات املقارنة ال تعدو التمور التونسية 

املنترشة يف كامل أسواق العامل ان تكون سوى مياه افرتاضية يتم ضخها من احتياطات اسرتاتيجية قد تكون كفيلة لتامني 

رشوط الحياة مستقبال إذا ما توفرت رشوط استغاللها العقالين.

يف النهاية لكم أن تتصوروا سيناريوهات مزيد تقهقر املوارد الطبيعية من املياه يف جهات الجنوب التونيس حينها فقط 

سيصري من املمكن أن نتصور أية كلفة بيئية للامء والرتبة يف سياقات أمناط إنتاج استخراجية.



110



111

الباب الثالث: التخصص وأمناط اإلنتاج وأسطورة التصدير

راهن االستعامر الفرنيس يف تونس منذ بداياته عىل مجمل الرثوات واإلمكانيات اإلنتاجية للفالحة التونسية، بالنظر 

البحر األبيض  التاريخية لبعض منتوجاتها؛ إضافة إىل ما كانت تلعبه من دور إمدادي غذايئ لكافة شعوب  للعراقة 

املتوسط. ويعّد قطاع الزياتني من أهّم القطاعات التي استأثرت باهتامم القامئني عىل السياسات الزراعية يف تونس 

املُستعَمرة. وذلك ملا كان يحظى به من جودة غذائية معرتف بها، إضافة اىل أهّمية اإلمكانيات الطبيعية، من أراض 

ومياه، الكفيلة بتطوير إنتاجية هذا القطاع وبالتايل تدعيم نسق صادراته.

ارتكزت السياسة الزراعية االستعامرية يف قطاع الزياتني عىل إعداد جملة من الدراسات اإلسرتاتيجية والخطط العملية 

التي مهدت الحتكار هذا القطاع بشكل شبه كيّل لصالح املستعمرين. وقد انبنت هذه السياسة أساًسا عىل ثنائية 

مركزية متثلت يف مسارات افتكاك االرايض لضامن وسائل االنتاج الرئيسية من جهة، والرشوع يف بدايات تشجري هذه 

االرايض اعتامدا عىل قوة العمل التونسية واستئناًسا بالخربات املحلّية، من جهة ثانية.

مسارات االستيالء عىل األرايض الفالحية بالوسط والجنوب التونسيني: األرايض   .1

السيالّية منوذجا
بلغ الرصيد العقاري االستعامري من األرايض الفالحية يف سنوات الستني من القرن املايض .828.000 هكتار1 .ويختزل 

هذا الرقم حقيقة أّن االستعامر الفرنيس بتونس كان قد راهن عىل القطاع الفالحي كركيزة أساسية يف مسارات انتصابه 

وتدعيم هيمنته عىل البالد التونسية.

مل يكن اهتامم السلطات االستعامرية الفرنسية بجهة صفاقس منذ بدايات انتصابه )1881( اعتباطيا. إذ تتوفر هذه 

الجهة عىل مخزون عقاري فالحي، ال يقّل أهّمية عن هنشري النفيضة آنذاك. وهو ما يتمثل بشكل أسايس يف مجمل 

األرايض السيالية.

واألرايض السيالية هي عبارة عن مجمل السهول املتواجدة يف ظهري مدينة صفاقس، والتي متتد عىل مساحة ترتاوح 

بني 60 و70 كيلومرت مربّع، أي ما ميثل تقريبا مساحة جملية تقدر بـ 900.000 هكتار2. وكانت معروفة آنذاك بانتشار 

غراسات األشجار املثمرة، كالزيتون واللوز،ومتتد عىل مسافة 12 كيلومرت حول أسوار مدينة صفاقس.

بن سعد ع.، كيف السبيل إلعادة هيكلة االرايض الدولية خدمة لجامهري الكادحني يف الريف التونيس، الحوار املتمدن، 12 نوفمرب2015.  1
كشيدة ن.، إدارة الفالحة وتحديث الزراعة االستعامرية بتونس، 2017.  2

غراسات الزياتين في تونس: العنوان 
األبرز لسياسات االستعمار الزراعي
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استمدت هذه األرايض تسميتها من عائلة َسيَّالة الصفاقسية، التي منحها إيّاها عيل باي الثاين أواسط القرن الثامن 

عرش )1759( عىل سبيل االلتزام، وكانت هذه العملية تتجدد عند كّل اعتالء جديد للعرش الحسيني. وذلك قبل أن 

يتّم اسرتجاعها نهائيا تحت لواء البايليك سنة 1871 من قبل محمد الصادق باي، نظرا ملا كانت تعيشه البالد آنذاك من 

ضائقة مالية و تراجع موارد الخزينة العامة3.

مل يكن قرار اسرتجاع األرايض السياليّة وبيْلكتها )نسبة للبايْليك( حاجزا أمام تواصل استغاللها وتشجريها. إذ تم إصدار 

مرسوم4 بتاريخ 23 مارس1871 يقيض بإمكانية الحصول عىل مقاسم فالحية لغراستها زيتونا بعد توجيه مطلب للغرض 

اىل قايد صفاقس. أولت السلطات االستعامرية منذ انتصابها يف مدينة صفاقس اهتاممها بهذا املرسوم، وعربت عن 

به من  تتمتّع  كانت  ملا  بالنظر  إيّاهم. وذلك  أفق منحها  األرايض يف  بهذه  املستعمرون  ينتفع  أن  رغبتها يف رضورة 

إنتاجية هامة جًدا، متثلت يف توفرها عىل 33.481 شجرة زيتون منتجة وقدمية، إضافة اىل مليون شجرة  إمكانيات 

زيتون صغرية أو »حويلة«5.

إضافة اىل اإلمكانيات اإلنتاجية الهائلة، يعود سبب االهتامم الفرنيس بهذه األرايض وبغراسات الزيتون إىل ما عرفته تلك 

الفرتة الزمنية من ارتفاع لألسعار العاملية لزيت الزيتون. يضاف اىل ذلك تديّن القدرات اإلنتاجية لباقي الدول، خاصة 

يف حوض املتوسط؛ وهو ما من شأنه تعزيز املوارد املالية للمنظومة االستعامرية آنذاك.

تجّسد االهتامم املتزايد للسلطات االستعامرية باألرايض السياليّة يف تعّزز أفضلية املستعمرين الفرنسيني يف استغالل 

هذه األرايض عىل حساب السكان املحلّيني. إذ تشري اإلحصائيات سنة 1891 إىل تقدم الفرنسيني بـ 21 مطلبا للحصول 

عىل مقاسم فالحية تغطّي 18.937 هكتار مقابل 10.000 هكتار تحت ترصف 302 من السكان املحليني يف غالبيتهم 

من أعيان القبائل والعروش. أي أّن متوسط مساحة املقاسم املستغلة من قبل الفرنسيني قد بلغت 900 هكتار يف 
مقابل مساحة 33 هكتار للسكان املحليّني.6

املصدر السابق  3
تقرير مدير الفالحة اىل مفوض اإلقامة العامة بتونس بتاريخ 17 أوت 1891 حول غراسة الزيتون بااليالة  4

كشيدة ن.، إدارة الفالحة وتحديث الزراعة االستعامرية بتونس، 2017.  5
املصدر السابق  6
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املحليني  األهايل  حساب  عىل  لألرايض  املُقنَّن  واالنتزاع  الهيمنة  يف  االستعامري  التفّوق  بدايات  تسجيل  من  بالرغم 

)األعيان عموما(، فإّن هذه النتائج مل تكن يف مستوى تطلعات اإلدارة االستعامرية آنذاك. وهو ما سيؤسس لنقلة نوعية 

يف مسارات التعاطي مع األرايض الفالحية، قوامها املركزي توظيف الرتسانة القانونية نحو ترشيع التفويت النهايئ يف 

األرايض السياليّة لصالح املستعمرين الفرنسيني.

مثّلت سنة 1892 نقلة نوعية بإصدار قانون 8 فيفري 1892، واملتعلق بالتفويت بالبيع يف األرايض السيالية. تضّمن 

ل عليها مبوجب قانون 23 مارس 1871، والتي  هذا القانون بابنْي و12 فصالً. اهتم الباب األول بتسوية امللكيات املُتحصَّ

نُعتت بالقدمية. يف حني تطرق الباب الثاين بفصوله الثامنية اىل آليات الحصول عىل َمقاِسم فالحية جديدة. إذ تّم إلزام 

الراغبني يف الحصول عىل هذه املَقاسم برضورة إحياءها وتشجريها يف مّدة ال تتجاوز األربع سنوات، ويتم اسرتجاع 

َد مثن اقتناء الهكتار الواحد بعرشة فرنكات بغية التشجيع عىل اقتناء  املَْقَسم يف حال اإلخالل برشوط استغالله، فيام ُحدِّ

األرايض. ويف نهاية املطاف، يتّم إسناد شهادة ملكية نهائية وباتة يف حال تقّدم مستغلو هذه املقاسم بشهادة ملكية 

َغة7. ورسم طوبوغرايف لقطعة األرض املتسوَّ

يف الحقيقة، مل يكن إقرار األمر العيّل املنظٍّم لعملية بيع األرايض السيالية8 سوى استجابة من سلطة البايليك للضغوطات 

لصالح  التونسية  األرايض  التفويت يف  بداية  آليات  إقرار  الترسيع يف  قصد  االستعامرية  السلطات  قبل  من  املامرسة 

املستعمرين الفرنسيني. تجدر اإلشارة أيضا إىل أّن السلطات الفرنسية دفعت إىل إصدار الباي لقانون 1892 )املنجز 

تحت وصايتهم(، اتعاظًا منها من الدرس الجزائري وما نتج عن سّنها قانون »وارنيي« )الصادر بتاريخ 26 جويلية 1873 

والقايض بإعادة هيكلة االرايض الفالحية وانتزاعها( من انتفاضات شعبية وانتكاسات اقتصادية و اجتامعية.

كام حرصت السلطات االستعامرية الفرنسية من خالل قانون 1892 عىل عدم إثارة األهايل، من خالل إقرار مبدأ تسوية 

وضعية املستغلني القدامى9، وأقرت لهم بحقهم يف متلك مستغالتهم الفالحية. وهو ما يفرس كرثة املطالب املوّجهة 

من قبل األهايل لتسوية وضعياتهم خوفا من تغّول وجور السلطات، إذ بلغت 727 مطلبا مقابل 66 مطلبا صادرا عن 

أوروبيني10. 

إضافة اىل تسوية وضعيات املستغلني القدامى، عمدت السلطات االستعامرية من خالل نفس القانون اىل تحديد مثن 

الهكتار الواحد من األرايض السيالية ب 10 فرنكات11. وهو ما ميكن أن يُقرأ ظاهريًا كتجسيد ملبدأ تساوي الفرص بني 

أنّه يف حقيقة األمر قرار يهدف أساًسا اىل مزيد إقصاء السكان املحليني، نظرا لوضعياتهم  ااّل  األهايل واملستعمرين، 

االقتصادية املتواضعة، مقابل إتاحة املجال للمستعمرين الفرنسيني واألوروبيني املدعومني ماديًا من إداراتهم ومتثيلياتهم 

االستعامرية.

كام تّم اعتامد رشوط منحازة للمستعمرين يف عمليات إقرار امللكيات الجديدة12 عرب اشرتاط االستظهار بشهادة امللكية 

وبرسم طوبوغرايف للقطعة املتسوغة. وهو ما يعطي أفضلية منحازة لصالح الفرنسيني و غريهم عىل حساب األهايل، 

تحّمل مصاريف هذه  قدرتهم عىل  اىل عدم  إضافة  الرسمية،  اإلدارات  مع  التعامل  بصيغ  معرفة هؤالء  لعدم  نظرا 

املصدر السابق  7
قانون 8 فيفري 1892  8

الباب األول من قانون 1892  9
املصدر السابق  10
املصدر السابق  11

الباب الثاين من قانون 1892  12
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اإلجراءات.

يتأكّد لنا من خالل ما تقّدم أّن السلطات الفرنسية راهنت يف مسارات إخضاع الفالحة التونسية وقدراتها الطبيعية عىل 

قوة الترشيعات والقوانني. األمر الذي سيسمح لها مبواصلة نهب مئات آالف الهكتارات من األرايض الفالحية، متفادية 

بذلك السقوط يف فّخ السيناريو الجزائري وتكرار استتباعاته السلبية يف تونس.

إذ تشري اإلحصائيات أنه مبرور أشهر معدودة عىل بداية العمل بقانون 28 فيفري 1892، تّم تسجيل 25 مطلبا للحصول 

عىل أراض فالحية، ستمّكن املستعمرين الفرنسيني من االستيالء عىل ما يفوق 13 ألف هكتار من األرايض التي وفّرت 

ما يناهز 220.000 شجرة زيتون13. 

األرايض  وتحديد  معاينة  »لجنة  بعث  تّم  الفالحية،  االرايض  عىل  الفرنسيني  املستعمرين  استحواذ  لنسق  ومواصلة 

وكانت  جديدة.  فالحية  أرايض  عن  البحث  مواصلة  يف  مهمتها  متثلت  والتي  و1896،   1895 سنتي  السيالّية« خالل 

الحصيلة أن منحت السلطات االستعامرية مساحة 200.000 هكتار إضافة اىل 40 ألف هكتار لألهايل، و هي مساحة ال 

تفي باحتياجاتهم )بلغ تعداد األهايل آنذاك 32.500 نسمة( فيام استحوذ املستعمرون الفرنسيون وعدد من الرشكات 

االستعامرية عىل بقية االرايض14.

سيطرت أوىل الرشكات االستعامرية املستحوذة عىل االرايض السيالية سنة 1893 عىل مساحة قُّدرت بـ 1.100 هكتار15، 

ليتواصل مسار جذب الرشكات االستعامرية حتى صارت تهيمن عىل أغلبها. إذ تكشف اإلحصائيات أّن مئات اآلالف من 

الهكتارات صارت خاضعة فقط لسلطة سبع رشكات استعامرية، استغلتها بشكل رئييس يف غراسات الزياتني.

كان لرتكّز نواتات االستعامر الفالحي عىل األرايض السيالية تبعات سلبية. إذ ساهمت يف فرض تغيري أمناط إنتاج األهايل 

املحلّيني وتحولهم من منط ذو طابع بدوي – رعوي اىل االنخراط يف املرشوع الفالحي »العرصي« كقّوة عمل عرصي، 

إضافة اىل بدايات هيمنة طابع الفالحة املتخّصصة ونعني بذلك غراسات الزياتني أساسا.

تزامنت سياسة االستحواذ املُمنَهج عىل األرايض السيالية مع رشوع اإلدارة االستعامرية يف إحداث اإلدارات والهياكل 

واملختصة كـ »ميكانيزمات« أساسية يف تدعيم سياساتها االستحواذية. وكان من أبرزها إحداث إدارة الفالحة مبوجب 

أمر بتاريخ 3 نوفمرب سنة 1890، التي سيديرها بول بورد16 الذي يَُعدُّ منظر االستعامر الفالحي يف تونس بامتياز.

تقرير بول بورد ودوره يف تدعيم غراسات الزياتني بالوسط والجنوب التونسّيني  .2
متثلت أوىل مهامت بول بورد، بوصفه مديرا إلدارة الفالحة، يف إعداد تقرير مفّصل حول غراسة األشجار املثمرة بالوسط 

والجنوب التونسيّني. وذلك يف محاولة منه الستكشاف أهم سامت هذا املجال الجغرايف وتبيان نوعية الغراسات التي 

تتامىش وخصائصه املناخية.

استعرض هذا التقرير أهّم غراسات األشجار املثمرة التي تتامىش وخصوصيات منطقتي الوسط والجنوب، وحظي قطاع 

الزياتني بالقسط األكرب من االهتامم، ليكون هذا التقرير مرجًعا مركزيا يف تحديد التوجهات االستعامرية املستقبلية 

املصدر السابق  13
املصدر السابق  14
املصدر السابق  15
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بخصوص قطاع الزياتني.

والجنوب، خصوصا خالل  الوسط  ملناطق  الزراعي  االنتاج  تاريخ  بدراسة  تقريره  بورد يف صياغة  بول  تحليل  انطلق 

الحقبتني القرطاجيّة والرومانية عرب معاينة الكّم الهائل من اآلثار التاريخية التي ما تزال شاهدة عىل فرتات االزدهار 

الفالحي والتجاري التي عرفتها هذه املناطق.

إن اآلثار املتبقية ملجمل معارص الزيت املنترشة بجهات الوسط التونيس كانت خري دليل عىل توفر هذه الجهة عىل 

إمكانيات إنتاجية معتربة يف قطاع الزياتني، وذلك إضافة اىل تأكيد بعض املصادر التاريخية أّن جهات الوسط التونيس 

كانت تلعب دور مركزيا يف عمليات تصدير زيت الزيتون اىل الرشق العرب. كّل هذه املؤيدات التاريخية ساعدت بول 

بورد عىل تكوين قناعة راسخة برضورة استئناف وتركيز القطاع الفالحي كقاطرة اقتصادية عامدها غراسات الزياتني.

الوسط  لجهتي  الزياتني  من  اإلنتاجية  اإلمكانيات  ألطروحة  املؤيّدة  والتاريخية  العلمية  املعطيات  كل  اىل  استنادا 

شملت  إذ  املناطق،  لهذه  املناخية  الخصوصيات  تغري  بعدم  مفادها  مركزية  قناعة  اىل  بورد  بول  خلص  والجنوب، 

التغيريات أساًسا اإلنسان يف عالقة مبحيطه الجغرايف. يف الحقيقة مل يكن هذا التحليل سوى إشارة ضمنية اىل عمليات 

التغيري التي شملت أمناط االنتاج الفالحي املحلية وتحّولها من منط االنتاج املستقّر اىل أمناط االنتاج الرعوية، تأثّرا 

مبخلّفات الهجرة الهاللية القادمة إىل تونس من املرشق. 

يستغّل بول بورد هذه الخصوصية التاريخية، واملتمثلة حسب رأيه يف ارتدادات الهجرة الهاللية وانعكاساتها السلبية 

عىل البنية التحتية للفالحة التونسية، لتصدير فكرة أن السلطات االستعامرية الفرنسية هي من ستتوىل إعادة أمجاد 

هذا القطاع. وذلك عرب اعتامد التقنيات األوروبية الحديثة وعملها عىل تحديث الفالحة التونسية وانتشالها من عجزها 

الهيكيل وتخلفها وعدم مواكبتها ملوجة التحديث العاملي.

لتسهيل  االستعامرية  اإلدارات  مختلف  ترصف  تحت  املوضوعة  اللوجستية  و  املادية  اإلمكانيات  أهمية  جانب  اىل 

أية  التي مل تكن تعتمد   الزياتني، جنح بول بورد اىل االستفادة من مجمل الخربات املحلية  وترسيع وترية غراسات 

مقاربات علمية دخيلة. وقد متثل ذلك خصوصا يف توظيفه للحاج عبدالله الرتييك، أمني غابة الزيتون بصفاقس، كدليل 

ومساعد له يف مختلف مراحل انجاز تقريره االستقصايئ.

نظرا لغزارة مادته التوثيقية يف مجال غراسات الزياتني، مثّل تقرير بول بورد وثيقة مرجعية يف اسرتاتيجيات االستعامر 

الفالحي املبارش. إذ القى استحسانا كبريا من قبل مختلف السلطات الفرنسية آنذاك، فضال عن اعتامده كمرجع علمي 

أسايس لتقنيات الفالحة يف تونس.

ميثّل تقرير بول بورد يف نهاية التحليل حالة استيالء وسطو عىل مجمل الخربات واملعارف التونسية. وقد تّم الرتويج 

له يف إطار تدعيم فكرة التفوق العلمي الفرنيس عىل شعوب الجنوب، ولعدم قدرة هذه األخرية عىل انجاز مهامت 

التحديث الزراعي وتطوير البنى التحتية لإلنتاج الفالحي. وتّم بناء عليه تصدير أطروحة أّن انجاز هذه املهامت رهني 

االستنجاد باالستعامر األجنبي ذي األفضلية والجدارة.

إيجاد حلول  تونس ورضورة  الفرنيس يف  االستعامر  استقرار  ببدايات  دقيقة متيزت  بورد يف ظرفية  بول  تقرير  تنزّل 

استثامرية ملشكل املخزون العقاري الهائل يف جهات الوسط والجنوب، مبا ميّكن من تدعيم املوارد املالية للمنظومة 

االستعامرية. وساهم هذا التقرير يف تجاوز هذا اإلشكال من خالل مراهنته عىل قاطرة االنتاج الفالحي. وهو األمر 

الذي مّهد لرتكز عديد الرشكات االستثامرية واملستعمرين الفرنسيني بريف صفاقس منذ 1893، مبا أتاح نهايًة تعزيز 
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إمكانيات االنتاج الفالحي )غراسات الزيتون( بهذه الجهة وتجاوز مشكل عدم نفعيته مجاليا وجغرافيا.

يف التأسيس االستعامري ألطروحة الفالحة املتخصصة   .3
توفرت للسلطات االستعامرية الفرنسية كافة اإلمكانيات املادية واللوجستية من أراض وقوانني ترشيعية ودعم مادي، 

مّكنتها من فرض هيمنتها التدريجية عىل األرايض السيالية، وحّولتها بذلك اىل نواة مركزية من نواتات إنتاج الزياتني 

يف تونس. ولتستفيد نهايًة من عائدات صادرات هذه املنتوجات لدعم ركائز عقيدتها االستعامرية يف جهات الوسط 

والجنوب التونسيني.

مبارشة  إشارات  بورد  بول  تقرير  تضّمن  الزياتني،  غراسات  نسق  ارتفاع  لضامن  املالمئة  املناخية  الظروف  اىل  إضافة 

لرضورات توظيف املستعمرين الفرنسيني لليد العاملة األهلية نظرا لخرباتها ومعرفتها بأبجديات هذا النظام اإلنتاجي. 

تركّزت اليد العاملة، التي استغلّتها السلطات االستعامرية يف خدمة ملكيات املستعمرين، يف فئة »املغارسية«. وهم 

الفالحية  االرايض  إحياء  مهامت  يف  بهم  االستعانة  تتم  الزياتني  غراسات  يف  املختصني  الفالحيني  العامل  من  صنف 

الثامين  تقّل عن  الفالحية، ملّدة زمنية ال  االرايض  تعاقدية مع ماليك  انتاجيتها. وذلك وفقا لعالقة  وغراستها وضامن 

سنوات )بداية إنتاج شجرة الزيتون( تنتهي عادة بعملية قسمة عادلة تتمثّل يف مناصفة األرض وما احتوته من أصول 

زيتون17.

إذن، فإضافة اىل االستغالل املمنهج ملجمل الرثوات الطبيعية التي توفرت عليها االرايض السيالية، عمدت السلطات 

قطاع  ومعارفهم يف  ومجمل خرباتهم  عملهم  قوة  توظيف  ثنائية  من خالل  البرشي  العنرص  إقحام  اىل  االستعامرية 

الزياتني.وذلك حتى تضمن من جهة تطوير نسق الغراسات الجديدة، ومن جهة ثانية ضامن نجاحها والتحكم غري 

املعلن يف العروش والقبائل املجاورة ألراضيهم. إذ تّم بذلك خلق رشوط إدماجهم يف منط االنتاج الجديد، بأن صاروا 

القبائل  احتساب  دون  وحدها  املثاليث  قبيلة  توفرها  مغاريس   2.000( العددية  لكرثتهم  نظرا  أجراء  فالحيني  عامال 

األخرى(18 وقساوة وضعياتهم االقتصادية واالجتامعية.

تجدر اإلشارة أيضا اىل تعّمد املستعمرين الفرنسيّني إدماج املغارسيّة صلب مستغالتهم الفالحية كعامل فالحيني أجراء 

بدعوى مساهمة ذلك يف تحسني مستوى عيشهم. ااّل أّن هذا القرار كان مضمرًا لخديعة كربى متثّلت يف تحطيم العرف 

الفالحي الذي يتيح للمغارسية متلّك قطعة أرض مناصفة مع مالكها، إضافة اىل تقسيم أصول الزياتني. وهو ما يعترب 

رضبا ملبدأ حق صغار العملة الفالحيني يف التمتع باستغالل مختلف املوارد الطبيعية، وعىل رأسها الحق يف األرض.

من جهة أخرى، ساهمت األعامل البحثية يف تقرير بول بورد حول املردوديّة االنتاجية واملاليّة ألشجار الزيتون بجهة 

صفاقس يف تشجيع املزيد من املستعمرين الفرنسيني واألوروبيني عىل االستثامر يف هذا النشاط اإلنتاجي املربح، الذي 

أكّدت كل التقديرات وقتئذ عىل تنامي قدراته اإلنتاجية يف املستقبل. إذ أشار تقرير بول بورد يف 1893 مثال: »أّن شجرة 

الزيتون البالغ عمرها 15 سنة يرتاوح مثنها ما بني 35 و40 فرنك، فيام توفّر عائدات مالية تقّدر بـ 2,15 فرنك تتأىت من 

كمية الزيت التي تنتجها ) متوسط إنتاج 6,9 لرت(.فيام يبلغ مثن شجرة الزيتون البالغة من العمر 20 سنة ما بني 45 

املصدر السابق  17

املصدر السابق  18
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و50 فرنكا، وتوفر عائدات مالية تقّدر بـ 4 فرنكات )متوسط إنتاج 10,3 لرت(«19.

وال شّك يف أّن هذه التقديرات تُعترَب محّفزة ومشّجعة جًدا للمستعمرين الراغبني يف اقتناء االرايض الفالحية لتشجريها 

واستغاللها. وهو ما ساهم فعال يف ارتفاع وترية رشاء األرايض الفالحية ومبارشة استغاللها، األمر الذي جعل من جهة 

صفاقس مركز إنتاج وتصدير الزياتني وأّمن للمنظومة االستعامرية رشوط نجاحها واستمرارها.

تؤكّد عديد اإلحصائيات عىل الدور املتنامي الذي لعبه االستعامر الفرنيس من خالل مسارات االستيالء عىل االرايض 

اقتصادية حقيقية ضمنت تحّكمه شبه  الزياتني يف تونس، ودعامة  الركيزة األساسية لغراسات  السيالية وجعله منها 

الكيّل يف هذا املخزون العقاري الفالحي، إضافة اىل تعزيز موارده املالية. إذ تشري األرقام اىل أّن جهة صفاقس كانت 

تتوفر سنة 1900 عىل 1.655.670 شجرة زيتون، وقّدر حجم صادراتها من زيت الزيتون بـ 1.815 طنا، يف حني متثلت 

الحصيلة الجملية لسنة 1930 عىل توفّر 7 ماليني شجرة زيتون بجهة صفاقس، بلغ حجم صادراتها من زيت الزيتون 

26.385 طنا20.  

املصدر السابق  19
غابة الزياتني بصفاقس و زيت الزيتون  20

.Archives de la Chambre Mixte de Commerce et d’Agriculture du Sud, Sfax ; janvier 1897 :املصدر
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تؤكّد قراءة هذه األرقام عىل النسق املتسارع الذي عرفته غراسات الزيتون يف جهة صفاقس، مبا ميثّل دليال قطعيا عىل 

نجاح املخططات االستعامرية يف استغالل كافة املوارد الطبيعية و توجيهها نحو إنتاج الزياتني بغرض تأمني االحتياجات 

الغذائية لدولة »امليرتوبول«، إضافة اىل االستفادة من عائداته املالية املهمة. نشري أيضا اىل أن جهة صفاقس تتوفر 

أكرث من  لوحده عىل  يحتوي  الذي  الشّعال«،  بتسمية »هنشري  املعروفة  العامل،  زيتون يف  غابة  ثاين  أكرب  كذلك عىل 

380.000 أصل زيتون، مسبوقا بغابة كاليفورنيا يف الواليات املتحدة األمريكية21.

يف الختام، مل يقترص اهتامم السلطات االستعامرية الفرنسية بإمكانيات التحّكم يف املجال الجغرايف للجنوب التونيس، يف 

أفق إخضاعه واستغالله األنجع لفائدة أجنداته، عىل عمليات االستيالء عىل االرايض السيالية التي مثلت بدورها قاعدة 

أساسية مّكنت السلطات االستعامريّة من تحسني فرص إخضاعها لجهات الجنوب الرشقي والوسط الغرب السرتاتيجيات 

استعامرها الفالحي.

الدولة  لصالح  واملسرتجعة  الفرنسيني  املستعمرين  تحت ترصّف  كانت  التي  الدولية  الضيعات  قامئة  يف  املتمّعن  إن 

التونسية يف بدايات ستينات القرن املايض، خصوصا بجهة الوسط الغرب -مثالً والية سيدي بوزيد-، سيالحظ ارتكازها 

بشكل أسايس عىل إنتاج الزياتني. وهو ما يؤكد صحة أطروحة توغل االستعامر الفالحي الفرنيس يف أعامق االرايض 

التونسية وإحداثه لنقلة نوعية حطم بها مرتكزات الزراعة التقليدية املحلية لفائدة املشاريع الفالحية »الحديثة«.

نتج عن ذلك تنامي تطبيق اسرتاتيجيات املرشوع الفالحي االستعامري عموما. وقد ساهمت بشكل أسايس يف ارتهان 

مختلف جهات تونس اىل أطروحة »الفالحة املتخّصصة«، واملرتكزة عىل ضامن استغالل كافة املوارد الطبيعية املتاحة 

بغية توجيه طاقات االنتاج الفالحي نحو توفري »منتوج غذايئ بعينه« يكون له اثر ربحي مضمون وعائدات تصديرية 

هامة دون ايالء أهمية إلنتاج مواد غذائية أخرى مهّمة يف تغذية اإلنسان. إّن أطروحة الفالحة املتخصصة، أو الفالحة 

األحادية، املتجّسدة يف السياسات الفالحية االستعامرية يف قطاع الزياتني، قد ساهمت يف خلق حالة ارتهان تاريخي 

واجتامعي واقتصادي وثقايف للعديد من الجهات التونسية لهذا النمط اإلنتاجي، مع إهامل شبه كيّل لباقي أنشطة 

االنتاج الفالحي عموما.

الصباح يف زيارة ألكرب غابة زيتون مبنطقة »الشعال« بصفاقس، جريدة الصباح، مقال بتاريخ 26 ديسمرب 2015.  21
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تشخيص عاّم لقطاع الزياتني اليوم  .1
تشري اإلحصائيات املنجزة يف قطاع الزياتني اىل ما شهده هذا املجال الفالحي من طفرة نوعية وكمية يف وترية الغراسات، 

مبا حّوله إىل ركيزة أساسية يف منظومة االنتاج الفالحي بتونس. إذ تطّور عددغراسات الزياتني من 11 مليون شجرة أواخر 

القرن التاسع عرش اىل قرابة ال 27 مليون شجرة سنة 1956، ليبلغ 65 مليون شجرة زيتون سنة 12016. بتحليل هذه 

األرقام يتضح لنا أن نسق تطور غراسات الزياتني يف تونس قد حافظ عىل نفس معدالته مقارنة بالحقبة االستعامرية. 

وهذا ما يؤكد صحة أطروحة تواصل االعتامد عىل هذا الصنف اإلنتاجي كدعامة رئيسية للمنظومة الفالحية يف تونس.

متتّد غراسات الزياتني يف تونس عىل مساحة جملية تقدر بـ 1.7 مليون هكتار، وهو ما ميثل ثلث املساحة الجملية 

املخصصة للقطاع الفالحي، لتتأكد لنا أهمية استئثار قطاع الزياتني بقسط ال بأس به من مجمل األرايض الفالحية عىل 

الصعيد الوطني.  يضّم قطاع الزياتني يف تونس 309.000 فالح، أي حوايل 60% من املجموع العام للفالحني. كام يشّغل 

هذا القطاع حوايل مليون عامل خالل املواسم السنوية يف مختلف مراحل االنتاج، وهو ما يوفّر تقريبا 35 مليون يوم 

التشغيلية  امكانياته  لنتبني أيضا أهمية  الفالحي،  القطاع  العامة يف  التشغيلية  الطاقة  عمل، أي ما يعادل 20% من 

مقارنة بباقي مبجاالت االنتاج الفالحي.

بنسبة 90% من  تقدر  الوسط والجنوب عىل مساحات  الزياتني يف تونس بشكل أسايس يف جهات  تتمركز غراسات 

يف  أساسيا  وتركزها  تونس  يف  الزياتني  غراسات  توزع  تحليل جغرافية  إّن  بالبالد.  الزياتني  الجمليةلغراسات  املساحة 

جهات الوسط والجنوب ينطوي عىل فكرة مركزية مفادها بتطور نسق هذا النوع من الغراسات يف الجهات الجغرافية 

التقليدية التي راهنت عليها التجربة االستعامرية، و نعني بذلك أساسا جهات صفاقس )انطالقا من تاريخية تجربة 

االرايض السيالية( وسيدي بوزيد ومدنني. إذ تشري اإلحصائيات اىل أن هذه الجهات الثالثة تستأثر لوحدها مبساحة 

790.000 هكتار: 340.000 هكتار بصفاقس، 260.000 هكتار بسيدي بوزيد و190.000 هكتار مبدنني ، أي ما يعادل 

تقريبا نصف املساحة الجمليةلغراسات الزياتني يف تونس.

الزياتني بتأثرها مبخلفات واقع السياسات االستعامرية  ميكن تحليل مسارات تشجيع الدولة التونسية عىل غراسات 

املعتمدة سابقا. ولعّل من أهم الفرتات التاريخية التي متيزت مبواصلة انتهاج سياسات التشجيع عىل االستثامر الفالحي 

يف غراسات الزياتني تربز حقبة التعاضد يف ستينات القرن املايض. إذ اعتمدت مواصلة نسق الغراسات عىل أطراف 

مة«، إضافة اىل منح امتيازات وتشجيعات لصغار ومتوسطي الفالحني يف إطار تجربة الوحدات  الضيعات الدولية »املؤمَّ

املوسوعة التونسية املفتوحة، املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة«  1

ما بعد االستعمار،
تواصل نفس السياسات تحت يافطة التصدير
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التعاضدية لإلنتاج الفالحي ملزيد دعم االستثامر الفالحي يف هذا النمط اإلنتاجي.

بالرغم من الوترية املتسارعة لغراسات الزياتني يف تونس ما بعد االستقالل اال أّن عديد اإلحصائيات تشري اىل عدد ال 

بأس به من اإلشكاليات الهيكلية التي متيز هذا القطاع، ولعّل أهمها يكمن بصفة عامة يف حالة »تهرّم غابة الزيتون 

يف تونس«.

تتمثّل أهّم متظهرات تهرّم غابة الزياتني يف تونس يف أّن 28 مليون أصل زيتون )تقريبا نصف عدد الغراسات الجملية 

تهديدا حقيقيا عىل ممكنات  أن ميثّل  ما من شأنه  ما بني 80 و100 سنة، وهو  تونس( ترتاوح أعامرها  للزياتني يف 

استدامة االنتاج الفالحي بهذا القطاع، نظرا لرتاجع مردودية أشجار الزيتون،املتهرّمة منها خصوصا2.

إضافة اىل املشكل أعاله، تشري الدراسات اىل أن تونس تحتل املرتبة األخرية يف قامئة دول املتوسط املنتجة للزياتني لجهة 

القيمة اإلنتاجية للهكتار الواحد. إذ ترتاوح بني 350 و600 كيلوغرام، وهي نسبة ضعيفة جًدا مقارنة باملثال االسباين 

عىل سبيل الذكر، والذي ترتاوح إنتاجية الهكتار الواحد فيه  ما بني 1.550 اىل 3.250 كيلوغرام3.

من جهة أخرى، وبتحليل هيكلية املستغاّلت الفالحية املنتجة للزياتني يف تونس ميكن أن نالحظ أن 71،9% منها ال 

تتجاوز مساحتها 10 هكتارات، وهو ما ميثّل 38,8% من املساحة الجملية التي متتد عليها غراسات الزياتني يف تونس4.

املتأثّرة حتام مبنظومة  الفالحية،  امللكيات  إن تحليل هذه األرقام يحيل بالرضورة اىل نقاش مشكلة تشتت مساحة 

املرياث والتقسيم العائيل.وهو األمر الذي جعل هذا املخزون العقاري رهني منط إنتاج أُحادي )الزياتني(، يتميز أساسا 

بعدم تثمني امكانياته اإلنتاجية. مع العلم وأّن عدد غراسات الزيتون بالهكتار الواحد ال يتجاوز يف كل األحوال العرشين 

شجرة من األصناف املحلية )اعتامدا عىل الرتبيعة املعتمدة يف غراسات الزيتون والبالغة 24 مرتا بني كل شجرتني، خاصة 

يف جهات الوسط والجنوب(.

يف الحقيقة، يكتنز نقاش هيمنة املساحات الصغرية للمستغالت الفالحية املنتجة للزياتني عىل أهّمية االنتباه بالتحليل 

اإلنتاجية  الوظيفة  التخيل عن  بدايات  أساسا يف  تتمثل  والتي  القطاع.  التي شهدها هذا  الجذرية  التحوالت  ملجمل 

الفالحية والغذائية لصالح هيمنة النزعات االستثامرية املرتبطة رضورًة بأهمية املردودية املالية يف قطاع الزياتني. إذ 

أّن أغلبية املالكني الصغار للمستغالت الفالحية من الزياتني ال يعّولون بشكل أسايس عىل خدمة أراضيهم، بل يكتفون 

يف غالب األحوال باالستعانة بعَملة فالحيني موسمينّي لتأمني ظروف االنتاج والجني، ويفّضلون االستفادة فقط من 

عائدات بيع صابتهم السنوية ملا ميثّله ذلك من دخل محرتم عموما.

يف نفس السياق، وملزيد تأكيد هذه األطروحة تشري بالغات االتحاد التونيس للفالحة والصيد البحري اىل أّن 40% 5 من 

الفالحني التونسيني ال يكتفون بتأمني عيشهم اعتامًدا عىل النشاط الفالحي وحده كوظيفة أساسية.و هذا ما عايّناه 

بشكل أسايس يف جهة سيدي بوزيد حيث الحظنا تفيّش ظاهرة ملكية أصول الزياتني من قبل مالكني يزاولون مهًنا 

أخرى يف القطاعنْي العام أو الخاّص، مع حرصهم عىل تقديم أنفسهم بصفتهم فالحني منتجني.

رغم استعراض أهمية اإلمكانيات اإلنتاجية التي يتوفر عليها قطاع الزياتني يف تونس، فإنّه يجدر االنتباه اىل مجمل 

28 مليون شجرة زيتون هرمة و تونس يف املرتبة األخرية من حيث إنتاجية الهكتار، جريدة الصباح، 9 فيفري 2015.   2
املصدر السابق  3

4 Tunisie: Analyse de la filière oléicole ; Country highlight ; FAO Investment Center ; Rome ; 2015.
بالغات االتحاد التونيس للفالحة و الصيد البحري, 2018  5
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الناجع يف هذه  الترصف  عدم  أساًسا يف  تتمثل  وهي  القطاع.  هذا  االنتاج يف  أمناط  الطارئة عىل  الهيكلية  التغريات 

الواحد )معدل 20 أصل زيتون(. وهو ما يُعترب إهدارا  الهكتار  الزيتون يف  امللكيات الفالحية لضعف عدد غراسات 

حقيقيا إلمكانيات استغالل بديل لألرض، مبا يتيح فرص تحسني اإلنتاجية وضامن تنوّعها يف مقابل هيمنة منط االنتاج 

الفالحي األحادي أو املتخصص.

من جهة أخرى، شهد قطاع الزياتني نقلة نوعية من خالل طبيعة وخصوصية املتدخلني فيه كـ »منتجني فالحيني«. إذ 

مل تُعد وظيفة االنتاج الفالحي تحتكم اىل املقاربة الكالسيكية، كمهّمة إنتاجية هدفها توفري االحتياجات الغذائية من 

خالل ارتباط الفالح بأرضه وعمله املبارش فيها. بل،وبفعل العائدات املالية املحرتمة عموما لهذا القطاع، صار يصّح أن 

نتحدث عاّم ميكن أن ننعته بـ »املستثمرين الفالحيني«، الذين ال تربطهم بوظيفة االنتاج الفالحي سوى عالقة مادية 

.Tunisie: Analyse de la filière oléicole ; Country highlight ; FAO Investment Center ; Rome ; 2015 :املصدر
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نفعية قوامها عقيدة االستثامر لتحقيق ربحية ومردودية أفضل.

الغراسات  نسق  تواصل  عىل  والتشجيع  الجغرايف  املجال  )أهمية  واملادية  الطبيعية  اإلمكانيات  أهمية  من  بالرغم 

الجديدة( املرصودة لتدعيم منظومة إنتاج الزياتني يف تونس، اال أننا نالحظ يف سياق متواز ما تتميز به هذه املنظومة 

من عدم استقرار إلمكانياتها اإلنتاجية. وهو ما ميثل اإلشكال الهيكيل األبرز لهذا القطاع. إذ تشري اإلحصائيات مثال اىل 

أن سنوات 2013 و2014 و2015 كانت خري دليل عىل تذبذب االنتاج التونيس من زيت الزيتون، إذ بلغ معّدل االنتاج 

الوطني 70.000 طن سنة 2013، 34ألف طن سنة 2014 ليستقر نهاية عىل 140.000 طن سنة 62015.

وميكن تفسري حالة تذبذب االنتاج التونيس من زيت الزيتون بارتباطه بخصوصية العوامل املناخية. إذ يرتهن قطاع 

الوسط  املنتجة هي عموما جهات  التقليدية  الجهات  أّن  اىل  املطرية، إضافة  التساقطات  بنسق  الزياتني بشكل عام 

والجنوب التي تتميز بقلّة التساقطات املطرية عىل عكس جهات الشامل. فبالرغم من كون أصناف الزيتون املحلية 

هي أساسا أصناف بعلية، ولها قدرات عالية عىل التأقلم مع العوامل املناخية الجافة عموما، اال أّن مواسم الجفاف 

املتعاقبة من شأنها أن تؤثر سلبيا يف مؤرشات انتاجيتها. بل و ميكن أن تهّدد أيضا دميومة منظومة االنتاج الوطني يف 

ظّل موجة التغريات املناخية التي تشهدها البالد التونسية.

بالرغم من مجمل اإلشكاليات الهيكلية التي يعانيها قطاع الزياتني يف تونس اال إنّنا نشري ملا لهذا القطاع من أهمية 

إسرتاتيجية يف مستوى التوازنات املالية العامة، جعلت مجمل السلطات العمومية تراهن عىل امكانياته االقتصادية 

املرصد التونيس للفالحة، إحصائيات حول قطاع الزياتني  6

املصدر:املرصد التونيس للفالحة، إحصائيات حول قطاع الزياتني
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رة األكرث أهمية لجهة عائداته من  نظرا لعائداته التصديرية الهامة. يتصدر قطاع الزياتني قامئة املواد الفالحية املُصدَّ

الزياتني 1.892 مليون دينار سنة 2015، وهو ما ميثّل  التصديرية لقطاع  العائدات  بلغت قيمة  إذ  الصعبة.  العملة 

القيمة األعىل يف تاريخ صادرات الزياتني خالل الثالثة عقود األخرية، ليشهد هذا القطاع تقهقرا بقيمة 760 مليون دينار 

من صادراته يف موسم 72016.

إذا كان تطور الصادرات التونسية من زيت الزيتون شبيها بشكل عام لنسق إنتاجيته، املتميز بتذبذبه وعدم استقراره، 

ااّل إّن هذا القطاع لطاملا مثل ركيزة أساسية من ركائز االنتاج الفالحي يف تونس، فضال عن أهمية امكانياته التصديرية. 

خاص،  بشكل  الغذايئ  التجاري  للميزان  العامة  التوازنات  تحسني  أفق  يف  العمومية  السلطات  عليه  تراهن  ما  وهو 

والتوازنات املالية بشكل عام.

التونسية يف  الفالحة  الزياتني يف تونس يفيض إىل فكرة مركزية مفادها مدى تخصص  إّن تحليل قطاع  الحقيقة،  يف 

عائدات  من  متثله  ملا  األساسيّة،  ركيزتها  الزياتني  إنتاج  منظومة  متثل  كيف  أعاله  رأينا  إذ  بعينها،  إنتاجية  قطاعات 

تصديرية هامة تعول عليها السلطات الرسمية يف تأمني توازناتها املالية. يف مقابل ذلك، نشري ملا ينطوي عليه منوذج 

الفالحية األحادية أو املتخصصة من إشكاليات مركزية ترتاوح بني االنعكاسات البيئية لهذا النمط اإلنتاجي، اىل انخراطه 

يف منظومة األمن الغذايئ، وما لذلك من انعكاسات مبارشة عىل مستقبل سيادية الفالحة التونسية.

أّي متوقع لقطاع الزياتني ما بني ثنائية األمن والسيادة ؟  .2

قطاع الزياتني يف تونس: منوذج الفالحة املتخصصة املندرجة يف سياقات أطروحة األمن  أ.   

الغذايئ 

بيّنا سابًقا كيف حافظت السياسات الفالحية العمومية املوّجهة اىل قطاع الزياتني ما بعد 1956 بشكل عام عىل نفس 

املالية  الزياتني يف أفق تصديرها وإمكانياتها  إنتاج  الرهان عىل منظومة  توجهات السياسات االستعامرية، من خالل 

املحرتمة التي من شأنها تعزيز التوازنات املالية واملساهمة يف تخفيض حالة العجز التجاري.

ساهم تواصل نسق الغراسات املكثف للزياتني يف تونس إبّان حقبة االستعامر يف مزيد ترسيخ حقيقة تخصص جهات 

جغرافية بعينها يف إنتاج الزياتني، كجهتي سيدي بوزيد وصفاقس، وإلحاق جهات أخرى بهذا النمط االنتاجي كجهتْي 

نَويَات الفالحة املتخصصة أو األحادية يف مجال غراسات  التوجه بشكل أسايس يف خلق  قفصه ومدنني. ساهم هذا 

الزياتني كركيزة أساسية من ركائز املنظومة الفالحية يف مقابل إهامل باقي األنشطة اإلنتاجية األخرى.

من جانب آخر، نشري اىل أّن تطّور نسق غراسات الزياتني يف تونس مل يرتكز فقط عىل محورية دور الدولة، من خالل 

مواصلة تشجري األرايض الدْولية املسرتَجعة من املستعمرين بهذا الصنف اإلنتاجي. بل تجاوزته نحو نزوع غالبية صغار 

ومتوسطي الفالحني اىل اعتامد غراسات الزياتني مستفيدين بشكل أسايس من أهّمية عائداته املالية مقابل تخليهم عن 

أمناط إنتاجية أخرى، لعّل أهّمها زراعات القمح والشعري. وهو ما يتمظهر يف تجاوز مساحات غراسات الزياتني املقدرة 

ب 1,7 مليون هكتار للمساحات املخّصصة للقمح والشعري، واملقدرة بـ1,127 مليون هكتار8.

اإلمكانيات  اىل  إضافة  املتوسطي،  الفضاء  مجمل  يف  التونيس  الزيتون  لزيت  املرموقة  االستهالكية  الجودة  ساهمت 

املرصد الوطني للفالحة، مالحظة تحليلية عدد 5, مارس 2016, صفحة 2  7
املعهد الوطني للزراعات الكربى، إحصائيات 2016  8
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اإلنتاجية املحرتمة لهذا القطاع، يف أن تتّميز الفالحة التونسية عامليًا، بأهمية منظومتها إلنتاج الزياتني كسمة أساسية 

الفالحة  إطار  يف  تونس  يف  الزياتني  إنتاج  منظومة  انخراط  مقولة  تدعيم  يف  ساعد  ما  وهو  تخصصها.  سامت  من 

املتخصصة أو األحادية.

الزياتني  الهائلة املكتسبة يف غراسات  التونيس والخربات  املناخ  تظافرت عديد املعطيات املوضوعية، منها خصوصية 

وإنتاج  الغراسات  نسق  وتشجيع  دعم  يف  التونسية  السلطات  انخراط  مزيد  يف  الزيوت،  بجودة  العاملي  واالعرتاف 

تونس  من  جعل  الذي  األمر  املتزايدة.وهو  العاملية  الطلبات  وتلبية  صادراتها  تدعيم  مزيد  أفق  يف  وذلك  الزياتني. 

تندرج يف إطار مقاربة امليزات التفاضلية، القائلة برضورة تثمينها لتموقعها التفاضيل يف منظومة االنتاج العاملي لزيت 

الزيتون، وأهمية تدعيمها لهذا النشاط اإلنتاجي، عىل حساب قطاعات إنتاجية أخرى ال تتمتع فيها مبقومات األفضلية 

والنجاعة يف مستوى اإلنتاجية.

إن دراسة قطاع الزياتني يف تونس تحيلنا اىل نقاش مفهوم األمن الغذايئ كعقيدة مركزية للفالحة التونسية، يتّم من 

خاللها تلخيص الوظيفة اإلنتاجية الفالحية يف مستواها اإلمدادي الغذايئ لبقية بلدان العامل. وذلك نظرا ملا تتميز به من 

سامت تفاضلية يف أمناط إنتاجية معينة، فيام يقع باملقابل إهامل أنشطة إنتاجية غذائية أخرى، عىل أهميتها،كالقمح 

والشعري تحت ذريعة عدم توفر إمكانات إنتاجية ناجعة والنزوع نحو توريدها.

من هنا نتبني من خالل نقاش مفهوم األمن الغذايئ أن عملية االنتاج الفالحي والغذايئ أضحت مجرد معطى تعدييل 

يف السوق العاملية للغذاء، يتم التحكم فيه من قبل البورصات وكربيات الرشكات االحتكارية.أّما عىل الصعيد الداخيل 

فالفالحة ليست يف النهاية سوى معطى اقتصادي بحت يتم التعامل معه وفق ثنائية عائداته التصديرية وإمكاناته يف 

تعديل اختالالت امليزان التجاري.

إشكالية أصناف الزياتني املستوردة ب.   

إضافة اىل ما حظي به زيت الزيتون التونيس من حظوة عاملية نظرا لجودته االستهالكية، نشري يف مقابل ذلك إىل إن 

هذا االعرتاف العاملي كان نتيجة لتظافر عدة معطيات منها: خصوصية مناخ النشأة ومراكمة الخربات واملهارات يف 

غراسة الزياتني، إضافة اىل جودة األصناف املحلية من الزياتني وتأقلمها الطبيعي مع مجالها الجغرايف واملناخي.

إن متابعة واقع قطاع الزياتني يف تونس تكشف تسجيل عديد السلوكيات الطارئة عىل هذا النمط اإلنتاجي.وتتمثل 

أهمها يف نزوع جزء ال بأس به من الفالحني التونسيني واملستثمرين الخواص اىل اعتامد األصناف املستورَدة من الزياتني، 

والقادمة خصوصا من ايطاليا واسبانيا، بدال من اعتامد أصناف الزياتني املحلية.

إّن تفسري ظاهرة اللجوء اىل اعتامد األصناف املستوردة من الزياتني يكمن أساسا يف مركزية مفهوم الربح املاّدي وسعي 

الحفاظ عىل  إنتاجية ممكنة عرب هذه األصناف املستوردة،يف مقابل االهتامم مبواصلة  الفالح اىل تحقيق أكرب قيمة 

أصنافنا املحلية من الزياتني. 

»األربكينا«،  و  األربوزانا«   « صنفْي  وخاّصة  ومنها،  وااليطالية  االسبانية  أساسا  تربز  املستورَدة،  الزياتني  أصناف  من 

أّن  اىل  نشري  أن  بقي  الخواص.  واملستثمرين  الفالحني  أوساط  رواجا يف  واألكرث  املحلية  السوق  توفّرا يف  األكرث  وهام 

ايطاليا  للزياتني وهي  العاملية  السوق  لتونس يف  تقليديا  املنافسة  البلدان  تأيت عموما من  املستوردة  األصناف  هذه 

واسبانيا. وهذا ما يحيلنا بالرضورة للتساؤل عن مدى فاعلية السياسات العمومية التونسية التي سمحت لهذه األصناف 
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املستوردة باكتساح الفالحة التونسية، دون التفكري يف وضع آليات حامئية تعّزز متوقع األصناف املحلية من الزياتني 

وتضمن استمرارية غراساتها وحامية أصولها الجينية.

إّن نزوع السلطات التونسية اىل تسهيل اكتساح األصناف املستوردة من الزياتني للفالحة التونسية يدّل بوضوح عىل 

تخيل هذه األخرية عن حامية خصوصيات الفالحة التونسية. تحديًدا عاّم راكمته تاريخيا من تأصيل جيني يتامىش 

الزيتون عىل  التونسية من زيت  ايالئها األهمية الكربى لنسق الصادرات  والخصوصيات املناخية املحلية، إضافة اىل 

حساب تدعيم قاعدة االنتاج واالستهالك املحلّيَني.

يفرّس نزوع الفالحني التونسيني اىل اعتامد األصناف املستوردة من الزياتني اىل سببني رئيسيني:

يتمثّل أوالهام يف كون هذه األصناف املستوردة تندرج يف منط الغراسات املكثفة. وهو ما يتيح تجاوز عقبة تباعد 

املسافات بني أصول الزياتني، خاصة يف جهات الوسط والجنوب حيث ترتاوح املسافة بني شجريت زيتون اىل ما بني 20 و 

25 مرتا، األمر الذي ميّكن هؤالء الفالحني من استغالل هذه املساحات وغراساتها أصنافا مستوردة من الزياتني.

أما السبب الثاين فيتمثل يف قرص الدورة اإلنتاجية لألصناف املستوردة من الزياتني مقارنة باألصناف املحلية. وهو ما 

يتيح للفالحني رسعة االستفادة من عائدات غراسة هذه األصناف. بقي أن نشري اىل أن فرتة إنتاجها )حوايل العرشين 

سنة( تعّد قصرية عموما مقارنة بفرتة إنتاج أصنافنا املحلية.

اىل تحسني مواردهم  الساعني  الفالحني  بالنسبة لصغار ومتوسط  املقدمة سابقا منطقية عموما  املؤيدات  إذا كانت 

اإلنتاجية،و بالتايل مواردهم املالية، من خالل املراهنة عىل أصناف الزياتني املستوردة، اال أننا يف املقابل نشري اىل أن 

هذه األخرية تنطوي عىل إشكاالت خطرية من شأنها تهديد مستقبل الزياتني يف تونس.ويتمثل أهمها فيام ييل:

عىل عكس خصوصيات األصناف التونسية من الزياتني وإمكانية تأقلمها مع املناخات الجافة )غراسات الزياتني يف 	 

تونس هي عموما غراسات بعلية( فاّن األصناف املستوردة من الزياتني تندرج يف فئة الغراسات السقوية. وهو ما 

يتطلّب توفري إمكانيات مائية ضخمة إلنجاحها، األمر الذي سيساهم بشكل أسايس يف مزيد تدهور حالة العجز 

املايئ ببالدنا، خاصة يف مناطق الوسط والجنوب.

إن نقاش إشكالية األصناف املستوردة من الزياتني يحيل اىل نقاش مبدأ مالمئة خصوصية املناخ لرتكيز منط إنتاجي 	 

معنّي. فالتجربة التونسية يف استرياد أصناف زياتني أخرى إمنا متثل يف النهاية تعديا ال مرشوعا عىل خصوصيات 

مناخية غري مواتية، والنزوع اىل توظيف مخزون اسرتاتيجي من املياه )يف ظّل حالة عجز مايئ حادة( إلنجاح هذا 

الصنف اإلنتاجي بشكل قرسي.

أمام ما تشهده غابات الزيتون التونسية من حالة تهرّم متواصل، إضافة اىل هيمنة العقلية الربحية عىل الوظيفة 	 

الفالحية، فإّن نسق إعادة إحياء غابات الزيتون سريتكز بشكل أسايس عىل األصناف املستوردة.وذلك نظرا لقرص 

دورتها اإلنتاجية وإمكانيات تجاوزها لعقبة تباعد املساحات بني األشجار. وهو ما من شأنه أن ميثّل تهديدا مبارشا 

لألصول الجينية ألشجار الزيتون التونسية وتدمري خصوصيات تأقلمها املناخية وترسيخ مبدأ التبعية الغذائية من 

خالل منوذج األصناف املستوردة.

شهدت البلدان األوروبية املنتجة للزياتني مثل ايطاليا، يف السنوات األخرية، انتشار مرض خطري يُعرف بـ »االقزيليال«،  	 
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يستهدف غابات الزياتني. وقد تسبّب يف تدمري مساحات واسعة من غراسات الزياتني يف هذه البلدان دون التوصل 

اىل اكتشاف أدوية ناجعة ملقاومته. بالرغم من تركز هذا الداء يف البلدان األوروبية، اال أّن البالد التونسية ليست 

مبنأى عنه وذلك لتقارب الفضاء املتوسطي، إضافة اىل اعتامدنا نفس األصناف من الزياتني التي استهدفها الوباء. 

وهو ما يشكل رضيبة مضاعفة قد يتحملها قطاع الزياتني يف تونس نتيجة االنخراط صلب توجه دعم استرياد هذه 

األصناف.

ختاًما، نشري اىل متيّز األصناف التونسية من الزياتني بإمكانيات تأقلمها الكبرية مع املناخات الجافة، إضافة اىل قدرتها 

املناعية ضد األمراض واألوبئة. ااّل أنّنا يف مقابل ذلك نؤكد هشاشة األصناف املستوردة لجهة التأقلم املناخي واملناعة. 

وهو ما سينتج عنه بالرضورة نزوع الفالحني اىل استعامل مكثف لألدوية واملبيدات قصد تدعيم إنتاجية هذه األصناف. 

األمر الذي سينتج عنه تدهور القيمة الغذائية لزيت الزيتون املنتج بفعل املدخالت الكيميائية،إضافة اىل ارتفاع كلفة 

االنتاج ونهايًة املساهمة يف تدهور خصوبة األرض وانحدار قيمتها اإلنتاجية.

»زيت الزيتون ليس للتونسيني« ج.   

مثّل قطاع الزياتني خالل العقود األخرية العمود الفقري للفالحة التونسية لجهة تنامي نسق الغراسات وتطور املساحات 

املخصصة لذلك.وهو ما مّكن هذا القطاع من تطوير إمكانياته اإلنتاجية، فضال عن تطور وترية صادراته ماّم أتاح تنمية 

املوارد املاليّة للدولة.

ارتكز الرتويج اإلعالمي ألطروحة نجاحات الفالحة التونسية، من خالل أمنوذج زيت الزيتون،عىل معطى متوقع تونس 

كثالث مصدر عاملي لزيت الزيتون، فضال عن أهمية عائدات هذا القطاع من العملة الصعبة، ماّم رشحه بامتياز ليكون 

القطاع الفالحي األكرث إسرتاتيجية يف تونس.

يف الحقيقة، وبالرغم من نجاحات قطاع الزياتني يف تونس من خالل ثنائيّة الصادرات والعائدات املاليّة إال أّن التحليل 

املعّمق لهذه األطروحة قد يفيض نهايًة إىل استنتاجات بديلة تدحض بشكل ملموس أسطورة نجاحات هذا القطاع 

االسرتاتيجي.

إذا كانت تونس تصّنف كثالث أكرب مصّدر لزيت الزيتون يف العامل، فهل حققت يف نفس الوقت اكتفاءها الذايت من 

استهالك هذه املادة الغذائية؟ كيف ميكن أن نحلّل تطور استهالك التونسيني من زيت الزيتون خالل العقود األخرية؟

إّن اإلجابة عن هذيْن السؤالنْي كفيلة بأن تفتح لنا سبال بديلة يف التعاطي مع واقع قطاع الزياتني يف تونس، ناهيك عن 

إمكانيات استخالص استنتاجات مغايرة للواقع املتعارف عليه بخصوص هذا القطاع.

سنقّدم فيام ييل جدوال تفصيليا بخصوص تطور إنتاج و تصدير زيت الزيتون يف تونس خالل األربع مواسم الفارطة :

املصدر:املرصد التونيس للفالحة، إحصائيات حول قطاع الزياتني
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إن تحليل املعطيات الكمية الواردة صلب الجدول أعاله تفيض بشكل ال غبار عليه إىل استنتاج مركزي مفاده استئثار 

قطاع الصادرات بالنصيب األوفر من االنتاج العام للزياتني.إذ تراوحت تقريبا بني نسب 60% خالل موسم 2017-2018 

و80% خالل موسم 2015-2016.

أما بخصوص موسم 2019-2018 فقد تجاوز حجم الصادرات حجم االنتاج العام للزياتني. ويرجع ذلك إىل توظيف جزء 

من الكميات املخزّنة من املوسم الفارط، والتي بلغت 30.000 طن، لتنشيط عمليات التصدير.

يتّضح لنا من خالل ما تقدم أّن اإلسرتاتيجية العامة املتوخاة يف قطاع الزياتني بتونس تويل أهمية مركزية إىل عمليات 

تصدير هذه املادة الغذائية، وبنسب عالية مقارنة مع معطى االستهالك املحيل الذي ال يستأثر إال بالنصيب األدىن من 

هذا الغذاء. املثري لالنتباه أيضا أن السلطات التونسية كانت قد طالبت من االتحاد األوروب برتفيع حصتها من صادرات 

زيت الزيتون، والتي مل تتجاوز 56,700 طن9 منذ سنوات. علام وأن هذا األخري ميثل السوق األكرب لتونس بنسبة %60، 

وهو ما يعّزز أطروحة خيارات الحكومة التونسية نحو مزيد تطوير نسق صادرات زيت الزيتون.

عليه  نصطلح  أن  ميكن  ما  ليصبح  وتجاوزه  بل  للتونسيني،  أساسيا  غذاًء  الزيتون  زيت  مثّل  لطاملا  آخر،  جانب  من 

بالعقيدة أو الثقافة الغذائية، نظرا لفوائده الغذائية و قيمته الصحية. ولكن لنا أن نتساءل أيضا هل حافظ التونسيني 

عىل أمناطهم الغذائية فيام يخص استهالكهم لزيت الزيتون، يف ظّل سياق عام يويل أهمية أساسية لتصدير هذه املادة 

الغذائية عىل حساب استيفاء االحتياجات الداخلية؟

قد يكون من البديهي أن نسلّم بكون حجم استهالك التونسيني من زيت الزيتون قد حافظ عىل مستويات معقولة 

ومعتدلة عموما نظرًا إلمكانيات تونس اإلنتاجية يف هذا املجال. إال أن الحقيقة هي عىل عكس ذلك متاًما، إذ تشري 

دراسة ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة10 إىل أّن معدالت استهالك التونسيني من زيت الزيتون متيل عموما إىل 

االنخفاض. إذ مرّت من نسبة 6 كيلوغرام تقريبا سنة 2000 اىل حدود 3,4 كيلوغرام سنة 2018 بالنسبة للفرد. يف 

نفس السياق، تؤكد الدراسة أيًضا أّن تونس هي البلد الوحيد من بني بلدان دول جنوب املتوسط األكرث استهالكا لزيت 

الزيتون )سوريا، تونس، املغرب، تركيا، الجزائر(التي تعرف تراجعا يف مستويات استهالك هذه املادة الغذائية.

إّن تحليل أسباب انخفاض استهالك التونسيني من زيت الزيتون، والذي بلغت نسبته الـ 50% تقريبا يف غضون الِعقدين 

األخرييْن، ميكن أن تتلخص بشكل أسايس يف غالء أسعار هذه املادة الغذائية، مقارنة بالقدرة الرشائية للتونسيني. إذ 

يشري مدير املعهد الوطني لإلحصاء أّن أسعار بيع زيت الزيتون سنة 2017 تراوحت بني 11,5 دينار و14 دينار11، وهي 

أسعار مشطّة نوًعا ما ال يقدر عىل تحّملها إال الرشائح االجتامعية امليسورة.

يتمثّل االستنتاج األبرز الذي ميكن اعتامده من خالل ما تقدم يف أّن التونسيني ال ميتلكون حق استهالك مادة زيت 

الزيتون يف بلد يصنف ثالث مصدر لهذه املادة الغذائية عىل املستوى العاملي. وهو ما ميكن إدراجه ضمن تبعات 

االحتياجات  استيفاء  الخارجي عىل حساب  العامل  نحو  للتصدير  وتوجيهها  الزيتون  زيت  منظومة  تخّصص  أطروحة 

املحلية منه.

من جهة أخرى، ومواصلة يف نفس التحليل، ميكن تلخيص إسرتاتيجية الرهان عىل دفع وترية صادرات زيت الزيتون يف 

من حوار شكري بيوض املدير العام للديوان الوطني للزيت بتاريخ 14 نوفمرب 2018 مع موقع » املصدر«  9
تونس، دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون، منظمة األغذية والزراعة والبنك األوروب لإلنشاء والتعمري، روما 2018.  10

زيت الزيتون: استهالك التونسيني يف تراجع منذ سنة 2000، موقع كابيتاليس، 24 أكتوبر 2017  11
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عدم تجاوز أفق السلطات الحكومية العتبارها زيت الزيتون مصدًرا للعمالت الصعبة، وسلعة كباقي السلع. ويف ذلك 

إهامل تاّم لرشوط وحق التغذية الصّحية واملالمئة لعموم التونسيني.

ساهم انخفاض معدالت استهالك التونسيني لزيت الزيتون إىل إحداث تغيريات جوهرية يف األمناط الغذائية وظهور 

املستوردة  الصويا...(  زيت  النخيل،  )زيت  النباتية  الزيوت  استهالك  ارتفاع  أبرزها  لعّل  جديدة،  استهالكية  أشكال 

كمعّوض ومكّمل ملادة زيت الزيتون.اذ ارتفع استهالك هذه الزيوت من 15 لرتا سنة 2000 اىل 19 لرتا سنة 2015 

بالنسبة للفرد12.

الجدير بالذكر أيضا، أّن معدالت زيادة الطلب عىل الزيوت النباتية يف تونس بلغت 6,3% بني سنتي 2005 و2010. 

العاملية سنتي 2008 و2009،  الركود  ارتفاعا متواصال يف ظّل حالة  الطلب عليها شهدت  أّن نسب  لالنتباه  والالفت 

لتسّجل تونس أعىل معدالت استهالك الزيوت النباتية يف املنطقة13.

يف الواقع، إّن تغرّي منط استهالك التونسيني ال يُعزى فقط الرتفاع أسعار زيت الزيتون، بل كان أيضا نتيجة لجملة من 

اإلجراءات الحكومية التي ساهمت يف نشأته وتطوره. لعّل أبرز هذه اإلجراءات نزوع السلطات التونسية إىل تثبيت 

أسعار الزيوت النباتية يف مستويات أقّل من تلك املعتمدة يف السوق العاملية. وذلك عرب إنشاء صندوق خاّص، صلب 

الصندوق العاّم للتعويضات، مهّمته تثبيت أسعار هذه الزيوت يف مستويات أقّل من أسعار السوق. وهو األمر الذي 

شّجع التونسيني عىل اإلقبال عىل استهالك الزيوت النباتية كمكّمل أو معّوض لزيت الزيتون14.

ميكننا استنتاج ماّم تقّدم حقيقة أن السياسات العمومية املتبّعة، من خالل الصندوق العام للتعويضات، قد ساهمت 

بشكل أسايس يف إجبار التونسيني عىل التخفيض من استهالكهم العادي ملادة زيت الزيتون، وبالتايل الرتاجع التدريجي 

عن عاداتهم االستهالكية السليمة. ومبقابل ذلك راهنت الدولة عىل تشجيع الواردات من الزيوت النباتية وتحويل جزء 

ال بأس به من إمكانيات الصندوق العام للتعويضات، قّدرَت بـ 250 مليون دينار15، لتثبيت أسعار هذه املواد املستوردة.

الغذايئ  األمن  مقوالت  متظهر  عىل  منوذج  هو خري  تونس  يف  النباتية  والزيوت  الزيتون  زيت  ثنائيّة  مثال  تناول  إّن 

وترّسخها يف صلب التوجهات اإلسرتاتيجية يف مجاالت إنتاج األغذية. حيث توىل األهمية للرفع من نسق الصادرات من 

زيت الزيتون والعمل املمنهج عىل تخفيض االستهالك املحيّل منه عرب سالح األسعار، يف حني يتم اللجوء إىل استرياد 

مواد غذائية تعويضية أقل قيمة صحية وغذائية يف أفق التغطية عىل واقع حرمان التونسيني من حقهم الطبيعي يف 

التغذية الصحية والسليمة يف بلد هو الثالث عامليا من حيث تصدير زيت الزيتون.

الخامتة  

متثلت الفكرة العاّمة لهذا املقال يف محاولة تحليلية ملا وراء واقع األرقام بخصوص قطاع الزياتني يف تونس. هذا القطاع 

الذي لطاملا تم الرتويج له كقاطرة أساسية يف االقتصاد التونيس ملا له من إمكانيات تصديرية عالية و بالتايل مصدرا 

أساسيا من مصادر جلب العملة الصعبة.وقد أتاح لنا التحليل الكشف عن حقائق مغايرة متاما ألسطورة زيت الزيتون 

املراد الرتويج لها. ولعّل أهمها يتمثل فيام ييل:

املصدر السابق  12
تونس، دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون، منظمة األغذية والزراعة والبنك األوروب لإلنشاء والتعمري، روما 2018.  13

نفس املصدر  14
تونس: رفع دعم املواد األساسية تدريجيا عىل ثالثة مراحل، موقع باب نات، الجمعة 21 سبتمرب  2018.  15

املكنايس - سيدي بوزيد.
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مواصلة الرهان عىل النمط التخصص واألحادي املعتَمد خالل الحقبة االستعامرية فيام يخص قطاع الزياتني. وذلك 	 

رغم مساهمته يف القضاء عىل تنوع األنشطة الفالحية وإحداث تغيريات جوهرية يف أمناط إنتاج صغار ومتوسطي 

الفالحني.

الكلفة البيئية والجينية، من خالل تشجيع الدولة عىل اقتناء واعتامد األصناف املستوردة من الزياتني، وما لذلك 	 

من أثار جانبية خطرية قد تهدد هذا القطاع اإلنتاجي االسرتاتيجي.

ايالء األهمية القصوى للرفع من حجم صادرات زيت الزيتون وانتهاج سياسات تهدف إىل إجبار التونسيني عىل 	 

النباتية كمعّوض لزيت  الزيوت  الغذائية، يف مقابل دعم مسارات توريد  املادة  لهذه  التخفيض من استهالكهم 

لقيمة  نظرا  الخارجي  العامل  موّجه الستهالك  منتوج  هو  إمّنا  الزيتون  زيت  اّن  أطروحة  يؤكد  ما  وهو  الزيتون. 

عائداته املالية، وليس غذاًء موجًها نحو استهالك عموم الشعب التونيس.

بالرغم من إمكانيات تونس اإلنتاجية والتصديرية لزيت الزيتون، إاّل أنه ال سيادة لها عىل هذا املنتوج. وهو ما يؤكّد 

أهّمية العمل عىل مرشوع سيادة غذائية مينح األهّمية ألولوية استيفاء االحتياجات الداخلية منه، ثّم تاليًا التفكري يف 

إمكانيات تصدير فوائض االستهالك املحيل

املكنايس - سيدي بوزيد.
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الباب الرابع
في الهياكل الفالحية ومسألة 

تنظم الفالحين
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»املاكينة«، أو وحدة الفرز والتعليب للرشكة التعاونية للخدمات الفالحية ببني خالد، وهي اليوم مسوغة عىل وجه الكراء لرشكة 
خاصة نظرًا للصعوبات املادية التي تعاين منه - نابل.
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يف سياق عاملي اتّسم بهيمنة األطروحات االقتصادية الليربالية، التي استهدفت بشكل أسايس البُنى التحتية االقتصادية 

لدول الجنوب يف أفق التحكم فيها من دول املركز، ظهرت العديد من املقاربات الفكرية يف دول الجنوب. وقد ارتكزت 

هذه املقاربات عىل مقوالت »السياسات الحامئية لالقتصاد« وتدعيم سيادة الشعوب كشعارات مركزية. وذلك بغاية 

تاليف استتباعات االندماج ضمن منظومة العوملة االقتصادية وما ميثّله ذلك من تهديد لدعامات االقتصادات الوطنية 

لهذه الدول.

مثّلت إسرتاتيجية التحّكم يف رشوط االنتاج الفالحي بُدَول الجنوب ركيزة أساسية يف مسارات إخضاع هذه الدول. وذلك 

ملا يتّسم به القطاع الفالحي من إمكانيات تنموية محلية، فضال عن دوره املركزي يف ترسيخ سيادة الشعوب والدول 

عىل مقّدراتها ومصائرها.

تتأكّد يف هذا السياق أهّمية دعم القطاعات اإلنتاجية الفالحية كخيار اسرتاتيجي يف مسارات تدعيم السيادة الوطنية. 

وذلك عرب ضبط سياسات إنتاج فالحي موّجه أساًسا نحو استيفاء االحتياجات املحلية، يف أفق العمل عىل مزيد الحّد 

الفالحني،  ومتوسطي  لصغار  الفالحي  االنتاج  مستلزمات  كافة  توفري  أهمية  عن  فضال  هذا  الغذائية.  الواردات  من 

وضامن نفاذهم السهل إليها بوصفهم، يف نهاية التحليل، منتجو الغذاء الحقيقيون.

إذا كانت مهاّمت دعم صغار ومتوّسطي الفالحني، من خالل توفري كافة مستلزمات االنتاج الفالحي، أو ما ميكن أن 

السياسات  فإّن  الذايت،  الغذايئ  االكتفاء  مطلب  تحقيق  يف  وإسرتاتيجية  الفالحية، رضورية  بالخدمات  عليه  نصطلح 

العمومية املعتَمدة يف هذا املجال يف تونس تُعدُّ مدعاة للتساؤل والتحليل والفهم. فبالرغم من توفّر عديد الربامج أو 

اآلليات التي تزعم، نظريا، عملها عىل توفري الخدمات الفالحية لصغار ومتوسطي الفالحني، ااّل أّن أداءها يبدو بشكل 

عاّم عقيام وغري ذي جدوى؛ إن مل نقل بكارثية استتباعات هذه الربامج واآلليات عىل مسارات االنتاج الفالحي.

التعاونية  »الرشكات  مثال  خالل  من  تونس  يف  املهنية  الفالحية  الهياكل  وضعية  استعراض  املقال  هذا  يف  سنحاول 

التي  العقبات والصعوبات  الهياكل ومجمل  الضوء عىل خصوصيات هذه  الفالحية«. وذلك قصد تسليط  للخدمات 

تعيق نشاطها وتطّورها، وبالتايل عدم التوظيف األنجع لجملة إمكانياتها، وما ينتج عن ذلك من تعميق ألزمة الفالحة 

التونسية.

الشركات التعاونية للخدمات الفالحية: 
أنموذج حّي لمسارات تصفية الفالحة 

التونسية
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تشخيص واقع الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يف تونس  .1
ظهرت الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية مبوجب القانون عدد 94 املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005، الذي أىت معّوضا 

للقانون عدد 1963 املؤرخ يف 27 ماي 1963 واملتعلّق بتعاضديات الخدمات الفالحية. إذن، الرشكات التعاونية للخدمات 

الفالحية هي يف نهاية األمر تسمية جديدة انطالقا من نص قانوين سابق، واستمرار ضمني لتجربة تعاضديات الخدمات 

الفالحية التي انطلق العمل بها خالل حقبة تجربة التعاضد يف بداية ستينيّات القرن املايض.

يف الواقع، ميثّل تغيري التسمية من »تعاضديات« اىل »رشكات تعاونية«، حسب اعتقادنا، محاولًة من سلط اإلرشاف 

لتجاوز الذهنية العامة املرتّسخة حول فكرة فشل تجربة التعاضد. لذا كان الخيار قاضيا باعتامد مصطلح »الرشكات 

التعاونية« عوضا عن »التعاضديات«، يف سعي لتأسيس حالة مصالحة بهدف تشجيع صغار ومتوسطي الفالحني عىل 

انتظار  نتساءل: ملاذا كان عىل سلط اإلرشاف  أن  لنا  الجديد. يف مقابل ذلك  القديم –  الهيكل  االنخراط ُصلب هذا 

35 سنة كاملة منذ تاريخ التخيّل عن املرشوع التعاضدي أواخر الستينات إلقرار هذا التغيري يف تسمية تعاضديات 

الخدمات الفالحية؟

إذا كان عمق تجربة تعاضديات الخدمات الفالحية قد حافظ عىل جوهره، من خالل اعتامد تسمية الرشكات التعاونية 

للخدمات الفالحية، فإننا نعتقد أّن أصل اإلشكال ال يكمن يف مستوى التسمية، بل يتجاوزه لريتبط بشكل أسايس بسؤال 

مفاده: هل كان الفالحون التونسيون متمثلني بحّق ملفهوم التعاضديات ولجدواها االقتصادية واالجتامعية؟

حقبة  خالل  الفالحية  الخدمات  تعاضديات  لتكوين  العام  السياق  نقاش  رهينة  هي  السؤال  هذا  عىل  اإلجابة  إن 

التعاضد. وهو سياق متيّز بتعاليه عىل واقع الفالحني التونسيني آنذاك ومل يوفّر لهم أساسيات تكوينهم القاعدي يف 

مفهوم التعاضديات وجدواها االقتصادية واالجتامعية عليهم. ولذا كان انخراطهم صلبها عبارًة عن انخراط قرسي يف 

مجمله، ومسايرة وقبوال بالسياسات الفالحية املوضوعة من قبل الدولة. من هنا نتبنّي أيضا أّن اعتامد أمنوذج الرشكات 

التعاونية للخدمات الفالحية ال يعدو أن يكون سوى إسرتاتيجية رّدة فعل عىل تجربة تاريخية ُحِكم عليها بالفشل. 

وذلك دون ايالء نقاش طبيعة هذه الهياكل التعاضدية والتعاونية حّقها الكايف من االهتامم، والعمل عىل حسن متثلها 

من قبل جمهور صغار ومتوسطي الفالحني حتى يكون اشرتاكهم فيها مؤّسًسا عىل قاعدة الطواعية واالقتناع.

تَُعرَُّف الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية بكونها رشكات ذات رأسامل متغرّي ومساهمني متغريين، تنشط يف قطاع 

الخدمات املتّصلة بالفالحة والصيد البحري. وتهدف الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية اىل تقديم خدمات ملنخرطيها 

بُغية تأهيل املستَغاّلت الفالحية وتحسني الترصف يف االنتاج. وهي تتوىّل خاّصة:

توفري املستلزمات والخدمات الرضورية لتعاطي النشاط الفالحي والصيد البحري؛	 

إرشاد وتأطري منخرطيها لدعم إنتاجية مستغالتهم والرفع من مردوديّتها وتحسني جودة املنتجات؛	 

ترويج املنتوجات الفالحية، مبا يف ذلك التجميع والتخزين واللّف والتحويل والنقل والتصدير1.	 

كام تشتمل الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية عىل صنفني من الرشكات، حسب مجال تدخلها: الرشكات التعاونية 

للخدمات الفالحية األساسية والرشكات التعاونية للخدمات الفالحية املركزية.

وتكون الرشكة التعاونية للخدمات الفالحية أساسية إذا: شمل نشاطها خدمة واحدة أو أكرث، ال تتعّدى دائرة تدخلها 

قانون عدد 94 لسنة 2005 و املؤرخ يف 18 أكتوبر 2005 و املتعلق بالرشكات التعاونية للخدمات الفالحيةالفصالن 1 و 2  1
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الواحدة، ضّمت منخرطني تكون مستغالتهم داخل حدود والية واحدة، تجاوزت مستغالت املنخرطني والية  الوالية 

واحدة، دون أن ميتّد نشاطها اىل كامل تراب الجمهورية.

بينام تكون الرشكة التعاونية للخدمات الفالحية مركزية إذا : شمل نشاطها أساسا خدمة واحدة متتدُّ عىل كامل تراب 

الجمهورية، تّم تكليفها بإنجاز خدمة تكتيس صبغة املصلحة العامة، ضّمت منخرطني تكون مستغالتهم موزعة عىل 

واليتني أو أكرث غري متالصقتني، شمل نشاطها كامل الرتاب التونيس، تّم تكوينها من رشكات تعاونية أساسية2.

حسب اإلحصائيات املعتمدة من قبل وزارة الفالحة واملوارد املائية، بلغ العدد الُجميل للرشكات التعاونية للخدمات 

الفالحية 177 سنة 2012. منها 12 رشكة تعاونية مركزية و165 رشكة تعاونية أساسية. تضّم الرشكات التعاونية املركزية 

األساسية 24.381  التعاونية  الرشكات  تضّم  منتفعا، يف حني  لفائدة 20.756 فالحا  2.412 منخرطا وتسدي خدماتها 

منخرطا وتسدي خدماتها لفائدة 34.669 فالحا منتفعا3.

بقي أن نشري اىل أّن نسبة انخراط الفالحني صلب الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية مل تتعدَّ الـ 6%4. وهي نسبة 

ضعيفة جدا )إن مل نقل كارثية(، مقارنة بالوضعيات املادية واإلنتاجية الصعبة لعموم صغار ومتوسطي الفالحني.

أّما بالنسبة لخارطة التوزّع الجغرايف للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية األساسية، فإنّنا نالحظ أّن 64% من الرشكات 

تتواجد عىل الرشيط الساحيل للبالد، مقابل 36% تنشط يف الجهات الداخلية5 إاّل أّن خارطة التوزع الجغرايف هذه 

تحيلنا إىل عدد من التناقضات غري املنطقيّة، والتي تستوجب التعّمق يف تحليلها. منها عىل سبيل املثال أّن جهة الشامل 

الوطني  املجموع  من   %12 نسبة  عىل  ااّل  تشتمل  ال  الفالحي،  إنتاجها  إمكانيات  بأهمية  تاريخيا  املعروفة  الغرب، 

للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية. يضاف اىل ذلك الضعف الكبري لنسبة انخراط صغار ومتوسطي الفالحني صلب 

التعاونية  كليا للرشكات  غيابا  باجة تشهد  بوالية  نفزة  أّن معتمديه  الذكر  أيضا عىل سبيل  الرشكات كام نشري  هذه 

للخدمات الفالحية6 )اىل حدود أواخر جانفي2018( بالرغم من اعتامد هذه املنطقة بشكل أسايس عىل وظيفة االنتاج 

الفالحي.

يف نفس السياق، نالحظ أن تطّور إمكانيات االنتاج الفالحي الحديثة بعّدة جهات، منها والية سيدي بوزيد عىل سبيل 

املثال، مل يرافقه بالتوازي نسق تصاعدي يف تأسيس الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية وال تصاعدا يف نسق انخراط 

صغار ومتوسطي الفالحني صلبها.

يتمحور نشاط الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية حول قطاع إنتاج وتجميع الحليب، إذ تنشط 61 رشكة تعاونية يف 

هذا املجال. وتشري بعض اإلحصائيات اىل أّن هذه الرشكات التعاونية تساهم يف تجميع نسبة 50% من إنتاج الحليب 

عىل الصعيد الوطني. عىل غرار قطاع إنتاج و تجميع الحليب، تنشط 34 رشكة تعاونية يف قطاع الخرضوات والغالل، 

23 رشكة تعاونية قي قطاع الكروم، 12 رشكة تعاونية يف قطاع تربية الدواجن، 11 رشكة تعاونية يف قطاع الصيد البحري 

و10 رشكات تعاونية يف قطاع زيت الزيتون7.

الفصل الثالث من قانون عدد 94 لسنة 2005 و املؤرخ يف 18 أكتوبر و املتعلق بالرشكات التعاونية للخدمات الفالحية  2
االقتصاد االجتامعي والتضامني يف املغرب : ما بني الواقع واملستقبل، نوفمرب 2013، صفحة 146  3

املخطط الوطني للنهوض بالرشكات التعاونية للخدمات الفالحة، 2012  4
نفس املصدر السابق  5

معلومات مستقاة من حوار مع وكالة اإلرشاد والتكوين الفالحي نفزة خالل شهر جانفي 2018  6
املخطط الوطني للنهوض بالهياكل املهنية الفالحية، مجلس وزاري بتاريخ 26 نوفمرب.  7
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إّن التشخيص الدقيق لوضعية الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يُثبت أّن هذه الهياكل تعاين عموما إشكاليات 

هيكلية تعيق استمرارية نشاطها. منها عىل وجه الخصوص أن نجد 26 رشكة تعاونية، من مجموع 177 رشكة، تعاين 
وضعيات مادية صعبة جدا، إن مل نقل بإفالسها. إضافة اىل أّن 21 رشكة تعاونية كانت قد جّمَدت نشاطاتها كلّيا.8

كام تجدر اإلشارة إىل حجم مديونية الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، والتي بلغت مستويات خطرية جدا. إذ 

يُقدر حجم مديونية الرشكات التعاونية املركزية عىل سبيل املثال ب 400 مليون دينار )نصفها يتمثل يف تراكم الفوائض 

البنكية(. هو ما يقّدم الدليل عىل بدايات االنهيار املايل لهذه الرشكات، وبالتايل عىل تراجع دورها الخدمايت وتهديد 

إمكانيات نشاطها املستقبيل.

بالرغم من الصعوبات املالية والهيكلية التي تعانيها الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، إاّل أنها حافظت يف الوقت 

نفسه عىل قدراتها اإلنتاجية والتنظيمية للقطاع الفالحي. إذ تستأثر هذه الرشكات بنصيب 50% من الحليب عىل 

تونس، ويف  الفالحني يف  لفائدة 11% من مجموع  الفالحي  االنتاج  توفري مستلزمات  وتساهم يف  الوطني،  املستوى 

تجميع وتخزين 45% من املنتوج الوطني من القمح، وتسويقها ألكرث من 80% من املنتوج الوطني من الكروم9.

إن استعراض واقع الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية ميّكننا من تبيان حقيقة اإلمكانات اإلنتاجية والخدماتية لهذه 

الهياكل لفائدة صغار ومتوسطي الفالحني بالرغم من صعوبة وضعياتها الهيكلية والتنظيمية واملادية. ففي حني ترّوج 

التعاونية، فإنّها يف ذات الوقت تتخىّل عنها عرب تهميشها  السلطات العمومية ألطروحات تثمني إمكانيات الرشكات 

وعدم تفعيل مجمل القرارات التنموية التي من شانها تعزيز أدائها، يف أفق مزيد دعم صغار ومتوسطي الفالحني، وما 

سيستتبعه ذلك من تنمية الفالحة التونسية بشكل عاّم.

قراءة يف األسباب الهيكلية ألزمة الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية   .2
اّن مهمة تحليل األسباب الهيكلية التي ساهمت يف تقهقر وضعية الرشكات التعاونية تستدعي مّنا استحضار عديد 

األحوال.  كّل  السهلة يف  باملهمة  ليست  والسيايس. وهي  والقانوين  واالجتامعي  االقتصادي  بني  ترتاوح  التي  العوامل 

لذا سنكتفي من خالل هذه الفقرة باستحضار عنرصين مهّمني، نرى مبركزيّتهام يف تحليل مسبّبات تقهقر الرشكات 

التعاونية للخدمات الفالحية. ويتمثاّلن يف نقاش اإلطار القانوين املنظّم لنشاط هذه الرشكات، إضافة اىل تحليل املنوال 

االقتصادي )أي خصوصيات النشاط االقتصادي( الذي تخضع إليه.

والرقابة  الوصاية  مركزية  يف  الفالحية:  للخدمات  التعاونية  للرشكات  القانوين  اإلطار  أ.   

السياسية 

مقاربة  تنخرط يف  مهنية فالحية  أنّها هياكل  الفالحية عىل  للخدمات  التعاونية  الرشكات  العمومية  السلطات  تُقّدم 

االقتصاد االجتامعي والتضامني. وذلك كآلية من آليات هيكلة صغار ومتوسطي الفالحني بغاية ضامن تنمية مواردهم 

االقتصادية واالجتامعية. إذا كانت مقاربة االقتصاد االجتامعي والتضامني تنبني عىل جملة من القواعد واألساسيات، 

لعّل أهمها ثنائية سياديّة واستقاللية هياكلها، فإّن االختالالت التي ينطوي عليها منوذج الرشكات التعاونية للخدمات 

الفالحية، تجعله يف تناقض رأيس مع ثنائية مبدأْي السيادة واالستقالليّة.

نفس املصدر السابق  8
نفس املصدر.  9
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بتحليل النص القانوين املنظم للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، قانون 18 أكتوبر 2005، ميكننا أن نالحظ من 

خالل استعراض الفصول 4، 39، 40 و 41 أّن هذه الرشكات ال تتمتّع مبا يكفيها من استقاللية وسيادية، مقابل خضوعها 

املرشوط لرقابة ووصاية مختلف سلطات اإلرشاف. وهو ما ساهم بالرضورة يف مزيد تعطيل نشاطاتها الطبيعية.

تنّص كل من الفصول املذكورة أعاله عىل خضوع الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية اىل رقابة ومتابعة ثالث سلط 

إرشاف مختلفة. وهي وزارة الداخلية، من خالل شخص الوايل، ووزارة الفالحة واملوارد املائية، عرب املندوبيات الجهوية 

للتنمية الفالحية ووزارة املالية.

أن  يعدو  ال  الفالحية  للخدمات  التعاونية  الرشكات  نشاط  اإلرشاف يف  سلطات  مختلف  تدّخل  إّن  األمر،  حقيقة  يف 

يكون سوى مساًرا رقابيًا ووصائيًا يف غالب األحيان، يقابله إهامُل هذه السلطات ملهامتها الطبيعية من دعم وإحاطة 

للرشكات التعاونية قصد تيسري تنميتها وتطوير أدائها الخدمايت. إذ يشري الفصل 40 من قانون 2005 إىل أّن الرشكات 

التعاونية األساسية ُمجربَة رضورة عىل تقديم تقاريرها املالية األولية والنهائية، إضافة اىل تقارير مراقبة حساباتها، اىل 

شخص وايل الجهة التي تنشط يف إطارها. كام ينّص الفصل 39 من نفس القانون عىل أّن الرشكات التعاونية األساسية 

خاضعة بشكل مبارش اىل إرشاف ومراقبة وايل الجهة. من جهة أخرى، تخضع بعض تصاريح اقتناء مستلزمات االنتاج 

الفالحي فقط للسلطة التقديرية لوايل الجهة، من ذلك تصاريح اقتناء مادة »األمونيرت« عىل سبيل املثال. وهو األمر 

الذي يستدعي نقاًشا ملدى حيادية سلطة الوايل يف إسناد هذه الرتاخيص، وما إذا كانت تحتكم ملبادئ الشفافية وعدم 

التمييز بني ممثيّل الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية واملؤسسات االقتصادية الخاصة.

تطرح مسألة السلطة الرقابية املبارشة املاَُمرسة من ِقبل وايل الجهة عىل نشاط الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية 

تخّصصات  من  لها  مبا  الداخلية،  وزارة  لسلطة  مهنيّة  فالحية  هياكل  تخضع  أن  فكرة  تساؤال جوهريا حول وجاهة 

أمنية بعيدة متاًما عن متثّل طابع االنتاج الفالحي وخصوصيات الرشكات التعاونية الناشطة يف إطاره. يف الحقيقة إن 

هذا التساؤل يحيل بالرضورة عىل استنتاج وضعية التعقيد اإلداري التي تحكم نشاط الرشكات التعاونية للخدمات 

الفالحية، وتؤكد من جهة أخرى صّحة أطروحة خضوع هذه الهياكل ملسارات رقابية ووصائية رصفة تساهم يف مزيد 

إعاقة نشاطها.

نشري من جانب آخر إىل خضوع النشاط الداخيل للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية بدوره ملختلف أشكال الرقابة 

الجهوية  املندوبيات  ممثيّل  استدعاء  عىل  التعاونية  الرشكة  إدارة  مجلس  يُجرب  إذ  والبريوقراطية.  الفوقية  والوصاية 

العامة، وهو ما ميكن أن يخلق حالة تأثري  انعقاد جلستها االنتخابية  للتنمية الفالحية، إضافة اىل وايل الجهة خالل 

النظام  أّن  أيضا  يذكر  التعاونية.  الرشكات  تسيري  إليهم  املوكل  الُجدد  األعضاء  اختيار  مسارات  يف  سيايس  وتوظيف 

الداخيل للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية ال يُعترب سارَي املفعول االّ يف حالة موافقة شخصية من وزير الفالحة 

املُعرقلة  البريوقراطية  للعقلية  ترسيخه  الرشكات، فضال عن  استقاللية هذه  يُعدُّ رضبا ملبدإ  ما  املائية. وهو  واملوارد 

عموما لسري نشاط هذه الهياكل.

بالرغم من تشّدد النص القانوين املنظّم لنشاط الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يف مستوى إقرار نظمها األساسية، 

أّن 29 رشكة فحسب، من  اىل  املائية سنة 2013، تشري  واملوارد  الفالحة  الصادرة عن وزارة  اإلحصائيات،  فإّن بعض 

مجموع 165 رشكة تعاونية أساسية، تنشط وفقا لنظام داخيل. األمر الذي يستدعي نقاش مدى نجاعة مهّمة الرقابة 

املاَُمرسة من وزارة اإلرشاف، نظرا لدورها املركزي يف إقرار سبل النشاط الداخيل صلب الرشكات التعاونية.
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من جهة أخرى، مل تنحرص آليات الوصاية والرقابة عىل الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يف مستوى تدخل سلطات 

اإلرشاف. بل تجاوزتها ليتّم التدخل مبارشة يف نشاط هذه الرشكات، عرب إقرار املّدة النيابية ملجالس إدارات الرشكات 

التعاونية بسّت سنوات. إّن إقرار مّدة ست سنوات لنشاط مجالس إدارات الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يُعترب 

قرارا اعتباطيا ومبالغا فيه، ملا ميكن أن ميثّله من رضب ملبدإ التداول الدميقراطي يف تسيري هذه الهياكل، فضال عن 

مساهمته يف تأبيد و احتكار تركيبة مجلس إدارة بعينه لكافّة الصالحيات. وهو ما ميكن أن يؤّدي إىل حاالت سخط 

الهياكل  بتغيري هذه  واإلدارة ومطالبتهم  الترصّف  املنخرطني يف حالة عدم رضاهم عن سياسات  لألعضاء  وانسحاب 

التسيرييّة.

يف الختام، إذا كانت فلسفة تأسيس الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية ترتكز عىل فكرة تجاوز اإلرث السلبي لتجربة 

القانون املنظم لهذه  التعاضد من خالل تجربة »تعاضديات الخدمات الفالحية« فإننا نستنتج من خالل استعراض 

الرشكات أّن سلطات اإلرشاف مل تؤّسس حقيقة لنموذج هيكل فالحي بديل. يف مقابل ذلك، تّم  الحفاظ عىل نفس 

السامت السلبيّة لتجربة التعاضد من فوقية وبريوقراطية، إضافة اىل تدعيم ثنائيّة الرقابة والوصاية لتستحيل بذلك 

الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية مجرّد شعار خاٍل من كّل عمق تنموي مستقّل، سيادي وممثّل حًقا لجمهور 

صغار ومتوسطي الفالحني.

خصوصيات املنوال االقتصادي للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية ب.   

تاريخ  منذ  تطورها  خصوصيات  تبيان  إىل  الفالحية  للخدمات  التعاونية  للرشكات  االقتصادي  املنوال  تحليل  يهدف 

تنميتها  ومتنع  الطبيعي  نشاطها  تعطّل  التي  واملعوقات  الصعوبات  مجمل  عىل  التعرّف  مزيد  عن  فضال  تأسيسها، 

وإشعاعها عىل صغار ومتوسطي الفالحني.

نؤكد كذلك أّن نشاط الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، يف إطار سياسات اقتصادية ليربالية، يجعل من إمكانيات 

تنميتها شبه معدومة. وذلك نظرا لعدم توافق فلسفتها االجتامعية مع اإلطار العام لالسرتاتيجيات االقتصادية يف تونس. 

مبعنى آخر، ميكن أن نعرّب عن ذلك بضّدية العالقة بني الغايات االجتامعية للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية من 

الخْوصصة  سياسات  إقرار  من خالل  املُعتََمد  االقتصادي  املنوال  لها  يرّوج  التي  الربحية،  االستثامرية  والغايات  جهة 

واالستثامرات الخاصة، من جهة ثانية.

ترتكز فلسفة الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية بشكل أسايس عىل املنفعة االجتامعية لفائدة صغار ومتوسطي 

الفالحني، من خالل مجمل الخدمات واآلليات التي تقّدمها ملنخرطيها بُغية تنمية مواردهم االقتصادية واالجتامعية. 

التعاونية  للرشكات  االقتصادي  املنوال  تدعيم  العمل عىل  االجتامعية، وجب  املنفعة  تحقيق هذه  أجل ضامن  ومن 

بوصفه الدعامة األساسية الكفيلة بتحقيق ذلك.

املنوال  الفالحية، تربز إشكالية هشاشة  التعاونية للخدمات  التي ساهمت يف تقهقر الرشكات  من بني أهم األسباب 

االقتصادي الذي تخضع له هذه الرشكات والتي تتمظهر بشكل خاّص يف مجمل هذه العنارص:

ضعف نسبة االنخراط يف الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية	 

يرتكز املنوال االقتصادي للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية بشكل أسايس عىل مجموع املساهامت املالية للمنخرطني 

يف رأسامل التأسيس. وتتكّون هذه الرشكات من مجمل املنخرطني، وهم ليسوا سوى جمهور صغار ومتوسطي الفالحني، 
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الذين عادة ما تكون مساهامتهم املالية يف عملية التأسيس جّد متواضعة. األمر الذي يحدُّ من إمكانيات تكوين رأسامل 

كاف لضامن انطالقة نشاط الرشكة التعاونية بشكل طبيعي.

من جهة ثانية، متثّل إشكالية ضعف نسب انخراط الفالحني يف الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية )ال تتجاوز 6 

باملائة عىل الصعيد الوطني( سببا رئيسيا مساهام يف مزيد تقهقر املوارد املالية لهذه الرشكات. وهو ما سينعكس سلبا 

عىل قدرتها عىل ضامن سريورة نشاطها بشكل طبيعي وأريَحي.

يرتكز تحليل إشكالية نسب االنخراط الضعيفة جدا صلب الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية عىل نقاش مستويني 

اثنني، ميثالن حجر الزاوية يف تفكيك هذا اإلشكال. 

إسدائها  إمكانية  تنصيص عىل  الرشكات من  لنشاط هذه  املؤطّر  القانوين  النص  تضّمنه  ما  األول يف  املستوى  يتمثل 

القانون  هذا  ينّص  إذ  صلبها.  االنخراط  عىل  ُمجرَبين  يكونوا  أن  دون  بها  ينتفعون  فالحني  لفائدة  فالحية  لخدمات 

اإلطاري عىل أنّه بإمكان الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية إسداء خدمات فالحية لصغار و متوسطي الفالحني غري 

املنخرطني صلبها )وهو ما نعنيه باملنتفعني(، رشيطة أن ال تتجاوز قيمة هذه املعامالت ثلث رقم معامالتها الجميّل 

أنّه ال ميكن لهذه الرشكة أن تتعّدى مّدة ثالث سنوات يف  القانوين عىل  السنوي. من جهة أخرى ينص نفس اإلطار 

تعاملها مع منتفع غري منخرط بها.

يف الواقع، ساهم هذا التنصيص القانوين يف تعميق أزمة االنخراط صلب الرشكات التعاونية. إذ أنّه يتيح إمكانية االنتفاع 

الفالحني وهذه  بني  بانتهازيتها،  نقل  إن مل  نفعية،  لتتكون عالقة  بها،  االنخراط  الرشكات دون رشط  بخدمات هذه 

الرشكات التعاونية. إذ تساهم هذه العالقة النفعية يف تصدير ذهنية عدم رضورة االنخراط صلب الرشكات التعاونية 

التي متثلهم وتدافع عن  املهنية  الهياكل  الفالحني داخل  انخراط  لالنتفاع بخدماتها، إضافة اىل هدمها لفكرة أهّمية 

مصالحهم املادية واملعنوية. كان من استتباعات هذا التنصيص القانوين أن تجاوز عدد املنتفعني من خدمات الرشكات 

الهياكل  التعاونية للخدمات الفالحية عدد املنخرطني صلبها. وهو ما ساهم بالرضورة يف مزيد تقهقر وضعية هذه 

الفالحية.

التعاونية للخدمات  الثاين فيتمثّل يف حالة العزوف العامة لدى الفالّحني عن االنخراط صلب الرشكات  أّما املستوى 

االحتياجات  توفري  من  الرشكات  هذه  أغلب  متّكن  عدم   : من  انطالقا  هذه  العزوف  حالة  تفسري  وميكن  الفالحية. 

أعضاء  الثقة يف  انعدام  لصالح منخرطيها،  منتوجاتها  تخزين وتسويق مختلف  الفالحي وخدمات  لإلنتاج  الرضورية 

مجالس اإلدارات لعدم شفافية ترصفهم ولفقدانهم مؤهالت تسيرييّة ناجعة، امتعاضهم من خضوع هذه الرشكات 

لرقابة ووصاية سلط اإلرشاف املبالغ فيها يف أحيان كثرية، وأخريا عدم قدرة هذه الرشكات عىل بلورة سياسات دعائية  

وتثقيفية موّجهة اىل صغار ومتوسطي الفالحني قصد حثّهم عىل االنخراط بها وتبيني ما سينتفعون به من خدمات 

وتوجيهات.

تربز إشكالية ضعف االنخراط صلب هذه الرشكات كسبب رئييس يعيق تنمية املوارد املالية والبرشية لهذه الهياكل، 

وهو ما يستحيل عقبة أمام حسن نشاطها وتنويعها لخدماتها وإيفاءها لتعهداتها لصالح منخرطيها. تنطوي سبل تجاوز 

إشكالية ضعف االنخراط عىل مسؤولية مزدوجة. تتمثل أُوالهام يف رضورة تنقيح النص القانوين املنظم لهذه الهياكل، 

مبا يعّزز إمكانيات االنخراط صلبها يف مقابل محدودية االنتفاع بخدماتها. أما ثانيهام فتتمثل يف مسؤولية الرشكات 

التعاونية نفسها من خالل عملها عىل ضبط اسرتاتيجيات تواصل و تحسيس تساهم يف تعزيز كّم االنخراط بها، ومن 



140

مثّة تحسني مواردها املالية مبا يسمح بتنمية وتطوير نشاطها املستقبيل.

عدم تنفيذ برامج دعم وتشجيع الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية	 

تضّمنت مرحلة التأسيس للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية التنصيص عىل عدد من آليات دعم وتشجيع لفائدة 

هذه الهياكل. وذلك حتى تتمكن من تحسني مستوى أدائها الخدمايت لصالح صغار ومتوسطي الفالحني وضامن دميومة 

نشاطها و تحقيقها أخريا ألهدافها التنموية املُعلََنة.

متثلت هذه اآلليات يف إقرار جملة من التشجيعات والتحفيزات املالية لفائدة الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية 

قصد مزيد دعمها ماديا يف سبيل ضامن حسن سريورة أنشطتها. وهي كاآليت: 

منحة الرتكيز: بقيمة 50.000 دينار لفائدة الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية املنتصبة حديثا.  -  

إمكانية االستفادة بقرض بنيك بقيمة 300.000 دينار خالل الثالث سنوات األوىل من تركيز الرشكة   -  

التعاونية.

إقرار تخفيضات بقيمة 40% عىل استثامرات الرشكات التعاونية يف مجال اقتناء املعدات الفالحية10.  -  

عىل الرغم من أهّمية إقرار مثل هذه اآلليات التحفيزية والتشجيعية لفائدة الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، مبا 

ميثل ركيزة أساسية يف مسارات دعمها وتنميتها وتوفري الرشوط الكفيلة لحسن نشاطها، ااّل أّن الحقيقة املعتمدة عىل 

أرض الواقع مخالفة لذلك متاما... إذ أكّد أغلب الحارضين، املمثلني للرشكات التعاونية واملندوبيات الجهوية للتنمية 

الفالحية، يف امللتقى الوطني للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية يف ماي 2015 باملهدية أنّه مل يقع تفعيل أغلب 

هذه اآلليات ااّل يف حاالت استثنائية.

يندرج حرمان الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية من كّل هذه اآلليات يف إطار عاّم يتّسم بتخيل السلطات العمومية 

عن دعم هذه الهياكل. وهو ما ساهم بشكل رئييس يف تقهقر وضعياتها املالية وانعكاسها السلبي عرب مزيد تعقيد 

رشوط االنتاج الفالحي، وبالتايل تراجع اإلمكانيات اإلنتاجية للفالحة التونسية بشكل عام.

املنافسة غري العادلة من طرف القطاع الخاص	 

خضع القطاع الفالحي يف تونس اىل جملة من الربامج الليربالية، يُعدُّ أهّمها اعتامد »مرشوع اإلصالح الهيكيل الفالحي« 

أدوارها  الدولة عن  تراجع  مزيد  إقرار رضورة  ارتكز عىل  وقد  الدويل.  النقد  املُْمىَل من طرف صندوق  سنة 1986، 

التعديلية والحامئية للفالحة التونسية مقابل مزيد فسح املجال لصالح منطق االستثامرات الخاصة.

كام رافقت موجة بدايات تخيل الدولة عن أدوارها التعديلية يف املجال الفالحي رشوعها يف خوصصة عديد الوظائف 

تجميع،  عمليات  املركزي يف  دورها  والتفويت يف  الفالحية  املواد  عديد  الداخلية يف  التجارة  تحرير  ومنها  الفالحية. 

تسويق، توريد وتصدير مختلف املنتوجات الفالحية كامدة الحليب املحفوظ ولحوم األبقار والذرّة والزيوت املشتقة، 

إضافة اىل تحرير التجارة الداخلية يف ماّدة الشعري منذ 1992.

كام نشري أيضا اىل التفويت يف مسالك توزيع عديد مستلزمات االنتاج الفالحي، كـ » األمونيرت« مثال، لصالح هيمنة شبه 

كلية من الرشكات االستثامرية الخاصة.  لتجد بذلك الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية نفسها مقصيّة نهائيا من 

نفس املصدر.  10
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إمكانيات لعب دور متقّدم كمزّود رئييس لهذه املواد، األمر الذي ساهم يف مزيد تعقيد وضعيتها املادية وتكرر حاالت 

إخاللها بتعهداتها إزاء منظوريها.

نشري من جانب آخر اىل أن هيمنة الرشكات االستثامرية الخاصة عىل قطاع توزيع مستلزمات االنتاج الفالحي قد ساهم 

أيضا يف تدمري القدرة التنافسية للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، فيام يخص األسعار املعتمدة وإمكانيات التوفري 

الدائم الحتياجات منظوريها من كميات وأصناف معينة. وقد ساهم ضعف املقدرة التنافسية للرشكات التعاونية يف 

خلق حالة عزوف عام من قبل الفالحني عىل االنخراط صلبها يف مقابل توجههم اىل املؤسسات الخاصة ملا تتيحه لهم 

من أفضلية يف مستوى األسعار املعتمدة وتوفري الكميات الالزمة إضافة اىل مرونتها فيام يخّص آجال االستخالص.

 باستعراض منوذج خوصصة مسالك توزيع مستلزمات االنتاج الفالحي، نكون بصدد نقاش تناقض السياسات العمومية 

الفالحية يف تونس. فمن جهة يتم إقرار آليات اقتصادية متييزية لفائدة القطاع الخاص، فيام ترّوج نفس السلطات 

لخطاب دعم القطاع الفالحي من خالل ميكانيزم الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، املقصية أصال من إمكانيات 

االنتفاع بهذه االمتيازات.

إشكاليات الولوج اىل موارد التمويل	 

ميكن اعتبار قطاع الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية قطاًعا غري ُمرسَمل )رأس مال ضعيف( نظرًا ملجمل الصعوبات 

التي يعانيها يف سبل توفريه للموارد املالية الرضورية له. وتتمظهر إشكاليات النفاذ اىل املوارد املالية من خالل مثال 

القروض البنكية، والتي غالبًا ما تكون مرشوطة برهنيّات أو ضامنات عينية. وهو ما ال تتوفّر عليه الرشكات التعاونية 

للخدمات الفالحية لتواضع إمكانياتها، لتجد نفسها محرومة من إمكانيات االنتفاع بهذه املوارد املالية.

من جهة أخرى، يؤكد عديد ممثيل الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية أنّه ال يتّم االعرتاف بـ »قانونية هياكلهم« 

التعاونية كمؤسسات اقتصادية من قبل ممثيّل البنوك التجارية الخاصة يف مسارات التفاوض لالنتفاع بقرض بنيك.

ال تقترص معضلة متتّع الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية بالقروض البنكية عىل البنوك الربحية الخاصة. بل إّن 

نفس السيناريو كثريا ما يتكّرر مع البنوك العمومية. إذ ال يخّصص البنك الوطني الفالحي، وهو بنك عمومي يهتم 

بتمويل النشاط الفالحي، ااّل نسبة 17% من مجموع موارده لتمويل األنشطة الفالحية، والتي غالبا ما تكون موّجهة 

التعاونية  الرشكات  وأغلب  الفالحني  ومتوسطي  إقصاء صغار  العقاريني عىل حساب  واملالكني  الفالحني  كبار  لفائدة 

للخدمات الفالحية.

ساهم مسار إقصاء الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية من موارد التمويل عرب آلية القروض البنكية )سواء كانت 

بنوكًا عموميًة أو خاصًة( يف ظهور مؤسسات مالية جديدة، استغلّت صعوبة األوضاع املالية لهذه الرشكات لتتقّدم إليها 

بحزمة برامج متويلية عرب إمكانية إسنادها قروض. من بني هذه املؤسسات نُقّدم منوذج »الجمعية القطرية الخريية« 

التي استهدفت مجمل الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية بواليتْي القرصين وسيدي بوزيد عرب ميكانيزمات قروض 

بنكية مُتنح عن طريق »بنك الزيتونة«، وباعتامد نسب فائدة تتجاوز الـ 7%. بالرغم من أن نسبة الفائدة املعتمدة 

من قبل هذه الجمعية تُعترب مرتفعة جًدا بنظر ممثيل الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، ااّل أنّهم يجدون أنفسهم 

مضطرين للقبول بها يف أغلب األحيان، كبديل ميكنهم من تجاوز صعوباتهم املالية واستئناف أنشطتهم الخدماتية.

تؤكّد سياسات إقصاء الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية من الوصول السهل اىل موارد التمويل بشكل ال لبس فيه 

صحة أطروحة تخيل الدولة عن دعم قطاع اسرتاتيجي وحيوي، ميثّل حلقة وصل مركزية يف سلسلة االنتاج الفالحي.
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قطعيا  دلياًل  الفالحية،  للخدمات  التعاونية  الرشكات  النتكاسة  متسارع  بشكل  املمّهد  اإلقصايئ،  السيناريو  ميثّل هذا 

عىل حرمان مئات آالف صغار ومتوسطي الفالحني من إمكانيات حصولهم عىل مستلزمات إنتاجهم الرضورية، فضاًل 

عن متتعهم مبجمل الخدمات الفالحية. وهو ما من شأنه أن يهّدد بشكل مبارش الطاقات اإلنتاجية للفالحة التونسية، 

ويؤبّد بذلك حالة ارتهانها لألسواق العاملية مقابل التخيّل عن دعم وتوفري الرشوط املوضوعية الكفيلة بتحقيق اكتفاء 

غذايئ ذايت.

الخامتة  

يف سياق عاّم يتسم بهيمنة صغار ومتوسطي الفالحني، كاًم ونوًعا، عىل خارطة املنتجني الفالحيني يف تونس،ميكن أن 

نتبنّي بشكل واضح مركزية دور الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية. وأن نلمس ما لهذه الرشكات من إمكانيات 

حقيقية يف دعم مسارات االنتاج الفالحي، بالرغم من كافة االختالالت والصعوبات الهيكلية التي تعانيها.

تبنّي آليات تخيّل الدولة عن الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية واقحامها يف سياقات اقتصاد ليربايل، بشكل ال غبار 

عليه، مدى تورط السياسات العمومية يف التحضري لتدمري األُسس اإلنتاجية للفالحة التونسية.

يكشف استعراض األزمة الهيكليّة للرشكات التعاونية للخدمات الفالحية عن متظهر رئييس لبدايات التفويت الحقيقي 

يف سيادية الفالحة التونسية. وذلك يف مقابل ارتهانها ملنطق االستثامرات الخاصة، والتدمري املبارش لقوى إنتاج صغار 

ومتوسطي الفالحني عرب مزيد استغاللهم وإخضاعهم لحقيقة الخيارات الليربالية املعتمدة.

من خالل ما تقّدم، تتأكّد لنا وبشكل واضح أولوية العمل عىل إنقاذ ما تبقى من الرشكات التعاونية للخدمات الفالحية، 

بوصفها إطارا هيكليا ممثال لجموع صغار ومتوسطي املنتجني الفالحيني. يضاف اىل ذلك إمكانيّة إدراجها ضمن مقاربة 

السيادة الغذائية من خالل ما تُتيحه ملنظوريها من إمكانيات نفاذهم املبارش اىل مختلف احتياجات وُمدخالت إنتاجهم 

الفالحي.
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مثلت تجربة التعاضد العمود الفقري للمنوال االقتصادي الذي اعتُِمد يف تونس خالل عقد الستينيّات من القرن املايض. 

وقد ارتكز بشكل أسايس عىل ثنائية إنهاء آليات االستعامر االقتصادي املبارش واعتامد مقاربة التخطيط االقتصادي.

تم تطبيق تجربة التعاضد بشكل أسايس يف القطاع الفالحي. وذلك عرب خلق ميكانيزمات »الوحدات التعاضدية لإلنتاج 

الفالحي« كهياكل تعاضدية تُعنى بوظائف االنتاج الفالحي و إسداء الخدمات الفالحية وتأمني مهمة تحسني جودة 

ومردودية االنتاج الفالحي يف تونس.

وبالرغم من مرور قرابة الخمسني سنة عىل اتخاذ قرار إنهاء تجربة التعاضد والحكم بفشلها، إال أّن العديد من األسئلة 

ما تزال مطروحة حول إمكانيات التقييم املوضوعي لهذه التجربة التي دامت ما يناهز عقدا من الزمن. يضاف إىل ذلك 

أهمية تحليل مآالت الوحدات التعاضدية وتقهقرها نظرًا الستمرار العمل بها اىل اليوم ُصلب األرايض الفالحية الدْولية.

يف حقيقة األمر، مثّل قرار إنهاء العمل بتجربة التعاضد نهاية الستينات رضبة موجعة للفالحة التونسية. وقد متظهرت 

الفالحني  الفالحي، مبا ساهم يف مزيد تفقري صغار ومتوسطي  التعاضدية لإلنتاج  الوحدات  إنهاك وتصفية  أساسا يف 

املتنظّمني يف إطارها. وذلك إضافة اىل تدهور الطاقة اإلنتاجية ملجمل األرايض الفالحية التي كانت محّل النشاط األبرز 

لهذه الوحدات.

اليوم  أنّنا نالحظ  إال  التعاضد،  تجربة  لفشل  الفالحي كمرادف  لإلنتاج  التعاضدية  الوحدات  الحديث عن  تّم  لطاملا 

تسيريي  كبديل  الهياكل  بهذه  العمل  عن  املُعطَّلني  وجمهور  الفالحني  ومتوسطي  صغار  طرف  من  متزايًدا  اهتامًما 

وإنتاجي لرشكات اإلحياء والتنمية الفالحية يف استغالل األرايض الفالحية الدولية.

تجربة التعاضد يف تونس : يف رضورة إعادة القراءة التاريخية   .1
كانت فلسفة تجربة التعاضد وليدة الربنامج االقتصادي واالجتامعي لالتحاد العام التونيس للشغل يف 1956، كتعبرية 

عن وجهة نظر املركزية النقابية آنذاك ألفاق البناء املجتمعي يف تونس ما بعد االستعامر. تّم اعتامد هذه الفلسفة يف 

برنامج التنمية العرشي 1971-1962 ليصبح الركيزة األساسية ملنوال التنمية االقتصادي واالجتامعي اثر نزوع السلطة 

السياسية آنذاك إىل تبّني ما اصطُلح عليه بـ »االشرتاكية الدستورية«.

بعد فشل تجربة االقتصاد الليربايل يف أوىل سنوات االستقالل، توجّهت تونس يف ظّل موجة عاملية متيزت بهيمنة حركات 

التحرر الوطني اىل تبّني مرشوع التعاضد االقتصادي واالجتامعي. وقد انبنى هذا املرشوع عىل مركزية ثنائيّة »دحر 

التعاضد، دعامة أساسية في بناء مشروع 
السيادة الغذائية
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االستعامر االقتصادي املبارش« و»فلسفة التخطيط االقتصادي« كآلية إلدارة الشأن االقتصادي.

تجّسدت سياسة دحر االستعامر االقتصادي املبارش بشكل خاّص يف موجة اسرتجاع األرايض الفالحية الدولية التي كانت 

النهاية إقرار قانون  التعويض املادي لهم بادئ األمر، ليقع يف  تحت ترصف املستعمرين األجانب. وحصل ذلك عرب 

التأميم الزراعي يف 1964. تّم مبوجب هذا القانون اسرتجاع املخزون العقاري الفالحي املستوىل عليه ليقع إدراجه تحت 

ترصّف »ديوان األرايض الدولية«.

أما فيام يخّص اعتامد فلسفة »التخطيط االقتصادي«، فإّن املقصود بها هو أن تصبح الدولة وحدها الراعية واملراقبة 

واملتحكمة يف مجمل العمليات االقتصادية واالجتامعية. أْي أّن الدولة أصبحت يف النهاية املرشف املركزي عىل عملية 

االنتاج و التخطيط االقتصادينّي.

القطاع يف تدعيم  الفالحي، من األهمية اإلسرتاتيجية لهذا  القطاع  التعاضد، أساًسا يف  التوّجه نحو تركيز تجربة  نبع 

االستقالل الفتّي وإلمكانيات القطع مع حالة التبعية الغذائية آنذاك. ولكون هذا القطاع الركيزة األساسيّة لالقتصاد 

التونيس يف ظل هشاشة باقي القطاعات اإلنتاجية األخرى.

بالرغم من هيمنة النشاط الفالحي عىل بنية االقتصاد التونيس آنذاك، إاّل أنّه كان باملقابل يعاين من عدة إشكاليات 

هيكلية تعيق تطوره. لعّل من أهمها إشكاليات تشتت امللكية العقارية الفالحية، إضافة اىل » تخلف« بُنى االنتاج 

الفالحي وضعف مردوديّاتها.

اندرجت فلسفة تجربة التعاضد يف أفق استغالل أنجع ملجمل األرايض الفالحية الدولية وتجاوز اإلشكاليات الهيكلية 

للفالحة التونسية. إذ بعثت التجربة أساسا الستغالل األرايض الفالحية الدولية من جهة، ولتجميع صغار ومتوسطي 

إنتاجية  وتدعيم  ملكياتهم  تشتت  إشكال  تجاوز  بغية  الثالثة هكتارات  أراضيهم  تتجاوز مساحة  ال  الذين  الفالحني 

مستغالتهم الفالحية بشكل جامعي.

يقّدم القانون األسايس العاّم للتعاضد، من خالل الفصلني األّولني، تعريفا للتعاضد وللوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي 

وهام كآاليت1:

الفصل األول: التعاضد هو سبيل للتنمية يهدف بواسطة تكوين مؤسسات اقتصادية خاضعة للمبادئ التعاضدية 	 

اىل تجديد األوضاع وتطوير الطرق الفنية تطويرًا عرصيًا وتوفري االنتاج والنهوض باإلنسان.

الفصل الثاين: التعاضديات رشكات ذات رأس مال ومشرتكني قابلني للتغيري. يقع تكوينها بني أشخاص لهم مصالح 	 

مشرتكة يتّحدون قصد إرضاء حاجياتهم وتحسني أحوالهم املادية واألدبية. ومتارس نشاطاتها بالقطاعات املضبوطة 

املفتوح،  والباب  الحّر  االنخراط  ييل:  فيام  واملبينة  بالتعاضد  الخاصة  للمبادئ  للتنمية وطبقا  القومي  باملخطط 

الترصف الدميقراطي، اإلنصاف من حيث مساهمة املشرتكني يف رأس مال التعاضديات، توزيع الفواضل عىل نسبة 

العمليات الواقع القيام بها من طرف املتعاضد داخل التعاضدية، تحديد مقابل رأس املال والنهوض االجتامعي و 

التثقيف.

يف حقيقة األمر كان التوجه نحو إقرار سياسة التعاضد انخراطا تونسيا يف موجة عاملية )دول عدم االنحياز، النموذج 

الصيني والسوفيايت والخ(، اتسمت آنذاك مبركزية شعارات البناء االقتصادي الوطني والشعبي يف مسار ترسيخ التحرر 

قانون عدد 4 لسنة 1967 مؤرخ يف 19 جانفي 1967 يتعلق بالقانون األسايس العام للتعاضد  1
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الوطني من ظلامت االستعامر. فكان الرهان عىل أولوية البناء االقتصادي الذايت رشطا أساسيا لتحقيق االكتفاء الغذايئ 

الذايت، وهو ما يكرّس يف النهاية مطلب السيادة الوطنية.

عرّب التوجه إىل اقرار سياسة التعاضد عن السعي اىل توظيف أنجع لقوة العمل الرئيسية وملصدر الرثوة األهم آنذاك، 

ونعني بهام ثنايئ »قوة عمل املزارعني« و »املخزون العقاري الفالحي« الجيّد عموما.

كان خيار بعث الوحدات التعاضدية بالنسبة األرايض الفالحية الدولية املسرتَجعة، املقدّر مساحتها بقرابة الـ 828.000 

هكتار، يقيض بتثبيت ملكية هذه األرايض لصالح ملك الدولة يف ظل مساعي دوائر النفوذ السيايس اىل افتكاكها ونهبها. 

هذا إضافة اىل مواصلة استغاللها عىل نحو أنجع والعمل عىل تنويع إنتاجياتها الفالحية للَقطع مع حالة أُحادية االنتاج 

املوروثة من املستعمرين.

من جانب آخر، مل تستنِث الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي صغار ومتوسطي الفالحني الذين ال تتجاوز ملكياتهم 

الـ 3    هكتارات، وأيضا مّمن ال ميلكون سوى قوة سواعدهم، من االنخراط صلبها. وذلك بغاية تجاوز معضلة تشتّت 

امللكيات الفالحية والعمل عىل تطوير إنتاجية هذه االرايض املجتمعة عرب دعمها التقني واملادي.

بقي أن نشري إىل أّن هذه الوحدات التعاضدية مل تكن مستقلة متاما وال خاضعة فقط آلراء املتعاضدين صلبها. بل 

كانت تحت وصاية وزارة اإلرشاف، أْي وزارة الفالحة، إضافة اىل تدخل كبري من ِقبل مسؤويل السلطة السياسية من 

ُوالّة ومعتمدين و غريهم، ماّم ساهم يف تعقيد وضعياتها.

إّن املتفّحص لُعمق تجربة التعاضد اإلمنائية والتنموية، التي تستهدف تثوير واقع القطاع الفالحي يف تونس يف أفق 

يباركها أخذا بعني االعتبار لسياقات  الذايت، ال ميكن إال أن  الغذايئ  االكتفاء  الوطنية وتحقيق  السيادة  تكريس مبدأ 

تطبيقها وما كان لها من استتباعات ايجابية عىل مجمل صغار ومتوسطي الفالحني، وعىل الشعب التونيس عموًما.

 إال أنّنا ويف مقابل ذلك نشري اىل أن تجربة التعاضد، وبالرغم من عمقها اإلمنايئ والوطني، قد اعرتتها عّدة إشكاليات 

هيكلية ومبدئية منذ بداية تطبيقها. لعّل أهّمها يكُمن يف طابعها القرسي واملُسَقط، إذ مل يتّم التفكري يف إرساء جلسات 

)تعاضدياتهم  لإلنتاجالفالحي  التعاضدية  الوحدات  تسيري  أو  التعاضد  منوال  بخصوص  للمزارعني  وتثقيف  تكوين 

املستقبلية(. فكان انخراط هؤالء يف التجربة يعرّب أساًسا عن امتثال ملواقف السلطة السياسية، دون أن تكون لهم فكرة 

مجزية عن فحوى ومقاصد هذه التجربة.

الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي : قراءة يف أسباب الفشل   .2
هيكلة  وقع   1968 سنة  حدود  يف  أنّه  اإلحصائيات  تبنّي  إذ  لالنتباه.  الفتا  تصاعديا  منًحى  التعاضد  تجربة  اتّخذت 

1.700.000 هكتار يف وحدات تعاضدية لالنتاج، لتتطور اىل مجموع 1592 وحدة تضم 295.414 متعاضد عىل مساحة 

تقدر بـ 3.800.000 هكتار يف 30 جوان 1969. أما يف أواخر تجربة التعاضد، نهاية أوت 1969، فقد ارتفعت الحصيلة 

النهائية إىل 1994 وحدة تعاضدية عىل مساحة جملية تقدر ب 4.700.000 هكتار2.

بالتمّعن يف املنحى التصاعدي لتقدم تطبيق سياسات التعاضد، لجهة مساحة االرايض الفالحية املهيكلة صلب الوحدات 

التعاضدية ولجهة انخراط الغالبية العظمى لصغار ومتوسطي الفالحني صلبها، ميكن اإلقرار دون ترّدد بنجاح األهداف 

غانيون غ.، التعاضد و السياسة و التنمية، منشورات جامعة مونرتيال، 1974.  2
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اإلسرتاتيجية لهذه التجربة يف فرتة زمنية وجيزة مل تتجاوز السبع سنوات.

يف حقيقة األمر، إذا كانت سنة 1969 حاملة ملؤرشات التقدم الكبري يف انجاز مخططات سياسة التعاضد، فقد كانت 

أيضا نفس السنة التي أقرت فيها السلطة السياسية يف تونس التخيل نهائيا عن هذه التجربة بعد الحكم بفشلها وعدم 

تحقيقها ألهدافها التنموية و اإلسرتاتيجية املربمجة.

مادة  تتوفر  ال  إذ  كبري.  بقدر  الصعوبة  من  لهو  التعاضد  لتجربة  املوضوعي  والتقييم  التحليل  بإمكانيات  الجزم  إّن 

أكادميية أو علمية أو توثيقية متكننا من متثل أفضل لصريورة تجربة عىل غاية من األهمية يف تاريخ تونس املعارص. 

لذلك سنكتفي ببعض التحاليل املتوفرة ملحاولة فهم مآالت هذه التجربة. تتأرجح هذه التحاليل واملعطيات بني ماهو 

سيايس مرتبط بطبيعة السلطة السياسية و مواقفها إزاء هذه التجربة آنذاك، وبني ما هو تقني هيكيل مرتبط بآليات 

وتصورات انجاز وتطبيق سياسة التعاضد. 

فيام يخّص الجانب السيايس يف تحليل موقف التمهيد لفشل تجربة التعاضد: مثل إعالن قرار تعميم تجربة التعاضد 

Boulet D. ; Etude économique des coopératives agricoles de production en Tunisie ; Paris ; CIHEAM, Options Méditerra-  املصدر:

.néennes N°6 ; 1971
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سنة 31969   من رأس السلطة السياسية آنذاك، الحبيب بورقيبة، نقلة نوعية يف تطور مواقف التقييم والتعاطي مع 

هذه التجربة. إذ اعترب جناٌح معني يف السلطة السياسية، ممثاّل يف أغلبيته من األرستقراطية الفالحية وكبار املالكني 

العقاريني، أن مصالحهم املادية واملعنوية مهددة يف حال تّم إقرار تعميم التعاضد لتلتحق أراضيهم مبجمل الوحدات 

التعاضدية لإلنتاج الفالحي، مبا سيفقدهم دعامة أساسية من دعامات تكريس نفوذهم السيايس واالقتصادي.

يف رّد فعل عىل إمكانية إقرار تعميم سياسة التعاضد، انطلق هذا الجناح يف الرتويج ملقوالت أّن التعاضد يهدف اىل 

الحملة  هذه  ساهمت  للدولة.  الكامل  الترصف  تحت  عموميا  ملكا  لتصبح  الخاصة  ملكياتهم  من  املواطنني  تجريد 

التضليليّة يف ظهور تحركات شعبية مناهضة لسياسة التعاضد، ارتكزت أساسا يف منطقة الساحل التونسية ولعّل أهّمها 

»أحداث الوردانني« يف جانفي 1969.

إضافة اىل ما شهدته جهة الساحل من حالة احتقان ورفض لسياسة التعاضد، ساهم انخرام ميزان القوى داخل السلطة 

السياسية لصالح الجناح املناوئ للتعاضد، وكان الهادي نويرة )رئيس الحكومة الذي سيخلف مهندس تجربة التعاضد 

أحمد بن صالح( من أبرز وجوهه، يف خلق حالة إجامع أغلبّي عىل رضورة إنهاء العمل بسياسات التعاضد والعودة 

اىل اعتامد املنوال االقتصادي الليربايل.

يف الحقيقة، يتبّني أّن قرار تعميم تجربة التعاضد الصادر عن بورقيبة آنذاك مل يكن نابعا من تقييم موضوعي ملؤرشات 

النمو- التنمية االقتصادية، بقدر ما كان ميثّل حالة توظيف سيايس ُسلطوي للمعطى االقتصادي. وكان يراد من خالله 

الرتويج والتسليم بنجاح تجربة التعاضد قصد إضفاء مزيد من الرشعية عىل السلطة السياسية الحاكمة.

من خالل ما تقدم ميكن أن نفهم بشكل أكرث وضوحا مالبسات التخيل عن تجربة التعاضد. وذلك باالعتامد عىل معطى 

رصاع األجنحة السياسية يف هرم السلطة آنذاك، والذي حسم لفائدة الشق الليربايل. لتدخل تونس إثر ذلك يف حقبة 

تبّني الخيارات الليربالية يف إدارة الشأن االقتصادي.

رغم أهمية املعطى السيايس يف تحليل سياقات التخيل عن تجربة التعاضد، إالّ أنّه ليس باإلمكان تجاهل أّن هذه 

التجربة قد شابتها عديد املؤاخذات يف مستوى تصوراتها العامة وميكانيزمات تنفيذها عىل أرض الواقع. األمر الذي 

ساهم يف إضعافها وسّهل مهّمة تقويضها. من بني هذه املؤاخذات ميكن أن نقدم ما ييل:

التوظيف السيايس للهياكل التعاضدية  أ.   

مجموع  من  وتتكون  االجتامعي،  االقتصاد  إطار  يف  تندرج  سوسيو-اقتصادية  مؤسسات  بكونها  التعاضديات  تُعرف 

األشخاص )منخرطني طواعية( الذين يريدون تنمية مواردهم االقتصادية واالجتامعية بشكل جامعي وتضامني. ولعّل 

من أبرز سامت الهياكل التعاضدية عدم تبعيتها ال للقطاع العام وال للقطاع الخاص. فهي هياكل مستقلة عنهام وال 

تستمد رشعيتها إال من قرارات وتوجهات جلستها العامة املتكونة من مجموع املتعاضدين صلبها.

يف الحقيقة، كانت تجربة التعاضد يف تونس، من خالل ميكانيزمات الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي، عىل نقيض 

ما تقّدم من تعريف عاملي للتعاضديات وأسس تكوينها وتسيريها. إذ مل تكن الوحدات التعاضدية لالنتاج الفالحي يف 

نسختها التونسية سوى مجرد هياكل فالحية خاضعة ملركزية السلطة السياسية من وزارات إرشاف وُواّلة و معتمدين4. 

البورصايل ن.، حوارات مع احمد بنصالح، منشورات صامد، مارس، 2008.  3
املصدر السابق  4
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وهو ما يدحض بوضوح مقولة استقالليتها وحياديتها. كام تجدر اإلشارة اىل أن اغلب صغار ومتوسطي الفالحني يف 

تونس آنذاك، مل تكن لهم دراية كافية إن مل نقل بعدمها حول مفهوم التعاضديات وسبل إدارتها ومل تتوجه لهم سلط 

اإلرشاف بربامج تكوين و تثقيف كفيلة بإقناعهم بجدوى االنخراط فيها لتكون هذه التعاضديات يف النهاية مجرد وعاء 

يحتوي صغار ومتوسطي الفالحني الذين انخرطوا تحت تأثري الدعاية الرسمية وتعبريًا عن تسليمهم بسياسات الدولة 

الرسمية. 

الوحدات  جعل  يف  التعاضدية،  الهياكل  خالل  من  االجتامعي،  االقتصاد  ملرشوع  السيايس  التوظيف  حالة  ساهمت 

الترصف  تحت  فأضحت  وتنموي.  وتعاوين  تعاضدي  عمق  كلُّ  من  خالية  هياكل  مجرّد  الفالحي  لإلنتاج  التعاضدية 

الدولة، وهو ما ساهم يف سلبها سياديتها عىل مواردها وتوجهاتها، األمر الذي عّجل مبزيد  والرقابة املبارشة ألجهزة 

تقهقرها وتخريبها املُمنَهج.

تجربة التعاضد تهديد لحق امللكية الخاصة  ب.   

لعّل اإلشكال األبرز الذي واجهته هذه التجربة كان الرتويج ملقوالت أن تجربة التعاضد متثّل تهديًدا جديًّا للملكيات 

الخاصة املواطنية. سبق أن ارشنا اىل أن الجناح الليربايل يف رأس السلطة السياسية كان قد عمل عىل ترويج أطروحة 

تهديد حق امللكية الخاصة من خالل مرشوع تعميم التعاضد وما قد سبّبه ذلك من تحركات شعبية مناهضة له )جهة 

الوردانني خصوصا يف جانفي 1969(. وهو ما يُعّد خري دليل عىل عدم توفّر حاضنة شعبية لهذا املرشوع، مبا يؤكّد 

مجّددا عىل ضعف التمثّل الشعبي لفحوى وعمق خيارات املرشوع التعاضدي.

يقول أحمد بن صالح، مهندس تجربة التعاضد يف شهادته عنها: »مل يتّم مصادرة حق امللكية الخاصة بتاتا. إذ ينص 

قانون 1963 أنه بعد 5 سنوات، ويف حال نجح املرشوع التعاضدي يف تحقيق أهدافه، فإّن أغلبية االرايض الفالحية 

الدولية ستكون مرشوعا للتفويت فيها لفائدة املتعاضدين يف شكل مقاسم فالحية... ولكّنني كنت قد قاومت هذه 

النزعة املغالية للملكية الخاصة يف حني استعملها آخرون لتخريب تجربة التعاضد.«5 إاّل أنه ويف مقابل ذلك تحفظ 

الذاكرة الشعبية انه يف سنة 1969 بادرت أغلبية الفالحني التونسيني ببيع ممتلكاتهم الخاصة من موايش وأبقار وعنز 

ودجاج بأبخس األمثان خوفًا من مصادرة الدولة لها، كام رّوجت الدعاية املعادية. إىل ذلك، تّم تسجيل بدايات متلمل 

صغار ومتوسطي الفالحني و مطالبتهم بسحب قوة عملهم أو ملكياتهم الفالحية من الوحدات التعاضدية، بسبب ما 

اعتربوه من تهديد يستهدف مصادرة ملكياتهم املتواضعة أصال لصالح الدولة.

يف الحقيقة إن االستشهاد مبثال »امللكية الخاصة« وتهديدها من قبل املرشوع التعاضدي إمنا ميثل حالة تأكيد عىل 

األخطاء الهيكلية التي شابت تصور املرشوع التعاضدي وآليات تنفيذه. ولعّل أهمها عدم موضوعيته عىل أرض الواقع 

وفقدانه لحاضنات شعبية من الفاعلني األساسيني فيه، وهم جمهور صغار ومتوسطي الفالحني، ليستحيل يف النهاية 

مجرد مرشوع اقتصادي مسقط عموديا يتجاوز كل رشوط املوضوعية الواقعية للمجتمع التونيس سنوات الستني من 

القرن املايض.

يف ثنائية األجري –املتعاضد ج.   

ارتكزت فلسفة املرشوع التعاضدي )يف جانبها النظري( بشكل أسايس عىل جمهور صغار ومتوسطي الفالحني، وعىل 

املصدر السابق  5
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دورهم  مركزية  عن  فضال  واملعنوية،  املادية  مواردهم  تنمية  قصد  التعاضدية  الوحدات  صلب  إدماجهم  إمكانيات 

عملية  شهدت  ذلك  مقابل  ويف  أنه  إال  التونسية.  الفالحة  إنتاجية  وتنويع  وتطوير  لتنمية  ممكن  كسبيل  اإلنتاجي 

التطبيق عىل أرض الواقع انحرافات كبرية ساهمت يف مزيد تهميش جوهر هذا املرشوع التنموي، ويف إقصاء املعنيّني 

األساسيني به عن دورهم الريادي يف تسيري الوحدات التعاضدية ويف مهامت تأمني عمليات االنتاج الفالحي.

إذ تنّص مجمل النصوص القانونية ملرشوع التعاضد عىل امتالك جمهور الفالحني املنخرطني يف الوحدات التعاضدية 

صفة »املتعاضدين«. وهو ما يعني كونهم املتحكمني الرئيسيني يف تسيري هذه الوحدات وإدارة عمليات االنتاج ورصد 

تحسني  إمكانيات  من  ذلك  يستبطنه  مبا  واالجتامعية،  االقتصادية  حقوقهم  مركزية  عن  فضال  املستقبلية  توجهاتها 

مواردهم املادية وبالتايل مستوى معيشتهم. إال أن شهادات بعض »املتعاضدين« القدامى تُثبت أّن واقعهم املعيش 

سابًقا صلب الوحدات التعاضدية كان عىل النقيض من ذلك متاما.

لّخص السيد الحسني الغابري، وهو  متعاضد سابق يف الوحدة التعاضدية لإلنتاج الفالحي »النجاح«6، تجربته املهنية 

بالوقت  والدخول  أكتافك  فوق  والشاطبية  الزرقاء  »الكسوة  التعاضد:  زمن  املتداولة  باملقولة  الوحدة  هذه  صلب 

والخروج بالوقت«.

سخط  عن  صادقة  تعبرية  سوى  ليست  التعاضد  حقبة  أواخر  يف  االستعامل  الشائعة  املقولة  هذه  إّن  الحقيقة،  يف 

املتعاضدين من وضعياتهم املهنية، التي اختُزلت يف كونهم مجرّد أجراء يعملون يف ملكياتهم الفالحية تحت يافطة 

حقوقهم  تنتهك  أنها  فيها  يقال  أن  ميكن  ما  أقّل  مهنية  ظروف  ويف  زهيد  اجر  مقابل  لالنتاج  التعاضدية  الوحدات 

االقتصادية واالجتامعية.

مبعنى آخر يتبني لنا أيضا من خالل هذه الشهادات أّن مجمل املنخرطني صلب الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي مل 

يكونوا يف الحقيقة »متعاضدين« مبا يف الكلمة من معنى. بل كانوا مجرّد عاّمل أجراء يتقاضون راتبا شهريا زهيدا جدا 

مقابل عدم متكينهم من حقوقهم القانونية بصفاتهم كمتعاضدين، والتي كانت تخّول لهم االنتفاع باملرابيح السنوية 

إمكانيات  اىل  إضافة  الهياكل. وذلك  ما يخّص تسيري هذه  التعاضدية، فضال عن ترشيكهم يف كل  الوحدات  لنشاط 

تكوينهم وتثقيفهم  والعمل عىل  إنتاجهم  لوسائل  مْكَننة وتطوير  الفالحية من  تنمية مستغالتهم  انتفاعهم برشوط 

للرفع من مستوى مهاراتهم يف عمليات االنتاج الفالحي.

إن تحليل واقع تهميش املنخرطني يف الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي وحرمانهم عمليًّا من صفاتهم كـ»متعاضدين« 

يحيل بالرضورة عىل نقاش معطيَني أساسيني ميثالن ثنائيًا من أهم اإلشكاليات التي رافقت تطبيق املرشوع التعاضدي. 

يتمثّل أوالهام يف الطابع الزجري الذي رافق تكوين الوحدات التعاضدية لالنتاج الفالحي. إذ مل يكن انخراط الفالحني 

صلبها انخراطًا واعيًا وطوعيًا بل مسايرة للسياسات التنموية الرسمية آنذاك، والتي قضت بتحويل وجهة هذه الوحدات 

اإلنتاجية من سلطة املتعاضدين أنفسهم نحو سلطة الدولة املركزية وممثليها الجهويني واملحليني. أما املعطى الثاين 

فيتمثل يف حالة الضعف الكاريث لدى جمهور صغار ومتوسطي الفالحني يف تسيري الوحدات التعاضدية نظرا ملحدودية 

تكوينهم التعليمي من جهة، إضافة اىل عدم درايتهم البتة بحيثيات القانون املنظم لهياكلهم الفالحية. وهو ما ساهم 

يف مزيد تعميق حالة استالبهم وإقصائهم، وبالتايل جنوحهم نحو التعبري عن عدم رضاهم عىل تبعات تجربة التعاضد 

وانتكاساتها السلبية عىل وضعياتهم املادية خصوصا.

الوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي »النجاح« مبعتمدية املكنايس من والية سيدي بوزيد و هي محل نزاع بغية تقسيمها عىل قدماء   6
املتعاضدين صلبها
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يف استتباعات التخل عن املرشوع التعاضدي  .3
السلبية  تداعياتها  مّست  اقتصادية كربى  انتكاسة  أواخر 1969  تونس  التعاضدي يف  املرشوع  التخيل عن  قرار  مثّل 

القطاع  استأثر  بينام  والثقافية،  واالجتامعية  االقتصادية  األصعدة  التونيس، عىل  املجتمعي  النمط  من  كثرية  جوانب 

الفالحي بنسبة الرضر الرئيسية.

رافق التخيل عن املرشوع التعاضدي حملة ممنهجة لتصفية الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي باعتبارها الركيزة 

تعاضدية  أبقى سنة 1971 عىل 358 وحدة  التصفية  أّن مسار  اإلحصائيات7  تفيد بعض  إذ  لهذا املرشوع.  األساسية 

لالنتاج الفالحي فحسب، عىل مساحة جملية تقدر بـ 700.000 هكتار، من مجموع 1994 وحدة سنة 1969 عىل 

مساحة جملية قُّدرَت بـ 4,7 مليون هكتار.

إّن مسار تصفية تجربة التعاضد، وأساسا الوحدات التعاضدية لالنتاج الفالحي، كانت تعبرية مركزية عن تخيل الدولة 

الليربايل التي خلفت  عن دورها املركزي يف إدارة الشأن االقتصادي )طيلة سنوات الستني( لصالح أطروحة االقتصاد 

تجربة التعاضد منذ بداية السبعينات تحت قيادة الهادي نويرة، الوزير األول آنذاك8.

يف حقيقة األمر، كان قرار تصفية تجربة التعاضد إعالنا سياسيا عن بدايات تخيل الدولة عن القطاع الفالحي، بوصفه 

قاطرة التنمية االقتصادية، لصالح قطاعات إنتاجية أخرى متثلت أساسا يف قطاعات الخدمات والصناعات التحويلية. 

وقد رافقت األخرية ترسانة من القوانني التشجيعية، لعّل أهمّها قانون أفريل 1972 املتعلق بالرشكات الصناعية املصّدرة 

كليًا.

أّدى التخيل الرسمي ألجهزة الدولة عن القطاع الفالحي، من خالل تصفية أكرث من 1.500 وحدة تعاضدية لالنتاج 

الفالحي كانت تهيكل صغار ومتوسطي الفالحني دون أية اسرتاتيجيات ملتابعتهم ودعمهم، إىل أن وجد أغلبية هؤالء 

الفالحية  التفويت يف ملكياتهم  إىل  بأغلبهم سواء  ما حدا  للغاية. وهو  مادية صعبة  أنفسهم يف وضعيات  الفالحني 

الصغرية أو إىل هجران وظيفتهم الفالحية والنزوح نحو كربيات املدن بحثا عن مهن أخرى.

السابقني  التعاضد، حّق اسرتجاع االرايض للمتعاضدين  التونسية أقرّت، بعد تصفية تجربة  الدولة  نشري أيضا اىل أن 

بصفتها مساهامت عينية يف تأسيس التعاضديات، يف حني مل تضمن لهم حقهم يف اسرتجاع حساباتهم املالية املودعة 

مامثلة  بحادثة  نستشهد  أن  ميكن  و  الفالحي.  لإلنتاج  التعاضدية  الوحدات  يافطة  تحت  الفالحي،  الوطني  بالبنك 

ملتعاضدين من جهة قفصة: » وعىل سبيل املثال كان إلحدى التعاضديات حساب جار به حوايل 80.000 دينار )سنة 

1964(. واذا قمنا بعملية تحيني بسيطة لهذا املبلغ سنجد أنّه يساوي اليوم أكرث من مليار من مليامتنا دون احتساب 

الفوائض البنكية طيلة 46 سنة. وقد قال أحد الفالحني املتعاضدين القدامى، الذين التقيناهم يف هذا البحث: » نحنا 

ماطلبناش قروض لكن طلبنا فلوسنا وحقنا وما حّبوش  يعطوهالنا .ياخي هاذم حكام وااّل رساق؟!«9. 

الفالحية  الفالحي مبسارات تفويت و خوصصة يف األرايض  التعاضدية لالنتاج  الوحدات  ترافقت موجة تصفية  وقد 

النفوذ املُقّربة من رأس السلطة السياسية. إذ قام الحبيب بورقيبة باقتطاع 329.000 هكتار،  الدولية لصالح مراكز 

منحها اىل عدد من العسكريني و قدماء املقاومني، إضافة اىل أفراد عائلته، لتتقلص بذلك مساحة االرايض الفالحية 

بن عيىس ل.، االقتصاد االجتامعي والتضامني ومنوال التنمية البديل: االعرتاف والتأسيس والتموقع، 21 أكتوبر 2017.  7
8 Elloumi M. ; Les terres domaniales en Tunisie. Histoire d’une appropriation par les pouvoirs publics ; Études 
rurales 192: 43–60 ; 2013.
بن سعد ع.، كيف السبيل إلعادة هيكلة االرايض الدولية خدمة لجامهري الكادحني يف الريف التونيس، الحوار املتمدن، 2 نوفمرب2015.  9
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الدولية من 828.000 هكتار اىل 497.000 هكتار10.

مثّل توّجه قرار التخيل عن املرشوع التعاضدي استهدافا مبارشا للقطاع الفالحي يف تونس. إذ قىض من جهة عىل دعم 

مواردهم،  تنمية  إمكانيات  كامل  من  بأن جرّدهم  التعاضدية  الوحدات  املهيكلني صلب  الفالحني  ومتوسطي  صغار 

فضال عن تهميشهم املمنهج املتمثل يف عدم قدرة الغالبية منهم عىل مجابهة تكاليف االنتاج الفالحي يف سياق عام 

اتسم ببدايات تحرير أسعار مستلزمات االنتاج الفالحي. من جهة أخرى، مل تكن وضعية الوحدات التعاضدية لإلنتاج 

الفالحي الناشطة باألرايض الفالحية الدولية أحسن حاال. إذ شهدت هذه األخرية أيضا حملة تهميش وتخريب ممنهج 

متثل يف سحب الدولة لدعمها شبه الكيّل لها، فعرفت بدورها إشكاليات عميقة متثلت خصوصا يف تراجع مردودياتها 

اإلنتاجية إضافة اىل تقهقر وضعياتها املالية. ولو مل يتدخل »برنامج الغذاء العاملي« يف سنوات السبعني لدعم البعض 

منها لكان سيناريو تدمريها الكيّل حقيقة واقعة.

تُعترب عرشية السبعينات من القرن املايض »العرشية السوداء« للوحدات التعاضدية لالنتاج الفالحي ولصغار ومتوسطي 

الفالحني. إذ شهدت الفالحة التونسية بدايات تقهقرها، خصوصا مع ما رافق هذه الحقبة الزمنية من ترويج وتطبيق 

ألطروحات »االنفتاح االقتصادي«، التي كانت تدعو، يف جانب كبري منها، اىل تراجع الدولة عن مسؤولياتها االقتصادية 

واالجتامعية لتفسح املجال أمام االستثامرات الخاصة يف مختلف القطاعات اإلنتاجية، مبا فيها القطاع الفالحي.

رافقت سياسات التخريب املمنهج للوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي حملة إعالمية ودعائية رسمية ارتكزت عىل 

لصالح  عنها  التخيل  بداية  يف  التفكري  رضورة  وبالتايل  التنموية.  أهدافها  تحقيق  يف  الوحدات  هذه  لفشل  الرتويج 

تنتفع  خاصة  استثامرية  كهياكل  الفالحية«،  والتنمية  اإلحياء  »رشكات  وصفة  ابتكار  و  الناجع  االستثامر  أطروحات 

باستغالل االرايض الفالحية الدولية،  مقابل مواصلة التخيل التدريجي للدولة عن دعم وإدارة وظائف االنتاج الفالحي.

التعاضدي وتبني الدولة  التي رافقت مراحل تطبيق املرشوع  التداعيات االقتصادية واالجتامعية السلبية  إضافة اىل 

لخيارات االقتصاد الليربايل بداية من سنوات السبعني، فأن املعطى الثقايف الشعبي مل يكن أيضا مبنأى عن مجمل هذه 

االستتباعات السلبية. إذ أن الذاكرة الشعبية التونسية، ولعقود عديدة كانت قد استبطنت حقيقة إقرار مبدأ فشل 

املرشوع التعاضدي، بل تجاوزت هذا الحد لتتشكل ذهنية ثقافية لطاملا كانت سائدة مفادها الحكم املسبق و النهايئ 

بحتمية فشل كل تجارب التنظم الجامعي من تعاضديات وتعاونيات خصوصا يف املجال الفالحي. تجدر اإلشارة أيضا 

اىل ترسخ عدد من األمثلة الشعبية الرافضة لفكرة العمل الجامعي والتضامني، وخصوصا منها القائل : »الرِشكة تركة«...

يف الختام، بالرغم من مجمل التقييامت السلبية لتجربة التعاضد يف تونس اال أنّه ال ميكن أن نغفل عن عمقها التنموي 

واإلنساين، استنادا اىل فلسفتها التأسيسية. فحتّى يف حال اإلقرار بفشل املرشوع التعاضدي بشكل عام، وما رافق ذلك 

من اخالالت هيكلية و تنظيمية، اال أننا ال نستطيع أيضا الحكم بالفشل املطلق أو بعدم صلوحية ميكانيزم التعاضديات 

الفالحية كهياكل تنظيمية تسعى اىل هيكلة وتجميع صغار ومتوسطي الفالحني يف أفق تنمية مواردهم وإنتاجياتهم، 

وما لذلك من أثر ايجاب يف تدعيم مهامت توفري الغذاء والدفاع عن سيادية الفالحة التونسية من خالل ضامن متثيلية 

املنتجني الحقيقيني )الفالحني( وتوجيه طاقات االنتاج الفالحي نحو تلبية االحتياجات الرضورية املحلية والوطنية.

التعاضدي  لتجديد املرشوع  الخمسني سنة، دعوات جّدية  قرابة  بعد مرور  تونس،  أن تظهر يف  أيضا  املفارقات  من 

الحقيقية من ترشيك  مهامتها  نحو  الفالحي  االنتاج  قاطرة  توجيه  إعادة  يضمن  ممكن  كسبيل  الفالحي  القطاع  يف 

املصدر السابق  10
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مقر الوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي »املربوكة« باملكنايس - سيدي بوزيد.

لجمهور صغار ومتوسطي الفالحني وضامن ولوجهم اىل حق استغالل مختلف املوارد الطبيعية من أرض وماء يف أفق 

االنخراط يف مرشوع السيادة الغذائية. من بني هذه الدعوات، ما سنتناوله يف العنرص القادم من تقديم لتجربة الوحدة 

التعاضدية لإلنتاج الفالحي »املربوكة« مبعتمدية املكنايس من والية سيدي بوزيد.



153

الباب الرابع: في الهياكل الفالحية و مسألة تنظم الفالحني 

تشخيص أّويل ملسارات التفويت: تهميش الوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي   .1

»املربوكة«
ر مساحتها بـ 1.124  تأّسست الوحدة التعاضدية لإلنتاج الفالحي »املربوكة« سنة 1963 عىل أرض فالحية دْولية تُقدَّ

هكتار، إضافة اىل إدماج عدد من امللكيات الخاصة )مبساحة 20 هكتار( يف شكل مساهامت املتعاضدين من الفالحني 

املحليني واملجاورين لهذه الوحدة التعاضدية1.

يذكر أيضا أّن مسار تأسيس تعاضدية »املربوكة« قد أتاح انخراط العملة الفالحيني صلبها كمتعاضدين مساهمني بقوة 

عملهم اإلنتاجية، فأصبحت هذه التعاضدية منوذجا فريدا من نوعه. إذ كانت مهيكلة يف نفس الوقت ألرض دولية 

وللمستغالت الفالحية الصغرية عموما ألصحابها لصغار ومتوسطي الفالحني املجاورين، إضافة اىل انخراط متعاضدين 

مساهمني فقط بقوة عملهم.

كان لتأسيس هذه الوحدة التعاضديّة مساهمة كبرية يف تنمية البنى التحتية االقتصادية واالجتامعية لفضاء جغرايف، 

يتميز بطغيان منط العيش البدوي والرتحايل، واملرتكز عىل نشاط فالحي لطاملا متيز بعدم استمراريته وخضوعه بشكل 

كبري لتقلبات املناخ. وهو ما ساهم يف عدم تطور إنتاجية األرايض عىل امللكية الخاصة يف هذا الفضاء.

رافق تكوين التعاضدية انتفاع هذه الجهة بربنامج القرى النموذجية،والذي كان يتمثل يف تشجيع استقرار السكان 

املحليني البدو حول هذه الوحدات اإلنتاجية، إضافة اىل إمكانية إدماجهم صلبها يف أفق تحسني موارد عيشهم واستغالل 

قوة عملهم يف تنمية إنتاجية القطاع الفالحي.

مثلت تعاضدية املربوكة نواة أوىل يف تأسيس قرية املربوكة املتاخمة لها. وذلك عرب متتيع السكان املجاورين لها من 

مساكن اجتامعية )154 مسكنا اجتامعيا تم متليكها للسكان املحليني(، فضال عن تركيز مدرسة ابتدائية ومستوصف 

قصد توفري كافة رضوريات اإلقامة الدامئة للسكان املحليني2.

إضافة اىل عمليات بناء وتركيز قرية املربوكة، تم إدماج أغلب رؤساء العائالت صلب الوحدة التعاضدية ليكونوا بذلك 

متعاضدين مساهمني فيها. وهو ما سيوفر لهم دخال ماديا مستقرا ميّكنهم من القطع مع منط العيش واالنتاج البدوي 

املهيمن سابقا.

حوار مع السيد عامرة غابري من متساكني قرية املربوكة وعامل سابق باملحكمة العقارية بسيدي بوزيد، املكنايس، أوت 2018  1
املصدر السابق  2

الوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي 
»المبروكة«
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كان للمتعاضدين طوال عقد الستينيّات الدور األبرز يف تنمية وإنجاح التعاضدية بوصفهم قوة العمل اإلنتاجية، التي 

إنتاجية  أنشطة  اعتامد  الزياتني، فضال عن  تطور وترية غراسة  التعاضدية. وذلك من خالل  إحياء هذه  ساهمت يف 

أخرى كرتبية املوايش واألبقار و زراعة الخرضوات والقمح والشعري، ماّم ساهم يف أن تكون هذه الوحدة اإلنتاجية قطبا 

اقتصاديا مشعا عىل قرية املربوكة أّوال،وعىل مستوى جهة املكنايس بشكل عام.

إذا كانت الوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي قد عرفت أوج ازدهارها خالل سنوات الستني، فإنّها تعرضت كغريها من 

الوحدات اإلنتاجية إىل التهميش والتخيل منذ بداية السبعينيّات عىل اثر إقرار الدولة إنهاء العمل باملنوال التعاضدي. 

فشهدت بذلك بدايات تصفيتها وتخريبها املمنهج. والذي متثل فيام ييل: 

انسحاب املتعاضدين القدامى املساهمني صلب الوحدة التعاضدية مبستغالتهم الفالحية الخاصة.	 

قرار فصل 30 متعاضدا مساهمني بقوة عملهم خارج الوحدة التعاضدية سنة 1976.	 

بداية من 1978 تم الرشوع يف إحالة املتعاضدين عىل التقاعد دون التعويض لهم ماديا أو العمل عىل تعويض 	 

هذه الشغورات. لتصبح الوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي مكّونة من 6 متعاضدين فقط سنة 2018، بعد أن 
كان عددهم يف حدود 154 سنة 3.1963

إضافة اىل العمل املمنهج عىل تخريب القدرات اإلنتاجية للوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي »املربوكة« لجهة قوة 

العمل، فقد شهدت أيضا تخريبا لوسائل إنتاجها املادية من معدات االنتاج الرضوري كالجرّارات وبرئ املاء. يضاف اىل 

ذلك تخليها عن أنشطتها اإلنتاجية األخرى من تربية موايش وأبقار وإنتاج الخرضوات، لتدخل هذه الوحدة التعاضدية 

يف مسار من الصعوبات املادية، إن مل نقل بإفالسها الهيكيل والدوري.

الدولة  إهدار  عىل  بارزا  مثاال  »املربوكة«  جعل  يف  الفالحي  لالنتاج  التعاضدية  الوحدات  تصفية  مسارات  ساهمت 

منع جمهور  عن  فضال  التونسية،  الفالحة  إنتاجية  تعزيز  إمكانيات  من  حرمتها  جبارة  إنتاجية  بطاقات  واستهتارها 

املنتجني الرشعيني من استغاللها، ونعني بذلك قدماء املتعاضدين وأبناؤهم.

يف تشخيص محنّي لوضعية التعاضدية، نجد أنّها عبارة عن أرض فالحية مبساحة هائلة تقدر بـ 1.124 هكتار، منها 

قرابة 500 هكتار أرض بور، تحتوي عىل 4.800 شجرة زيتون محيّل بطاقة إنتاجية جيدة عموما. ولكن يف مقابل ذلك 

نشهد ترويجا إعالميا من أطراف رسمية وغري رسمية لضعف القدرات اإلنتاجية لهذه الوحدة التعاضدية والشكالياتها 

الهيكلية املستمرة. وهو ما يندرج يف حقيقة األمر ضمن إسرتاتيجية التحضري للتفويت فيها وخوصصتها4.

املبادرة املواطنية إلعادة إحياء تعاضدية املربوكة: يف اإلمكانيات واألفق  .2
يف ظّل سياق عام يتّسم بنزوع الدولة اىل التفريط املمنهج واملستمر يف املخزون العقاري من األرايض الفالحية الدولية 

لفائدة االستثامرات الخاصة، من استثامرات أجنبية ورشكات إحياء وتنمية فالحية أثبتت عموما عدم جدواها، تتنزل 

إلمكانيات  يؤّسس  فالحي  بديل  الساعيةلبلورة  الجهود  ضمن  تندرج  وهي  املربوكة.  قرية  ألهايل  املواطنية  املبادرة 

استغالل أنجع ملجمل االرايض الفالحية الدولية، بعيدا عن ثنائيّة تخيل الدولة عنها والتفويت فيها لصالح االستثامرات 

الخاصة. وذلك بغاية التأسيس يف املدى األبعد ملنوال استغالل شعبي لألرايض الفالحية الدولية.

حوار مع السيد محمد أمني الغابري، عامل سابق بالوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي »املربوكة«، املكنايس، أوت 2018  3
املصدر السابق  4
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يف الحقيقة، ساهمت املظلمة التاريخيّة التي تعرض لها أغلبية املتعاضدين القدامى، إذ تم إقصائهم منها إضافة اىل 

ملا  شعبية  رفض  حالة  لنشوء  املوضوعية  الرشوط  تحضري  يف  واالجتامعية،  االقتصادية  من جملة حقوقهم  حرمانهم 

آلت إليه وضعية الوحدة التعاضدية لالنتاج الفالحي. وهو ما يعيد طرح إمكانيات إعادة استغاللها شعبيًا، مبا يضمن 

إنصاف جيل قدامى املتعاضدين صلبها وتوجيهها لخدمة جمهور املعطلني عن العمل، لكونهم ضحايا مسارات اإلقصاء 

التاريخية التي عرفتها التعاضدية.

انطلقت املبادرة األهلية إلعادة استغالل التعاضدية منذ سنة 2011. وتكونت من مجموعة من املعطلني عن العمل 

أصييل قرية املربوكة، مّمن ميثلون الجيلنْي الثاين والثالث من أبناء قدامى املتعاضدين. 

ارتكزت املبادرة املواطنية ألهايل قرية املربوكة عىل ثنائية مركزية تتلخص يف فكرة أوىل مفادها: رضورة إنصاف الجيل 

األول للمتعاضدين وذويهم، بأن يتّم تعويض الشغورات الحاصلة منذ تأسيس الوحدة التعاضدية عرب انتداب أفراد 

التعاضدية لإلنتاج  للوحدات  التأسيسية  النصوص  استنادا اىل  ممثلني ألغلب عائالتهم. وهو مطلب رشعي ومرشوع 

إلمكانياتها  نظرا  التعاضدية،  للوحدة  الشعبي  االستغالل  استكامل  الثانية عىل رضورة  الفكرة  تستند  فيام  الفالحي. 

اإلنتاجية الهائلة وتوجيهها نحو مقتضيات تدعيم التنمية املحلية والجهوية.

تجدر اإلشارة إىل أّن هذه املبادرة املواطنية مل تغفل نقاش طبيعة الهيكل التنظيمي الذي سيحتضن فكرة مواصلة 

تبّني هيكل  باستحالة  املبادرة  أصحاب  لدى  راسخة  قناعة  تكونت  إذ  »املربوكة«.  الدولية  الفالحية  األرض  استغالل 

املنظومة يف استغالل االرايض  الفالحية«، ملا يعتربونه فشاًل هذه  استثامر خاص من قبيل »رشكات اإلحياء والتنمية 

التنموي  املحفز  دور  األخرية  لعب هذه  إلمكانيات  ولتهميشها  إحيائها،  استيفائها لرشوط  ولعدم  الدولية،  الفالحية 

املحيل والجهوي. يف مقابل ذلك، تقرتح هذه املبادرة املواطنية مواصلة خيار االنتظام صلب هياكل الوحدات التعاضدية 

الفصول  تنقيح بعض  العمل عىل  »القانوين« ضمن هياكل أخرى، مع  النشاط  إمكانية  توفر  الفالحي، لعدم  لإلنتاج 

القانونية لألطر املنظمة لنشاط هذه الوحدات )قانوين 1984 و1985( لتتامىش وخصوصية التجربة وإلتاحة مرونة أكرب 

يف استغاللها والترصف فيها وفقا لخياراتهم اإلنتاجية املتوسطة والطويلة املدى.

تناول  الفالحي »املربوكة«،  لالنتاج  التعاضدية  الوحدة  استغالل  املمكنة ملواصلة  التنظيمية  األطر  عالوة عىل طبيعة 

وقد  الغذائية.  السيادة  مرشوع  مقاربة  أفق  يف  الدولية  الفالحية  األرض  هذه  استغالل  اسرتاتيجيات  كذلك  النقاش 

ارتكزت هذه املقاربة عىل العنارص التالية: 

مركزية الحق يف الولوج اىل مختلف املوارد الطبيعية من قبل صغار و متوسطي الفالحني وجمهور املعطلني عن 	 

العمل. وهو ما متثل أساسا يف مطلب جوهري كان مفاده بأحقية أهايل قرية املربوكة يف استغالل األرض الفالحية 

الدولية وما تتوفر عليه من عوامل إنتاجية جيدة من خصوبة أرض و موارد مائية، إضافة اىل مجمل الغراسات 

املتوفرة فيها.

اعتامد شكل التنظم التعاضدي. ففضال عن جوانبه القانونية، فإّن يف ذلك إشارة اىل مركزية مبدأ العمل املشرتك 	 

واألفقي الجامعي أين تطغى املصلحة االجتامعية عىل املصلحة االقتصادية، وأين تصري عملية االنتاج االقتصادي 

يف خدمة الفالح املنتج ال العكس.

لن يقترص املنوال االقتصادي الذي تطرحه هذه املبادرة عىل أنتاج الزياتني، نظرا الحتواء الوحدة التعاضدية عىل 	 

4800 شجرة زيتون منتجة، بالرغم من عائداتها املادية املهمة. بل سينفتح هذا املنوال عىل خيارات إنتاجية أخرى 

الغذائية الرضورية عىل  بالنظر لتوفر مساحات أراض بور )480 هكتار( ستمكن من تدعيم توفري االحتياجات 
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املستوى املحيل والجهوي.

التفكري يف اعتامد زراعات قمح وشعري من األصناف املحلية وفقا ألساليب االنتاج املحيل التي ال تتطلب كميات 	 

كبرية من املياه. وهو ما سيساهم يف بدايات العمل عىل تقليص العجز يف إنتاجية هذا القطاع عىل املستوى املحيل 

والجهوي.

نظرا ملا تشهده جهة سيدي بوزيد من ظهور مؤرشات عجز مايئ، كانت تسببت فيه مجمل االستثامرات الفالحية 	 

الخاصة املنتصبة بالجهة، فان املبادرة املواطنية قد عرّبت عن انخراطها يف أساليب إنتاج فالحي تقطع مع مناذج 

االستغالل الفالحي املستنزف للموارد املائية.

االنخراط يف مقاربة الفالحة البيولوجية والقطع مع استعامل املبيدات واألدوية الكيميائية، بهدف ضامن الحفظ 	 

عىل استمرارية خصوبة األرض وتوفري منتوجات غذائية صحية لجمهور املستهلكني.

العمل عىل إرساء منوذج »مسالك التوزيع القصرية« يف ظل مقاربة تُرّسخ مبدأ العالقة املبارشة بني املنتج )الوحدة 	 

التعاضدية لالنتاج الفالحي( واملستهلك. وهو ما سيقيض عىل ظواهر الوساطات واالحتكارات و يساهم يف تكريس 

حق الحصول عىل الغذاء باعتامد أسعار مقبولة.

العمل عىل تركيز دورات تكوينية لفائدة أهايل املربوكة )املتعاضدون املستقبليّون( يف تقنيات االنتاج الفالحي، 	 

فضال عن إجراءات تسيري الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي. ليكون لهذا املرشوع يف النهاية حاضنة شعبية، 

ويندرج يف إطار مبدأ التسيري الجامعي الدميقراطي5.

من خالل ما تقدم باإلمكان اعتبار املبادرة املواطنية بقرية »املربوكة« خطوة تأسيسية أوىل لبلورة مالمح مرشوع الحق 

يف النفاذ اىل املوارد الطبيعية. ومنها عىل وجه الخصوص الحق الشعبي يف االنتفاع باألرايض الفالحية الدولية وتوجيهها 

االستغالل  إمكانيات  فضال عن ضامن  الرضوريةـ  الغذائية  احتياجاته  تأمني  يف  التونيس  الشعب  مصالح  نحو خدمة 

الشعبي لها.

بالرغم من أن املبادرة املواطنية ألهايل قرية »املربوكة« ال تزال يف خطواتها األوىل، باحثة لنفسها عن مرشوع فالحي 

باملقابل تجربة نوعية  أنها قد متثّل  ااّل  الواقع،  النظرية عىل أرض  التصورات  يتيح تجسيد كل  بديل ومخطّط عمل 

ومرجعية يف مسارات تشّكل وعي شعبي ومزارعي مبرشوع السيادة الغذائية يف تونس.

منطق  لفائدة  الدائم  انحيازها  أثبتت  التي  تونس،  الرسمية يف  الفالحية  للسياسات  العامة  التوجهات  تساعد  ال  قد 

مطلب  لتحقيق  واسعة  امكانيّة  إتاحة  عىل  الفالحني،  ومتوسطي  صغار  حساب  عىل  الخاص  واالستثامر  الخوصصة 

مواصلة االستغالل الشعبي للوحدة التعاضدية لإلنتاج الفالحي »املربوكة«. اال أّن األهم باعتقادنا يكمن يف أّن هذه 

املبادرة، و بغض النظر عن احتامالت تطورها املستقبيل، بصدد التأسيس لنقلة نوعية يف تصّور مآالت استغالل االرايض 

الفالحية الدولية ومجمل املوارد الطبيعية. وهو ما من شأنه أن يساهم يف خلق وترسيع منّو وعي شعبي يجعل من 

قضايا العقارات الفالحية الدولية، وآفاق السياسات الفالحية يف تونس مركز االهتامم مستقبال.

الخامتة  

لطاملا مثّل املخزون العقاري من األرايض الفالحية الدولية يف تونس قاطرة مركزية يف مسارات تنمية الفالحة التونسية 

املصدر السابق  5
عينة من خاالت االهامل التي تعانيها األرايض الدولية - سيدي بوزيد
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عىل املستويات الكمية والنوعية. ااّل أّن مجمل السياسات التفريطية يف هذه الرثوة قد حالت دون توظيفها لغايات 

التقليص من هيكلية إشكاالت العجز الغذايئ وتحقيق االكتفاء الغذايئ الذايت.

يقّدم ما استعرضناه من تاريخ تجربة التعاضد، من خالل منوذج الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي، دليالً واضًحا 

عىل مسارات التصفية والتفويت يف مجمل املوارد الطبيعية لصالح منطق االستثامر الخاص الربحي. وذلك عىل حساب 

جمهور املنتجني الحقيقيني والرشعيني من صغار ومتوسطي الفالحني واملعطلني عن العمل. وهو ما ساهم بالرضورة يف 

مزيد تقهقر القطاع الفالحي يف تونس.

من داخل هذا السياق، يظهر مرشوع املبادرة املواطنية ألهايل قرية املربوكة كتعبرية شعبية عن رفض مسارات تصفية 

السيادة  مقاربة  عموما يف  بديل،ينخرط  فالحي  نواة مرشوع  إىل طرح  ذلك  ويتجاوز  بل  الدولية.  الفالحية  األرايض 

الغذائية.

بالرغم من حداثة مفهوم »السيادة الغذائية« وعدم انتشاره الواسع بعد يف تونس، خاّصة يف أوساط الفالحني واملزارعني، 

ااّل أّن استتباعات أزمة الفالحة يف تونس قد ساهمت يف خلق حاالت وعي وعمل تنخرط بشكل عفوي يف السياقات 

ااّل باالنخراط يف  التونسية  العامة لهذا املرشوع. وهو ما يحمل تأكيدا ضمنيا مفاده أن ال خالص من أزمة الفالحة 

سياق مرشوع سيادة غذائية تونيس، يكون تعبرية ومنوذجا إلمكانيات تحّرره خدمة لجامهري صغار ومتوسطي الفالحني 

ولعموم الشعب التونيس.

عينة من خاالت االهامل التي تعانيها األرايض الدولية - سيدي بوزيد
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بحثت مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية منذ انطالقتها يف ُسبل وسياقات طرح قضية السيادة الغذائية يف 

تونس. فعالوة عىل مركزية هذا املفهوم يف نقاش رشوط تحّرر الشعوب بشكل عاّم، وفئات الفالحني بشكل خاص، 

فهو يتطرق لقطاٍع شديد التعقيد والحساسيّة: القطاع الفالحي. قطاع يتسم يف سياق تونيس بتعدد اشكالياته الهيكلية 

وتعرضه لجملة من الضغوطات التي تهدد دميومته.

تونس بلٌد يصنف من بني الدول يف طور النمو، تعرّض عرب تاريخه إىل استعامر فالحي، يُعاين من عجز غذايئ ويتموقع 

عىل هامش أحد مراكز تجارة الغذاء العاملية. بناء عىل هذه املعطيات، افرتضت مجموعة العمل أّن عديد أشكال التبعية 

ستكون جلية وقابلة للرصد عند االحتكاك املبارش بعامل الفالحة، فمظاهر االرتهان خري معرب عن إشكاالت السيادة 

فقادتنا بحوثنا فعال إىل معاينة مختلف آليات التبعية واستبيان انعكاساتها. وقد أتاح لنا هذا التميش استخالص املالمح 

األساسية لنظام إنتاج فالحي يتسم بالتقيُّد والتفكّك حيث حاولنا التدليل عليه بأمثلة تتعرض اىل ابرز ميكانيزمات 

اإلفقار وآثارها عىل فئة الفالحني.

تناولت الدراسة أربع جهات هي الوطن القبيل وباجة وسيدي بوزيد وڨبيّل. وهي جهات مختلفة من حيث الرتكيبة 

االقتصادية واالجتامعية وتتميز أيضا بتنّوعها الثقايف واملناخي. وهو ما أتاح لنا بلورة تصور عاّم عن ماهية وأوضاع فئة 

الفالحني التونسيني. وبالرغم من عدم اكتامل هذا التصور األويل وافتقاده للشمولية، إاّل أنّه مّكننا من استنتاج االتفاق 

القطاع الفالحي. أخًذا بعني االعتبار  العام لوضعية  التشخيص  الحاصل بني جمهور صغار ومتوّسطي الفالحني حول 

الختالف طبيعة اإلنتاج واختالف ظروفه من منطقة إىل أخرى ومن فالح إىل آخر، إالّ أّن التشخيص املستنتج يشرتك يف 

أهم املالمح التالية: شّح املوارد الطبيعية من املياه وصعوبة النفاذ لألرض وغياب التمويل وارتفاع كلفة اإلنتاج وركود 

أسعار البيع والدور السلبي للوسطاء واالرتهان للتّجار وغياب متثيلية مستقلة لصغار ومتوسطي الفالحني. ساهمت 

كّل هذه املعطيات يف تنامي شعور لدى الفالحني مفاده بتواجد نوايا ُمبيَّتة تسعى إلفقارهم ودفعهم نحو التنازل عن 

نشاطهم والتفويت يف أراضيهم.

له حول  يُروَّج  ما  أّن  الجنوب  إىل  الشامل  التونسيني من  الفالحني  يتفق حوله جّل  الذي  العاّم  التشخيص  يبنّي هذا 

طرف  من  حقيقية  استفادة  تقابله  ال  والتمور  الزيتون  زيت  إنتاج  مجاالت  يف  لتونس  املقارنة  االمتيازات  أطروحة 

املنتجني الحقيقيني. فبالنسبة لغالبية هؤالء أضحى العمل الفالحي غري ذي مردودية.

ستأيت خامتة هذا التقرير عىل الخالصات األساسية الكربى املستنتَجة من العمل امليداين واملُتعلّقة بتقيُّد منظومة اإلنتاج 

الفالحي التونيس وتقلّص هامش العمل من أجل رسم سياسات بديلة تساهم يف تحسني أوضاع هذا القطاع اإلنتاجي 

مداخل للسيادة الغذائية في تونس
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.ترتبط مسألة التأسيس لبديل زراعي يف تونس بأحد املبادئ األساسية ملفهوم السيادة الغذائية، أال وهو حرية القرار 

واالختيار وصياغة سياسات فالحية بديلة تتامىش ومجمل الخصوصيات املحلية.

نعود بعد ذلك إىل إشكالية التفكُّك االجتامعي للقطاع الفالحي الذي يتواصل منذ حقبة االستعامر بعد أن فشلت 

مجمل محاوالت إعادة الهيكلة التي قامت بها الدولة التونسية. ففي هذا الصدد، تُعترب قضية تنظيم فئة الفالحني 

مسألة محوريّة ألنها متثّل رشطًا أساسيًا لتثبيت أّي توازن يف القوى لصالح مرشوع السيادة الغذائية وانتصاًرا ملبادئه 

العامة.

أخريًا، سريكّز الجزء األخري من الخامتة عىل آفاق هذا العمل، ونعني بذلك إجابة مجموعة العمل عىل السؤال الذي 

كان منطلقا أساسيا: كيفية التعامل مع مسألة السيادة الغذائية يف تونس. كام سنتعرض لبعض املواضيع واملحاور التي 

ميثل التطرق إليها رضوريا لفهٍم أفضل لطبيعة رهانات القطاع الفالحي ولنضاٍل أنجع وأقدر عىل تطوير أوضاع فئة 

الفالحني والفالحات.

تقيُّد منظومة اإلنتاج الفالحي  

إن السياسات الفالحية املعمول بها يف تونس حاليا هي امتداٌد للسياسات التي انتهجها االستعامر الفرنيس. اذ تعتمد 

نفس اآلليات املرتكزة عىل نفس املنطق-الهدف أي استخراج القيمة املضافة ونقلها يف اتجاه البحر، يف شكل مداخيل 

استعامرية قبل عام 1956، ثّم يف شكل صادرات مبارشة بعد ذلك التاريخ. تحت يافطة مشاريع »التقسيم العاملي 

للعمل« والتجارة الدولية واألمن الغذايئ، استعاضت الدولة عن املستعِمرين املبارشين بفاعلني خواص محلّيني حظوا 

بالدعم والتشجيع. يظهر ذلك من خالل مجمل السياسات املُتوّخاة يف إدارة العقار الدويل الفالحي وبرامج الترصّف يف 

املياه وسياسات التشجيع والتحفيز عىل االستثامر الفالحي. حّدد التوّجه التصديري نحو السوق الفرنسية عىل مدار 

أكرث من قرن املالمح الهيكلية ملنظومة اإلنتاج الفالحي يف تونس من خالل التأثري يف جميع العوامل املتعلقة بوظيفة 

االنتاج الزراعي، وهو ما سنحاول تلخيصه يف هذا الجزء.

إن عامل ملكية األرض محدد يف هيكلة القطاع الفالحي. يف تونس، تّم تحويل الجزء األكرب من ملكية األرايض التي تم 

االستيالء عليها خالل الحقبة االستعامرية، بأشكال قانونية مختلفة، إىل جهاز الدولة غداة االستقالل. يضاف إىل ذلك 

إرث من التداعيات السلبية عىل وضعية فئة الفالحني االجتامعية واالقتصادية وتعقيدات ترشيعية ال ميكن تجاوزها 

يعترب مهوال مقارنة  والذي  الدولية  الفالحية  األرايض  االسرتاتيجي من  املخزون  االشرتاكية. هذا  باألرايض  يتعلق  فيام 

بجملة االرايض الصالحة للزراعة والذي يضّم املساحات األكرث إنتاجية، بقي تحت طائلة ترصف الدولة، ومل يُرّد إىل 

أصحابه الرشعيّني من الفاّلحني وسكان األرياف التونسية. ماّم ساهم يف حرمان املجال الريفي من مورد األرض: األداة 

الِفالحية من ضمن العنارص األكرث تأثريا يف منظومة االنتاج  الرئيسية لإلنتاج. لذلك ميكن أن نعترب امللكية العقارية 

الفالحي الحايل.

حاولت الدولة التونسية خالل ستينيات القرن املايض استعامل جزء من أراضيها لتنظيم صغار الفالحني والغري مالكني 

املقّربني  تباعا من نظام بورقيبة ونظام بن عيل لكسب والءات ومكافئة  أُستخدم  لألرض، لكن أغلب هذا املخزون 

وتوسيع دائرة النفوذ والسلطة وقد رافق إقرار التخيّل عن الوحدات التعاضدية لالنتاج الفالحي عملية »سطو عىل 
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األرايض الفالحية الدولية1«. الحصيلة أن هذا املخزون العقاري بدأ بالتقهقر عرب قرارات التخيّل والبيع والكراء عىل 

مدى طويل لفائدة املستثمرين الخواص الذين ال ميتُّون يف غالبيتهم بصلة ال إىل القطاع الفالحي وال لعموم الفاّلحني.

عىل املستوى االجتامعي والثقايف، يبقى املخزون العقاري الدْويل اىل يومنا هذا موضوع احتجاج شعبي ومجتمعي. وقد 

برز ذلك خالل الفرتات األوىل الندالع املسار الثوري عندما حاولت عديد الحركات االجتامعية اسرتجاع األرايض الدولية 

والتي تعترب تجربة جمنة أكرثها نضجا وتقدًما. فباإلضافة اىل سوء الترصف يف املوارد العقارية، مل تنتهج الدولة بعد ذلك 

أية سياسات قد تخفف من مظلمة انتزاع األرض أو تعويض خسائر سكان الريف، بل كانت مجمل السياسات الفالحية 

واملالية والتجارية موجهة نحو مزيد إفقار املجال الريفي ومزيد تهميشه. تجدر اإلشارة إىل أن املخزون العقاري الخاص 

بالفالحني يقترص اليوم تقريبا عىل األرايض الزراعية متوسطة الجودة وهي مجزأة ومشتتة وغالبا ما يكون مصريها 

التفويت فيها وبالتايل فقدانها لدورها االجتامعي واالقتصادي.

املُتاح  األرايض  تلك  فهي  الدراسة،  هذه  يف  إليها  التطرق  لألسف  يتّم  مل  والتي  االشرتاكية،  باألرايض  يتعلق  فيام  أّما 

استغاللها يف األصل من الرتكيبات القبلية، وقد ظّلت عالقة يف وضع قانوين - سيايس مينع اندماجها يف دورة اإلنتاج 

خصوصا وأنّها خاضعة لوصاية »مجالس الترصف« الوهميّة، حيث يتم حّل إشكاليات متلّكها وخصخصتها شيئًا فشيئًا 

يف إطار املسار الطبيعي ملزيد تشتيت امللكيات العقارية الفالحية.

به  ينتفع  مهم  عقاري  مخزون  عىل  الدولة  بسيطرة  تتميز  تونس  يف  الفالحية  امللكية  تركيبة  أن  سبق  ماّم  يتبنّي 

املستثمرون واملقّربون من دوائر الحكم، أي فئات غريبة عن النشاط الفالحي واملجال الريفي عموًما، يف حني يتعرض 

املخزون العقاري الخاص بفئة الفالحني للمزيد من مسارات تشتيته والتفريط التدريجي فيه. يساهم هذا التوزيع 

للملكية العقارية الفالحية يف تحويل القيمة املضافة خارج املجال الريفي ألّن الخصاصة وظروف اإلنتاج الصعبة التي 

فُرضت عىل الفالحني جعلت منهم لقمة سائغة يف مواجهة مطامع كبار املضاربني عىل اختالف تركيباتهم. فريى الفالح 

منتوجاته تسوق بقيمة مضافة مهولة، مل يجني منها سوى الفتات بعد أن تضاعفت قيمتها مرارا يف سريورة تجمع بني 

السامرسة واملصانع واملصدرين وصوال اىل مرافئ مرسيليا... بالتوازي مع ذلك تتمتّع رشكات اإلحياء والتنمية الفالحية 

واملستثمرون يف الفالحة األحادية، املدعومون من الدولة، والذين يتمتعون بإمكانيات استغالل أفضل لألرايض، بالريْع 

الفالحي دون أيّة حواجز قد تحول دون استغاللهم لجملة املوارد أو الحفاظ عليها.  

إذا كان تشخيص تركيبة امللكية الفالحية ووسائل النفاذ لألرض عامال أساسيا لتمثّل منظومة اإلنتاج الفالحي يف تونس، 

البنى التحتية لتجميع وضّخ وتوزيع املياه متثّل رشطا إضافيا ومحددا يف توصيفها. كام بينا يف املقاالت  فإّن شبكة 

السابقة، فإن اسرتاتيجيا الترصف يف املوارد املائية مقيّدة بسياسة التصدير وأسواقها. يربز هذا االرتباط الوثيق من خالل 

مخطط تجميع وتحويل مياه األمطار ومن خالل البنية التحتية للرّي وكذلك من خالل التطور الفوضوي لآلبار الخاصة. 

فبينام تعاين الفالحة املعاشية من تجفف اآلبار االرتوازية ومتلحها، يتضاعف نسق حفر اآلبار يف ضيعات املستثمرين.

االنتاج  تغرّيات جذرية عىل خارطة  أساسيا يف إحداث  الفرنيس دورا  االستعامر  الذي مارسه  الزراعي  للتخصص  كان 

الفالحي يف تونس حيث عرفت تركيز الغراسات أحادية من قوارص وعنب يف الوطن القبيل وزيتون يف الوسط والجنوب 

ومتور عىل تخوم الصحراء. منذ ذلك الحني، أصبحت تعبئة املياه السطحية والباطنية عىل حد السواء هادفة اىل توسيع 

مساحات هذه الغراسات املكثفة والرفع من انتاجيتها. فواكب هذا التخّصص الجهوي تطورا واسعا للبنى التحتية وذلك 

1 Elloumi M. ; Les terres domaniales en Tunisie. Histoire d’une appropriation par les pouvoirs publics ; Études 
rurales 192: 43–60 ; 2013.
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عرب إرساء مشاريع كربى ُمَموَّلة من املؤسسات املالية ووكاالت التعاون الدويل األجنبية، وبحوافز وتشجيعات مكلفة 

للدولة عىل حساب دافعي الرضائب التونسيني. كان لتطور البنى التحتية الخاصة باملوارد املائية أن يكون عامال ذو 

تداعيات إيجابية عىل القطاع وعىل الفالحني عموما، لوال أنه مل يساهم يف النهاية إال بتحويل املوارد املائية إىل مياه 

افرتاضية.

ورثنا إًذا منظومة للترصف يف املياه مقيدة مبنوال إنتاج فالحي يتّسبب يف تفقري الفالحني وغري ذي جدوى إنتاجية 

أنه  كام  محلّيا  املستهلََكة  املنتجات  للتصدير عىل حساب  ة  املعدَّ املنتَجات  املنوال عىل  يرتكز هذا  للدولة.  بالنسبة 

يساهم يف مضاعفة الفوارق عىل مستوى حّق النفاذ اىل املاء، ال فقط عرب توجيه املوارد يف حّد ذاتها إىل الساحل بل 

أيضا بتسهيل تحويل القيمة املضافة من الوسط الريفي إىل املدن الساحلية. يف بلد يشكو اإلجهاد املايئ ويهدده شح 

املوارد كواحدة من أبرز املخاطر املناخية، يُشّكل هذا النظام املايئ الفاشل وغري العادل عائقا حقيقيا أمام تنمية الفالحة 

التونسية وإمكانيات تأقلمها مع التغرّيات املناخية، وخصوصا تلك املاَمرسة من طرف صغار ومتوسطي الفالحني.

ميثل املناخ بالنسبة لالنتاج الفالحي عنرصا شامال ونظاميا، أي أنه يؤثر يف كامل محددات االنتاج وبشكل دائم ويحّدد 

طبيعة الخارطة الفالحية وخطوطها العريضة ويؤثّر كذلك بصفة متواصلة عىل مجمل النشاط الفالحي. أما يف إطار 

السياسات الليربالية فهو يحتّل مكانة محورية حيث يصنف ضمن مقاربة »االمتيازات املقارنة«. يف الحقبة االستعامرية 

تحّددت الخيارات الزراعية تناسبا مع احتياجات السوق الفرنسية من جهة ومع الخصوصيات املناخية املحلية من جهة 

أخرى. قد يرى البعض يف هذا التميش انسجاما مع البيئة، حيث أنه يحاول مالمئة االنتاج للمعطيات الطبيعية، غري 

أن التأقلم مع مناخ شامل إفريقيا يقتيض عديد الرشوط منها: تنوع االنتاج والتكامل بني مختلف األنشطة الفالحيّة 

يف نظام يؤّمن االكتفاء الغذايئ ويضمن تنّوعا يف املداخيل واقتصادا يف املاء ومن خالل القدرة عىل مجابهة العوامل 

املناخية وعىل التأقلم مع التغريات التي قد تطرأ عليها. فالخارطة الفالحية التقليدية، عىل تقيّدها مبناخ شبه جاف إىل 

جاف، فهي فائقة التنوع، إذ تجمع بني أنشطة فالحية مختلفة )تربية املاشية، غراسة األشجار املثمرة، زراعة الحبوب 

والخرضوات( وبني أنشطة أخرى مرتبطة بالخصوصيات الطبيعية كالصيد البحري واستغالل الرثوات الغابية.

باملقابل، تقاس نجاعة الفالحة التصديرية مبردودية الهكتار مبا يدفع نحو تكثيف الزراعة يف أفق مضاعفة املرابيح. 

فاملستثمرون تستهويهم نظم االنتاج األحادية املكثفة، خاصة وأنها تحىض بتشجيعات عديدة من قبل الدولة والبنوك. 

األمر الذي جعل هذه األمناط اإلنتاجية متثل التوجه األبرز لقاعدة االستثامر يف القطاع الفالحي.

لكن من الواضح أن أمناط االنتاج األحادية املكثفة تتعارض مع املقاربات البيئية املستدامة يف شامل إفريقيا، خاّصة وأّن 

املنظومات البيئية االصطناعية فاقدة للمناعة ومستهلكة للكثري من األسمدة واملبيدات واملياه. غري أن تشجيع الفالحة 

ة للتصدير استقطب االستثامرات املبارشة يف القطاع الفالحي فتمركزت تلقائيا بحثا عن الربح مبناطق االنتاج أين  املُعدَّ

تتواجد األرايض الخصبة واليد العاملة الرخيصة وأين تتوفر إمكانيات استغالل املياه، بصفة قانونية أو غري قانونية.

نتيجَة لذلك تكاثرت مثال غراسات الزياتني يف جهتْي باجة وجندوبة املختّصتنْي تاريخيا يف إنتاج الحبوب، كام بلغت 

غراسات القوارص جهة القريوان )ذات املناخ الجاّف والحاّر(، وكذلك تنامت الزراعات املحميّة يف جهة الرقاب )سيدي 

بوزيد( وبلغ األمر حّد إنتاج الزهور بجهة تطاوين، وهي من أكرث املناطق التونسية جفافا...

تَُعدُّ هذه الظواهر التي ميكن وصفها بالتشّوهات الطارئة عىل خارطة االنتاج الفالحي نتيجة للسباق املجنون نحو 

التصدير بغاية تغطية العجز الحاصل يف امليزان الغذايئ. عجٌز ارتفع بسبب التخيّل عن زراعة الحبوب وتربية املاشية 
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وتقهقر الفالحة املعيشية. كام متثل هذه الظاهرة دليال واضحا عىل انحراف منظومة اإلنتاج وال عقالنيتها وظهور هكذا 

تشّوهات يبنّي من ناحية، مدى خطر هذه األمناط املستنزفة عىل البيئة ومن ناحية أخرى، حّدة الضغط املتواصل الذي 

تسلّطه عىل موارد الريف والفالحني.

السقوية،  املناطق  عىل  الزياتني  غابات  زحف  أيضا  نجد  الفالحي  االنتاج  خارطة  عىل  طرأت  التي  التشوهات  ومن 

فالغراسات التقليدية للزياتني عادة ما تكون بعلية وتعتمد أساسا عىل التساقطات املطرية، لكنها اليوم تتحول لزراعة 

سقوية لتزاحم الزراعات األخرى عىل األرايض املروية والتي ال متثِّل سوى 9% من املساحة الجملية القابلة للزراعة. إن 

زحف غراسات الزيتون عىل املناطق السقوية ميثل استنزافا للموارد الطبيعية وسطوا عىل البنى التحتية املعّدة إلنتاج 

مواد فالحية استهالكية أخرى، كالحبوب والبقول والخرضاوات وكذلك األعالف. إن تحويل اإلمكانيات اإلنتاجية لصالح 

غراسات الزيتون، يشجع عىل تحويل املوارد املائية إىل مياه افرتاضية تأخذ شكل زيت الزيتون نهاية، وهو ما من شأنه 

هة للسوق املحلية. أن يُحدث اضطرابات عىل باقي املنظومات اإلنتاجية املوجَّ

مل تُعد خارطة االنتاج الفالحي يف تونس خاضعة للرضورات املناخية واالقتصادية واالجتامعية ولرشوط السيادة الوطنية، 

بل أضحت خاضعة لرشوط السوق األوروبية ومتطلبات هذا الرشيك التجاري الحرصي تقريبا. ويرافق تقيّد الخارطة 

الفالحية بالسوق األوروبية تغرّي يف أمناط االنتاج يجّر املنتجني إىل مزيد استعامل املدخالت والتقنيات الفالحية الواردة 

رة استنادا ملقولة األمن الغذايئ دور يف  من أوروبا. وهذا يبني أنه، بطريقة غري مبارشة، كان لتشجيع إنتاج املواد املصدَّ

تغري أمناط االنتاج وارتفاع كلفة االنتاج يف تونس ويف تعميق التبعية لألسواق العاملية.

التجارية  املنظومة  تجعله رهني  التي   العوامل  التونيس عىل عديد  الفالحي  االنتاج  نظام  يتوفر  الحالية،  يف صيغته 

رة للفالحة املعيشية، تلك التي تنتج لالستهالك املحيل. وللخروج من وضعية التقيّد هذه واسرتجاع أسس سيادة  املدمِّ

التأسيس  نحو  الخطوات  بأوىل  بأنفسهم  والقيام  حقوقهم  عن  للدفاع  التجّند  الفالحني  عىل  وجب  وطنية،  غذائية 

ملنوال زراعي بديل. وهو ما يتطلب بالرضورة أن تنظم صفوفهم للتصّدي مليكانيزمات سلب القيمة املضافة والعمل 

عىل إعادة ضخ املرابيح الفالحية داخل املجال الريفي. ويف هذا السياق مثلت تجربة جمنة )والية قبيل( درسا ميكن 

املتأتية من نشاط الضيعة يف تنمية  االستئناس به، حيث أنه باسرتجاع األرايض وإعادة تنظيم اإلنتاج وضّخ األرباح 

الجهة، حضيت التجربة بدعم حاضنة شعبية كانت كفيلة بحاميتها وضامن تواصلها.

يف تفكُك املجتمع الريفي  

إن املزارعني ومرب املاشية والصيادين واملستغلني للرثوات الغابية ومجمل الريفيني املنتجني للغذاء اعتامدا عىل ثروات 

حية وموارد طبيعية والذين نطلق عليهم يف هذه الدراسة مصطلح »فئة الفالحني« هي، من منظور مفهوم السيادة 

الغذائية، الفاعل الرئييس يف عمليات إنتاج الغذاء. ومن املرشوع أن تتمتع هذه الفئة بحق النفاذ اىل مختلف الرثوات 

الطبيعية وكذلك الحّق يف تحديد أسعار منتوجاتها. فمن خالل توفريها ألساسيات االستهالك املحيل ومامرستها لألمناط 

املعيشية، متثّل بذلك القاعدة األساسية التي ينبني عليها مرشوع السيادة الغذائية والركيزة املحورية التي تكفل حق 

الشعوب يف تغذية صّحية وكافية ومنسجمة مع مجمل الخصوصيات املناخية والثقافية.

يف تونس، عرف الجسم االجتامعي الريفي املتكون أساسا من فئة الفالحني اضطرابات وتغرّيات عنيفة منذ االستعامر 

اىل  أّدى  الذي  األمر  بينها  التكامل  عنرص  تدمري  عىل  وعملت  والثقافية  واالجتامعية  االقتصادية  تركيباته  استهدفت 
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تفككها كفئة سوسيو-اقتصادية متآزرة وذات مصلحة مشرتكة.

الفضاء  ترتيب  املزارعني وإعادة  اليوم من محاوالت لجمع شتات  اىل  االستقالل  التونسية منذ  الدولة  به  وما قامت 

الريفي مل تحىض بالنجاح، إذ أنّها كانت منخرطة يف مقاربة الرتفيع يف االنتاج واإلنتاجية فتحاول طورا معالجة إشكالية 

التشتت العقاري وتارة أخرى من خالل فرض آليات تنظم تعاونية للتخفيض من كلفة االنتاج. اذ مل يكن التوجه العام 

قاضيا بالتأسيس ملنظومة اقتصادية واجتامعية بديلة يستعيد من خاللها الوسط الريفي توازنه ويبني بذلك عالقات 

متوازنة مع املدن. يف مقابل ذلك، كان إلحداث هذه الهياكل التنظيمية املصطنعة أثار جانبية مهمة عىل فئة الفالحني: 

كاستئصال القيمة املضافة التي يخلقها النشاط الفالحي )مثال التعاضديات(، أو إعفاء الدولة من مسؤولياتها تجاه 

سكان الريف )مثال مجامع التنمية(، أو خلق عالقات تبعية للسلطة )مثال التعاونيات(.

التونسية من جهة توفريها  إنتاجي مكانة مركزية يف املعادلة االقتصادية  من ناحية أخرى، إذا كان للفالحة كقطاع 

العكس من ذلك  تعاين تهميشا وإقصاء ممنهجا عن املشهد  الفالحني عىل  البالد، فإن فئة  لجزء هام من صادرات 

السيايس العام، حيث يحتكر املستثمرون وكبار املالكني العقاريني متثيلية القطاع الفالحي وخاّصة املصّدرين منهم، 

وهي مجموعات ذات مصالح مناقضة لتطلعات املجتمعات الريفية. كان من شأن مسارات اإلقصاء والتغييب إضفاء 

صعوبات إضافية يف مستوى ممكنات تنظم صغار ومتوسطي الفالحني من أجل الدفاع عن حقوقهم املادية و املعنوية 

إضافة اىل ضامن استدامة أمناط إنتاجهم.

تهتّم  التي  الهياكل  من  العديد  تواجد  الفالحني  بعامل  احتكاكها  العمل من خالل  الصدد، الحظت مجموعة  يف هذا 

بشؤون القطاع الفالحي من مجامع تنمية ورشكات تعاونية ومنظامت نقابية وجمعيات وغريها وهي تكّون بذلك 

شبكة كثيفة نسبيا تغطي كامل املجال الريفي إاّل أنّها ال تتفاعل مبا يكفي مع املجتمع الريفي مبا ميكنه من آليات 

واسرتاتيجيات كفيلة للتأثري يف موازين القوى املفروضة حاليا.

عديدة هي العوامل التي ساهمت يف التفّكك االجتامعي الذي تعرضت له فئات الفالحني ولعل أهمها ما يتمثل يف 

وإفقار  تهميش  سياسات  من  القرن  يفوق  ما  يعانيها هؤالء جراء  التي  الكارثية  واالقتصادية  االجتامعية  الوضعيات 

ممنهجة. فاملجال الريفي عموما هو مجال منيس و مغيب من آليات وبرامج التنمية ومحروم من املشاريع العمومية 

ويرزح تحت وطأة التداين والتبعية ومهددا من السياسات القمعية التي تستهدفه الخ...

ياُلَحظ تفّكك املجتمع الريفي أيضا من خالل تأنّث وتهرّم القطاع. فقوة العمل مكونة أساسا من عامالت فالحيات 

إجراءات وقائية، يف  أية  اجتامعية ودون  تغطية  إنسانية، دون  يعملن يف ظروف ال  »بالهشاشة«،  تتسم وضعيّاتهن 

العمومية  الوظيفة  التشغيل يف  العمل حول  النضاالت االجتامعية للشباب والعاطلني عن  الذي تتمحور فيه  الوقت 

والصناعات اإلستخراجية. فالريف يف عالقته املضطربة مع السلطة، ال يضع يف محور الرصاع قضايا الفالحة والفالحات 

والفالحني. 

تجد فئة الفالحني صعوبة يف تعريف نفسها ويف تحديد هويتها كوحدة اجتامعية سياسية اقتصادية معنية بالتغيري، 

فعموما يبدو لها التغيري غري وارد. إضافة اىل ذلك، ال يعترب الفالحون أنفسهم عنرصا أساسيا يف تحقيق هذا التغيري، 

فيغلب التسليم باألمر الواقع يف صفوفهم.
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آفاق البحث، مسألة السيادة الغذائية يف تونس  

بالنسبة ملجموعة العمل، كانت هذه الدراسة مبثابة تهيئة لألرض يف استعارة من »القاموس الفالحي«، هدفها 	 

بلورة محاور البحث والعمل من أجل الدفع مبرشوع السيادة الغذائية يف تونس. نحوصلها هنا يف ثالث محاور: 

االنتاج  نظام  حول  املتداولة  واملسلاّمت  الفكرية  املرتكزات  يف  النظر  إعادة  وجب  إذ  املسلاّمت،  مسائلة  أوال، 

الزراعي والتجارة باملواد الفالحية فمن املؤكد اليوم أن مسائلتها من زاوية إنعكاساتها عىل فئة الفالحني مسألة 

عاجلة وذات أهمية. ثانيا، ظواهر للتحليل وهي جملة من الظواهر البارزة التي تؤثر يف القطاع الفالحي واملجال 

الريفي والتي تّم استبعادها من هذا البحث لتكون محاور أعامل مستقبلية. وأخريا، ميكانيزمات للتفكيك والتي 

وجب إيالءها اهتامما خاصا حيث أنها متثل األدوات الفعلية لتفقري فئات الفالحني واملجال الريفي عموما ومن 

مثة العمل عىل بلورة رؤية بديلة للفالحة التونسية.

مساءلة املسلاّمت  .1

غالبا ما يروج ملوضوع ملكية الدولة للمخزون العقاري الفالحي عىل أنه أمٌر رشعٌي ومقيٌض ال ميكن الرتاجع عنه، 	 

وهي قناعة راسخة قل من يشكك فيها. غري أن عديد األصوات تتعاىل اليوم من واقع الحراك االجتامعي لتطعن 

يف هذه املسلاّمت وتطالب بحّق النفاذ لألرايض الدولية. وهو ما يدفع للتساؤل عن مدى رشعية استحواذ الدولة 

عىل األرض، أفال ميثّل استغالل األرض الوظيفة االجتامعية األساسية للفالح؟

من املهم أيضا التطرق إىل مسألة شكل ملكية العقار الفالحي وربطها مبعضلة التشتت العقاري. اذ مثّل حق 	 

االنتفاع الجامعي باألرض حتى حقبة االستعامر مامرسة شائعة قامئة عىل رشعية حق النفاذ لألرض، ال عىل امللكية 

الخاّصة املطلقة. كانت املجتمعات الريفية حسب مجاالتها الجغرافية وموروثها املامرسايت، تتمتع بحق الولوج إىل 

مختلف املوارد )كاألرض والبذور واملياه واملراعي والغابات والبحريات....( ملامرسة أنشطة معيشية متنوعة، هذا 

بالرغم من تِرحالها املتواصل حيث أن الترصف يف امللك الجامعي كان يستجيب إىل منطق تقاسم املنافع حفاظا 

عليه من التجزؤ والتشتت. علينا اليوم أن نساءل مفهوم امللكية الخاصة املطلقة وأن نبحث عن أشكال بديلة 

الظروف  إذا مل تحىض بجملة من  التشتت  الخاصة مآلها  إليها. فامللكية  الفالحني  نفاذ  الستغالل األرض وضامن 

العقار  امللكية إىل قضية اإلرث يف  التساؤالت حول مسألة  بالحفاظ عليها. كام تحيلنا هذه  الكفيلة  املوضوعية 

الفالحي وقضايا أرايض الدولة واألرايض االشرتاكية، كام يطرح سؤال مركزي عن طبيعة العالقة التي وجب التأسيس 

لها لربط امللكية الخاصة بالترصف الجامعي.

املعادالت 	  ترتكز  ما  فعادة  القطاع  أداء  قياس  بكيفية  املتعلقة  تلك  أيضا  نجد  تونس  املتبناة يف  املسلامت  من 

حول رضورات الرتفيع يف اإلنتاجية وتحسني ربحية النشاط الفالحي. واإلنتاجية غالبا ما تقاس مبردودية الهكتار 

الواحد، أما الربحية فبمقارنة قيمة األرباح بقيمة االستثامر، وبهذا يختزل أداء القطاع يف قيمة الريع الذي يدرّه. 

الوطني  االقتصاد  املعيشيّة يف  للفالحة  الفعلية  املساهمة  والنامذج تخفي  املسلامت  أن مثل هذه  الواضح  من 

والتي ميكن قياسها بأكرث واقعية و موضوعية عند التمعن يف مؤرشات بديلة منها عدد مواطن الشغل املحدثة 

بطبيعة  الفالحي  النشاط  أداء  قياس  األسلم  أفليس من  الفالحي.  النشاط  املرتتبة عن  االجتامعية  واالنعكاسات 

الديناميكية املحلية التي يحدثها؟ وهنا يجب التفكري يف وحدات القياس املعتَمدة واملفاهيم األساسية التي يجب 

االستناد إليها يف تقييم أداء القطاع والتفكري يف رشوط دميومته.
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ظواهر للتحليل  .2

اخرتنا تحديد مجال دراستنا يف جهات متثل فيها الفالحة النشاط الرئييس، وهذا حال كل من جهات باجة وسيدي 	 

بوزيد، وكذلك الوطن القبيل ونفزاوة منذ تراجع األنشطة السياحية. يف مقابل ذلك يتعرض النشاط الفالحي يف 

محورها  منافسة  العقارية،  واألنشطة  اإلستخراجية  الصناعات  قطاعات  من  منافسة رشسة  إىل  أخرى  مناطق 

الرئييس املوارد املائية والعقارية. وقد أدرجت مجوعة العمل ظاهرة التمّدد العمراين والصناعي يف برنامج أبحاثها 

القادمة يف كل من جهات قفصة وقابس ومدنني وتونس الكربى. لكن عديد املناطق األخرى تبقى مجاال حيويا 

للدراسة والبحث خاصة تلك التي بُرمجت فيها مشاريع مناجم فسفاط )توزر وسيدي بوزيد والكاف( أو الستخراج 

الغاز الصخري )قبيل وتطاوين والقريوان( أو ملشاريع عقارية عمالقة )بنزرت واملهدية(.

مل تُتَح لنا يف هذا العمل فرصة التطرّق إىل متويل االستثامر العمومي يف الفالحة ودور التداين يف تحديد السياسات 	 

الزراعية املامرسة يف البالد التونسية. وللتذكري فإّن الديون كانت سالح االستعامر االبرز و ركيزته االساسية وأنّه ومن 

مثة، والسرتجاع أراضيها، اضطرت الدولة التونسية غداة االستقالل لالقرتاض مجددا من الدولة الفرنسية السرتجاع 

االقرتاض  مسارات  يف  انخراطها  ذلك  بعد  وواصلت  عليها.  استولوا  قد  املستعمرون  كان  التي  الفالحية  األرايض 

املرشوط لتمويل مختلف املشاريع و »اإلصالحات«، مثل برنامج اإلصالح الهيكيل يف القطاع الفالحي. وعليه فإّن 

التوجهات  املالية ميكن أن تساعد يف تقييم األوضاع وتوضيح  الديون والسياسات  التدقيق االجتامعي يف  مهمة 

املستقبلية.

ميكانيزمات للتفكيك  .3

أبرزت اللقاءات والحوارات التي جمعتنا بالفالحني ومبمثلني عن مختلف هياكل القطاع تعدد ميكانيزمات اإلفقار 	 

وسلب -أو استئصال- فائض القيمة الذي تنتجه الفالحة. يبنّي املشهد العام يف مجمله ارتفاع تكلفة اإلنتاج وركود 

أسعار البيع، األمر الذي ينعكس عىل مداخيل الفالح بالتقليص من هامش أرباحه. ويعزى ارتفاع تكلفة االنتاج 

هنا  األمر  ويتعلق  مستورَدة.  تكون  ما  غالبًا  وأنها  خاصة  أسعارها  وارتفاع  الفالحية  املدخالت  تعدد  إىل  أساسا 

بالبذور واملشاتل واملواد الكيميائية املختلفة والعالجات واملعّدات عىل اختالف أنواعها )الناموسيات، املضخات، 

امليكانيك وإلخ...(. يف هذا السياق، يَُعدُّ مثال استبدال البذور املحلّية بأخرى مستورَدة من أعنف اسرتاتيجيات 

التفقري، حيث أن الفالح يحرم من االنتفاع بامللك العام املتمثل يف اإلرث الجيني املحيل ليكون مضطرا لالعتامد 

الفالحني من جراء هذه  فئة  تكبدتها  التي  الصافية  الخسائر  قيمة  مثال يف  نفكر  أن  ولنا  التجارية،  البذور  عىل 

البذور الهجينة واملستوردة يف تغيري أمناط اإلنتاج أو يف زيادة حجم الواردات؟  التوجهات؟ وما مدى مساهمة 

من ناحية أخرى، وجب التذكري بأن سوق املدخالت الفالحية أضحى أهمَّ مقرٍض للفاّلح، وهذا ما ينبئ بتواجد 

ميكانيزمات أخرى الستئصال القيمة املضافة الفالحية من املزارعني وهو ما يستحق الدرس أيضا.

وتَُعدُّ سياسة تحديد أسعار املواد الفالحية التي تعتمدها تونس منذ الستينات مواكبة لسياسة األجور املنخفضة 	 

تتجىل  نفسها  املنخفضة  األجور  سياسة  أن  بل  الفالحني.  وإفقار  القيمة  فائض  استئصال  ميكانيزمات  أهّم  من 

بوضوح من خالل مقارنة قيمة العمل الفالحي بقيمة العمل يف القطاعات األخرى )األجر األدىن الفالحي املضمون 

ال يتجاوز 14.560 دينارا يف حني أّن األجر األدىن الصناعي املضمون يرتاوح بني 17,853 و21.424 دينار يف اليوم(. 

تستحق هذه التوجهات اليوم تقيياًم جّديا نظرا آلثارها الكارثية عىل إنتاج املواد االستهالكية األّولية )قمح، لحوم 
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وبيض...(، وبالتايل عىل امليزان التجاري وأيضا عىل مستوى العيش يف الريف والتوازن بني الجهات.

يبدو من الرضوري أيضا االنكباب عىل رصد وتحليل مسالك توزيع املنتجات الغذائية وتسويقها محليا وعامليا. إذ 	 

كشفت املالحظات امليدانية )من خالل لقاء املنتجني والوسطاء والتّجار( أن شبكات التوزيع غالبا ما تكون خاضعة 

ملنطق الفساد واملضاربة وتنترش فيها املامرسات املافيوزية. فكثريا ما يكون الفالح املتداين عند بلوغ موعد جني 

صابته مضطرا لبيعها بأسعار تُفرض عليه وال سلطة له يف تحديدها، خاصة يف غياب إمكانيات التخزين أو التصبري. 

وكنا قد عايّنا عديد الحاالت التي اضطر فيها الفالح للبيع بأسعار تقل عن قيمة الكلفة أو العزوف أصال عن جمع 

املحاصيله.

إن املديونية املفرَطة التي تثقل كاهل صغار ومتوسطي الفالحني تربز من ضمن امليكانيزمات التي وجب دراستها 	 

خاصة وأنها مل تعد تنحرص يف مستوى القروض البنكية، من البنك الفالحي الوطني مثال، بل باتت تتّخذ أشكاال 

آليتان جديدتان  الذيْن ميثالن  الصغرى  القروض  أو وكاالت  الفالحية  املدخالت  تجار  االقرتاض من  جديدة مثل 

لتعويض الدولة يف متويل النشاط الفالحي ومزيد استالب صغار ومتوسطي الفالحني.

رؤية بديلة للتطوير  .4

سمحت لنا منهجيتنا إبراز ثالثة أمناط متقاربة الستئصال فائض القيمة من الفالحني ومزيد إفقارهم، وذلك:

عرب الزراعة الريعيّة التي تضغط عىل موارد الريف والفالحة املعيشية	 

عرب مسالك التوزيع والتسويق التي تستأصل القيمة املضافة وتقيض عىل هامش ربح املنتجني	 

عرب توجيه االنتاج نحو التصدير الذي تصاحبه عديد االكراهات املتعلقة باملوارد واملدخالت والتمويل واملسالك...	 

تندمج هذه األمناط الثالثة يف منظومة متكاملة قوامها املعامالت غري املتكافئة بني الريف ومحيطه لتحول دون إمكانية 

أي فعل تراكمي للرثوة داخل الوسط الريفي ولدى فئة الفالحني. فالسياسات املنتَهجة منذ االستقالل مل تساهم سوى 

يف مزيد إخضاع قوى اإلنتاج الفالحي ملنطق األسواق ورؤوس األموال ومجمل سالبي عرق الفالح.

تحتاج فالحتنا إىل مقاربة بديلة تسند فئة الفالحني يف سبل تنظّمها الذايت وترافقها لتحديد أولوية مصالحها بكل وضوح 

ومن مثة إمكانيات للدفاع عنها والنضال لتحقيقها. أال ميثل رشط تحرر الفالحني والفالحات مبدأ أساسيا من مبادئ 

السيادة الغذائية؟ تسليام بهذا املبدأ اختارت مجموعة العمل منهجية البحث والعمل وقامت يف خطوة أوىل باختبارها 

يف أربعة جهات، محاِولًة من خالل ذلك رسم املالمح العامة لواقع القطاع ويأيت هذا التقرير كحوصلة عامة ملا توصلنا 

إليه أثناء احتكاكنا بعامل الفالحة بصفتنا مناضلني من أجل مرشوع السيادة الغذائية وسيستمر تبعا لذلك انخراطنا يف 

العمل امليداين من أجل دعم الفالحني يف كفاحهم املصريي اليومي. غري أن مثل هذه التحديات تحتاج جهودا جبارة 

وتتطلّب مساهمة عديد القوى والكفاءات التي تفكر وتعمل من أجل فهم أفضل لواقع القطاع الفالحي و من مثة 

تحديد املداخل اإلسرتاتيجية لبدايات تجسيد مرشوع السيادة الغذائية يف تونس.

والتسويق  االنتاج  منظومة  واقع  متثّل  العمل عىل  علينا  تونس،  الغذائية يف  السيادة  أفضل ملوضوع  أجل طرح  من 

والتوزيع ككل متكامل، وتحديد امليكانيزمات التي تسريها والبحث يف سبل تغيريها. وكّل مساهمة عىل تواضعها ال 

ميكن لها اال أن تساهم يف مزيد تفكيك عدة إشكاليات أخرى وهو ما من شانه أن يحسن قاعدة متثلنا للواقع و بالتايل 

استنتاج البدائل املمكنة عنه.



170

نقاش مع الفالحني مبنطقة املنصورة - قبيل.

وجب يف الختام التنويه لكون مساهمتنا املتواضعة التي نحن بصددها قد تكون تجاوزت الحدود املعتادة للبحوث، 

كام أنها ال تلتزم مبقولة الحياد األكادميي الذي يخفي يف عديد األحيان اصطفافا وراء مفهوم األمن الغذايئ. وهي بالتايل 

نتيجة عمل بحثي نضايل ملتزم هدفه تعميق الفهم والعمل من أجل تغيري الواقع. لكننا حرصنا طوال مدة عملنا عىل 

تدقيق وتنويع مراجعنا وعىل تجميع املعطيات من مختلف املصادر، من الفالحني أنفسهم، ولكن أيضا من خالل مواقع 

البيانات الوطنية والدولية والتقارير الرسمية والدراسات األكادميية وأعامل املجتمع املدين. كام بحثنا عن املرتكزات 

التحليلية يف مجاالت مختلفة  كالتاريخ والجغرافيا وعلم األحياء وعلم االجتامع وعلم البيئة والقانون واالقتصاد.

ختاما، سيجد القارئ بعد هذه الخامتة مذكّرة منهجية تبّناها فريق العمل، إضافة إىل الصعوبات التي واجهته. تليها 

املراجع ُمرَتّبَة حسب املواضيع.
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نقاش مع الفالحني مبنطقة املنصورة - قبيل.

المنهجية العاّمة للعمل
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املنتدى املحيل للسيادة الغذائية بلزالة - قبيل.

املنتدى املحيل للسيادة الغذائية بفطناسة - باجة.
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املنتدى املحيل للسيادة الغذائية بفطناسة - باجة.

هذه الورقة هي محاولة توصيفية للمنهجية العاّمة املُعتَمدة من طرف مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية 

خالل فرتات البحث امليداين والنظري حول واقع الفالحة التونسية. كام تتضّمن محاولة لرصد أساليب ميكانيزمات 

استنطاق الواقع بخصوصياته الهيكلية، فضال عن رصد إشكاليات الفاعلني فيه من منتجني وهياكل مختّصة.

أنّنا من خالل هذه الورقة لن نكتفي بتقديم أسس املنهجية التي قادت مجموعة البحث، بل  الجدير بالذكر أيضا 

سنحاول كذلك استعراض واقع العمل امليداين وجملة اإلشكاليّات التي رافقته. خصوصا وأّن أغلب أعضاء فريق العمل 

مل يتلّقوا أّي تكوين أسايس يف مجال الفالحة، ما مثّل يف عديد املناسبات إشكااًل ساهم بشكل أو بآخر يف تعطّل سريورة 

البحث واستنتاج أبرز الخالصات. إاّل أنّه يف نفس الوقت أتاح لنا تجربة بيداغوجية وتعليمية بإمتياز.

من جهة أخرى، تكمن أهّمية هذه الورقة فيام ميكن أن تقّدمه من محاولة تبسيطية لواقع الفالحة التونسية من خالل 

العمل امليداين املنجز يف أربع واليات تونسية. وهو ما نأمل أن ميثّل إضافة ملختلف الباحثني واملناضلني قصد متكينهم 

من معرفة مسبقة قد تساهم يف تسهيل عمليات بحثهم مستقبالً.

من نحن؟ مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية   .1
مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية هي إطاٌر يضّم باحثني/مناضلني يعملون عىل تحليل مجمل السياسات 

العمومية والخاّصة يف القطاع الفالحي يف تونس، عىل تبيان تأثريها عىل بُنية اإلنتاج الفالحي، إضافة إىل إنعكاساتها 

عىل صغار ومتوسطي الفالحني عىل وجه الخصوص.

تحليل  مجال  يف  الجمعيّايت  العمل  بني  تراوحت  عديدة،  تجارب  خوض  بعد   2017 سنة  أواخر  املجموعة  تكّونت 

محاولة  التونيس  الداخل  يف  اإلجتامعية  الحركات  ومرافقة  املجتمع،  عىل  وانعكاساتها  العامة  االقتصادية  السياسات 

دعمها يف مسارات نضالها وافتكاك حقوقها.

كان لهذا املسار الدور األهّم يف تكوين أعضاء املجموعة من خالل لحظات املكاشفة والصدق مع واقع تونيس مأزوم 

بطبيعته ويزداد تأزما مع إحتداد وترية التعديالت الهيكلية عىل اإلقتصاد. و من جهة أخرى، أفضت حالة االحتكاك 

بالحركات االجتامعية واالحتجاجية إىل معرفة جيّدة بواقع هذه الحركات و أحوال تونس الداخلية بشكل عاّم.

يف األثناء، كان لتجربة جمنة التي انطلقت مع بدايات املسار الثوري يف تونس سنة 2011 األثر الكبري يف لفت اهتامم 

املجموعة اىل قضايا األرض والحّق يف النفاذ اىل الرثوات الطبيعية. وهو ما أتاح فهاًم أعمَقا لقضايا السيادة الغذائية 
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الفالحني  جمهور  مرافقة  عىل  والعمل  التونسية  الفالحة  مسارات  يف  التفكري  إعادة  برضورة  الوعي  لبوادر  وتشّكاًل 

ودعمهم يف قضاياهم العادلة.

امليداين.  والعمل  النظري  البحث  ثنائية  ترتكز عىل  مقاربة عمل  الغذائية  السيادة  أجل  العمل من  تتبّنى مجموعة 

وتسعى املجموعة إىل دمج هذيْن املستوينَْي من أجل فهم أفضل لخصوصيات واقع االنتاج الفالحي ودراسة إمكانيات 

الفعل التغيريي فيه.

ترتكز مجمل أبحاث هذه املجموعة عىل مفهوم السيادة الغذائية. ونعني بذلك أفق التأسيس ملرشوع فالحي ينترص 

الطبيعية من مياه  النفاذ إىل مجمل الرثوات  لصغار ومتوّسطي الفالحني ويضمن لهم حّقهم الطبيعي واملرشوع يف 

وأرض وبذور. مبا يراكم إلمكانيات إرساء سيادة شعبية حقيقية يف املجال الفالحي، تقطع مع كّل أشكال هيمنة وتسلط 

الرشكات متعددة الجنسيات ومع املشاريع االستعامرية الجديدة تحت يافطة »الغذاء«.

يف منهّجية البحث والفعل يف الواقع  .2
لطاملا حظَي القطاع الفالحي يف تونس باهتامم عديد الدارسني من مختلف املؤسسات البحثيّة الرسمية واملدنية .وأيضا 

من طرف فاعلني باملجتمع املدين، مبا ساعد يف إنجاز بحوث عىل قدر من األهّمية، ساهمت يف رصد خصوصيات هذا 

القطاع االقتصادي تبيان أبرز إشكالياته ونقاط قوته.

بالرغم من غزارة وأهمية االنتاج النظري بخصوص واقع الفالحة التونسية، إال أنّه قد يصّح لنا التساؤل بالنهاية عن 

يف  الزمن؟  من  عقود  امتداد  أُنجزت عىل  قد  متغرياته  ورصد  تحليله  مهاّمت  أّن  طاملا  الواقع،  هذا  تغيري  إمكانيات 

البحث  التساؤل املركزي املرشوع مرشوطة أساًسا برضورة الخوض يف مقاربات  الحقيقة إن مّهمة اإلجابة عىل هذا 

النظري واستخالص أبرز استنتاجاته. كام تتضّمن اإلجابة معرفة هل أّن كربيات التحاليل املُنجزَة هي يف النهاية تعبرية 

الفالحني  ومتوسطي  بهم جمهور صغار  ونقصد  فيه  الفاعلني  عليه وعن عمق مشاغل  املشتَغل  الواقع  عن  مبارشة 

بوصفهم األداة الرئيسية ألّي فعل تغيريي منشود؟

إن كّل عملية تنظري للواقع، عىل أهميتها، قد تكون فاقدة ملعناها يف حال مل تتحّول اىل تعبرية مبارشة عن هذا الواقع 

وأداة من أدوات تحليله من قبل جمهور الفاعلني املعنينّي بتغيريه. حتى تتوضح الفكرة بشكل أسلم، لنا أن نتساءل 

الفالحة  واقع  بخصوص  والدراسات  والبحوث  التقارير  مئات  من  التونسيني  الفالحني  أالف  مئات  مثال  انتفع  كيف 

التونسية؟ ولعلّنا ال نجانب الصواب إذا جزمنا مبحدودية الفعل التأثريي لهذه البحوث والدراسات عىل الواقع املبارش 

للفالحني يف تونس.

يف الحقيقة، نحن بصدد تحليل حالة القطيعة التاريخية بني إنتاج الفعل النظري واملعريف حول  الفالحة التونسية وبني 

جمهورها املبارش، أي طبقة صغار ومتوسطي الفالحني... إّن فعل إنتاج املعرفة والتحاليل والنظريات هو يف النهاية 

إنتاج مبارش من قبل الفاعلني أنفسهم )موضوع الدراسة أو البحث(. وهو ما يعني يف مثالنا الراهن عن واقع الفالحة 

التونسية أّن الفالحني ال ينتجون  الغذاء فحسب، بل وكذلك املعرفة، بوصفهم العنرص الرئييس يف خدمة األرض ويف 

تجريب واستنتاج وإدراك كّل ما يرتبط بالعمل الفالحي اليومي... لتستحيل مهّمة الباحثني يف النهاية حوصلًة ملختلف 

تجارب وآراء وقناعات هؤالء الفالحني، ومن مثة إعادة تشكيلها وفق مقاربات تزيد من تعميق حالة اغرتاب النظرية 

عن الواقع ويف تأبيد حالة القطيعة التي نحن بصددها.



السيادة الغذائية في تونس، اخلامتة

175

يكتيس العمل عىل تفكيك السياسات العامة يف القطاع الفالحي وتبيان استتباعاتها، سواٌء بالسلب أو اإليجاب، عىل 

واقع االقتصاد الوطني، قدًرا وافرًا من األهمية. إال أنه يبقى بنظرنا منقوصا يف حال مل يصاحبه نفس الفعل التفكييك 

والتحلييل للواقع املبارش للفالحني ورصد مختلف التحوالت الطارئة عىل هذه الطبقة االجتامعية وعىل أمناط إنتاجها.

يف ذات السياق، كثريا ما يقع الرتويج اإلعالمي لنجاحات الفالحة التونسية من خالل عرض أرقام معامالت والعائدات 

التصديرية لبعض القطاعات، كزيت الزيتون و التمور، يف حني يبقى الفالح املنتج غري معنيٍّ بتاتا بهذه األرقام. وذلك 

لكونها ببساطة حاّملة لحقائق وردية هي عىل النقيض ماّم يعانيه يف تفاصيل االنتاج اليومي من تعقيدات امللكية 

العقارية وصعوبة نفاذه اىل املياه والبذور والتمويالت الرضورية لنشاطه...

تتمثّل الفكرة األساسية التي نحن بصددها يف كون التعاطي النظري واألكادميي مع مسألة اإلنتاج الفالحي يويل عموًما 

أهمية رئيسية للمستوى العام للتحليل )le macro(، مبا يعنيه ذلك من سياسات عمومية، وخاصة تحليل اإلحصائيات 

واألرقام، دون أن يكون للمستوى التحلييل الخاص أو الجزيئ )le micro( نفس درجة األهمية. وهو ما يعني، بشكل 

متعّمد أو غري متعّمد، إغفال جانب كبري من الحقيقة الواقعية للقطاع الفالحي، وتحديًدا ما يخّص فئة الفالحني وجملة 

اإلشكاالت الهيكلية التي يعانونها.

إّن نزوع مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية إىل محاولة اعتامد ثنائية البحث والفعل يف الواقع ليس سوى 

محاولة للتفكري يف تجاوز حالة التعايل النظري عىل الواقع املبارش للفالحة التونسية. وذلك بغاية أن تستحيل أبحاثنا يف 

املنتدى املحيل للسيادة الغذائية ببني خالد - نابل.
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النهاية وسيلًة وأداة، من بني أخريات، تساهم يف تحفيز الواقع وتؤّسس إلمكانيات الفعل التغيريي داخله.

أردنا من خالل ثنائية البحث والعمل االستناد ملنهجية تويل بالغ األهمية ألساليب البحث والتحليل النظرينّي دون أن 

تسقط بالرضورة يف تقديسها أو إسقاطها عىل الواقع املعاش. بل تحاول أن تخترب أيضا مدى صالبتها ومتانتها مبقارنتها 

مع واقع الفالحة التونسية من وجهة نظر الفاعلني األساسيني فيها، أال وهم صغار ومتوسطي الفالحني. من جهة أخرى، 

التي متّكن من إدراك  بالغة يف منهجية عمل املجموعة عىل اعتباره املحطة األساسية  يكتيس العمل امليداين أهمية 

والفالحات  الفالحني  مع  املبارش  التشبيك  إمكانيات  تفاصيله. هذا فضال عن  بكّل  واإلملام  التونيس  الواقع  تعقيدات 

ومرافقتهم ودعمهم يف مختلف اشكالياتهم ومطالبهم املادية واملعنوية.

وعىل سبيل املثال، عادة ما يقع التعامل مع موضوع ارتفاع صادرات تونس من زيت الزيتون وأهمية عائداته املالية 

عىل كونه إنجازا عظيام من انجازات الفالحة التونسية ودليال إضافيا عىل نجاحاتها وتفوقها. إال أننا كمجموعة عمل ال 

نرى بصّحة هذا التحليل. إذ أّن األرقام عىل دقّتها قد تخفي أيضا حقائق مرعبة، منها عىل سبيل الذكر تنامي غراسات 

األصناف املستوردة من الزياتني عىل حساب األصناف املحلية وهي اصناف سقوية عىل خالف االصناف املحلية والتي 

عادة ما تكون بعلية، وظهور إشارات جدية إلمكانيّة تغيري أمناط إنتاجية أساسية كالزراعات الكربى نحو اإلقبال املتزايد 

لقاء مع عامالت فالحيات بالرقاب - سيدي بوزيد.
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لقاء مع عامالت فالحيات بالرقاب - سيدي بوزيد.

األسواق  احتياجات  استيفاء  اىل  الفالحي  االنتاج  منظومة  من  كبري  تحويل وجهة جزء  وبالتايل  الزياتني،  غراسة  عىل 

العاملية عىل حساب مصلحة األسواق املحلية. هذه التحاليل البديلة مل تكن لتتبلور لو اقترصت مهّمتنا عىل االكتفاء 

بالتحليل السطحي لالحصائيات واالرقام املتعلقة بقطاع الزياتني. بل كان العمل امليداين الركيزة األساسية التي ساهمت 

يف دفع معرفتنا بالواقع موضوع البحث، وبالتايل بإمكانات النفاذ اىل أعقد تفصيالته واستخالص جملة التحاليل البديلة 

بصدده.

من جانب آخر، وفضال عن مركزية البحوث النظرية والدراسات التوصيفية لواقع الفالحة التونسية، تكتيس مسألة 

»العمل«  أهمية بالغة يف نشاط املجموعة. إذ تحيل هذه املسألة )العمل( عىل أهمية نسج عالقات مبارشة مع جمهور 

الفالحني أصييل املناطق التي شملها البحث، وذلك بغية التأسيس لعالقات تفاعلية معهم مستمرة يف الزمان واملكان. 

أي أن ال تقترص العالقة عىل إجراء املحادثات، لتندثر مبجرّد انتهاء املرشوع البحثي.

إّن مقاربة »العمل«، من خالل التأسيس لعالقات أفقية ومبارشة مع الفالحني، إمنا تحيل بالرضورة اىل أهمية استكشاف 

واقعهم  تغيري  أجل  من  نضالهم  يف  الرضورية  األدوات  مجمل  من  املستطاع  قدر  ومتكينهم  الفاعلني  هؤالء  طاقات 

ومرافقتهم أثناءه. أي العمل معهم عىل إنجاح معاركهم وتحقيق مطالبهم يف أفق هدم فكرة استحالة هذا الفعل 

التغيريي. وسيظّل منوذج »جمعية حامية واحات جمنة«، عىل جملة اإلشكاليات التي يحتويها، البوصلة األكرث تعديال يف 

سياقات نضاالت الفالحني والفالحات، واملثال األبرز الذي يؤكّد أن فكرة تغيري الواقع وحلم انعتاق الفالحني والفالحات 

ممكنة بالنهاية.

يف أفق هذا التحليل، نشري اىل أن مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية قد راهنت عىل مسألة »العمل« بتأسيسها 

لرشاكات أفقية مع مجموعات من الفالحني، الذين رافقتهم يف مسارات طرح اشكالياتهم والبحث يف سبل حلحلتها. 

وقد تراوح هذا الجهد بني حمالت التصدي لالستثامرات الفالحية الخاصة املستنزفة للمياه ودعم جمعيات مائية من 

أجل حقها يف تعصري بنياتها التحتية ومرافقة مجموعات أخرى من الفالحني يف تنظّمهم سواٌء صلب جمعيات أو يف 

رشكات تعاونية للخدمات الفالحية. وأخريا عرب الحرص عىل تأمني دورات تكوينية يف شتى املواضيع املرغوب فيها من 

قبل الفالحني؛ وقد كان آخرها بخصوص إشكاليات اتفاقية التبادل الحر الشامل واملعمق مع االتحاد األوروب.

من خالل ما تقدم، تتّضح املنهجية العامة ملجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية. فبرتكيزها عىل ثنائية البحث 

والفعل يف الواقع، تربز كمنهجية تسعى إىل خلق حالة تكامل وانسجام بني املعطيات النظرية والواقعية. مبا ميكن أن 

يؤسس نهايًة ملالمح فعل تغيريي يف خارطة االنتاج الفالحي، يكون قوامه جمهور صغار ومتوسطي الفالحني بوصفهم 

دعامة هذا التغيري واملستفيدين األساسيّني منه.

آليات العمل املعتمدة طيلة فرتات البحث  .3
تراوحت آليات العمل املعتمدة خالل مرحلة اإلعداد املسبق للواليات موضوع االشتغال بني: 

حرص قامئات إسمية مبعطيات األشخاص الفاعلني واملهتمني بقضايا الفالحة يف الجهة املعنية قصد االستفادة من 	 

خرباتهم، ولضامن نفاذ أسهل إىل الفالحني، إضافة اىل حرص مختلف الهياكل املعنيّة من نقابات جهوية ومندوبات 

جهوية للتنمية الفالحية وخاليا اإلرشاد الفالحي.

تجميع مختلف الدراسات والتقارير واملواد السمعية البرصية التي تتطرق إىل موضوع البحث. سواء لجهة طبيعة 	 
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املنتوج الفالحي الرئييس أو من خالل اإلشكال املرغوب دراسته.

إدراك أفضل ألبرز 	  املراد االشتغال عليها، من خالل  للمنطقة  الجغرافيّة والبيئيّة  بالخصوصيات  تعميق معرفتنا 

يساعد  أن  ما من شأنه  تحتويها. وهو  التي  واملناخية  والدميوغرافية  والثقافية  السوسيواقتصادية  الديناميكيات 

الحقا يف متثّل أفضل لطبيعة السياقات التي سنكون بصددها.

مّكنت مرحلة اإلعداد أعضاء املجموعة من متثّل أّويل لطبيعة الجهات املعنية بالبحث، إضافة إىل استخالص أطروحات 

أولية بخصوص اإلشكاليات املشتغل عليها، يف انتظار مكافحتها مع الواقع املبارش خالل الزيارات امليدانية لتبيان مدى 

واقعيتها وصّحتها.

أّما بخصوص مرحلة البحث امليداين، والتي شملت البحث االستقصايئ املبارش مع مختلف املعنيني بقضايا الفالحة من 

فالحني وفالحات ومختلف الهياكل النقابية واملؤسسات العمومية، فقد متثلت أدوات العمل فيام ييل:

املستجوب، 	  املعطيات بخصوص  ل ملجمل  ُمَفصَّ الهادفة إلدراٍك  األسئلة  استبيانات تضّمنت مجموعة من  إعداد 

وخصوصا إذا كان فالحا. مثل مساحة مستغلته الفالحية ووضعيتها القانونية واشكاالت مرتبطة بامكانيات النفاذ 

اىل مياه الري ومردودية نشاطه الخ... كذلك محاولة التعمق يف واقع اشكالياته اليومية املرتبطة بوظيفة االنتاج 

الفالحي وتفاصيل تسويق منتوجاته.

إجراء محادثات ثنائية أو جامعية مع مجموعات من الفالحني ذوي الخربة، وأيضا مع الفاعلني املحليني من ممثيّل 	 

مؤسسات عمومية أو نقابية. وذلك قصد تطوير تحاليلنا ملختلف اإلشكاليات املطروحة، فضال عن محاولة التطرق 

إليها وفقا ملختلف وجهات النظر املتوفرة.

جدير بالذكر أّن مرحلة العمل امليداين األوىل، التي امتّدت طيلة أربعة أشهر من أكتوبر 2017 اىل جانفي 2018، قد 

ارتكزت  أساًسا عىل إجراء محادثات واستبيانات فردية مبعدل 30 استبيانا يف كّل جهة. أْي مبجموع نهايئ قُّدَر بـ 120 

استبيانا، إىل جانب  مجموعة من املحادثات واللقاءات التي ُدّونَت تفاصيلها كتابيا أو عرب طريقة التسجيل الصويت.

يف الواقع، كان لهذه املادة املستقاة من العمل امليداين أهمية بالغة يف تكوين حزمة من االستنتاجات األولية بخصوص 

اإلشكاالت املُتَطرّق إليها يف كّل جهة. كان فريق العمل قد ضّمنها يف شكل مقاالت أولية، مثّلت بدايات التقدم يف إنجاز 

الدراسة البحثية التي نحن بصددها.

أعقَب مرحلة العمل امليداين، تنظيم جملة من املنتديات املحلية باألربع جهات املشتغل عليها، امتدت من سبتمرب 

2018 اىل جانفي 2019، يف أفق عرض األطروحات املستخلصة بغية نقاشها وتأكيدها مع مختلف الفاعلني املعنينّي. يف 

هذا السياق، بدأت أوىل مالمح الخالصات العامة بالتشكل بكل من الجهات املشتغل عليها واملؤمنة البرز املنتوجات 

الفالحية املعدة للتصدير والتي تراوحت بني اشكاليات النفاذ اىل مياه الري واىل االرض فضال عن تحويل وجهة فوائض 

االقتصادية  الفالحني  وضعيات  تقهقر  مزيد  يف  االسايس  الدور  االثار  لهذه  كان  له.  املنتجة  الجهات  وحرمان  االنتاج 

منهجيتنا  لتأكيد  املنتديات فرصة  مثّلت هذه  املعيشية.  الفالحة  أساسيات  التخيل عن  بدايات  وبالتايل  واالجتامعية 

املتمثلة يف ثنائية البحث والفعل يف الواقع من خالل ضامن استدامة عالقتنا مع مجموعات الفالحني. يضاف لذلك 

عملنا عىل التوثيق السمعي والبرصي ملداوالت هذه املنتديات وإمكانيات عرضها الحقا، بحيث تكون الكلمة أخريا 

لجمهور الفالحني لعرض إشكالياتهم بشكل مبارش وبكّل تلقائية.

املنتدى املحيل للسيادة الغذائية ببني خالد - نابل.
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املجموعات املستهَدفة من خالل العمل البحثي   .4
اتّجهت مجموعة العمل طوال فرتة التفكري السابقة إلنجاز هذا البحث امليداين، إىل اإلجابة عىل سؤال رئييس متثّل يف 

إمكانيات إحداث تغيري جوهري يف منظومة اإلنتاج الفالحي. يضاف إليه تساؤل ال يقل أهمية، واملتعلّق بالتفكري يف 

طبيعة الفاعلني املركزيني الحاملني ملرشوع التغيري هذا ؟ إّن اإلجابة عىل هذه التساؤالت ال ميكن أن تتّم إال من خالل 

فهم عميق لطبيعة السياق التونيس املحيّل.

لعّل املعطى األبرز يف تحليل بنية االنتاج الفالحي يف تونس يتمثل أساسا يف أهمية قاعدة صغار ومتوسطي الفالحني، 

أّن طبقة صغار  التشخيص  يتأكّد من خالل هذا  الفالحي.  للنشاط  املزاولني  الـ 80 % من مجموع  نسبة  لتجاوزها 

ومتوسطي الفالحني هي األكرث ترّضرا من السياسات العامة املعتمدة يف القطاع الفالحي، إضافة اىل كونها الطبقة املعنية 

واألكرث استفادة من أّي تغيري محتمل لواقع الفالحة التونسية، يحّسن رشوط إنتاجهم وينمي أوضاعهم االقتصادية 

واالجتامعية.

تنضاف اىل فئة صغار ومتوسطي الفالحني مجموعات مهنية أخرى عىل قدر من األهمية. لعّل أبرزها الفالحني غري 

املالكني لألرض، وتتمثّل شعاراتهم املركزية يف إعادة التوزيع العادل لألرض، من خالل أمنوذج املقاسم الفنية ومقاسم 

املنتدى املحيل للسيادة الغذائية ببني خالد - نابل.
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الشبان فيام يخّص العقار الفالحي الَدْويل.

أخريًا، تربز مجموعات الفاّلحات والعامالت يف القطاع الفالحي كمجموعة ذات أهمية بالغة يف تأمني وظيفة االنتاج 

املمنهج  أنّها يف اآلن ذاته ماتزال  تحت طائلة االستغالل  إال  الفالحي. وذلك نظرا ملا متثله من قوة عمل رضورية، 

واالستهتار بكّل إمكانياتها يف تأمني عمليات االنتاج الفالحي. مل يقع التطرق يف هذه الدراسة اىل واقع النساء العامالت 

يف القطاع الفالحي نظرا لغزارة املواضيع املشتغل عليها اال اننا سنخصص لهذه االشكالية مجاال اوسعا خالل اعاملنا 

املستقلبية.

توصيف لبعض اإلشكاليات التي صادفت عمل املجموعة   .5
الفالحي  واقعنا  معرفة  من  مّكنتنا  فرص  من  أتاحه  وما  امليداين،  عملنا  رافقت  التي  اإليجابيات  مجمل  جانب  إىل 

وكذلك  واجهناها،  التي  اإلشكاليات  جملة  استعراض  مبكان  األهّمية  من  فإنّه  وخرباتنا،  قدراتنا  تنمية  يف  وساهمت 

النقائص التي شابت عملنا. إذ من شأن مشاركتنا تجاربنا اإليجابية والسلبية مع مختلف الباحثني املساهمة يف الدفع 

بعجلة البحث امليداين مستقبال.

املنتدى املحيل للسيادة الغذائية مبنزل بدوز - قبيل.
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نقائص يف مستوى التخاطب والتواصل املبارش مع الفالحني أ . 

نظرا لكون املرشوع الحايل يَُعدُّ من أول التجارب الحقيقية ملجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية يف مالمسة واقع 

الفالحة التونسية واالحتكاك املبارش بجمهور الفالحني، فقد أبان هذا التمرين األول عن جملة من النقائص التي شابت 

الفالحني، من خالل عدم متثلنا ملجمل  الحوارات مع  إدارة  النسبية يف  الصعوبة  أهّمها  العمل. ولعل  أداء مجموعة 

املصطلحات الشعبية والخصوصية املستعملة من قبلهم. وهو األمر الذي أربك يف بعض األحيان نسق الحوارات، كام 

ساهم يف نسبية استيعاب وتفكيك جملة من اإلشكاالت واألطروحات.

تربز من جانب آخر أهمية العمل عىل تطوير أداءنا التواصيل مع مجموعات الفالحني. وذلك بأن نتمثل ونستعمل 

أيضا نفس املصطلحات واملفاهيم واألمثلة التي يستعملونها بهدف توطيد عنرص الثقة وإضفاء عالقة تواصلية أفقية 

وتفاعلّية.

عزوف بعض مجموعات الفالحني عن التفاعل معنا  ب - 

مُتثّل مسألة عزوف الفالح، أو عدم اهتاممه بالتفاعل االيجاب خالل العمل امليداين، اإلشكال األبرز الذي يهّدد بعدم 

استدامة البحث من جهة، و باملّس من واقعيته وصدقتيه من جهة ثانية. إن تطرقنا ملسألة عزوف الفالحني ال نريد من 

خاللها التأسيس لحالة نقد ملجمل هذه السلوكيات بل عىل العكس من ذلك إذ نريد من خاللها تفكيك حالة العزوف 

هذه وتبيان مصدر هذه السلوكيات ومرداتها.

تعرضنا يف مجموعة عمل من أجل السيادة الغذائية إىل العديد من حاالت العزوف، وحتى املنع أحيانًا. ولكن مبجرد 

تجاوزنا إطار البحث ومحاولتنا تفسري هذا العزوف مع الفالحني نجد أّن مربراته ترتاوح بني حالة امللل وعدم نفعية 

الهياكل  مختلف  مع  سابقا  أجروها  التي  والحوارات  االجتامعات  لـ»مئات  نظرا  وذلك  لهم.  بالنسبة  اللقاءات  هذه 

دون فائدة تذكر«، حسب آرائهم. من جهة أخرى، إن حالة اليأس التي يعيشها الفالح التونيس عموما، جراء مجمل 

الصعوبات التي يعانيها بشكل يومي، هي سبب رئييس ومنطقي ميكن من خالله تفسري سلوكيات العزوف والالمباالة 

من قبل البعض.

يف الحقيقة،إّن حالة العزوف هذه، كام بيَّنا، لها مرتكزاتها املوضوعية يف الواقع وليست مجرّد ردود أفعال تنّم عن حالة 

ال مباالة الفالحني حيال الخوض يف إشكالياتهم. و هو ما يتوجب عىل الباحثني والباحثات أخذه بعني االعتبار والعمل 

عىل تجاوزه وفق اإلمكانيات املتاحة.

الغذائية إىل العمل عىل ربط عالقات مبارشة مع  السيادة  إزاء هذه اإلشكاليات تّوجهت مجموعة العمل من أجل 

وتحديد  التنسيق  مبهامت  لهم  والتعهد  املجموعة،  صلب  إدماجهم  ومحاولة  عليها  املشتغل  الجهة  أصييل  فالحني 

املواعيد.و ذلك نظرا ملا ميلكونه من شبكة عالقات، فضاًل عن رصيد الثقة الذي قد يساعدنا يف الوصول بشكل أسهل 

إىل باقي الفالحني وكسب ثقتهم، ومن مثّة إنجاح مهّمة العمل امليداين.

مطالب الفالحني الجزئية ومهاّمت دعمهم يف تحقيقها  ت. 

إذا كانت مهّمة مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية هي االجتهاد يف ضبط مجمل إشكاليات صغار ومتوسطي 

الفالحني، فإّن سياقات الواقع قد تفرض سيناريوهات أخرى. ولعّل أهمها يتمثل يف طلب بعض الفالحني من أعضاء 

املجموعة مساعدتهم يف تحقيق مطالب تهّم نشاطهم الفالحي، ليتحول بذلك دور املجموعة من املستوى البحثي إىل 
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مستوى مرافقة ودعم الفالحني يف تحقيق انجازات من شأنها تحسني إنتاجهم ووضعيّاتهم االقتصادية.

يف سياقات مامثلة قد يفكر الكثريون بأّن مهمة مجموعة العمل ليست بالرضورة معنيّة مبشاركة نضاالت الفالحني أو 

العمل عىل تحقيق مطالبهم املرشوعة عموما. االّ أّن هذه الفكرة، عىل صحتها النسبية، قد تحمل أيضا عواقب وخيمة 

عىل مستقبل العالقات مع جمهور الفالحني يف حال تّم تجاهل مطالبهم واالكتفاء بالجانب البحثي الرصف.

من جانب آخر، تتنزل مسألة العمل عىل دعم مطالب الفالحني يف إطار منهجية العمل يف الواقع. وذلك ملا متثّله من 

مترين عىل غاية من األهمية، يساهم يف مشاركتنا الهموم اليومية للفالحني ويفتح أفاقا للعمل املشرتك املبارش معهم.

كان ملجموعة العمل أن ساهمت يف تبّني قضايا خصوصية ملجموعات من الفالحني وعملت يف نطاق إمكانياتها عىل 

تفعيل مطالب متعلّقة أساسا بوضعيّتْي جمعيّتني مائيّتني بكّل من منطقة لزالة – معتمدية دوز ومنطقة الخّروبة – 

معتمدية منزل بوزيان. وذلك من خالل االتصال باإلدارات املعنية و لفت انتباه بعض الفاعلني الربملانيني، ماّم أتاح 

تجاوزًا نسبيًا لإلشكاليات املطروحة.

يف ذات السياق، تجدر اإلشارة إىل أن ملفات أخرى، تتعلق أساسا باألرايض الدْولية وشبهات فساد يف صيغ تسّوغها 

مازالت قيد الدراسة والتفكري يف سبل معالجتها. وذلك نظرا ملا يكتسيه املوضوع املطروح من إشكاليات يف مستوى 

النفاذ إىل املعلومة، إضافة اىل التعقيدات املتّصلة بتعّدد اإلدارات املتداخلة يف موضوع األرايض الدْولية.

يف مفهوم السيادة الغذائية  ث. 

وتفكيك  تبسيط  عىل  والعمل  الغذائية  السيادة  مفهوم  نرش  إىل  السعي  يف  البحثي  لعملنا  األساسية  املهمة  تتمثل 

محتواه، خاّصة يف أوساط صغار ومتوّسطي الفاّلحني. فمن شأن ذلك الدفع نحو تشّكل وعي بديل، يحمل يف طياته 

إمكانيات تغيري واقع املنظومة الفالحية يف تونس.

حرص أعضاء مجموعة العمل خالل فرتة البحث امليداين األّوىل عىل تضمني االستبيانات سؤااًل مفاده: ما الفرق بني األمن 

الغذايئ والسيادة الغذائية؟ وذلك بغية التعرّف عىل إجابات املستجوبني، ومن مثّة إمكانية إدراك وجود حالة معرفة 

بالفروقات ما بني املفهومني.

من خالل تحليل طبيعة اإلجابات املستقاة، يتأكّد لنا أّن األغلبية الساحقة من املستجوبني مل يسبق لهم أن سمعوا 

مبصطلح السيادة الغذائية يف حني يؤكدون معرفتهم السابقة مبصطلح األمن الغذايئ،الذي يعرفونه انطالقا من واقعهم 

أغلبية  أّن  هو  إليه  خلصنا  الذي  الرئييس  االستنتاج  الغذائية.  السيادة  مرشوع  يف  إدراجها  ميكن  مقاربة  يف  املعاش 

املستجَوبني مدركني بشكل ال غبار عليه لجوهر مرشوع السيادة الغذائية رغم عدم درايتهم باملصطلح يف حد ذاته. و 

ذلك من خالل تجاربهم ومآسيهم، وعرب ما يطمحون ألن يكون عليه واقع الفالحة يف تونس. 

كانت ردود الفالحني املستجَوبني عميقة ومكثفة ومخترِصة ملفهوم السيادة، مبا يغني عن عديد الدراسات البحثية. كام 

ساهمت هذه اإلجابات يف الكشف عن نقيصة أخرى شابت عمل املجموعة؛ تحديدا يف كيفية التطرّق لهذا املفهوم 

محاولة  نحو  موّجها  تركيزنا  صار  بأن  منهجيتنا،  تعديل  عرب  للتدارك  بنا  حدا  ما  وهو  املبارشة(.  األسئلة  تقنية  )عرب 

استخالص تعريفات ملفهوم السيادة الغذائية انطالقا من واقع الفالحني املُعاش وما يحمله من تجارب قد تُغني عن 

مئات التعاريف النظرية.

املنتدى املحيل للسيادة الغذائية بقبالط - باجة.
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املنتدى املحيل للسيادة الغذائية بقبالط - باجة.

املنتدى املحيل للسيادة الغذائية ببوزيان - سيدي بوزيد.
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إّن للعدالة االجتامعيّة والعمل الالّئق مكانة رفيعة يف برامج مؤّسسة فريديريش إيربت األملانية ذات التوّجه االجتامعي 

الدميقراطي. كذلك ما تنفّك قضية العدالة املناخيّة توىل أهميّة قصوى يف برامج هذه املؤّسسة. ويركّز مرشوع »من 

أجل تنمية عادلة اجتامعيّا«، الرّاعي لهذا املنشور يف نطاق أنشطته، عىل الجوانب السياسية واالقتصادية يف مظاهرها 

املتعّددة سعيا إىل الوقوف عىل أسباب اختالل العدالة واقرتاح بدائل تستجيب ألدىن رشوطها.

ومن بني أنشطة هذه املؤّسسة نشاط ينصّب عىل موضوع بالغ األهميّة يف بلدان شامل إفريقيا رغم أنّه ال يُحظى 

مبا هو جدير به من االهتامم، ال من وسائل اإلعالم وال من املنظاّمت الدوليّة: الفالّحون ومنوال السياسات الفالحيّة 

يف هذه املنطقة. ففالّحو شامل إفريقيا يواجهون اليوم تداعيات الرأسامليّة املتوّحشة مواجهة ما تنفّك وتريتها ترتفع 

أقىص درجات  إىل  الطبيعية  املوارد  فيه  وتتعرّض  األرايض  أخصب  الّدوليّون يف رشاء  املستثمرون  فيه  مُيعن  واقع  يف 

االستنزاف عىل أيدي أصحاب مشاريع األعامل التّجارية الّزراعية الّساعني إىل جنياألرباح الطّائلة، وذلك فضال عن تعرّض 

الفالّحني للمنافسة الرّشسة يف األسواق العامليّة. وقد جعلت هذه العوامل أوضاع الفالّحني يف تَرَّد مستمّر.

وماّم يجب أن يؤخذ بعني االعتبار أيضا أّن انتفاضات 2010/11 مل تُحدث تغيريات عميقة يف الواقع االجتامعي يف بلدان 

شامل إفريقيا. بل إّن الحكومات رسّعت سياسات التّقّشف والتحرير التجاري والخوصصة متناسية األزمة املضاعفة أي 

أزمة املناخ واملنوال االقتصادي املعتمد يف املنطقة. ولهذا، فقد باتت الحاجة إىل إحداث تغيريات يف الّسياسات الفالحيّة 

املنتهجة حاجة ملّحة.

ففي الواقع، ال تتحّقق العدالة الشاملة واألمن االجتامعي إالّ بضامن الغذاء الصّحي الّنافع ذي الكلفة املعقولة. ميكننا 

والقوى  للفالّحني  االجتامعيّة  العدالة  أمثل إىل ضامن  الغذائيةكسبيل  السيادة  أهمية ودور مفهوم  نستنتج  أن  إذن 

العاملة وعاّمل القطاع الفالحي.

وإنّه ملن دواعي فخر مؤّسسة فريديريش إيربت، بعد أن وعْت ما يكتسيه هذا املوضوع من أهميّة بالغة، أن تدعم 

إنجاز هذا املرشوع البحثي الهاّم يف تونس واملغرب. فهو مرشوع يضع الفالّحني مبا لهم من معارف وخربات يف قلب 

مدارات اهتاممه. ولذلك ميتاز هذا املرشوع علىسائر الّدراسات ذات املنحى األكادميي الخالص بتحفيز هذه القوى 

الفاعلة وتنشيطها. فمنطلق كّل تغيري هو جمع األدلّة واملعلومات: وما هذا املرشوع إالّ بداية تعبئة يجب أن تجري 

عىل نطاق واسع من أجل تغيري الّسياسات وانتشال القطاع الّزراعي من التهميش.

جهودهم  عىل  واملغرب  تونس  يف  البحث  وفرق  حموشان  حمزة  املرشوع  هذا  منّسق  إىل  الخالص  بالشكر  أتوّجه 

وحامسهم من أجل تحقيق هذا املرشوع.

توماس كالس

مؤّسسة فريديريش إيربت

مدير مرشوع »من أجل تنمية عادلة اجتامعّيا«

تعليق ختامي
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• vAlensi, l. ; FellAHs tunisiens: l’éconoMie rurAle et lA vie des cAMPAgnes Aux 18e et 19e siècles ; Mouton; 
PAris ; 1977.

البورصايل ن.، حوارات مع احمد بنصالح، منشورات صامد، تونس، 2008.• 
التيمومي، ه. (تنسيق)، املغيبون يف تاريخ تونس االجتامعي، املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون بيت الحكمة، تونس، 1999.• 
التيمومي، ه.، انتفاضات الفالحني يف تاريخ تونس املعارص. مثال 1906، املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة«، • 

تونس، 1993.
الحبايش م. ع.، العروش من النشأة إىل التفكيك. بخث تاريخي اجتامعي يف أرياف االيالة التونسية وسكانها من 1574 إىل 1957، • 

الرشكة التونسية للنرش وتنمية فنون الرسم، تونس، 2012.
الراييس، إ.، القبائل الحدودية التونسية الجزائرية بني اإلجارة واإلغارة، 1930-1881، الدار املتوسطية للنرش، تونس، 2016. • 
الرحييل ح.، االقتصاد االجتامعي والتضامني آلية مقاومة، الثقافية للطباعة والنرش والتوزيع، تونس، 2018.• 
الصالحي ص.، االستعامر الداخيل والتنمية غري املتكافئة، منظومة »التهميش« يف تونس منوذجا، الرشكة التونسية للنرش وتنمية • 

فنون الرسم، تونس، 2017.
من   •  التونيس  الجنوب  حول  الثانية عرشة:  الندوة  أعامل  املقاومة،  و  الخضوع  جدلية  و  االستعامر  ومن  نفزاوة  ع.،  ع.  الصغري 

االحتالل اىل االستقالل، ماي
املوسوعة التونسية، املجمع التونيس للعلوم واآلداب والفنون »بيت الحكمة«، تونس، 2013.• 
بن عيىس ل.، االقتصاد االجتامعي والتضامني ومنوال التنمية البديل: االعرتاف والتأسيس والتموقع، 21 أكتوبر 2017.• 
غانيون غ.، التعاضد و السياسة و التنمية، منشورات جامعة مونرتيال، 1974.• 
كساح ع.ف.، قطاع التمور يف تونس زمن التعديل الهيكيل، السياسات االقتصادية واالسرتاتيجية الزراعية، تونس، 1995.• 
كشيدة ن.، إدارة الفالحة وتحديث الزراعة االستعامرية بتونس، تونس، 2017.• 
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leS reSSourceS hydriqueS et le droit à l’eau

النفاذ إىل املوارد املائية والحق يف املاء

ouvrageS et publicationS de recherche - كتب ومنشورات بحثية

• AbdedAyeM s. et boukcHinA r. ; ProgrAMMe régionAl d’econoMie d’eAu d’irrigAtion dAns le gouvernorAt 
de gAbès: essAi d’évAluAtion ; new Medit n°2 ; 2008. 
• bellouMi M. et MAtoussi M. s. ; iMPActs de lA sAlinité sur l’eFFicience tecHnique de l’Agriculture irriguée : 
APPlicAtion Au cAs des oAsis de neFzAouA en tunisie ; cAirn. inFo ; 2007.
• ben boubAker H. , benzArti z. et HeniA l. ; les ressources en eAu de lA tunisie : contrAintes du cliMAt et 
Pression AntHroPique ; eAu et environneMent ; tunisie et Milieux MéditerrAnéens ; PAul Arnould et MicHeline 
HotyAt (dir.) ; ens editions, 2003. 
• benAlAyA A. et Al. ; eAu virtuelle et sécurité AliMentAire en tunisie : du constAt à l’APPui Au déveloPPe-
Ment (evsAt-cAd) ; ecole suPérieure d’Agriculture de Mogren et centre de recHercHe Pour le déveloPPe-
Ment internAtionAl ; 2015.
• cHAHed j.,  HAMdAne A. et besbes M. ; une vision intégrAle du bilAn Hydrique de lA tunisie : eAu bleue, eAu 
verte, eAu virtuelle ; 6tH internAtionAl conFerence oF tHe euroPeAn wAter resources AssociAtion : sHAring 
A coMMon vision For our wAter resources ; PAlAis de l’euroPe ; FrAnce ; 2005.
• ellouMi M., gArA M. ; Accession à l’irrigAtion et vAlorisAtion de l’eAu. exeMPle du PériMètre Public irrigué 
de Medjez el bAb ; inrAt ; tunis ; 1993.
• ellouMi M., gArA M. et lAsrAM M. ; irrigAtion et déveloPPeMent Agricole : l’exPérience tunisienne ; 
Medit n°1-2/91 ; 1991.
• gAbouj r. ; ressources en eAu non conventionnelles : une AlternAtive à l’iMPAct des cHAngeMents cliMA-
tiques.  (docuMent de PrésentAtion de l’exPérience tunisienne élAboré PAr le Ministère de l’Agriculture, des 
ressources HydrAuliques et de lA PêcHe à l’occAsion des xivèMe rencontres internAtionAles d’écHAnges Médi-
terrAnéens à AgAdir) ; 2015.
• gAnA A., Fouillen b. ; concurrences et conFlits Pour l’usAge de l’eAu en tunisie : étude de cAs dAns lA 
région du cAP bon ; le cArnet de l’irMc ; 2014.
• gHArbi i., ellouMi M., jAMin jy. ; le FAire-vAloir indirect et ses conséquences sur le FonctionneMent des 
exPloitAtions irriguées. cAs d’un PériMètre Au nord-ouest de lA tunisie ; in. oPtions MéditerrAnéennes 117-A 
; 2017.
• HéniA l. (dir.) ; l’AtlAs de l’eAu en tunisie ; FsHs ; tunis ; 2008. 
• HeniA l. ; les grAndes sécHeresses en tunisie Au cours de lA dernière Période séculAire ; eAu et environ-
neMent ; tunisie et Milieux MéditerrAnéens, PAul Arnould et MicHeline HotyAt (dir.) ; ens editions ; 2003.
• jouili M., kAHouli i., ellouMi M. ; APProPriAtion des ressources HydrAuliques et Processus d’exclusion dAns 
lA région de sidi bouzid. études rurAles 192 ; 2013.
• kAHouli i., ellouMi M. ; libérAlisAtion de l’Accès à l’eAu, tenures Foncières et dynAMique AgrAire : le cAs de 
lA délégAtion du regueb dAns le gouvernorAt de sidi bouzid ; in. AccAPAreMent, Action Publique, strAtégies 
individuelles et ressources nAturelles : regArds croisés sur lA course Aux terres et à l’eAu en contextes Médi-
terrAnéens ; MontPellier ; ciHeAM ; oPtions MéditerrAnéennes : série b. etudes et recHercHes; n°72 ;  2015.
• kAlboussi M. ; les gdA d’irrigAtion, une Autre FAcette de lA MAuvAise gestion de l’eAu en Milieu rurAl ; 
nAwAAt ; 6 MAi 2015.
• lAAjiMi A. ; les PériMètres irrigués en tunisie. un enjeu Pour le déveloPPeMent de lA Production Agricole ; 
les notes d’Alerte du ciHeAM n°30 ; juillet 2007.
• lAbAci t. ; une FédérAtion d’AssociAtion d’irrigAnts en tunisie. Point de vue des Acteurs sur les oPPortuni-
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tés et les risques de créAtion de structure FédérAtive bAsée sur les Fonctions de MAintenAnce ; série MAster oF 
science ; institut AgronoMique MéditerrAnéen de MontPellier ; 2015. 
• louHicHi k. ; l’AMéliorAtion de l’eFFicience de l’irrigAtion Pour une éconoMie d’eAu : cAs d’un PériMètre 
irrigué en tunisie ; PlAn d’Action Pour lA MéditerrAnée ; PlAn bleu ; ciHeAM-iMM ; 1999. 
• MAHdi n. sMidA z. ; les PerForMAnces tecHniques des PériMètres irrigués dAns le sud-est tunisien ; institut 
des régions Arides de Médenine (irA) ; tunisie ; FAculté de sciences econoMiques de tunis ; 2014.
• neubert s. et ben AbdAllAH s. ; lA réutilisAtion des eAux usées en tunisie, institut AlleMAnd de déveloP-
PeMent ; 2003. 
• neubert s. zt benAbdAllAH s. ; lA réutilisAtion des eAux usées en tunisie, institut AlleMAnd de déveloPPe-
Ment ; 2003.
• selMi s, ArAissi n, zAibet l. ; irrigAtion et déveloPPeMent locAl. cAs du PériMètre du gArAAt enneAM ; in. 
les instruMents éconoMiques et lA ModernisAtion des PériMètres irrigués ; MontPellier ; cirAd ; 2007. 
• yousFi F. ; tunisiA’s Forgotten PeAsAnts, PArt 1 ; wAr on wAnt ; deceMber 2017. 

rapportS inStitutionnelS - تقارير مؤسساتية

• Agence FrAnçAise de déveloPPeMent ; conseil d’AdMinistrAtion du 18 déceMbre 2008 ; réPublique de tuni-
sie ; ProgrAMMe d’investisseMent sectoriel eAu ; nco PiseAu ; 2018.
• AnAlyse des strAtégies et ProsPectives de l’eAu en tunisie ; rAPPort i : MonogrAPHie de l’eAu en tunisie. 
rAPPort ii : ProsPective de l’eAu en tunisie ; Pnue ; PlAn bleu ; Ministère de l’ecologie et du déveloPPeMent 
durAble ; direction de l’eAu et l’Agence de l’eAu rHône MéditerrAnéen corse ; soPHiA AntiPolis ; noveMbre 
2002. 
• docuMent de lA bAnque MondiAle ; tunisie, Projet intégré de sidi sAleM ; rAPPort n°1215-tun ; déPAr-
teMent des Projets, bureAu régionAl euroPe, Moyen-orient et AFrique du nord  ; MAi 1977.
• eAu 2050, institut nAtionAl des etudes strAtégiques, 2017. 
• ForMAtion-sensibilisAtion en évAluAtion environneMentAle et sociAle ; l’utilisAtion des conduites d’irrigA-
tion en AMiAnte-ciMent ; Ministère de l’environneMent et du déveloPPeMent durAble ; direction générAle de 
l’environneMent et de lA quAlité de vie ; MArs 2015. 
• gestion durAbles des ressources en eAu ; Ministère de l’environneMent et du déveloPPeMent durAbl et 
Agence nAtionAle de Protection de l’environneMent ; gtz ; otedd ; 2008.
• indicAteurs Pour une gestion durAble de l’eAu, Ministère de l’environneMent et du déveloPPeMent durAble, 
Agence nAtionAle de Protection de l’environneMent et gtz, 2009. 
• l’eAu à l’Horizon de 2050, l’institut tunisien des études strAtégiques, juin 2011.
• l’eFFicience d’utilisAtion de l’eAu et APProcHe éconoMique ; etude nAtionAle tunisie ; louAti M. H. ; PlAn 
bleu ; centre d’Activités régionAles Pnue/PAM ; soPHiA AntiPolis ; 2011. 
• lA gouvernAnce des eAux souterrAines en tunisie ; iwMi Project rePort ; groundwAter governAnce in tHe 
ArAb world ; iwMi et usAind ; ellouMi M. ; 2016.
• lA ProbléMAtique de l’eAu ; institut nAtionAl des etudes strAtégiques ; tunis ; 2017. 
• les ressources en eAu de lA tunisie ; Ministère de l’Agriculture, des ressources HydrAuliques et de lA PêcHe 
; 2015. 
• rAPPort nAtionAl du secteur de l’eAu ; Ministère de l’Agriculture, des ressources Hydriques et de lA PêcHe 
; bureAu de lA PlAniFicAtion et des equilibres HydrAuliques ; 2017.
• systèMe HydrAulique de lA tunisie à l’Horizon 2030 ; institut nAtionAl des etudes strAtégiques, jAnvier 
2014. 

استقصاء حول املناطق السقوية املكثفة، الجمهورية التونسية، وزارة الفالحة و البيئة، اإلدارة العامة للدراسات والتنميو الفالحية، • 
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إدارة اإلحصائيات و الظرف اإلقتصادي الفالحي، اإلدارة الفرعية لإلحصائيات الفالحية، 2011

le changement climatique - التغّي املناخي

ouvrageS et publicationS de recherche - كتب ومنشورات بحثية

• AbAAb A. ; l’Agriculture FAMiliAle en tunisie centrAle FAce Aux nouveAux déFis écologiques et éconoMiques 
; in. Agricultures FAMiliAles et Politiques Agricoles en MéditerrAnée : enjeux et PersPectives ; MontPellier ; 
ciHeAM ; oPtions MéditerrAnéennes : série b. etudes et recHercHes n°12 ; 1997.
• dAvis d.k. ; les MytHes environneMentAux de lA colonisAtion FrAnçAise Au MAgHreb. l’environneMent A 
une Histoire (trAduction) ; cHAMP vAllon ; 2012.
• gAddour A., nAjAri s., Abdennebi M. ; sPéciFicité et diversité des systèMes de Production cAPrine et ovine 
dAns les régions Arides tunisiennes ; in. tecHnology creAtion And trAnsFer in sMAll ruMinAnts: roles oF re-
seArcH, develoPMent services And FArMer AssociAtions ; zArAgozA ; ciHeAM / inrAM / FAo, 2014.
• gArFej r. ; Avec le cHAngeMent cliMAtique, quel Avenir de l’Agriculture en tunisie ? ; ceHAM ; wAtcH 
letter n°37 ; sePeMbre 2006. 
• gArnAud b. ; entre AtténuAtion et AdAPtAtion. des APProcHes euroPéennes du cHAngeMent cliMAtique ; 
2010.
• ibidHi r., ben sAleM H.; wAter FootPrint AssessMent oF sHeeP And goAt Production in tHe Agro-PAstorAl 
Production systeM in tHe region oF sidi bouzid in centrAl tunisiA ; in. tHe vAlue cHAins oF MediterrAneAn 
sHeeP And goAt Products. orgAnisAtion oF tHe industry, MArketing strAtegies, Feeding And Production systeMs. 
zArAgozA ; ciHeAM, 2016.
• kAlboussi M. ; cliMAt et eAu : le grAnd dileMMe ; nAwAAt ; 2017.
• kAlboussi M. ; lA coP 22, une occAsion rAtée Pour lA société civile ! ; nAwAAt ; 2016.
• MoHAMed-brAHMi  A. , kHAldi r., kHAldi g. ; l’élevAge extensiF en tunisie, disPonibilité AliMentAire et 
innovAtion Pour lA vAlorisAtion des ressources FourrAgères locAles ; HAl ArcHives ouvertes ; 2010. 
• requier-desjArdins M ; iMPActs des cHAngeMents cliMAtiques sur l’Agriculture Au MAroc et en tunisie et 
Priorités d’AdAPtAtion ; ciHeAM-iAM ; MontPellier ; les notes d’AnAlyse du ciHeAM n°56 – MArs 2010.
• touHAMi i. ; rAngelAnd MAnAgeMent in tunisiA: inventory And PersPectives under A cliMAte cHAnge context 
; in. ecosysteM services And socio-econoMic beneFits oF MediterrAneAn grAsslAnds. zArAgozA ; ciHeAM, 2016.

باجي عكاز  م. س. ، األمن الغذايئ التونيس بني أزمة هيكلية الفالحة ومنافسة أوروبية غري متكافئة، موقع نواة، 21 ماي 2018.• 

rapportS inStitutionnelS - تقارير مؤسساتية

• »etude strAtégique sur » le déveloPPeMent durAble et Agriculture dAns les cinq gouvernorAts de gAbès, 
sidi bouzid nAbeul, le keF et bizerte « : cAs du gouvernorAt de sidi bouzid ; cneA ; rAPPort déFinitiF de lA 
3èMe PHAse : orientAtions strAtégiques et PlAn d’Action«
• evAluAtion de lA vulnérAbilité, des iMPActs du cHAngeMent cliMAtique et des Mesures d’AdAPtAtion en tuni-
sie, Ministère de l’environneMent 
• HArzAllAH A. (dir.) ; libre blAnc. Météorologie, cliMAt, océAnogrAPHie, Hydrologie, société. Pour une 
recHercHe collAborAtive d’excellence ; institut nAtionAl de lA Météorologie ; non dAté.
• les cAtAstroPHes environneMentAles que l’etAt cAcHe Aux tunisiens ; observAtoire tunisien de l’econoMie 
; 2013. 
• les oAsis FAce Au cHAngeMent cliMAtique, cooPérAtion AlleMAnde, giz, observAtoire tunisien de l’envi-
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ronneMent et du déveloPPeMent durAble, Août 2013.

le foncier agricole et le droit d’accèS à la terre

العقار الفالحي والحق يف النفاذ لألرض

ouvrageS et publicationS de recherche - كتب ومنشورات بحثية

• ben sAAd A., ellouMi M. ; l’AccAPAreMent de terres de PArcours dAns le sud tunisien : MenAces sur le PAs-
torAlisMe et les ressources nAturelles le cAs du PArcours du dAHAr PAr le grouPe suisse gwH. in : viAney 
g. (ed.), requier-desjArdins M. (ed.), PAoli j.c. (ed.). AccAPAreMent, Action Publique, strAtégies individuelles 
et ressources nAturelles : regArds croisés sur lA course Aux terres et à l’eAu en contextes MéditerrAnéens ; P. 
161-175. (oPtions MéditerrAnéennes : série b. etudes et recHercHes; n. 72 ;  MontPellier ; ciHeAM ; 2015.
• ben sAAd A., les conseils de gestion des terres collectives en tunisie entre MAuvAise gouvernAnce et MArgi-
nAlisAtion. cAs de lA région de tAtAouine, sud tunisien ; in. régulAtion Foncière et Protection des terres Agri-
coles en MéditerrAnnée ; MontPellier ; ciHeAM ; oPtions MéditerrAnéennes série b. etudes et recHercHes 
n°66 ; 2011.
• bessAoud o. ; lA question Foncière Au MAgHreb : lA longue MArcHe vers lA PrivAtisAtion ; les cAHiers du 
creAd 103: 17–44 ; 2013.
• bougHAnMi H. ; les PrinciPAux volets des Politiques Agricoles en tunisie : evolution, AnAlyse et PerFor-
MAnces Agricoles ; ciHeAM ; dynAMique des PoPulAtions, disPonibilités en terre et AdAPtAtion des régiMes 
Fonciers ; coMité internAtionAl de cooPérAtion dAns les recHercHes nAtionAles en déMogrAPHie ; 2006.
• boulet d. ; etude éconoMique des cooPérAtives Agricoles de Production en tunisie ; PAris ; ciHeAM, 
oPtions MéditerrAnéennes n. 6 ; 1971.
• ellouMi M. ; les terres doMAniAles en tunisie. Histoire d’une APProPriAtion PAr les Pouvoirs Publics ; études 
rurAles 192: 43–60 ; 2013.
• gHArbi i., ellouMi M., jAMin j.y., MAAyouFi d. ; l’Attribution de terres doMAniAles irriguées Aux jeunes 
rurAux en tunisie : créAtion d’eMPlois durAbles ou Mise en PlAce d’exPloitAtions non viAbles ? ; cAHiers Agri-
cultures ; 27 (4) 45001 ; 2018.
• HeniA A. ; les terres Mortes de lA tunisie utile et les nouvelles strAtégies Foncières à l’éPoque Moderne ; 
revue des Mondes MusulMAns et de MéditerrAnée 79-80 ; 1996.
• lAsrAM M. ; evolution des structures des exPloitAtions Agricoles en tunisie ;  Medit nuMéro 4 ; 2001
• Picouet M. (dir.) ; dynAMiques des PoPulAtions, disPonibilités en terres et AdAPtAtion des régiMes Fonciers, 
etudes régionAles tunisiennes ; cicred ; PAris ; 2006.

املتمدن، •  الحوار  التونيس،  الريف  يف  الكادحني  لجامهري  خدمة  الدولية  االرايض  هيكلة  إلعادة  السبيل  كيف  ع.،  سعد  بن 
12نوفمرب2015.

بن سعد ع.، يف دواعي اإلرصار عىل منوال تنموي ال وطني و ال دميقراطي و ال شعبي: اتفاق الرشاكة بني القطاع العام والخاص • 
الستغالل املركبات، موقع املغاريب للدراسات والتحاليل، 5 جوان 2017.

النابيل ي.، ملف األرايض الّدولية: الدولة متنح األرض ملن ينهبها،  27 سبتمرب 2016، نواة• 

rapportS inStitutionnelS - تقارير مؤسساتية

• lA PrivAtisAtion en tunisie ; recueil des oPérAtions dePuis 1998 ; Agriculture ; 2007.
• lA ProPriété des terres dAns le nouveAu code d’investisseMent : vers une recolonisAtion Agricole ? ; obser-
vAtoire tunisien de l’econoMie ; j. cHAndoul ; MAi 2014.
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• le Foncier Agricole en tunisie : situAtion et contrAintes de Mise en vAleur, lA lettre de l’onAgri vol°2, 
n°4, triMestre 4, 2016. 
• Ministère de l’Agriculture et des ressources HydrAuliques, enquête sur les structures d’exPloitAtion Agri-
coles 2004-2005, jAnvier 2006. 
• rAPPort de lA consultAtion nAtionAle sur l’Avenir des terres doMAniAles Agricoles en tunisie ; Ministère de 
l’Agriculture, des ressources HydrAuliques et de lA PêcHe MArHP ; 2015.
.التقرير السنوي العام الواحد والثالثون لدائرة املحاسبات، األرايض الدولية املهيكلة، الجمهورية التونسية، 2018 •

aSSignation au marché alimentaire mondial

التقّيد بأسواق الغذاء العاملية 

ouvrageS et publicationS de recherche - كتب ومنشورات بحثية

• Aloui n. ; APerçu sur lA volAtilité des Prix des intrAnts Agricoles en tunisie ; note d’AnAlyse de l’observA-
toire nAtionAl de l’Agriculture ; MAi 2018. 
• ArFA l. et ben MiMoun M. ; evAluAtion de l’iMPAct de l’AlecA sur lA Filière AgruMes en tunisie ; Pro-
grAMMe d’APPui à l’initiAtive ePnArd, ciHeAM-iAMM en PArtenAriAt Avec le Ministère de l’Agriculture, des 
ressources HydrAuliques et de lA PêcHe ; 2018. 
• bAcHtA M. s., le gAl P.-y., rHouMA A., kuPer M. ; de l’eAu Aux dAttes : APerçu de lA Filière dAtte tunisienne 
et PersPectives d’interventions ; econoMies d’eAu en systèMes irrigués Au MAgHreb ; deuxièMe Atelier régionAl 
du Projet sirMA, MArrAkecH ; MAroc ; 2006.
• ben AbdAllAH A. ; lA PHoeniciculture ; in. les systèMes Agricoles oAsiens ; ciHeAM oPtions MéditerrA-
néennes ; série A. séMinAires MéditerrAnéens n°11 ;  MontPellier ; 1990.
• ben roMdHAne M. l’etAt, les PAysAns et lA déPendAnce ; le Mensuel n°2 ; 1984. 
• gHArbi i., issAoui M., HAMMAMi M. ; lA Filière Huile d’olive en tunisie ; lr12es05 lAb-nAFs » nutrition-
AliMents Fonctionnels & sAnté vAsculAire « ; FAculté de Médecine ; université de MonAstir ; tunisie ; 2013.
• kHAldi r. et sAAidiA b. ; AnAlyse de lA Filière céréAlière en tunisie et identiFicAtion des PrinciPAux Points de 
dysFonctionneMent à l’origine des Pertes ; orgAnisAtion des nAtions unies Pour l’AliMentAtion et l’Agriculture, 
Projetréduction des Pertes et gAsPillAge AliMentAires à trAvers ledéveloPPeMent des cHAînes de vAleur Pour lA 
sécurité AliMentAire en egyPte et en tunisie.
• kHedHiri s. ; l’AnAlyse eMPirique de l’intégrAtion des MArcHés Agricoles en tunisie ; éconoMie rurAle n°252 
; 1999.  
• MAsMoudi-cHArFi et Al. ; cArActérisAtion d’une collection vAriétAle d’oliviers (oleAeuroPAeA l.). vAlori-
sAtion de l’eAu ; institut de l’olivier ; 2017. 
• ouvrAges et PublicAtions de recHercHe - كتب ومنشورات بحثية
• zekri s. et lAAjiMi A. ; etude de lA coMPétitivité du sous-secteur AgruMicole en tunisie ; le Futur des 
écHAnges AgroAliMentAire MéditerrAnéens, les enjeux de lA MondiAlisAtion et les déFis de lA coMPétitivité ; 
zArAgosA ; ciHeAM ; cAHiers oPtions MéditerrAnéennes n°57 ; 2001. 

الفريني م.، زيت الزيتون يف اإليالة التونسية : تاريخ مادة غذائية أساساية يف العهد الحديث، كلية العلوم االنسانية واالجتامعية • 
بتونس، مخرب البحث Histoire des éconoMies et des sociétés MéditerrAnéennes، تونس، 2016 

املوسوعة التونسية املفتوحة، شجرة الزيتون• 
تطور تصدير زيت الزيتون بنسبة 150% من حيث الكمية و%180 من حيث القيمة، املوقع االعالمي باب النات، 10 ماي 2018 • 
غابة الزياتني بصفاقس وزيت الزيتون• 
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rapportS inStitutionnelS - تقارير مؤسساتية

• AlecA et Agriculture : Au-delà des bArrières tAriFAires ; observAtoire tunisien de l’econoMie ; c. ben 
rouine et j. cHAndoul ; Avril 2019. 
• AnAlyse de lA Filière des dAttes ; Agence de ProMotion de l’industrie et de l’innovAtion, centre d’etude et 
de ProsPection industrielle ; MArs 2017. 
• bilAn du soutien euroPéen teMPorAire Aux exPortAtions d’Huile d’olive tunisienne ; observAtoire tunisien 
de l’econoMie ; c. ben rouine ; Avril 2018.
• conditionneMent des dAttes ; réPublique tunisienne ; Ministère de l’industrie et des PMe ; non dAté. 
• contexte et PAnorAMA des Accords de libre-écHAnge, docuMent d’AnAlyse ; ccFd-terre solidAire ; MAi 
2010. 
• déveloPPeMent des exPortAtions en tunisie, étAt de lieu et diAgnostic ; yosrA douiri ; Ministère de l’Agri-
culture, des ressources Hydriques et de lA PêcHe ; onAgri ; juillet 2018
• eFFets Potentiels des Accords de libre-écHAnge euroPéens sur l’AliMentAtion et l’Agriculture dAns les PAys 
du sud ; résuMé exécutiF ; ccFd terre-solidAire ; AMbroise MAzAl ; 2010.  
• etude de l’encourAgeMent des investisseMents et de déveloPPeMent de Production de léguMes sous serres ; 
Agence de ProMotion de l’investisseMent Agricole ; juin 2015. 
• eu’s increAsing use oF decouPled doMestic suPPort in Agriculture : iMPlicAtions For develoPing countries 
; soutH center ; 
• evAluAtion de l’iMPAct des Politiques tunisiennes et euroPéennes sur les exPortAtions de l’Huile d’olive tuni-
sienne vers l’ue ; observAtoire tunisien de l’econoMie ; c. ben rouine et j. cHAndoul ; juin 2018. 
• evAluAtion de l’iMPAct des Politiques tunisiennes et euroPéennes sur les exPortAtions de l’Huile d’olive tuni-
sienne vers l’ue ; observAtorie tunisien de l’econoMie ; breiFing PAPer n°7 ; juin 2018.
• evAluAtion de l’iMPAct de l’AlecA sur lA Filière AgruMes en tunisie ; Ministère de l’Agriculture, des res-
sources Hydriques et de lA PêcHe ; ciHeAM ; ProgrAMMe d’APPui à l’initiAtive enPArd MéditerrAnée ; 2018. 
• innovAtion et tecHnologie ; un Moteur de croissAnce Pour le secteur oleicole tunisien ; berd et FAo ; 
noveMbre 2017.
• journAl oFFiciel du conseil oléicole internAtionAl ; livÆ nº 124 ; éd. FrAnçAise ; noveMbre 2017.
• l’AlecA, un instruMent clé dAns lA Politique de l’ue ; observAtoire tunisien de l’econoMie : j. cHAndoul 
; MAi 2017. 
• les écHAnges coMMerciAux des Produits Agricoles et AliMentAires de lA tunisie : observAtion des FAits et 
AnAlyse des tendAnces ; observAtoire nAtionAl de l’Agriculture ; docuMent de trAvAil ; Avril 2015.
• PercePtion de l’Accord de libre-ecHAnge coMPlet et APProFondi (AlecA) ; etude des Attentes et consé-
quences éconoMiques et sociAles ; ForuM tunisien Pour les droits econoMiques et sociAux ; octobre 2018.
• tAbleAu de bord de l’Huile d’olive en tunisie, observAtoire nAtionAl de l’Agriculture onAgri ; Février 
2019.
• tAbleAu de bord des dAttes en tunisie, observAtoire nAtionAl de l’Agriculture onAgri ; Février 2019.
• tunisie. AnAlyse de lA Filière oléicole ; FAo investMent center ; FAo et berd ; 2015. 
• tunisie. Projet d’extention de lA zone de sAuvegArde des AgruMes du cAP bon ; bAnque AFricAine de déve-
loPPeMent ; déPArteMent de l’Agriculture et du déveloPPeMent rurAl ; région nord, est et sud ;  jAnvier 2006.
• tunisie: AnAlyse de lA Filière oléicole ; country HigHligHt ; FAo investMent center et berd ; roMe ; 
2015.
• un regArd sur le MArcHé MondiAl et tunisien des AgruMes  ; note de veille de l’observAtoire nAtionAl de 
l’Agriculture  onAgri ; 2018.
• ArcHives de lA cHAMbre Mixte de coMMerce et d’Agriculture du sud, sFAx ; jAnvier 1897.
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تونس، دراسة و تحليل منظومة زيت الزيتون، منظمة األغذية والزراعة والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري، روما 2018.• 
والية قبيل باألرقام، وزارة التنمية واالستثامر والتعاون الدويل، ديوان تنمية الجنوب، 2017.• 

SyStème de production agricole - منظومة االنتاج الفالحي

ouvrageS et publicationS de recherche - كتب ومنشورات بحثية

• AbAAb A. et ellouMi M. ; eFFets des Politiques de Prix, des subventions et de lA FiscAlité sur les PerFor-
MAnces de l’Agriculture tunisienne ; in. Prix et subventions : eFFets sur les Agricultures FAMiliAles Méditer-
rAnéennes (études nAtionAles) ; MontPellier ; ciHeAM ; oPtions MéditerrAnéennes n° 11 ; 1997.

• AbAAb A., tbib A., ben sAleM M. ; Agriculture FAMiliAle et revenus extérieurs dAns le sud-est tunisien ; in. 
PluriActivité et revenus extérieurs dAns l’Agriculture MéditerrAnéenne ; MontPellier ; ciHeAM ; oPtions 
MéditerrAnéennes : série b. etudes et recHercHes; n. 5 ; 1991.

• Ali sAlMi b.z. et ben sAid M. ; Agriculteurs tunisiens FAce Aux iMPérAtiFs de l’intensiFicAtion ; diversité 
des systèMes de Production et coMPorteMent des Agriculteurs de lA région céréAlière de borj el AMri ; 
econoMie rurAle n°135 ; 1980. 

• bAcHtA M.s. ; l’Agriculture, l’AgroAliMentAire, lA PêcHe et le déveloPPeMent rurAl en tunisie ; in. AllAyA M. 
(ed.) ; les Agricultures MéditerrAnéennes : AnAlyses PAr PAys ; MontPellier ; ciHeAM ; 2008.

• ben sAAd A., bourbouze A. ; les nouveAux visAges du PAstorAlisMe Moderne du grAnd sud tunisien ; in. 
PAstorAlisMe MéditerrAnéen : PAtriMoine culturel et PAysAger et déveloPPeMent durAble ; MontPellier : 
ciHeAM / Avecc / unesco ; oPtions MéditerrAnéennes : série A. séMinAires MéditerrAnéens n°93 ; 
2010.

• ben sAid t. ; les eFFets de l’AjusteMent structurel sur l’intégrAtion de l’Agrculture tunisienne à l’écHAnge 
internAtionAl ; in. crises et trAnsitions des Politiques Agricoles en MéditerrAnée ; MonPellier ; ciHeAM 
; oPtions MéditerrAnéennes n°8 ; 1994.

• ben sAlAH t. ; AgruMes: Pourquoi les Agriculteurs du cAP bon ne s’orienterAient-ils PAs vers d’Autres Pro-
duits Plus réMunérAteurs ;  leAders ; 27 jAnvier 2017.

• bourenAne n., cAMPAgne P., cArvAlHo A. de, ellouMi M. ; lA question de lA PluriActivité en Algérie, en 
FrAnce, Au PortugAl et en tunisie ; in. PluriActivité et revenus extérieurs dAns l’Agriculture MéditerrA-
néenne ; MontPellier ; ciHeAM ; oPtions MéditerrAnéennes : série b. etudes et recHercHes; n. 5 ; 1991.

• c. MAsMoudi-cHArFi, et Al. ; Mise en PlAce et conduite d’une PlAntAtion intensive d’oliviers ; institut de 
l’olivier ; 2016. 

• ellouMi M. ; cAPAcité de résilience de l’Agriculture FAMiliAle tunisienne et Politique Agricole Post révolu-
tion ; in. AccAPAreMent, Action Publique, strAtégies individuelles et ressources nAturelles : regArds croisés 
sur lA course Aux terres et à l’eAu en contextes MéditerrAnéens ; MontPellier ; ciHeAM ; oPtions Médi-
terrAnéennes : série b. etudes et recHercHes; n. 72 ; 2015.

• ellouMi M. ; l’Agriculture tunisienne dAns un contexte de libérAlisAtion ; région et déveloPPeMent n° 23 
; 2006.

• ellouMi M. ; revenu et trAvAil extérieurs dAns lA dynAMique des exPloitAtions Agricoles : (région de 
zAgHouAn - tunisie) ; in. PluriActivité et revenus extérieurs dAns l’Agriculture MéditerrAnéenne ; Mont-
Pellier ; ciHeAM ; oPtions MéditerrAnéennes : série b. etudes et recHercHes n. 5 ; 1991.

• gAcHet j.P. ; l’Agriculture : discours et strAtégies, des constAntes : une strAtégie étAtique, des strAtégies 
PAysAnnes ; in. tunisie Au Présent. une Modernité Au-dessus de tout souPçon ? ; MicHel cAMAu (dir.) cnrs, 
1987.

• jouili M. ; AjusteMent structurel, MondiAlisAtion et Agriculture FAMiliAle en tunisie ; tHèse de doctorAt 
; univ. MontPellier ; 2008. 
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• jouili M. ; ProbléMAtique de FinAnceMent de l’investisseMent Agricole en tunisie ; new Medit 8(3): 28–35 
; 2009.

• jouve A.-M. ; evolution des structures de Production et ModernisAtion du secteur Agricole Au MAgHreb  
; in. Politiques Foncières et AMénAgeMent des structures Agricoles dAns les PAys MéditerrAnéens ; MontPel-
lier ; ciHeAM, cAHiers oPtions MéditerrAnéennes; n. 36 ; 1999.

• lerMAn z, csàki c, Feder g. ; lAnd Policies And evolving FArM structures in trAnsition countries. wAsHing-
ton dc: world bAnk ; 2002.

• lerMAn z. ; Agriculture in trAnsition econoMies: FroM coMMon HeritAge to divergence ; AgriculturAl 
econoMics 26: 95–114 ;  2001.

• PAoli, j. c. (coor.) ; lA Petite exPloitAtion Agricole MéditerrAnéenne, une réPonse en teMPs de crise ; Mont-
Pellier ; ciHeAM, 2017. (oPtions MéditerrAnéennes : série A. séMinAires MéditerrAnéens; n. 117).

• setHoM H. ; l’Agriculture de lA Presqu’île du cAP bon (tunisie): structures sociAles et éconoMie rurAle ; 
université de tunis ; 1978.

rapportS inStitutionnelS - تقارير مؤسساتية
• APerçu de lA volAtilité des Prix des intrAnts Agricoles en tunisie ; onAgri ; note d’AnAlyse ; MAi 2018. 
• evAluAtion du systèMe de soutien Au secteur Agricole en tunisie ; ProgrAMMe d’APPui à l’initiAtive enPArd 

MéditerrAnée ; cHebbi H. ; juin 2018. 
• le secteur des céréAles en tunisie : etAt des lieux et orientAtions strAtégiques ; institut tunisien des 

etudes strAtégiques ; non dAté. 
• orgAnisAtion territoriAle en tunisie ; institut des régions Arides de Medenine, dAns le cAdre du Pro-

grAMMe d’APPui Aux dynAMiques de déveloPPeMent des territoires rurAux en MéditerrAnée, ceHAM, 2011
• Pour une évAluAtion de lA dégrAdAtion des terres en tunisie. cAdre institutionnel et législAtiF. inForMA-

tion et données disPonible. etAt des connAissAnces ; Ministère de l’Agriculture et des ressources HydrAu-
liques et l’Agriculture dg/ActA et orgAnisAtion des nAtions unies Pour l’AliMentAtion ; Projet lAdA 
; non dAté.

• tunisie - bAlAnce générAle des PAieMents : les quAtre records réAlisés en 2018.
• tunisie, FinAnceMent du secteur Agricole ; FAo ; 2013.

texteS juridiqueS - نصوص قانونية

• résuMé des AvAntAges, PriMes et incitAtions octroyés dAns le cAdre de lA nouvelle régleMentAtion d’inves-
tisseMent en tunisie,  cAbinet zAHAF & Associés, MAi 2018

األمر 256عدد 1985-، املؤرخ يف 1985/02/05 واملتعلق بضبط القانون األسايس االمنوذجي للوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي • 
صاحبة حق االنتفاع باألرايض الدولية.

األمر عدد 2007-1390 املؤرخ يف 2005/11/06 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس النموذجي للرشكات التعاونية املركزية • 
للخدمات الفالحية.

األمر عدد 2007-1391 املؤرخ يف 2005/11/06 واملتعلق باملصادقة عىل النظام األسايس النموذجي للرشكات التعاونية األساسية • 
للخدمات الفالحية.

األمر عدد 1997-1536، املؤرخ يف 1997/08/04 و املتعلق بإمتام القانون األسايس األمنوذجي للوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي • 
صاحبة حق اإلنتفاع باألرايض الدولية.

األمر عدد 1988/1172 املؤرخ يف 1988/06/18 يتعلق بضبط رشوط احياء االرايض الدولية الفالحية من طرف رشكات االحياء • 
والتنمية الفالحية وبكيفية انجاز برنامجها التنموي.

األمر عدد 1983-226، املؤرخ يف 1983/03/04 واملتعلق ببضبط رشوط إحياء األرايض الدولية الفالحية من طرف رشكات اإلحياء • 
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والتنمية الفالحية.
القانون عدد 1984-28، املؤرخ يف 1984/05/12 واملتعلق بتنظيم الوحدات التعاضدية لإلنتاج الفالحي املستغلة لألرايض الدولية • 

الفالحية.
القانون عدد 1995-21 واملؤرخ يف 13/02/1995 واملتعلق بالعقارات الدولية الفالحية.• 
القانون عدد 4 لسنة 1967 مؤرخ يف 19 جانفي 1967 يتعلق بالقانون األسايس العام للتعاضد.• 
القانون عدد 1999-43 املؤرخ يف 1999/05/10 واملتعلّق مبجامع التنمية يف قطاع الفالحة والصيد البحري.• 
القانون عدد 2005-94 واملؤرخ يف 2005/09/18 واملتعلق بالرشكات التعاونية للخدمات الفالحية.• 
كراس الرشوط الخاص بكراء ضيعة دولية معدة لبعث رشكة إحياء وتنمية فالحية، وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية، 2013.• 
باالستثامرات •  النهوض  إحياء وتنمية فالحية، وكالة  لبعث رشكة  بكراء ضيعة دولية معدة  الخاصة  ملخص لإلجراءات والرشوط 

الفالحية، غري مؤرخ.
كحلون ع.، مجموعة القوانني العقارية التونسية 2002-1885، دار اسهامات يف أدبيات املؤسسة، 2002.• 

StratégieS nationaleS et politiqueS publiqueS

االسرتاتيجيات الوطنية والسياسات العمومية

• APPui à lA Mise en oeuvre du nePAd–PddAA, tcP/cMr/2908 (i) ; gouverneMent de lA réPublique 
tunisienne ; FAo ; ProgrAMMe détAillé Pour le déveloPPeMent de l’Agriculture AFricAine ; voluMe i de vii 
; ProrAMMe nAtionAl d’investisseMent à Moyen terMe PniMt ; MAi 2005.

• convention cAdre des nAtions unis sur les cHAngeMents cliMAtiques ; contribution Prévue et déterMi-
née Au niveAu nAtionAl - tunisie ; 2016. 

• docuMent de lA bAnque MondiAle ; tunisie, Projet intégré de sidi sAleM ; rAPPort n°1215-tun ; déPAr-
teMent des Projets ; bureAu régionAl euroPe ; Moyen-orient et AFrique du nord ; MAi 1977. 

• etude de reForMulAtion concertée du ProgrAMMe de Mise à niveAu des exPloitAtions Agricoles en tunisie ; 
Ministère de l’Agriculture, des ressources Hydriques et de lA PêcHe ; Agence FrAnçAise de déveloPPeMent ; 
irAM ; Ager ; MAi 2015. 

• etude strAtégique sur le déveloPPeMent durAble et l’Agriculture dAns le gouvernorAt de sidi bouzid ; 
cneA / rAPPort déFinitiF de lA 3èMe PHAse : orientAtions strAtégiques et PlAn d’Action ; Ministère de 
l’environneMent et du déveloPPeMent durAble ; non dAté. 

• gestion durAble des ressources en eAu ; Ministère de l’environneMent et du déveloPPeMent durAble ; Agence 
nAtionAle de Protection de l’environneMent ; observAtoire tunisien de l’environneMent et du déveloPPe-
Ment durAble ; cooPérAtion AlleMAnde Au déveloPPeMent ; 2008. 

• lA tunisie et l’Accord de libre ecHAnge coMPlet et APProFondi (AlecA, secteur Agricole) ; et si l’on 
AbordAit lA question sous l’Ange de »ne PAs Avoir Peur de ce qui FAit Peur« ; institut tunisien des etudes 
strAtégiques ; 2019.

• le PlAn de déveloPPeMent 2016 – 2020 ; réPublique tunisienne. Ministère du déveloPPeMent , de l’inves-
tisseMent et de lA cooPérAtion internAtionAle ; 2015. 

• note sur le déveloPPeMent Agricole du Ministère des FinAnces 
• réFérentiel du déveloPPeMent Agricole durAble en tunisie ; docuMent de bAse Pour lA ForMAtion et le 

conseil Agricole ; Ministère de l’Agriculture des ressources HydrAuliques et de lA PêcHe, Agence de vulgA-
risAtion Agricole, giz, AFc ; 2016.

• revue strAtégique sur : lA sécurité AliMentAire et nutritionnelle en tunisie ; institut tunisien des etudes 
strAtégiques, ProgrAMMe AliMentAire MondiAl ; déceMbre 2017.

• strAtégie de déveloPPeMent durAble des oAsis en tunisie ; Ministère de l’environneMent et de déveloPPe-
Ment durAble ; direction générAle de l’environneMent et de lA quAlité de lA vie ; MArs 2015.

• strAtégie de MobilisAtion des ressources en eAu en tunisie ; Ministère de l’Agriculture, des ressources 
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HydrAuliques et de lA PêcHe ; direction des eAux non-conventionnelles et de lA recHArge ArtiFicielle ; 
MAi 2017. 

• strAtégie nAtionAle d’AdAPtAtion de l’Agriculture tunisienne et des écosystèMes Aux cHAngeMents cliMA-
tiques ; giz, MAndAté PAr le Ministère FédérAl AlleMAnd de lA cooPérAtion, éconoMique et du déveloPPe-
Ment (bMz), en PArtenAriAt Avec Ministère de l’Agriculture, des ressources HydrAuliques et de lA PêcHe 
(tunisie) ; 2007. 

• strAtégie nAtionAle sur le cHAngeMent cliMAtique. rAPPort de lA strAtégie ; réPublique tunisienne. Mi-
nistère de l’environneMent ; giz ; grouPeMent Alcor - tec ; octobre 2012.

املخطط الوطني للنهوض بالهياكل املهنية الفالحية، مجلس وزاري بتاريخ 26 نوفمرب.• 
التشخيص الرباعي الخاص مبنظومة األمن الغذايئ، املرصد الوطني للفالحة، فيفري 2019.• 
املخطط الخاميس للتنٌمة 2020-2016، الجمهورية، وزارة الفالحة والصيد البحري.• 
الهياكل املهنية الفالحية  بتونس، م. ل. فراد مدير عام التمويل و اإلستثامرات و الهياكل املهنية، وزارة الفالحة، تونس، املعرض • 

العريب اإلقليمي األول للتنمية القامئة عيل التعاون فيام بني بلدان الجنوب، الدوحة، 2014.
 دراسة استرشافية حول األمن الغذايئ وتنمية الصادرات يف أفق 2030، اللجنة الوطنية املكلفة بوضع خطة ودراسة استرشافية حول منظومة• 

األمن الغذايئ وتنمية الصادرات يف أفق 2030، إعداد: املرصد الوطني للفالحة املكلف برئاسة اللجنة، فيفري 2019.
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لإلتصال مبجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية

gtsa.tunisie@gmail.com




