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في بناء التبعيّة الغذائية في تونس
حبيب عايب

ملّخص

تعتمد تونس، كغيرها من البلدان الكثيرة في الجنوب، على بلدان الشمال لتأمين الغ��ذاء إلى س��كانها

 من حاجاته��ا50 مليون نسمة. وبصورة إجمالية، تستورد تونس أك��ثر من %12الذين يناهز عددهم ال�

ا في األراض��ي الزراعي��ة الخص��بة وال في الم��وارد المائي��ة القابل��ة الغذائية في حين أنها ال تعاني نقص��ً

لالستغالل أو في الكفاءات والدرايات المحلية في مجال اإلنتاج� الزراعي. والمفارقة هي أن��ه في حين

أن التبعية الغذائية فادحة، إال أن ت��ونس تص��دّر مجموع��ة متنوع��ة من المنتج��ات الزراعي��ة مث��ل زيت

الزيتون )ثاني أكبر مصدر في العالم( والحمضيات والتمور والخضار خارج موسمها...  بالتالي، تواج��ه

تونس حالة من التبعية الغذائية الهيكلية ال يمكن عزوها إلى الظروف "الطبيعية"� )من ظروف المناخ،

وطبيعة التربة، ونقص الموارد الزراعية...( إال بشكل محدود جدًا.

يهدف هذا المقال إلى إظهار كيف تٌم إرساء التبعية الغذائية� بصورة طوعية وتطويره��ا )إنتاجه��ا( من��ذ

بداية� العهد االستعماري )نهاية القرن التاسع عشر(.

 التبعية الغذائية في تونس: طبق كسكس على اثنين "ينتج" في.1
الخارج.

    : االستيراد   سبيل في التصدير باألرقام الغذائية التبعية

  عن غراب��ة السياس��ات المعروف��ة باس��م2008 و 2007كش��فت أزم��ة الغ��ذاء الع��المي لس��نتي 

"سياسات المزايا المقارنة"، وعن المخاطر الجدية التي تواجهها البلدان التي تنتهج� ه��ذه السياس��ات،

ومنها تونس. إذ أن ارتفاع األسعار العالمية بسرعة غير مسبوقة أدى إلى زيادة حادة جدًا في تكاليف

،2008 و 2006الواردات الغذائية، حيث ارتفعت تكاليف الحبوب المس��توردة إلى ثالث��ة أمث��ال بين   

Akariر )  مليون دينا1438 مليون ديناء إلى 599من   et  Jouili,  2010, (. واضطرت ت��ونس5–4 

إلى خفض مستوى الواردات والدعم المخصص للمواد الغذائية عبر السبل المباش��رة أو المقنع��ة من

أجل التصدي إلى هذا االرتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية. فمنعت الحكومة� بي��ع الخ��بز الم��دعوم

)شطائر الخبز الكبيرة( بعد ساعة محددة ال يسمح من بعدها إال صنع الخبز غير المدعوم )الباغيت...(

وبيعه طوال ساعات النهار. بالتالي، فضلت السلطة تحديد الكمية� اإلجمالية للطحين المدعوم، وإدارة

الطلب ب��داًل من إدارة الع��رض، نظ��ًرا� لع��دم ق��درتها على رف��ع األس��عار خوفً��ا من تفعي��ل الحرك��ات

 )أنظر م��ا يلي(. أخ��يًرا،1984االجتماعية� التي تعيد إلى الذاكرة انتفاضة الخبز في يناير/كانون� الثاني 

تجدر اإلشارة إلى أن سياسات تحديد األسعار والدعم تولي األولوية إلى س��كان المن��اطق الحض��رية،



 فقط من الدعم13 و %12وتحديدًا� إلى المستهلكين� الميسورين� في هذه المناطق، حيث أن ما بين 

 من الدعم الذي يصب في مص��لحة المس��تهلكين األك��ثر90 إلى %85يخدم� الطبقات الشعبية مقابل 

يسًرا.�

لب واللين(، "بم��ا في كما تشير أحدث األرق��ام المت��وفرة� إلى أن الحاج��ات الس��نوية من القمح )الص��ّ

ذل��ك تل��ك ال��تي يقتطعه��ا المزارع��ون من إنت��اجهم الخ��اص واألغذي��ة الض��رورية للتجدي��د المتواص��ل

2,7للمخزون االستراتيجي السنوي الذي يضمن الحاجات االستهالكية لمدة تسعين يوًم��ا"، تص��ل إلى 

(. وتستورد تونس، El Kadhi et al., 2014, 5-6%مليون طن كمعدل وسطي في السنة الواحدة )

 من القمح الٌصلب( من الخارج.25 من الحبوب المستهلكة� )55%

تحل الزيوت النباتية في المرتبة الثانية بعد الحبوب من حيث كمية الواردات الغذائية حيث تشكل في

 من مجمل الواردات الغذائية.� في المقاب��ل، ال ب��دّ من الت��ذكير ب��أن ت��ونس هي24 و %20المتوسط 

ل ثاني أكبر منتج وأحد أكبر البلدان المصدرة لزيت الزيتون في العالم. ومع ذلك،  ص��ناع الق��راريفض��ّ

تصدير اإلنتاج المحلي من زيت الزيتون إلى الخارج واستيراد أن��واع أخ��رى من الزي��وت )ال��تي تحم��ل�

وهيعادة اسم زيت الحاكم أو زيت الحكومة( والتي تتمتع بخصائص غذائية رديئة� ومذاق سيء ج��دًا، 

على األرجح� ليست بريئة من المشاكل الصحية المختلفة التي تنتشر في البالد )مثل السمنة المرضية�

والكوليس�تيرول وغيره�ا(، وذل�ك انطالقً�ا من منط�ق تحقي�ق األمن الغ�ذائي الوط�ني من خالل إدارة

الصادرات وال�واردات. ففي حين أن المس�تهلكين األك�ثر� يس�ًرا يمكنهم� دومً�ا اس�تهالك زيت الزيت�ون

الذي يفوق سعره قدرة الطبقات المتواضعة من الس��كّان، يلج��أ األك��ثر� فق��ًرا إلى زيت الح��اكم، وه��و

طبعًا النوع األقل ثمنًا في السوق لكننا نجهل� تماًما ما هي تركيبته� وأصوله ومزاياه…

العمل     وسوق االقتصاد في الزراعة

 في25,5وفقًا لبيانات المعهد الوطني لإلحصاء انخفضت نسبة لالستهالك الذاتي من المزرع��ة من %

15,1 إلى %42,7 بالنس���بة إلى الحب���وب، ومن %2000 فق���ط في ع���ام 2,5 إلى %1975ع���ام 

29,3 إلى %37,8 بالنس����بة إلى اللح����وم، من %4,4 إلى %19,1بالنس����بة إلى الحليب، ومن %

 إلى %15 بالنس��بة إلى الخض��ار الطازج��ة، ومن %4 إلى %9,7بالنسبة إلى زيت الزيت��ون، ومن %

,Jouili بالنسبة إلى الفواكه )2,4  2008, (. ال شّك في أن تطوّر ط��رق االس��تهالك ت��ترجم من109 

خالل الزي��ادة أو االنخف��اض في اس��تهالك المنتج��ات الغذائي��ة المختلف��ة. بالت��الي، يب��دو أن اس��تهالك

494 إلى 1980 غراًم��ا للف��رد الواح�د في الي��وم في ع�ام 576الحب��وب في ت��ونس ق�د انخفض من 

 لكن المقلق هو االرتف��اع الكب��ير المرص��ود على مس��توى اس��تهالك المنتج��ات.2000غراًما في سنة 

(.Ati et al., 2005, 22الحيوانية وتحديدًا اللحوم والمنتجات الحليبية )

ال شّك في أن حصة القط��اع ال��زراعي من االقتص�اد� )على مس��توى الن��اتج المحلي اإلجم�الي وس��وق

العمل( إلى تراجع متنام بحسب اإلحصاءات المتوفرة. لكن، يجب اإلشارة هنا إلى أن جزءًا كب��يًرا من

النشاط الزراعي يبقى غير منظم وال يدخل بالتالي ضمن القياس��ات اإلحص��ائية� "التقليدي��ة".� بالت��الي،

من "الته��وّر" الثق��ة في البيان��ات الرس��مية حص��ًرا في حين أن��ه من المعل��وم أن العم��ل ال��زراعي



الموسمي واليومي ال يصرح عنه دوًما أو يصرح� عنه في حاالت استثنائية جدًا. إضافة إلى ذل��ك، ال ب��د

من توخي الحذر أيًضا نظًرا إلى أنه ال يوجد في تونس تعداد زراعي دوري. بالتالي، ليس كل البيان��ات

المتوفرة بشأن حجم األراضي الزراعية وعددها وطبيع��ة العم��ل ال��زراعي س��وى اس��قاطات بس��يطة�

 ويفرض ذلك التقيد بعدد من(.05-2004 ,95-1994,� 62-1961)لنتائج المسوح الزراعية العشرية 

المحاذير� المنهجية� اإللزامية.

على ضوء التذكير بما سبق وش��رحه، تش��ير اإلحص��اءات� المت��وفرة إلى أن حص��ة الزراع��ة من الن�اتج

، و%1960 في ع��ام 20 في حين أنه��ا ك�انت %2016 في ع�ام 9,2المحلي اإلجمالي لم تتج��اوز %

 في ع��ام10,01، و %1990% في ع��ام 14,�� 1980 في ع��ام 14,13، و %1970 في ع��ام 17,3

,2012 )غان��ا 2015 في ع�ام 10,20، و %2010 في عام 7,54، و 2000% ،2006؛ الل�ومي 3-2 

(.  وقد ترافق هذا التراجع في حصة القطاع ال��زراعي من الن��اتج المحلي اإلجم��الي م��ع انخف��اض11

فرص العمل في القطاع )مقارنة مع القطاعات االقتص��ادية األخ��رى( من��ذ منتص��ف س��بعينات الق��رن

،2010 في ع��ام 17,57، و %1980 في عام 33,36 إلى %1975 في عام 37,24الماضي: من %

.12018 في عام 14,9 و %2013 في عام 15,3و %

. قرن ونصف القرن تقريبًا من السياسات الزراعية في سDDبيل التبعيDDة2

الغذائية

ليس واقع التبعية الغذائية في تونس وليد البارحة. بل يرج��ع إلى منتص��ف الحقب��ة االس��تعمارية ال��تي

 وحتى إلى بداياتها وفقًا لقراءة محددة. في المقابل، تعزز الواق��ع ت��دريجيًا قب��ل1881بدأت في عام 

الوصول إلى وضع الراهن.� وتطبع مرحلتان مختلفتان هذا المسار الطويل من "بناء" التبعية الغذائي��ة:�

( السياس��ات الزراعي��ة االس��تعمارية المطبق��ة من خالل االس��تيالء األراض��ي لص��الح المس��تعمرين�1

والتخصص الزراعي اإلقليمي� في سبيل تزويد السوق الفرنسي واألوروبي بمنتجات مطلوبة مح��ددة،

وأخيًرا، التحديث التقني أو المكننة� التي هدفت في الوقت عينه إلى تكثيف� اإلنتاج وتص��ريف منتج��ات

( السياسات المعتمدة ما بعد الحقب��ة2الصناعة الفرنسية واالستبدال� التدريجي لليد العاملة المحلية.� 

االستعمارية:� إص��الح األراض��ي الزراعي��ة والث��ورة الخض��راء� وتوس��يع ش��بكة ال��ري والتجرب��ة� الكارثي��ة

لتعاضديَات والتوجه ال��نيو لي��برالي األكي��د� في السياس�ات الزراعي��ة المنف��ذة من خالل اعتم��اد ب��رامج�

التكيف الهيكلي الزراعي.

   : الرأسمالية    الزراعة نشأة لألراضي اتسيطان الفرنسي االستعمار

بناءً عليه، انطلقت عملية تطوير� األراضي الزراعية على نطاق واسع من��ذ بداي��ة� الحقب��ة االس��تعمارية

من خالل قيام سلطة االستعمار بانتزاع أفضل األراضي لصالح المس��تعمرين� الفرنس��يين واألوروب��يين�

المدعومين بقوانين وضمانات "حمائية"� فضاًل عن التسهيالت والمساعدات اإلدارية والقانونية� والمالية



 س��نوات على بداي��ة االحتالل، اعتم��دت الس��لطة4، أي بع��د م��رور 1885المحف��زة ج��دًا. وفي ع��ام 

االستعمارية إصالًحا عقاريًا فرض السجل العقاري وسهلت خصخصة� األراضي الزراعية بصورة قانونية

العقاري ) ( واالستيالء الفردي على األراضي لصالح المستعمرين� األروربيين.1962( )بونسي، القانون

بالتالي، جرى تحويل مساحات واسعة من أفضل األراضي الزراعي��ة إلى حي��ازات زراعي��ة اس��تعمارية

رأسمالية كبرى. كما عززت المكننة، التي جرى نشرها على نطاق واسع منذ بداي��ة� تس��عينات الق��رن

الماضي، األبعاد الرأسمالية لهذه الحيازات الزراعية بشكل كب��ير. به��ذه الطريق��ة، وانطالقً��ا من رأس

المال االستعماري، تأسس في تونس قطاع زراعي منتج يتمحور حول محاص��يل ثالث��ة أساس��ية: زيت

الزيتون في وسط البالد وجنوبها، والكروم إلنتاج النبيذ في شمال البالد وشرقها، والحبوب في شمال

البالد وغربها.

 على القطاع الزراعي االس��تعماري في1930من جهة أخرى، أثّرت األزمة االقتصادية العالمية لسنة 

تونس بالقدر نفسه، نظًرا ألنها أنتجت مرحلة من عودة الصعوبات على مستوى االقتصاد االستعماري

ككل في تونس. ويمكن� االعتبار كذلك، عن حق، أن هذه األزمة� ق��د أدّت على المس��توى الهيكلي إلى

تسريع العمليات المعقدة والواسعة القاضية بانتزاع األراضي الزراعي��ة الص��غيرة من أص��حابها لص��الح

كبار المزارعين، األجانب والتونسيين.� بالتالي، شهدت تونس خالل هذه الحقبة عمليات إغ��راق ص��غار

الفالحين وأصحاب الحيازات المتوسطة في الفقر الم��دقع بفع��ل الص��عوبات المتنامي��ة� على مس��توى

(. وقدMahjoub, A., 1987, 97الوصول إلى الموارد� وسبل اإلنتاج فضاًل عن تضييق سوق العمل )

جرت إعادة إحياء هذه العمليات المعقدة من استيالء على األراضي وإفق��ار وتهميش� بش��كل ملح��وظ

.1956منذ االستقالل في سنة 

   " "  : النموذج     يعتمد لبورقيبة الحداثي المشروع االستعمار بعد ما الزراعية السياسات

االستعماري

غ��داة االس��تقالل، ك��ان يهيمن� نموذج��ان أساس��يان من الحي��ازات الزراعي��ة على المش��هد العق��اري

)الخارط��ة العقاري��ة لت��ونس(. وتلخص النموذج��ان بالحي��ازات الزراعي��ة االس��تعمارية أو "التونس��ية"�

 هيكتار تقريبًا( والحيازات الفالحية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وبرز كذلك وج�ود800.000الكبرى )

أراضي المشاعات )المشتركة( تحديدًا في المناطق التونسية الجافة، المخصصة عموًما للرعي والتي

تغطي نحو مليوني هيكتار من األراضي موزعة على مناطق عدة، تحديدًا في الوسط والجن��وب. وفي

، تغيّر النظام العق��اري الخ��اص باألراض��ي المش��تركة بش��كل1959 ويوليو/تموز� 1957سبتمبر/أيلول 

جذري، وباتت هذه األراضي "المشاع" مشرعة أمام االستمالك الخاص.

 مايو/أيار(، صدر قانون تأميم األراضي "االستعمارية"� وضمها إلى أراضي الدولة12 )1964في سنة 

(Gachet,  1987,  Hopkins, ( بدل إعادتها إلى مالكها القدامى. بالتالي، وانطالقً��ا من ه��ذا1990 

التاريخ، "شملت تقريبًا أراضي الدولة أو الحكومة� جميع األراضي التي استرجعتها من الحبوس العامة

 هيكتار التي كانت مستملكة س��ابقًا من ج��انب المس��تعمرين األج��انب750.000فضاًل عما يقارب ال� 

)الفرنسيين واإليطاليين� وإنجليز� مالطا، والبلجيكيين، والسويسريين، واألميركيين(.� إال أن بعض المالك



ً��ا من األعي��ان المحل��يين� واألعض��اء الخاصين قاموا "بشراء" جزء من األراضي االستعمارية� )كانوا غالب

النافذين في حزب الدستور أو رفقاء قدامى لبو رقيبة خالل مرحلة النضال من أجل االستقالل، فضاًل

عن بعض التجار وأصحاب المهن الحرة(.

في المقابل، هدفت اإلصالحات العقارية إلى تعبئة� موارد مالية جدي��دة لص��الح القطاع��ات االقتص��ادية

األخرى، منها القطاع الصناعي، والتي كانت تطمح� السلطة الجديدة إلى تطويره�ا. وق�د اعت�بر أن م�ا

من غنى عن هذا االنتقال من أجل تموي��ل� السياس��ة اإلنمائي��ة� القائم��ة على التنمي��ة الص��ناعية وإنت��اج

السلع القادرة على استبدال الواردات.

( األرض    تجميع " collectivisationتجربة "   : في(  مشروعة وسيلة اإلفتكاك الدرامية

الحداثة  سبيل

 عاًما من السياسات "الليبرالية"� والنيو ليبرالية، عرفت السياس��ة الزراعي��ة ف��ترة120خالل أكثر من 

تجميع� الحيازات الزراعية وفقً�ا لنم��وذج الكولخ��وز الس��وفييتي في غض��ون س�نوات قليل�ة خالل عق�د

الستينات في القرن الماض��ي. فش��كلت ص��دمة ترس��خت في عق��ول أبن��اء الطبق��ة الفالحي��ة بص��ورة

مستدامة� وأضعفت الزراعة الفالحية األسرية، وعززت بالتالي التبعية الغذائية� للبالد. إال أن األثر� األكبر

 عامً��ا من50تمثل تحديدًا بتجهيز األرضية، بشكل موضوعي، للهجمة اإليديولوجية الليبرالية ألكثر من 

ً��ا م��ا ج��رى السياسات الزراعية النيو ليبرالي��ة المتنامي��ة العدائي��ة والع��داء تج��اه الفالحين، وال��تي غالب

تبريرها من خالل التلويح بفشل التجربة� "االشتراكية". هكذا، شكل العقد م��ا بين س��تينات وس��بعينات

القرن الماضي، وال�ذي ش�هد على تط�وير م�ا س�مي وقته�ا بالتجرب�ة االش�تراكية، الجماعي�ة أو ح�تى

التعاضدية، مرحلة مفص��لية وحاس��مة في عملي��ات تفكي��ك هيكلي��ات النظم العقاري��ة. وق��د أدت ه��ذه

المرحلة التي أرادها صناع القرار وقتها، "بتوجي��ه"� من أحم��د بن ص��الح، عق��دًا من "التنمي��ة الموّجه��ة

والمخططة"، والتي فرضتها الدولة على مجم��ل أنح��اء البالد، إلى ن��زع م��ا يملك��ه الفالح��ون أص��حاب

الحيازات الصغيرة والمتوسطة من موارد محلية لصالح أصحاب الممتلكات الكبيرة، وتسبب من ب��اب

المفارقة بالتحرير� االقتصادي لجميع القطاعات، بما فيها قطاع الزراعة.

هك��ذا، ن��زعت ملكي��ة األراض��ي وس��بل اإلنت��اج� من عش��رات اآلالف من الفالحين أص��حاب الحي��ازات

الص��غيرة والمتوس��طة وأج��بروا على االنخ��راط� في التعاض��ديَات والمس��اهمة في تش��كيلها من خالل

،1969إرفادها باألراضي والقوى العاملة لقاء الحد األدنى� المقدم إلى أجير زراعي بالكاد. وفي س��نة 

  عض��وا في حين بلغت مس��احتها  الجملي��ة� أك��ثر من37.000بلغ عدد أعضاء  التعاض��ديَات الزراعي��ة 

 هيكتار. وكانت نتيجة تشكيل التعاض��ديَات الزراعي��ة مأس��اوية بالنس��بة إلى عش��رات آالف�600.000

,Poncetالفالحين الذين جردوا من سبل اإلنتاج� واألمن الغذائي، حتى الس��بل ال��دنيا منه��ا )  1970.)

بالتالي، التحق كثر "بساحات النضال ضد عدم المساواة في التنمي��ة� وبص��فوف الن��ازحين من الري��ف

(.Gachet, 1987, 160)"1969 و 1965وموجات الهجرة التي راحت تتزايد� خالل السنوات ما بين 



     : الليبرالية     والنخب المالك كبار ثأر التونسية الزراعية للسياسة الكامل التحرير

بعيدًا عن التخفيف من اآلثار الكارثية لتشكيل الحيازات الجماعية، نتيجة إلع��ادة النظ��ر في المش��روع

الذي أنشأه وطبقه بن صالح، والتخلي عنه بالكامل، والذي جرى استبداله بمش��روع تحري��ر اقتص��ادي

على نطاق واسع وبوتيرة متسارعة، إال أنه لم يفض سوى إلى تسريع ديناميكيات التهميش الجماعي��ة

بحق السكان الريفيين والمزارعين.

يظهر� هذا التغيير "اإليديولوجي" في االستراتيجية� الغذائية الذي تمثلت باالنتق��ال من مفه��وم االكتف��اء

الذاتي الغذائي إلى األمن الغذائي في النصوص الرسمية، وتحديدًا في الخطط الخمسية� منذ منتصف

الهدف" ( ما يلي: 1981-1977ثمانينات القرن الماضي. بالتالي، نقرأ في الخطة الخامسة ) يقضي

الميزان             في بالتوازن المتمثل الغذائي الذاتي االكتفاء ببلوغ السمكية� والثروة الزراعة لقطاع المحدد�

العام      بحلول الغذائية للمنتجات )".1981التجاري السابعة  الخطة  أدرجت  المقابل،  في   1987-

يمكن" ( بوضوح السياسة الزراعية تحت المفهوم الجدي��د القاض��ي بتحقي��ق األمن� الغ��ذائي: 1992 ال

الغذائي               األمن مستوى على القطاع هذا أهمية إلى نظًرا الحبوب قطاع في اإلنتاج مستويات إغفال

(.Khaldi and Naili, 1995, 94 )للبالد"

، سلس�لة من اإلج�راءات� القاض�ية1983عندما اعتمدت الحكومة التونسية� في ديسمبر/ك�انون� األول 

بتحرير التداول السوقي لعدد كبير من المنتجات وخفض مستوى الدعم المق��دم إلى فئ��ات ع��دة من

700المنتجات، ارتفعت أسعار الكثير من المنتجات الغذائي��ة بش��كل ح��اد، حيث ارتف��ع س��عر الخ��بز )

 مليًما(، فيما ارتفع س��عر الس��ميد179 إلى 80 دينار )ارتفاع من 0,170 دينار إلى 0,080غرام( من 

 دين��ار لكيس الخمس��ين� كل��غ. وس��رعان م��ا اجت��احت المظ��اهرات العفوي��ة13.5 دين��ار إلى 7.2من 

الشوارع في مختلف أرجاء البالد وتحولت إلى مواجهات عنيفة مع قوى حفظ النظ��ام. ك��انت حص��يلة

 ج��ريح.100 قتياًل وأك��ثر من 60 وحده مأساوية:� 1984المواجهات في الثالث من يناير/كانون الثاني 

وقد شهدت األيام التالية على سقوط عدد إضافي من الضحايا. ولم يعد اله��دوء إلى الش��وارع إال في

السادس من يناير/كانون الثاني عندما ألغى بورقيبة التدابير� ال��تي تس��ببت في ارتف��اع أس��عار الم��واد

(. Daoud, 2011 ; Bachta, 2011الغذائية )

استوجب الوضع إذًا� ض��غطًا مزدوجً��ا من خالل المظ��اهرات الش��عبية، على المس��توى ال��داخلي، ومن

 اعتم��اد١٩٨٦خالل المؤسسات المالية الدولية، على المستوى الخارجي، كي تقّرر السلطة في ع��ام 

برنامج� تكييف هيكلي أدى إلى التحرير� السريع لجميع األسواق وتراجع قيم��ة� ال��دينار التونس��ي به��دف

ً��ا من ال��دعم تعزيز� القدرات التصديرية للبالد والخفض التدريجي لدعم األسعار من أج��ل التخلص نهائي

,Bachtaفي نهاية المطاف )  2011, (. في إطار هذه السياسة الجدي��دة من التك��ييف الهيكلي،11 

,Jouiliحصل القطاع الزراعي على معاملة خاصة ضمن برنامج التك��ييف� الهيكلي ال��زراعي )  2008,

( من أجل إعادة التوازن إلى الم�يزان� التج�اري ال�زراعي الغ�ارق في العج�ز، والح�د من ارتف�اع175

تكاليف إعادة إنتاج اليد العاملة وتحفيز اإلنتاج� الزراعي الوط��ني من خالل االس��تثمار الخ��اص تحدي��دًا�



,Jouiliفضاًل عن االستثمار العام، إضافة إلى زيادة حصة الزراع�ة من مجم�ل االس�تثمارات� )  2008,

188 ; Boughanmi, 1995, 128.)

تبيّن� األهداف المحددة انتظاًما نسبيًا: تدعيم اندماج القطاع الزراعي في النسيج� االقتصادي الوط��ني،

ما يعني تكثيف وتنويع العالقات القائمة بين القطاعات الصناعية في مراحل اإلع��داد كم��ا في مراح�ل

التنفيذ )تدعو الحاجة إلى إجراء "تحول صناعي" في قطاع الزراعة كما إلى فرض "التطور الحضري"

على المجتمع الريفي(؛ فض��اًل عن تحقي��ق االكتف��اء ال��ذاتي الغ��ذائي، وه��و ش��رط حي��وي من ش��روط

االستقالل الوطني؛ والمساهمة في توليد فرص العمل التي تعظّم المقدرات المادية وتحديدًا� الم��وارد

المائي��ة المحش��ودة� ب��دعم كب��ير من خالل االس��تثمارات الحكومي��ة؛� وإنت��اج ف��وائض قابل��ة للتص��دير؛

(.Gachet, 1987, 154-155والمساهمة في تعزيز التوازن المناطقي واالجتماعي )

. التبعية الغذائية؛ انعدام المساواة في الحيازات؛ انعدام المساواة المائية3

الحيازات    في المساواة انعدام

في تونس، كما في غيرها من البل��دان، ت��ترجم التبعي��ة الغذائي��ة ال��تي تنتج من خي��ار سياس��ي لص��الح

الزراعة المكثفة والحديثة الموجه��ة تح��و التص��دير، من خالل دينامي��ة� المض��اربة في س��وق الحي��ازات

(. ولطالما قضىla dépossession Harvey, 2003نتيجة لعملية تراكم الحيازات بفعل اإلفتكاك )

الهدف األساسي من جميع السياسات المنتهجة� منذ بداية� عهد االستعمار حتى غ��داة س��قوط النظ��ام

smallالديكتاتوري لبن علي، بخفض عدد الحيازات الصغيرة   farmsً��ا  ال��تي اعت��برت عائقً��ا اجتماعي

واقتصاديًا، وبزيادة حص��ة  كب�ار المالك والم�زارع اإلس��تثمارية الك��برى. وفي ظ�ل غي�اب اإلحص��اءات

الزراعية في تونس، تظهر� الدراسات التي تقوم بها وزارة الزراعة والموارد المائية كل عشر سنوات

من��ذ بداي��ة س�تينات الق��رن الماض��ي، اس��تدامة م��واطن انع��دام� المس��اواة ه��ذه خالل العق��ود الس��تة

الماضية. كما تبيّن� األرقام القليلة المدرجة فيم��ا يلي حجم الج��ور والظلم في توزي��ع الحي��ازات وأح��د

أوجه )السبب واألثر( التبعية الغذائية في مجمل أنحاء البالد.

 هيكت��ارات إلى أك��ثر من الض��عف خالل ه��ذه الم��دة5- ارتفع عدد الفالحين ال��ذين يملك��ون أق��ل من 

 وإلى1995-1994 في س�����نة 251.000 إلى 62-1961 فالح في ع�����ام 133.000فانتق�����ل من 

. في المقاب��ل، لم تتق��دم حص��ة ه��ذه الفئ��ة من مس��احة األراض��ي2005-2004 في سنة 281.000

 هيكت��اًرا556.000 هيكت��اًرا و 471.000 هيكت��اًرا إلى 318.000الزراعية إال بشكل متواضع جدًا من 

وفقًا للتواريخ� المذكورة على التوالي.

 هيكتاًرا، ف�إن العام�ل األب�رز ه�و تط�وّر المس�احة20- في حال ركزنا على الفئة التي تملك أقل من 

 هيكت�اًرا5,07 إلى 62-61 هيكت��اًرا للف�رد الواح��د في س�نة 6,43المتوسطة لألراضي المزروعة من 



، في حين أن العدد اإلجمالي للم��زارعين2005-2004 هيكتاًرا في سنة 4.93 وإلى 95-94في سنة 

95-94 في سنة 414.000 إلى 62-61 في سنة 270.000المشمولين في هذه الفئة قد ارتفع من 

.2005-2004 في سنة 461.400وإلى 

- أما بالنسبة إلى الحيازات التي تتجاوز مساحتها العشرين هيكتاًرا، فيبدو االتجاه العام متناغًما نسبيًا:

إذ أن عدد الحيازات )الموكلة إلى هذه الفئة( أقل، تحديدًا� مقارنة مع الع��دد اإلجم��الي، وم��ع متوس��ط

المساحة للفرد الواحد. إجمااًل، تجدر اإلشارة إلى أن المزارعين والمنتجين� الزراعيين ال��ذين يملك��ون

 من الع��دد اإلجم��الي، على10,9 س��وى %2005-2004 هيكت��اًرا لم يش��كلوا في س��نة 20أك��ثر من 

 من المساحة الزراعية اإلجمالي��ة، في حن أنهم ش��كلوا56,6مستوى الفئات كلها، إال أنهم يملكون %

 من المساحة اإلجمالية.57 وكانوا يملكون %1962-1961 من العدد اإلجمالي في سنة %17,1

5- في حال اعتبرنا الملكيات الصغرى والكبرى، تجدر اإلشارة إلى أن هؤالء الذين يملك��ون أق��ل من 

 من ع��دد الم��زارعين والمنتجين� إال أنهم لم54 ك��انوا يش��كلون %2005-2004هيكت��ارات في س��نة 

 من مجمل مساحة األراض��ي الزراعي��ة. وفي الس��نة نفس��ها، ش��كّل ه��ؤالء ال��ذين11يملكوا سوى %

 من المس��احة22 من الع��دد اإلجم��الي في حين أنهم امتلك��وا %1 هيكت��ار %100يملك��ون أك��ثر من 

الزراعية اإلجمالية.

- تجدر اإلشارة كذلك إلى أن المساحة الزراعية المتوسطة المتوفرة للفرد الواحد ق��د انخفض��ت إلى

 هيكتار للمواطن الواح��د. وفي س��نة0,6 هيكتار إلى 1,2 أي من 95-1994 و 62-1961النصف بين 

 هيكت�ار للم�واطن0.5، تراجع المعدل الوسطي بصورة أكثر اعت�دااًل حيث بل�غ ال�تراجع 2004-2005

(.MARH, 2006 ; Elloumi, 2006, 8الواحد )

اإلقصاء        إلى وسبيل اإلفتكاك؛ أهداف من هدف المياه،

يعرف القرن العشرين� في تونس بأنه قرن القطاع الم��ائي ال��ذي ب��دأ مس��اره التنم��وي خالل الحقب��ة

االستعمارية.� إذ جرى منذ البداية، تشبيك األراضي الزراعي��ة المتص��لة بأح��د المص��ادر المائي��ة بش��بكة

الري، تحديدًا� على ط�ول وادي مج�ردا. إال أن توس�يع المس�احات المروي�ة لم يب�دأ بوت�يرة متس�ارعة

ملحوظة إال في بداية� ستينات القرن الماضي. وفي حين أن هذه المساحات الزراعية المروي��ة ,ال��تي

 هيكتار من األراضي تقريبًا في وقت االستقالل،  باتت اآلن  تغطي أق��ل65000لم تكن تغطي سوى 

(. هكذا، تضاعفت المساحة المروية إلىDubois et al., 2012, 29قليالً من نصف مليون هيكتار  )

أكثر من ثمانية� أمثال بين ستينات القرن الماضي والحاضر. وهذا إنجاز ال شك فيه يس��جل في رص��يد

الخ��براء� والمهندس��ين ولص��الح الحداث��ة المزعوم��ة. أمّ��ا على المس��توى اإليكول��وجي واالجتم��اعي،

فإنجازات الميدان أقل جالءًا بكثير. إذ أن الجانب السلبي األكبر يتمثل� على األرجح� بانع�دام المس�اواة

التي فرضتها الشروط المالي��ة و/أو المادي��ة )وح��تى االجتماعي��ة(� المتص��لة بالوص��ول إلى مي��اه ال��ري

)ناهيك عن مياه الشرب( والذي جاء ليف��اقم انع��دام المس��اواة على مس��توى توزي��ع الحي��ازات ال��ذي

فصلناه فيما سبق.



بالتالي، يكشف توزيع الحيازات المروية بدوره، على مستوى العدد والمساحة، انعدام المساواة الحاد

 هيكت��اًرا50 و 10في الوصول إلى مياه الري. إذ تشمل الحيازات المروية التي تتراوح� مس��احتها بين 

 من المساحات المروية بالنسبة إلى الحيازات الكب��يرة15,9 من المساحات المروية، مقابل %33%

 هيكت��ارات10 هيكتار وأكثر. بالتالي، تشمل الحيازات التي تتجاوز مس��احتها 100التي تبلغ مساحاتها 

5(، في حين أن الحيازات التي تق��ل مس��احتها عن 48,9نصف المساحات المروية تقريبًا لوحدها )%

 من المساحة المروية� اإلجمالية )16 من العدد اإلجمالي للحيازات( ال تضم سوى %54هيكتارات )%

MARH, 2006.)

بناءً عليه، من خالل إضافة انعدام المساواة على المستوى المائي إلى انعدام المساواة على مستوى

المتخ��ذ والقاض��ي بتط��بيق نهج زراعي رأس��مالي ومكث��ف موج��هالحيازات، يظهر جليًا الخيار الواضح 

2علنيًا نحو تصدير المنتجات خ��ارج موس��مها وثم��ار الموس��م )خض��روات وحمض��يات وفواك��ه أخ��رى(

والمنتجات المطلوبة� تحديدًا في األسواق الدولية )تحديدًا� زيت الزيتون والتمور وغيرها( وال��تي تحت��اج

إلى كميات كبيرة من المياه.

إلى جانب المضار البيئية المتعددة، ومنها استخدام� المبيدات وغيرها من األس��مدة الكيميائي��ة بص��ورة

مكثّفة، واستغالل المعادن واستخراج المياه المطلوبة� للري، ما يتسبب باستنفاد هذا الم��ورد وارتف��اع

معدالت الملوحة في التربة وطبقات المياه الجوفية، يفاقم هذا النموذج الزراعي الرأس��مالي التبعي��ة

الغذائية للبالد ويزيد من إفقار سكّان الريف والفالحين. وتونس، ال��تي ال تمل��ك أي ق��درة على الت��أثير

في السوق الغذائي العالمي، تخلت بكل بساطة من خالل خيارها القاضي باعتماد زراع��ة قائم��ة على

التصدير، عن سيادتها الغذائية� وح��تى عن س��يادتها السياس��ية. ويثبت ذل��ك من خالل األرق��ام الخاص��ة

بالتبعية الزراعية والغذائية التي عرضنا بعًضا منها فيما سبق.

في المقابل، وكما يظهر بصورة دامغة تحديدًا� في منطقة سيدي بو زيد، ال يترجم مسار التنمية� المتبع

من خالل ه��ذه الزراع��ة المكثف��ة القائم��ة على ال��ري وإنت��اج الثم��ار الموس��مية من خالل أي تنمي��ة

استقطبت منطقة سيدي بو زيد المعروف��ة بس��هوبها ،11-2010 و1980اجتماعية محلية.� وبين سنة 

وطبيعتها الجافة، والواقع�ة في وس��ط الجن�وب التونس��ي، الحص��ة األك�بر� من االس�تثمارات الزراعي��ة

الخاصة والعامة التي بلغت مبالغ طائلة من المال. ومن خالل ق��رار الحكوم��ة� القاض��ي بتحوي��ل� ه��ذه

المنطقة إلى قطب مركزي للتنمية الزراعية القائمة على استخدام المياه الجوفية وترك��ز ه��ذا الق��در

الهائل من االستثمارات فيها، انتقلت سيدي بو زيد من أسفل الترتيب لتصبح المنطق��ة األولى لإلنت��اج

ّ��ر وهي عالق��ة من��ذ عق��ود بين الزراعي في تونس. إال أن ترتيبه��ا على مس��توى مع��دل الفق��ر لم يتغي

 من القوى العامل��ة. وس��يدي ب��و30المناطق الثالث األكثر� فقًرا مع تسجيل معدّل بطالة يتجاوز ال� %

 من ديس��مبر/ك��انون17زيد، مسقط رأس محمد بو عزيزي الذي أضرم الن��ار في نفس��ه في ي��وم ال� 

 الشهير، ليطلق عن غير قصد عدّاد األيام األخيرة لديكتاتوري��ة� بن علي، م��ا زالت تقت��ات2011األول 

من المنتجات التي تأتيه��ا من من��اطق أخ��رى في ت��ونس أو من الخ��ارج. ه��و ح��دث ال يق��ل ش��أنًا عن

العالقة القائمة بين التبعية الغذائية المحلية والمصير المظلم لهذا الرجل الذي بات رمًزا )رغمً��ا عن��ه(

للثورة التونسية.



الخالصة

في هذه المرحلة من التفكير وإعادة استعراض السياسات الزراعية المطبقة في تونس خالل الف��ترة

الزمنية� الطويلة الممتدة بين بداية الحقبة االستعمارية� وأيامنا، يب��دو لي من الواض��ح ج��دًا، أن التبعي��ة

الغذائية، بعيدًا عن كونها أزم��ة ول��دتها الظ��روف الراهن��ة� الناتج��ة من التط��ورات الوطني��ة أو الدولي��ة

المحدودة في الزمان والمكان، هي نتاج لسياسة طوعية قضت بحصر القطاع الزراعي ض��من عالق��ة

من التبعية التامة والعضوية تجاه السوق الزراعي والنظام الغذائي العالميين الخاضعين لنف�وذ الق�وى

الزراعي��ة واالقتص��ادية الص��ناعية. وق��د ب��دأ ه��ذا المس��عى لبن��اء التبعي��ة الغذائي��ة� من��ذ بداي��ة الحقب��ة

( علًما أنه مستمر منذ االستقالل.1956-1881االستعمارية )

كان خيار الدولة  المستقلَة حديثا القاضي باعتماد النم�وذج� االس�تعماري ولي�دة المش�روع "الح�داثي"

الذي تبناه القادة السياسيون وقتها والذين "استملكوا" الدولة الجديدة ما بعد االستعمار. هكذا، ص�رح

، "... لنس��تفيد مم��ا في األرض من1964ب��و رقيب��ة، ال��رئيس األول للبالد، في أكت��وبر/تش��رين األول 

مقدرات، ال بد من تسخير� التقني�ات المعاص��رة... تجرب�ة� المس��تعمرين� الفرنس��يين الق��دامى حاض��رة

,Gachetلنعتبر منها في بناء أنفسنا" )  1987, (. هكذا، جرى ترسيخ المرجعي��ة� وتق��رر اإلبق��اء155 

على النموذج االس��تعماري وتدعيم��ه ح��تى أيامن��ا ه��ده. ليس��ت التبعي��ة الغذائي��ة� للبالد س��وى النتيج��ة�

المباشرة واألك��ثر ظه��وًرا له��ذا النم��وذج. فهي النتيج��ة الموض��وعية والتعب��ير السياس��ي واالجتم��اعي

واالقتصادي� واإليكولوجي لهذا النموذج. لن تكون السيادة الغذائية� ممكنة إال  بقط��ع ص��لة ال��رحم م��ع

النظام االستعماري الجديد.
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. عموًما، ليس2019 حظيت شخصيًا بفرصة تذوق البطيخ والشمام في الجنوب التونسي في نهاية شهر مارس/آذار 2
من النادر أن نرى في المتاجر الكبرى� في فرنسا في شهر أبريل/نيسان العنب الموسمي المتأتي من الجنوب التونسي.
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