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الربوع. وكل  الربوع  هذي  في 
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نتقدم بالشكر إلى التحالف من أجل السيادة الغذائية في إفريقيا والجمعية 

التونسية للزراعة المستدامة.

ومنزل  العتيالت  وهنشير  اهلل  جاب  وأوالد  باجة  فاّلحة  إلى  اإلمتنان  كل 

بوزيان والمكناسي ومدنين الجنوبية والبقالطة وبّحارة جرجيس.

كل التقدير لمن ساهموا في هذا العمل بأيديهم وأدمغتهم وألسنتهم 

وقلوبهم.
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تقديم عامتقديم عام

“الّل يحّبلك عىل قوتك، يحّبلك عىل موتك”.

السيادة  ملفهوم  الشاملة  رؤيتهم  املهدية(  والية  ملّولش،  )معتمدية  الله  جاب  اوالد  قرية  فاّلحة  لّخص صغار  هكذا 

الغذائية. طفح الكيل بهؤالء املربنّي الصغار لألبقار الهولندية التي يقتاتون من بيع حليبها للمجمعات املتاخمة لوالية 

املهدية فأغلقوا الطريق التي تشق قريتهم عىل كل الشاحنات التجارية حتى يبلغوا أصواتهم للسلطات متظلمني من 

جشع محتكري األعالف.

ليس صغار فاّلحة اوالد جاب الله مبعزل عن السياق العام للتحركات االحتجاجية يف البالد التونسية. ففي نفس هذه 

السنة 2021، رافقت تحركات املدن واألحياء الشعبية تحركات ريفية فالحية يف عديد املناطق من البالد.

قطع منتجو الحبوب يف والية باجة الطريق احتجاجا عىل تغييب مادة األمونيرت يف مراكز التوزيع. هذه املادة التي 

ينتجها املعمل الكيمياوي بقابس ويوزعها موزعونخواّص  والتي   يستعملها الفاّلحة من أجل تسميد األرض.

املدخالت  أسعار  غالء  من  متشّكني  الوالية  مقر  أمام  االحتجاجية  الوقفات  من  بالعديد  الجنوبية  مدنني  فاّلحة  قام 

الفالحية من بذور وأدوية وأسمدة.

طالب أيضا فاّلحة هنشري العتيالت )معتمدية جمنة، والية قبّل( السلطات املحلية بتوفري حاجياتهم من مياه الري خوفا 

من خطر جفاف نخيلهم وخسارة مورد رزقهم.

وتوالت االحتجاجات يف البقالطة )والية املنستري( ضد جشع الوسطاء التجاريني ويف منزل بوزيان )والية سيدي بوزيد( 

ضد التفويت يف األرايض الدولية لصالح املستثمرين الكبار محليني كانوا أو أجانب ومل يهدأ بال بّحارة جرجيس من 

االقتحام العشوايئ الذي تقوم به السفن االستثامرية الكبرية ملناطق صيدهم 

جارفة معها الرثوة السمكية وتاركة آثار التلوث خلفها.

وضد  واملجحفة  الزاجرة  بقوانينها  املركزية  السلطة  ضد  الفاّلحة  انتفاض  قدم  عىل  شاهد  التونسية  البالد  تاريخ  إن 

الجبائية  الباي  الغريب ضد سياسات  انتفض سّكان الشامل والوسط  املستثمرين املحليني واألجانب. ففي سنة 1846، 

االستعامر  ثم تحت حكم  للتونسيني.  الجمعية  الذاكرة  راسخة يف  االنتفاضة  وبقيت هذه  بن غذاهم”  بقيادة “عل 

الفرنيس الذي دخل الرتاب التونيس سنة 1881، كان “قانون السجل العقاري” من أول القوانني التي سنها املستعمر. 

املستوطنني  قبل  من  ورشائها  بيعها  بغاية  التونيس  املجتمع  لدى  لألرض  الفردية  امللكية  مفهوم  القانون  هذا  أدخل 

 1906 سنة  تالة  انتفاضة  مثل  االنتفاضات  من  مجموعة  االستعامرية  السياسات  هذه  ضد  فانطلقت  الفرنسيني. 

)التيمومي، 1994( وانتفاضة املرازيق 1943 )املرزوقي، 1979(.

باإلضافة إىل ذلك، قاد حرب التحرير ضد االستعامر الفرنيس ثلة من الفاّلحة ممن تعارف عىل تسميتهم “الفاّلقة” بداية 

من سنة 1952 ّمام أجرب السلطات االستعامرية الفرنسية عىل االعرتاف باالستقالل الداخل لتونس سنة 1955.

بعد االستقالل التام للبالد التونسية وبداية بناء الدولة الحديثة سنة 1956، اختار الرئيس األول للجمهورية “الحبيب 

نهج  التونسية  السلطات  اتبعت  األمريكية(.  املتحدة  والواليات  )أوروبا  الغريب  املعسكر  وراء  االصطفاف  بورقيبة” 

سياسات التنمية املقرتحة من قبل املؤسسات املالية العاملية مثل البنك العاملي وصندوق النقد الدويل وكان القطاع 
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الفالحي مشموال بعمق يف هذه السياسات مثل املكننة القصوى واملنشآت املائية الكربى والفالحة االستنزافية املوجهة 

الغذايئ  النظام  العاملية يف  املالية  املفروضة عرب قروض من قبل املؤسسات  التنموية  السياسات  أثّرت هذه  للتصدير. 

للشعب التونيس وبلغت أوجها حني طالب صندوق النقد الدويل الحكومة التونسية برفع الدعم عىل الحبوب أواخر 

سنة 1983 ماّم رفع أسعار املنتجات الطحينية والعجائن والخبز. اندلعت “انتفاضة الخبز 1984” نتيجة لذلك انطالقا 

من والية قبّل وصوال إىل العاصمة مرورا بواليات قابس ومدنني وقفصة والقرصين من خالل تحرك شعبي قوبل برصاص 

الجيش وقمع البوليس. أجربت هذه االنتفاضة النظام عىل العدول عن قراراته من خالل الخطاب الشهري الذي ألقاه 

الرئيس “الحبيب بورقيبة” والذي قال فيه: “نرجعوا وين كنا قبل الزيادات”.

ثم إن العديد من الباحثني يف الدراسات الريفية )عايب وبوش، 2019( رّجحوا جذور الثورة التونسية سنتي -2010

2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن عل، إىل مخلّفات سياساته تجاه األرياف واملناطق الفالحية بسّكانها حني 

اعتمد عىل سياسات تنموية تفضل القطاعات الصناعية والخدماتية والسياحية عىل القطاع الفالحي. مرتكزا عىل برامج 

االستنزايف،  واالستثامر  العمومية  املؤسسات  لخوصصة  والداعية  الدويل  النقد  املفروضة من صندوق  الهيكل  اإلصالح 

خلقت سياسات بن عل حالة من العزوف عن العمل الفالحي من قبل أبناء الفاّلحني الذين اضطروا لبيع أراضيهم 

لفائدة املستثمرين الكبار والنزوح إىل املراكز الحرضية من أجل الدراسة والبحث عن مهن هشة وموسمية مثل البناء 

والفندقة والعمل يف املقاهي واملصانع.

تتلخص وضعية صغار الفاّلحة يف تونس عرب أرقام مختلفة من بينها نذكر أن %75 منهم ميلكون أقل من 10 هكتارات 

أي أن 390 ألف فاّلح صغري ميلكون %25 فقط من األرايض الفالحية يف تونس )املعهد الوطني لإلحصاء، 2004(. يف نفس 

الوقت، يوفر هؤالء الفاّلحة الصغار ما بني 60 و%70 من االستهالك املحل للغذاء. ويف خضم هذه الوضعية، شهدت 

الثالثية األوىل من سنة 2021 أكرث من 170 تحركا احتجاجيا قام به الفاّلحة الصغار يف مختلف مناطق البالد أي مبعّدل 

تحرّكنْي اثننْي كل يوم )املرصد االجتامعي التونيس، 2021(.

يُعترب صغار الفاّلحة يف تونس ويف العامل املنتجني األساسيني للغذاء ويتحملون املسؤولية الكربى يف تحديد النظام الغذايئ 

للمستهلكني. لكنهم يف نفس الوقت معرّضون للعديد من التهديدات السياسية والبيئية واملناخية.

تخّول هذه العنارص قاطبة للفاّلحة الصغار األحقية يف بسط تصّورهم للنظام الغذايئ الذي يحقق السيادة الغذائية 

للمنتجني واملستهلكني. إن تحديد “نظام فالحي وغذايئ صامد ومستدام وشامل” ال ميكن أن يتحقق دون املرور عرب 

أفواه الفاّلحة الصغار ممن يتّخذون إنتاج الغذاء مورد رزقهم ومعاشهم.



8

السياق العامالسياق العام

لماذا هذا التقرير؟لماذا هذا التقرير؟

األمن  بانعدام  مهّددة  قبل  من  كانت  التي  العامل  يف  الفالحية  األنظمة  من  العديد  كوفيد19- هشاشة  جائحة  عرّت 

الغذايئ. بالفعل، فقد تعرّض العديد من الفاّلحني العائليني لصعوبات الوصول للمدخالت الفالحية )نقص اإلمدادات، 

ارتفاع األسعار…( مثلام تعرّضوا لتقييد حركتهم مام منعهم من الوصول إىل األسواق فرتتبت عن ذلك مشاكل تخزين 

محاصيلهم التي مل يتمكنوا من تسويقها.

يف املقابل، من الجدير التذكري بأن الفالحة العائلية تستغل %75 من املوارد الفالحية يف العامل وتوفر %80 من الغذاء. 

لعب الفاّلحون العائليّون إذن  دورا مهام يف ضامن توفري غذاء صحي وجيد للمستهلكني منذ بداية األزمة.

أفرزت هذه الجائحة بالتايل حاجة أكيدة للدول يك تعّول عىل أنظمة غذائية محلية مقاومة للصدمات ومرتكزة عىل.

الفالحة العائلية.

هشاشة النظام الفالحي والغذائي التونسيهشاشة النظام الفالحي والغذائي التونسي

حتى قبل جائحة كوفيد19، أظهر اشتعال األسعار العاملية للمواد الغذائية واملحروقات سنتْي 2007 و2008 هشاشة 

هيكلية يف السياسة الفالحية والغذائية يف تونس وذلك من خالل:

العرضة الكبرية الضطرابات األسواق العاملية .  -

إمكانية تفاقم التقلبات السنوية لإلنتاج الفالحي خاصة تحت تأثري التغريات املناخية.  -

اعتامد محدود إلجراءات يف صالح الفئات األكرث هشاشة من أجل الوصول للغذاء.  -

االهتامم الضعيف باملشاكل الصحية العمومية التي يسببها تطور الحمية الغذائية.  -

لقد رّجح التعامل مع هذه الجائحة مصالح املستهلكني عىل مصالح املنتجني رغم كشف ثورة 2010 صعود قوة مطلبية 

رافق مسار  الذي  االجتامعي-االقتصادي  التفاوت  مثلام كشفت  والشغل  لألرض  أفضل  أجل وصول  ريفية هامة من 

التنمية يف تونس منذ االستقالل. تُظهر هذه التحركات االجتامعية خطر الزعزعة السياسية التي ميثلها مشكل الوصول 

إىل الغذاء.

قطاع فالحي غير منصف وضعيفقطاع فالحي غير منصف وضعيف

تتميز الفالحة التونسية بثنائية ريفية موروثة عن الحقبة االستعامرية والتي ترّسخت بعمق يف املظهر العام لألرياف. 

املتمثل يف  العام  يومنا هذا ولكنها حافظت عىل طابعها  الحقبة االستعامرية إىل  الثنائية تطورات منذ  شهدت هذه 

تعايش نوعني من الفالحة:
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فالحة تقليدية يف السفوح واملناطق الجبلية تعتمد تقنيات قليلة التكثيف وترتكز عىل االكتفاء والتوجه   -

لألسواق املحلية والوطنية.

إنتاج تكثيفية وتتوجه بصفة شبه حرصية  فالحة عرصية تحتل سهول الحبوب والزيتون تعتمد تقنيات   -

ألسواق املدن واألسواق العاملية.

يواصل هذا الرشخ يف النظام الريفي التونيس إنتاج التفاوتات االجتامعية واالقتصادية والجهوية مام يهدد أمن البالد 

الغذايئ والتوازن االجتامعي-االقتصادي بني الجهات والسلم االجتامعي. تعزز هذا الرشخ الهيكل يف القطاع الريفي 

مبختلف اسرتاتيجيات التنمية املتّبعة منذ االستقالل سنة 1956. بالفعل، فمنذ االستقالل ورغم املحاولة املجهضة إلصالح 

زراعي يف السبعينات، مل تتبع الفالحة التونسية سياسًة “من أجل نفسها” بل كانت دامئا يف خدمة مصالح القطاعات 

االقتصادية األخرى ومصالح املستهلكني. وعليه، فقد متيزت السياسات الفالحية عرب الزمن ب:

من جهة، إنكار للريف: ينحرص دور الفالحة يف املساهمة يف تنمية القطاعات االقتصادية األخرى )الصناعة،   -

الخدمات، السياحة…( حيث أن تقييم وزن القطاع الفالحي مل يكن سوى حسب مساهمته يف الناتج القومي الخام.

من جهة أخرى، انحياز للمدينة: “ليس لتونس سياسة فالحية بل لديها سياسة غذائية” عرب سياسات أسعار   -

وأسواق وتزويد غذاء وموارد طبيعية وعقار لصالح سكان املدينة املستهلكني.

أخذ هذا االختالل الهيكل منحاه منذ نهاية الثامنينات عندما تبّنت الحكومة برنامج اإلصالح الهيكل املفروض من 

للناتج  االقتصادية )منو ضعيف  التونسية  البالد  أزمة  العاملي من أجل محاولة مواجهة  والبنك  الدويل  النقد  صندوق 

القومي الخام، عجز يف امليزانية، حجم الديون، ركود عروض الشغل، البطالة…(.

ساهمت سياسات اللربلة هذه يف تعميق التفاوت االجتامعي-االقتصادي والجهوي داخل قطاع فالحي غري شامل وتابع 

بشدة لألسواق العاملية والتزّود الخارجي مام يجعله بالتايل هشا.

فالحة عائلية صامدةفالحة عائلية صامدة

رغم السياسات العمومية غري املالمئة للقطاع الفالحي، فإنه من الرضوري ذكر قدرة التأقلم املهمة للفالحة التونسية. 

سمح مسار تعصري القطاع الذي تم اتخاذه إثر االستقالل يف تعزيز واستقرار فالحة عائلية منخرطة يف السوق ومساهمة 

يف تلبية الطلب املحل واإلنتاج الوطني بل وحتى التصدير. تغطي يف الوقت الحايل األرايض املتوسطة ذات املساحات 

املرتاوحة بني 10 و 50 هكتارا %44 من املساحة الصالحة للزراعة ومتثّل ثلثْي الفالحة يف البالد. ورغم اختالف أشكال 

استغالل األرض يف املشهد الفالحي التونيس، فإن أغلبيتها تتميز بالعالقة الوثيقة بني العائلة واإلنتاج الفالحي حسب 

التوجهات اإلنتاجية وأهداف اإلنتاج. ويتم هذا عرب:

تثمني األرض عرب استغاللها مبارشة من قبل العائلة.  -

استعامل يد عاملة عائلية    -

اللجوء شبه اآليل للتمويل الذايت.  -

اإلرصار عىل االستهالك الشخيص )رغم أنه أصبح أكرث صعوبة(.  -
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رغم مساهمة هذه الفالحة العائلية يف ضامن األمن الغذايئ للبالد، فإن اعتامد برنامج اإلصالح الهيكل سنتْي 87-86 يف 

إطار اللربلة االقتصادية قد أضعف قدرات مرونة هذه الفالحة من خالل تشويه ظروف اإلنتاج وإعادة اإلنتاج.

النسبة لدى سكان  النسبة املطلقة للفقر بني سنتْي 2000 و2005 عىل الصعيد الوطني، بلغت هذه  بينام تراجعت 

الريف 2.5 أكرث من تلك لدى سكان املدن. يصنف البحث الذي قام به املعهد الوطني لإلحصاء لسنة 2005 جهات 

الوسط الغريب والجنوب الغريب كأفقر الجهات يف البالد بنسب فقر تصل إىل %12.8 و %5.5 مع معدل وطني يساوي 

.3.5%

هكذا ميثل الفالحون العائليون األغلبية الساحقة من الفالحني الفقراء تضعهم يف وضعية هشاشة وأمن غذايئ منعدم 

يف البالد.

تعدد أبعاد األزمةتعدد أبعاد األزمة

تعددت أبعاد هذه األزمة النظامية للفالحة العائلية ومتظهرت عىل االجتامعي واالقتصادي والبيئي بتأثريات مرتاكمة.

يفوق مستوى هشاشة سكان  واملنتجات وأراضيهم.  املنتجني  األزمة عرب ظروف عيش  االجتامعي، تظهر  املستوى  يف 

الريف مستوى سكان املدينة يف عالقة بالوصول للموارد اإلنتاجية ولبعض الخدمات اإلجتامعية )املاء الصالح للرشاب، 

الصحة األساسية، التعليم…(. تنتج هذه الهشاشة متّنعا لدى األجيال الجديدة من مامرسة املهن الفالحية.

يف املستوى االقتصادي، تسبب األزمة تدهورا يف تبادل السلع الفالحية والحد من املردودية التي يتسبب فيها تدهور 

القيمة  التفاوضية انخفاضا يف مقدار  القدرة  ظروف اإلنتاج. أفرز غياب تعديل السوق وقلة نظام األنشطة وضعف 

الدولة  اهتامم  بقلة  تعّمق  الذي  أجورهم  يف  النخفاض  الفالحون  يتعرف  كذلك  الريف.  لسكان  تعود  التي  املضافة 

بالقطاع الفالحي. بلغت نسبة البطالة يف الجهات ذات األغلبية الريفية مستويات خطرية مبا فيهم الشباب املتحصل 

عىل شهادات دراسية.

عىل  وليس  الطبيعية  للموارد  املفرط  االستهالك  عىل  باألساس  تعتمد  التونسية  الفالحة  فإن  البيئي،  املستوى  يف  أما 

تطوير مردودية وسائل اإلنتاج. يجب التذكري بأن الفالحة التونسية تستهلك %82 من املوارد املائية السنوية وأن 13 

ألف هكتار من األرايض الصالحة للزراعة قد تدهورت بطريقة ال عودة فيها. باإلضافة إىل ذلك، أصبحت الفالحة ملجأ 

للمجموعات األكرث هشاشة مام يضعها يف حلقة مفرغة من الضغط عىل وتدهور املوارد الطبيعية مع خطر االنهيار يف 

سياق التغريات املناخية.

تؤثر هذه األزمة النظامية متعددة األبعاد االقتصاد واملجتمع التونيس عىل النحو التايل:

تدهور أمن الفالحني الغذايئ عىل مستوى الكمية والنوعية )تبعية غذائية وتدهور الصحة العمومية(.  -

تعميق التفاوت االجتامعي واالقتصادي بني الجهات.  -

االضطراب االجتامعي والسيايس جراء تدهور ظروف عيش سكان الريف مع تقوية التفاوت بني املدينة   -

والريف.
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تعزيز الفالحة العائلية من أجل ترسيخ نظام فالحي وغذائي صامد ومستدام وشاملتعزيز الفالحة العائلية من أجل ترسيخ نظام فالحي وغذائي صامد ومستدام وشامل

الغذاء  البرش يف املكان والزمان من أجل الحصول عىل  التي يتنظم بها  يعود تحليل نظام غذايئ إىل تحليل: “السبل 

واستهالكه” )ماالسيس، 1994(. يحيلنا هذا التحليل عىل اعتامد نظرة شاملة الستيعاب شبكة التعاون واملستوى املجايل 

الذين يتضمنان إنتاج وتحويل وتوزيع واستهالك املواد الغذائية والترصف يف النفايات أيضا. مثلام تم تعريفه يف القمة 

العاملية للغذاء سنة 1995، وجب عىل أي نظام غذايئ أن يستجيب قبل كل يشء لهدف األمن الغذايئ وذلك من خالل 

“ضامن وصول الجميع لغذاء متوفر يف الجوار متاح اقتصاديا ومقبول ثقافيا وُمرْض غذائيا وصحيا”.

عىل  قدرته  مبعنى  التونيس  الغذايئ  النظام  لدى  املرونة  عىل  القدرة  مساءلة  املهم  من  الهدف،  هذا  تلبية  أجل  من 

االستجابة للصدمات واألخطار )االقتصادية واالجتامعية والبيئية( كام قدرته عىل التأقلم والتجدد.

فبحيث، فإنه من الرضوري تبني نظرة عميقة تتضمن كل العالقات بني كل املتدخلني يف السلسلة الغذائية )من املنتج 

إىل املستهلك( وكل العنارص التي تنجم عنها )االجتامعية واالقتصادية والصحية والبيئية(.

أمن أو سيادة غذائية؟

حسب املؤرش العاملي لألمن الغذايئ )GFSI(، الذي يقيّم مختلف معايري األمن الغذائية للبلدان )إمكانية الوصول إىل 

الغذاء ووفرته وجودته(، تحتل تونس يف سنة 2020 املرتبة 59 من 113 دولة.

إذا اعتربنا فقط معيار توفّر الغذاء، أي األغذية املوجودة يف البالد )والتي تشمل اإلنتاج الوطني واملواد املخزّنة واملواد 

املستوردة واإلعانات الغذائية(، تعطي البالد التونسية صورة جيدة إذ أنها ال تستلم أي إعانات غذائية خارجية. بالفعل، 

فمنذ الثامنينات، أخذت كميات الغذاء يف االرتفاع لحساب الكيلوغرام الواحد للفرد الواحد كل سنة. بنفس املنطق، 

تكمن أهم عنارص قوة النظام الغذايئ التونيس يف سالمة األغذية وعدد السكان القليل تحت خط الفقر العاملي وتواجد 

الربامج االجتامعية التي تضمن األمن الغذايئ.

يف املقابل، وحسب تقرير املرصد الوطني للفالحة لسنة 2019، يساهم تدهور امليزان الفالحي يف %7.2 من إجاميل عجز 

امليزان التجاري التونيس. بالفعل، فقد ارتفعت واردات املواد الغذائية مقارنة بالصادرات العامة لتصل إىل %13 كمعدل 

بني 2011 و 2013 )مقابل %9 بني 2003 و 2005( كام أنها متثل %9 من مجموع صادرات البالد التونسية سنة 2016.

حسب املرصد الوطني للفالحة، يعود هذا العجز لسببني:

تقلب أسعار املواد الفالحية يف السوق العاملية.  -

نقص كميات املواد التي كانت تحقق اكتفاء ذاتيا يف تونس )الحليب، اللحوم الحمراء…(.  -

بالنسبة للنقطة األوىل، وجب التذكري بأن الدولة التونسية بنت أمنها الغذايئ عىل سياسات فالحية وتجارية موجهة نحو 

السوق العاملية من أجل:

توفري فائض من العملة الصعبة عرب تنمية فالحة تصديرية.  -

تلبية الحاجيات الغذائية األساسية للسكان عرب اللجوء للتوريد.  -
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بينام يف الواقع، تشهد قيمة الصادرات تراجعا ومل تعد قادرة عىل تغطية كلفة الواردات التي ما انفكت ترتفع يف القيمة 

والحجم. تتمظهر هذه التبعية للواردات من خالل قطاع الحبوب الذي يشمل %43 من إجاميل الواردات الغذائية. هذا 

مع العلم بأن الطلب عىل الحبوب املوجه لالستهالك البرشي سيبلغ نسبة %50 بني سنتْي 2000 و 2030. وباإلضافة 

لقطاع الحبوب، تستورد البالد التونسية الزيوت النباتية بنسبة %12.4 من إجاميل الواردات الغذائية وتستورد السكر 

من  الغذائية  الحاجيات  إجاميل  تقريبا  تستورد  بنسبة %4. كام  الحيواين  األصل  ذات  واملواد  بنسبة 12%  ومشتقاته 

الدواجن، %18 من األعالف خالل املواسم املمطرة و%38 خالل مواسم الجفاف.

هكذا بالتايل، تدفع البالد التونسية مثن سياسات اعتمدت عىل القطاع الفالحي كمورد للعملة الصعبة.

أحدث أيضا تطور أسعار املواد الغذائية تأثريا كبريا عىل األمن الغذايئ يف مستوى العائالت خاصة يف سياق تقلب األسعار 

يف السوق العاملية حيث بلغ مؤرش تقلب األسعار 4.6 سنة 2014 بعد أن كان يف حدود 9 سنة 2009.

الواردات. هذه  الصادرات قادرة عىل تغطية  امليزان عاجزا هيكليا ومل تعد  املأمول: أصبح  النتائج عكس  إذن، كانت 

العمومية  والصحة  التونسية  الحمية  تدهور  يف  تسببت  بل  فحسب،  الغذايئ  األمن  انعدام  إىل  تؤدي  مل  االسرتاتيجية 

)أمراض مرتبطة بالتغذية: سّكري، سمنة…( ومل يتم أخذ كلفة العالج واألدوية بعني االعتبار يف امليزان التجاري الغذايئ 

للبالد.

مثلام تّم تبيانه سابقا، أماطت هذه أزمة الفالحة التونسية متعددة األبعاد اللثام عن فشل السياسات املتبعة يف القطاع 

منذ االستقالل )إنكار الريف واالنحياز للمدينة(. وجبت إذن مساءلة الفالحة التونسية وتحليلها بعمق نظرا ألهمية 

القطاع يف االقتصاد التونيس وخاصة يف املناطق الداخلية.

بالتايل، متر مساءلة قدرة صمود النظام الغذايئ بكامله عرب مساءلة استمرارية نشاطات منتجي الغذاء الذين ميثلون 

عامده األسايس. تندرج “االستمرارية” بصفة متوازية “داخل الحقول الثالثة للحاجيات اإلنسانية )االقتصادية واالجتامعية 

والبيئية( وداخل تزامن مزدوج )الحارض واملستقبل(.” حسبام يوّضحه الجغرايف “جريوم دنلوب”.

من أجل تعزيز صمود الفالحة العائلية التي توفر مواطن الشغل والغذاء عىل املستوى املحل والوطني، وجب تشجيع 

املنتجني عىل تحقيق أهداف االستمرارية التي تجعل من نشاطهم أكرث ثباتا يف الوقت. أمن غذايئ يرتكز فقط عىل حامية 

املستهلكني دون أخذ املنتجني بعني االعتبار ليس إال أمنا غذائيا متهالكا يف الزمن. إن اعتامد الفالحة كقطاع منو شامل 

يحقق مصالح الفئات األكرث فقرا يستوجب بناء منوذج عىل قاعدة تعزيز صمود املنتجني.

من أجل كل هذا، نعترب أنه ال ميكن لنظام غذايئ أن يصمد ويحقق أمنا غذائيا مستمرا دون سيادة غذائية فعلية ترتكز 

عىل “حق الشعوب واملجتمعات املحلية والبلدان يف تحديد سياساتها الخاصة بالزراعة والعاملة الزراعية وصيد األسامك 

الغذاء  الغذاء وإنتاج  الحق يف  بيئيا واجتامعيا واقتصاديا وثقافيا لظروفها. ويشمل  والغذاء واألرايض بطريقة مالمئة 

أن لجميع الناس الحق يف النفاذ لغذاء آمن ومغذ مالئم ثقافيا والنفاذ ملوارد إنتاج الغذاء والقدرة عىل إعالة أنفسهم 

سابقا  واستهالكه،  الغذاء  إنتاج  يف  املحلية  واملجتمعات  الناس  لحقوق  األولوية  الغذائية  السيادة  تويل  ومجتمعاتهم. 

لالعتبارات التجارية واألسواق العاملية”.

الديناميكية  يف  ومتجذرة  ومستمرة  منتجة  تكون  فالحة  عرب  حقيقية  غذائية  سيادة  تعزيز  يف  الحايل  التحدي  يكمن 
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املجالية. لذلك وجب األخذ بعني االعتبار تعدد وظائف الفالحة: خارج وظيفتها الغذائية األوليّة، تؤدي الفالحة وظائفا 

سياسية واجتامعية واقتصادية من حيث توفري االندماج االجتامعي-االقتصادي للفاّلحني ووظائفا بيئية إذ أنها تحافظ 

عىل األنظمة البيولوجية وتصون الفضاء الريفي. وبسبب تعدد وظائفها وتنوعها وقدرتها عىل الصمود والتجديد، متتلك 

الفالحة العائلية التونسية عدة عنارص قوة من أجل االستجابة للتحديات الغذائية واالجتامعية والبيئية يف البالد.

ترتكز السيادة الغذائية والفالحة الصامدة عىل 4 محاور رئيسية:

منوذج فالحي مجّدد موّجه نحو التكثيف اإليكولوجي والزراعة املستدامة )  ال يعتمد املدخالت والتغيري   -

الجيني(.

يف  املتدخلني  جميع  بني  املضافة  القيمة  وتشارك  املنتوجات  تنويع  أسس  عىل  املبنية  املجالية  التنافسية   -

سلسلة القيمة.

التنمية الشاملة عرب الوصول العادل للموارد )خاصة العقارية واملائية(.  -

األخذ بعني االعتبار لتعدد وظائف الفالحة وتعزيز كل الفوائد التي ينتجها النشاط الفالحي.  -



14

اإلطار المنهجياإلطار المنهجي

المنهجية وأدوات التحليلالمنهجية وأدوات التحليل

باإلضافة إىل عرض وحوصلة املراجع العلمية التي تتناول السياسات الفالحية والغذائية التونسية، قمنا باالعتامد عىل 

مقاربتنْي أخرينْي لتجميع املعطيات:

محادثات شبه موّجهة مع املتدخلني يف النظام الفالحي والغذايئ التونيس.  .1

تنظيم مجموعة عمل مع الفالحني من أجل مناقشة نتائج االستشارة وتحديد نقاط االلتقاء.  .2

االلتزامات واألهدافااللتزامات واألهداف

يرنو هذا التقرير تحقيق 3 أهداف أساسية:

تحليل السياسات العمومية الفالحية والغذائية التي تعتمدها الحكومة التونسية خالل العقود املاضية مع   .1

تحديد فجواتها وهّناتها الهيكلية.

القيام باستشارة تشاركية لدى مختلف املتدخلني يف النظام الفالحي والغذايئ التونيس )فاّلحون، مجتمع   .2

مدين…( بهدف تحضري قامئة مقرتحات وتحديد أولويات التحركات الالزمة من أجل ترسيخ نظام غذايئ سيادي وشامل 

وصامد.

تحليل تشاريك وشامل لألمن الغذايئ التونيس النظام الفالحي برّمته من خالل:  .3

بناء نظرة تشاركية وأفقية لألمن الغذايئ والفالحي للبالد بحيث يكون الفاّلحون املمثلني األساسيني فيه.  -

االجتامعية  والعلوم  الحياة  وعلوم  الفالحية  العلوم  من  تنهل  االختصاصات  متعددة  مقاربة  اعتامد   -

واالقتصادية وتعطي قيمة لالعتبارات السياسية واألخالقية التي يجب أن تلعب دورا أساسيا.

مقاربة  اعتامد  إىل  ندعو  كام  الغذايئ  النظام  قلب  يف  واملستهلكني  للمنتجني  الغذائية  السيادة  تضع  مقاربة  نقرتح 

دميقراطية وتشاركية يف بناء السياسات الفالحية والغذائية. تتيح لنا هذه املقاربة تطوير نظام غذايئ متأقلم ثقافيا ويويل 

األولوية للتغذية والصحة والبيئة مع احرتام جميع الكائنات الحية يف مجملها.
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االستشارةاالستشارة

اعتمدت هذه االستشارة عىل لقاءات مبارشة مع عدد من الفاّلحة املحتّجني خالل شهرْي فيفري  ومارس من سنة 2021.

يف مرحلة أوىل، متت زيارة مجموعة من مناطق االحتجاج ثم تم استدعاء الفاّلحني املختلفني إىل لقاء بينهم.

اللقاءات مع الفاّلحين المحتّجيناللقاءات مع الفاّلحين المحتّجين

            أوالد جاب الله

تقع قرية والد جاب الله يف جنوب والية املهدية. تشتهر هذه املنطقة مع املناطق املحاذية لها برتبية سكانها لألبقار 

املنتجة للحليب. يف املجمل، متتلك كل عائلة من بقرتنْي إىل 5 أبقار يتم حلبها كل يوم مرّتنْي )وجبة الصباح ووجبة 

املساء( قبل أن يطوف املجّمعون باملنازل وإيصال كميات الحليب إىل املجّمعات )التي ميلكها خواّص( قبل أن تصل – 

بعد التحليل والتثبّت – إىل معامل املعالجة والتحويل والتعليب.

اندلعت االحتجاجات يف قرية أوالد جاب الله بغلق الطريق التي متر من القرية أمام الشاحنات التجارية لتصل بعد ذلك

 إىل التظاهر أمام معتمدية ملولش وبقية املعتمديات يف والية املهدية إثر الرفع التدريجي واملتسارع ألسعار األعالف. 

يعتمد املربّون عىل األعالف يف تغذية أبقارهم الهولندية “هولشتاين” املتخصصة يف إنتاج الحليب. هذا الصنف من 

األبقار املستوردة يتطلّب كميات من العلف املركّب الذي يحتوي عىل نسب عالية من الربوتينات. يعود سبب ارتفاع 

أسعار األعالف املركبة إىل تفويت الدولة يف توريد مكّوناتها إىل رشكات ميلكها الخواص. يقول محّمد املرشي – عضو 

تنسيقية صغار الفاّلحة بأوالد جاب الله:  “ثالث رشكات تحكم فينا: بولينا القابضة، مجمع ألفا ومجمع ألكو. ثالث 

رشكات تحت إمرة ثالث عائالت تحتكر توريد وتصنيع وتوزيع األعالف”.

تسبب قرار الرتفيع يف مثن األعالف يف اختالل املوازنة بني كلفة اإلنتاج ومثن بيع الحليب إىل املجمعات. ويف نفس حزمة 

القرارات الجديدة التي اتخذتها السلطات يف عالقة برتبية األبقار، انتهجت الدولة سياسة توريد اللحوم الحمراء والتخل       

.يعن منتوج الفالحني الصغار املحليني

صفحة تنسيقية صغار الّفاحة بأوالد جاب الله

 - 10 فيفري 2021
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وهكذا كانت مطالب تنسيقية صغار الفاّلحة بأوالد جاب الله من خالل بيان للرأي العام نرش عىل صفحتهم االلكرتونية 

بتاريخ 10 فيفري 2021:

- التخفيض يف أسعار األعالف.

- اإليقاف العاجل لسياسة التوريد لتمكني الفاّلحني من بيع منتوجاتهم.

- تخفيض ميزانية التوريد لدعم الفاّلحني.

يذكّر محمد هنا بأن هذه القرارات هي متهيد طريق لسياسات التبعية لألسواق العاملية ومحتكري التصدير يف تونس 

من أجل القضاء عىل صغار الفاّلحني لصالح املستثمرين املحليني واألجانب:

 “الل يحبلك عىل قوتك يحبلك عىل موتك.. نعرفوها املامرسات هذه التي متهد الطريق التفاقيات التبادل مثل األليكا 

وغريها.”

خالل جميع هذه التحركات، متت مالحظة الغضب الذي عرب عنه الفاّلحون من اتحاد الفاّلحني حيث ردد العديد منهم 

نضاالتهم  االتحاد يف  تدخل  التنسيقية  وترفض  الفاسدين”.  اتحاد  الفاّلحني..  “اتحاد  نوع:  وحمل غريهم شعرات من 

متهمني إياه بالخيانة وتلبية مصالح كبار الفاّلحني.

انطلقت  مساندة،  وقافالت  احتجاجية  ووقفات  ومظاهرات  للطريق  قطع  من  االحتجاجية  التحركات  مجموعة  إثر 

املفاوضات مع السلطات املحلية واملركزية والتي أفضت إىل تخفيض أمثان األعالف وتخصيص حصة قارة منها لفاّلحة 

أوالد جاب الله.

اإلنشاء  مرحلة  يف  التعاضدية  مازالت  لإلنتاج.  تعاضدية  إنشاء  باقرتاح  للفاّلحة  التنسيقية  تقدمت  أخرى،  جهة  من 

وقبول العضويات وتسوية الوثائق القانونية. ويوّضح بالل املرشي، الناطق الرسمي باسم التنسيقية: ”الغاية من هذه 

التعاضدية فك االرتباط مع موزّعي األعالف ومجّمعي الحليب يف محاولة للتحكم يف كلفة إنتاجنا للحليب ومثن بيعه”.

تتلّخص إذن أهم إشكاليات إنتاج الحليب لدى مريّب األبقار يف أوالد جاب الله:

- االرتباط مبحتكري توريد مكونات األعالف وصناعتها وتوزيعها.

- االرتباط مبجّمعي الحليب.

- غياب الدور التنظيمي النقايب.

باجة  

التونسية. يتميز هذا الحوض بزراعة الحبوب والبقول  تقع والية باجة يف املنطقة السهلية من الشامل الغريب للبالد 

والزراعات العلفية. احتج الفاّلحون يف والية باجة بغلق الطريق التي تربط باجة بنفزة احتجاجا عىل غالء أسعار مادة 

األمونيرت التي يستعملونها لتسميد أراضيهم.

 5 مساحتها  تفوق  ال  أرضا  ميلكون  ممن  بكونهم  الفاّلحني  صغار  يعرّف  باجة  من  صغري  فاّلح  العياري  الستار  عبد 

باجة( وسجنان وماطر  الزرقا )والية  الحبوب والبقول يف عمدون ونفزة وواد  بأن فاّلحي  املقابلة  هكتارات. حّدد يف 
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)والية بنزرت( ومعتمديات جندوبة يزرعون القمح والثوم والجلبانة والقرط ويستعملون مادة األمونيرت كسامد لتسخني 

األرض خالل مواسم الربد.

يفرس عبد الستار أسباب استعامل مادة األمونيرت بحاجة البذور املهّجنة التي “أعطتها لنا الدولة مجانا منذ الثامنينات 

فأعجبتنا مردوديتها حتى تخلّينا عن بذور أجدادنا التي ال تحتاج األسمدة الكيميائية”

التجار  من  الخواص  املزّودين  إىل  توزيعها  يتم  أن  قبل  بقابس  التونيس  الكياميئ  املجمع  األمونيرت يف  مادة  إنتاج  يتم 

وأصحاب املخازن ومحالت املعّدات الفالحية الذين يبيعونها للفاّلحني. نظمت تنسيقية فاّلحون غاضبون وشاركت يف 

االحتجاجات التي بدأت يف مارس 2021، يذكّر عضوها رفيق الغامني بتسلسل األحداث:

“كنا ننتظر حصتنا من األمونيرت أمام ديوان الحبوب أياما دون أن يأيت املوزعون إىل أن تفطّّنا بأنهم يبيعون السامد 

املعدات  ومحالت  التوزيع  ومخازن  الديوان  إىل  يصل  أن  قبل  املنطقة  يف  الكبار  للفاّلحني  بالجملة  ضخمة  بكميات 

الفالحية مام دفعنا إىل إيقاف شاحنة توزيع أمام الديوان حتى تدخلت السلطات املحلية يف شخص املعتمدة والتي 

أمرت بإيقاف عدد من املحتجني”.

صفحة رفيق الغامني - 3 مارس 2021
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الكبار املستثمرين وصغار الفالحني  العادل ملادة األمونيرت بني الفالحني  التوزيع غري  يرجع رفيق الغامني أسباب هذا 

املعاشيني أوال إىل االضطراب الذي سببته جائحة كوفيد19- يف إنتاج هذه املادة يف املجمع الكيميايئ التونيس بقابس 

وثانيا، غياب دور الدولة يف استعدادها لهذه االضطرابات ويف توزيع املدخالت الفالحية منذ أن أوكلت هذه املهمة إىل 

رشكات خاصة منذ اعتامد “برامج اإلصالح الهيكل” املفروضة من قبل صندوق النقد الدويل.

باألسمدة  الحبوب  منتجي  تزويد  عن  التخل  يف   2004 موسم  منذ  تدريجيا  “رشع  قد  الحبوب  ديوان  فإن  بالفعل، 

واألكياس لفائدة موزّعني خواص” حسب موقعه الرسمي يف خانة “اإلنشاء والتطور”.

السلطة  ألوامر  تخضع  مهنية”  “شعبة  أصبح  بكونه  الفاّلحني”  “اتحاد  يتهم  الغامني  رفيق  فإن  التنظم،  أما من جهة 

باالتحاد  الفاّلحني  عالقة  ويصف  الفاّلحني.  مطالب صغار  الكبار عىل حساب  الفاّلحني  مصالح  تعزز  التي  وسياساتها 

بالقطيعة وال يرى حاّل إال يف اسرتداد سلطة القرار داخل االتحاد من قبل صغار الفاّلحني أو يف إنشاء نقابات بديلة له. 

ويعترب بذلك “تنسيقية فاّلحون غاضبون” كوعاء تنظيمي بديل لصغار الفاّلحني منذ نشأته من 3 سنوات خلت يتابع 

مشاكلهم ويتحرك من أجلهم.

تتمثل إذن أهم مشاكل صغار الفاّلحة بباجة من منتجي الحبوب:

- ضياع مخزون البذور املحلية واالعتامد عىل البذور املهجنة املستهلكة لألسمدة الكيميائية.

- التبعية ملوزعي األسمدة الخواص وغياب دور الدولة التعديل والتنظيمي.

- تخل اتحاد الفاّلحني عىل دوره النقايب وغياب الوعاء التنظيمي لصغار الفاّلحني.

هنشري العتيالت  

يعود تاريخ إنشاء هنشري العتيالت يف معتمدية جمنة من والية قبل إىل سنة 1984 حينام أراد مستثمر سعودي أن 

يخصص أرضا يف تخوم الصحراء التونسية من أجل رعي اإلبل وزراعة املواد العلفية وتربية األبقار. بعد تهيئة “العرق” 

الرمل للمكان املحدد، عدل املستثمر عن مواصلة مرشوعه.

سنة 1987، قرر رئيس الجمهورية وقتها “الحبيب بورقيبة” استغالل تلك األرض فقام بتقسيمها عىل 300 شاب من 

مختلف عروش الجهة يك يزرعوا فيها نخيال يسقونه من اآلبار التي حفرت هناك. وتحصل كل شاب عىل هكتار يك 

يقتات منه ويتمتع مبوطن شغل.

يف عهد رئاسة “زين العابدين بن عل”، أصبح توفري املاء والترصف فيه يعود إىل جمعيات مائية توزّع املاء عىل الفاّلحني 

مقابل 800 دينار يف السنة يدفعها كل فاّلح.

يقول رضا عبد القادر وهو فالح يستغل هكتارا إال ربعا من أرضه: “منذ سنة 2009 تفاقمت املشاكل حيث أن معلوم 

املاء”. يرّجح رضا أسباب هذا  الوقت نقصت حصتنا من  املائية أصبح يف تصاعد رسيع كل سنة ويف نفس  الجمعية 
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إىل نزول مستوى املائدة املائية جراء استنزافها من قبل املستثمرين يف الواحات املجاورة فيشّح املاء وتتزايد معاليم 

الجمعية إلصالح البنية التحتية وخالص مثن الكهرباء.

أما عن خروج الفالحني محتجني بغلق الطريق فإنها تعود إىل توازي مشاكل املاء مع جائحة الكورونا التي وضعت 

الفاّلحني أمام أزمة مالية عميقة بني نقص املنتوج وغلق األسواق املحلية والعاملية.

عل العابدي فالح ثان كان يجمع جريد النخيل الجاف يك يبيعه مصدات للرمال يصف نتائج شح املياه: “هذا الجفاف 

يصيب نخيلنا باألمراض التي تسببها الكائنات الطفيلية مثل العنكبوتة”.

يتعرض صغار فاّلحة هنشري العتيالت إذن للمشاكل التالية:

جفاف املائدة املائية.  -

التعرض ملخاطر تقلبات السوق.  -

ضيعة االعتزاز  

تقع الضيعة يف قرية االعتزاز وهي عامدة من معتمدية منزل بوزيان بوالية سيدي بوزيد. تم إحداث هذه العامدة إثر 

تجربة التعاضد التي رّسخت سياسة اشرتاكية األرايض. أصبحت هذه القرية الفالحية مستقرا للقبائل املتنقلة يف املنطقة 

من أوالد بو عزيز حيث تم توزيع األرايض الدولية من أجل توطني هذه القبائل. يف البداية، كان النشاط االقتصادي 

للفاّلحني يقترص عىل تبادل املنتوجات الفالحية بحاجياتهم األخرى مع مؤسسات الدولة االجتامعية.

والصيد  الفالحية  االستثامرات  “مجلة  تفعيل  بعد  املنطقة  إىل  الفالحي”  اإلحياء  سنة 1994، دخلت سياسة “رشكات 

البحري” التي تقيض يف فصلها 11 بفتح املجال للمستثمرين الخواص باستغالل األرايض ذات الصبغة الفالحية.

انقسمت الضيعة بالتايل إىل 3 مساحات:

االعتزاز 1 بقيت تحت ترصف ديوان األرايض الدولية.  -

االعتزاز 2 تم كرائها ملستثمر تونيس زرعها زيتونا.  -

االعتزاز 3 تحت ترصف مستثمر سويرسي بالكراء زرعها جوجوبا موجهة للتصدير.  -
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احتج شباب املنطقة إثر تدهور فالحة آبائهم من جيل تقسيم األرايض يف ظل التعاضد فطالبوا يف حقهم يف أرضهم 

بضيعة االعتزاز كونهم فالحني أبناء فالحني. 

يفرس رضا العامري شاب من الشباب املحتج املطالب بحقوق االستغالل لضيعة االعتزاز: “يعاين الشباب هنا من البطالة 

التي بقيت تحت  العمومية بكراء األرض  العديد من مواطن الشغل. طالبنا السلطات  الضيعة  وميكن أن توفر هذه 

ترصف ديوان األرايض الفالحية أو مشاركة املستثمر التونيس يف األرض التي يستثمرها”.

يواجه إذن شباب منزل بوزيان أزمة توفري الدولة ملواطن شغل يف العمل الفالحي يف األرايض الدولية.

ضيعة الكرمة  

احتج صغار الفاّلحني مبنطقة الغريس من معتمدية املكنايس بوالية سيدي بوزيد يف بداية شهر جانفي من سنة 2021 

تزامنا مع الليايل البيض حيث يحتاج الفالحون للمدخالت الفالحية من ماء بذور وأسمدة وللتجهيزات الفالحية من 

معدات سقوية. هذه االحتياجات التي تخلت الدولة عن دورها يف توفريها جعلت هؤالء الفالحني يتوجهون التحاد 

الفالحني وللنواب وللسلطات املحلية من أجل حل مشاكلهم.

تتبع األرض التي يفلحها سكان الغريس حبس سيدي مهذب وكانوا قد توارثوها أبا عن جد منذ االستقالل حيث حارب 

آباؤهم وأجدادهم االستعامر الفرنيس من أجل هذه األرض فكانت لهم بعد االستقالل.

غراسات الجوجوبا بضيعة االعتزاز 3
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يقول لطفي الشنويف، أحد املشاركني يف االحتجاجات: “هذه أرض أجدادنا التي انتزعوها من االستعامر الفرنيس. لن 

نتخىل عنها رغم صعوبة العمل الفالحي فيها وتخاذل الدولة يف دعمنا ومحاوالت املستثمرين لرشائها”.

يضيف لطفي أيضا بأن فاّلحي الكرمة كانوا قد تقدموا مبطلب إنشاء تعاضدية تتكون من 1600 عائلة منذ سنة 2008 

ومازال الرتخيص معطال إىل هذا اليوم.

املايض كضيعة  القرن  باملكنايس منذ ستينات  الكرمة  إنشاؤها يف قرية  تم  التي  الكرمة  الجهة، توجد ضيعة  يف نفس 

تجارب فالحية تابعة لليونيسكو. تشمل هذه الضيعة 35 هكتارا من أكرث األرايض خصوبة باملنطقة. تعاين هذه الضيعة 

من اإلهامل رغم أنها تحتوي عىل زيتون وفستق ورمان وباكورات خرضوات. كانت تشغل هذه الضيعة 50 عامال يف 

بداياته حتى أصبحت تشغل 4 عاّمل فقط يف يومنا هذا. طالب فالحو الجهة بتمكينهم من استغالل تلك الضيعة يف 

شكل تعاضدية إال أن السلطات مل تستجب لهذه املطالب.

يواجه فاّلحة منطقة الغريس إذن مشاكل:

نقص املدخالت والتجهيزات الفالحية وغالء أسعارها.  -

عدم متكني الفالحني من استغالل األرايض املهملة.  -

جرجيس  

عند اللقاء بالبحار شمس الدين بوراسني مبيناء جرجيس للصيد البحري، وصف ما يتعرض له البّحارة الصغار بإرهاب 

التي تأيت من مناطق  الكبرية  العديد من املراكب  الذي تقوم به  العشوايئ  الصيد  البحارة مع  الصيد: “يتصارع صغار 

أخرى فتقوم بخرق معاهدات حامية الصيد التقليدي )2013( فترض الرثوة السمكية وتخلّف وراءها التلوث واالختالل 

البيولوجي والبيئي”.

ينتظم صغار بحارة ميناء جرجيس يف “جمعية البحارة التنموية البيئية” التي تم تأسيسها سنة 2013 وكانت مرشحة 

لجائزة نوبل للسالم تقديرا ملجهود البحارة يف إنقاذ الالجئني من مناطق الرصاع بأفريقيا. كام يعتمد هؤالء البحارة عىل 

الرشكة التعاونية املحلية التي توفر لهم حاجياتهم من معدات ووقود. ولكن، شهدت هذه املعدات يف الفرتة األخرية 

ارتفاعا كبريا يف األسعار مام جعل توفّرها أصعب.

يتعرض هكذا صغار بحارة ميناء جرجيس إىل املشاكل التالية:

الصيد العشوايئ الذي ميارسه املستثمرون.  -

التلوث البيئي واالختالل البيولوجي للبحر والرثوة السمكية.  -

غالء أسعار املعدات التقنية والوقود.  -
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مدنني الجنوبية

تتميز تضاريس مدنني الجنوبية بالهضاب ذات االرتفاع املتوسط ومناخها بالجفاف. لكن صغار فاّلحة املنطقة ورثوا 

املائية أو  التعامل مع املوارد  تقنيات خدمة األرض عن أجدادهم يك تتالءم مع خصائص املنطقة سواء كان ذلك يف 

اختيار الزراعات.

يرسد جامل لسود تاريخ املنطقة: “حفر جدي أول برئ هنا سنة 1930 ومنذ ذلك الزمن ونحن منارس الفالحة املحلية 

املحاصيل  من  وغريها  والفقوس  والفلفل  والبصل  الورقية  الخرضاوات  زراعة  يف  تخصصنا  وتقاليدنا.  عاداتنا  حسب 

الفالحية املعاشية”.

يواصل جامل تفسري الخصائص الفالحية للمنطقة واصفا جميع الفاّلحني فيها بكونهم صغار فاّلحة ترتاوح قطع أرض كل 

عائلة بني 5 و15 هكتارا دون وجود فاّلحني مستثمرين كبار بينهم.

بداية شهر مارس، احتج هؤالء الفاّلحة أمام مقر والية مدنني عىل الواقع الذي يصفونه باملرتدي لفالحتهم. احتّجوا عىل 

غالء أسعار املواد الفالحية من أسمدة وأدوية وبذور. هذا الغالء الذي رفع كلفة اإلنتاج مقابل مثن البيع مام وضع 

الفاّلحة يف خسارة مالية وتداين.

صفحة “مجموعة العمل من أجل السيادة الغذائية”

 - 9 مارس 2021
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يعود عبد الكريم السكرايف بأسباب األزمة إىل: “قبل الثامنينات كنا منارس فالحة مربحة تجزينا استهالكنا ونبيع منها ما 

زاد عن حاجتنا. كنا ننتج الغذاء النبايت والحيواين املتنوع إىل أن دخلت علينا البيوت املكّيفة واملواد الكيميائية والبذور 

املهّجنة عن طريق املندوبية الجهوية للفالحة التي كانت توفّر لنا هذه املدخالت مجانا”.

يعترب عبد الكريم هذا التغيري الذي حصل يف تقنيات إنتاج الغذاء متامهيا مع املثل الشعبي “يا مغرّي لحية بلحية تشتاق 

املواد  املهجنة حتى تخلّوا عن بذورهم األصلية وبنجاعة  البذور  الفاّلحني مبردودية  تّم إغراء  أنه  لهام االثنني” حيث 

الكيميائية حتى هجروا السامد العضوي الذي كانت تنتجه حيواناتهم.

يصف عبد الكريم كيلوغرام بذور الطامطم بأنه “أغىل من الذهب” كام يستنكر غالء أمثان األسمدة الكيميائية التي 

يتم إنتاجها محليا يف املجمع الكيميايئ التونيس بقابس. كل هذه املصاعب يف عالقة بسوق املواد الفالحية تنضاف إىل 

التي حبست األمطار ورفعت  املناخية  التغريات  التي اجتاحت أرضهم وإىل  الناجم عن مياه الرصف الصحي  التلوث 

درجات الحرارة.

يواجه صغار فاّلحة مدنني الجنوبية:

غالء أسعار املواد الفالحية من بذور وأسمدة وأدوية.  -

التلوث والتغريات املناخية.  -

فقدان الخربة يف التعامل مع املتغريات املناخية.  -

االرتباط بالسوق يف التزود باملدخالت الفالحية ويف تسويق محاصيلهم.  -

البقالطة  

انطلقت االحتجاجات منتصف شهر فيفري يف معتمدية البقالطة من والية املنستري إثر إيقاف فاّلح صغري بصدد إيصال 

منتوجه من الباكورات إىل العاصمة تونس.

صفحة وليد مردايس

 - 18 فيفري 2021
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كان هذا اإليقاف إثر شكاية من “هبّاط” سوق الجملة بالبقالطة. دون أي قانون مكتوب، يجب عىل الفاّلحني أن يعطوا 

مقابال ماليا بقيمة %11 للهبّاط يك ينقل لهم منتوجهم ويبيعه لتجار السوق. عندما أراد هذا الفالح أن يكون تاجرا 

دون املرور بهذه الوساطة املكلفة تم القبض عليه واتهامه بتهم كيدية.

عالوة عىل جشع الوسطاء يف عملية بيع املنتوجات حيث أن هؤالء يقتنون السلع بأبخس األمثان يك يبيعوها بأغالها 

يف األسواق فإن صغار الفاّلحة يعانون من شّح املياه الجوفية وغالء أسعار البذور واألسمدة واألدوية. يف نفس الوقت، 

للفاّلحة يك  التقنية  املعلومات  توفري  يف  الفالحيني  للمرشدين  يذكر  دور  دون  فارغة  الفالحي  اإلرشاد  خاليا  أصبحت 

يتعاملوا مع هذه الظروف الصعبة.

يتعامل صغار فاّلحة البقالطة مع املشاكل التالية:

وجود الوسطاء التجاريني والحيلولة أمام تحقيق األرباح املادية.  -

غالء أسعار املدخالت الفالحية.  -

غياب اإلرشاد الفالحي.  -



25

اجتماع الفاّلحيناجتماع الفاّلحين

بعد اللقاءات االستشارية التي صارت مع كل مجموعة من الفاّلحني املحتّجني عىل حدة، تم االتفاق عىل لقاء جامع 

لهم من أجل نقاش شامل للمشاكل التي يناضلون ضدها وتجميع األصوات املشتتة داخل سياق يربط بني نقاط االلتقاء 

واالختالف.

الباحثني  وبعض  املحتّجني  الفاّلحني  استدعاء  تم  بقابس.  شنني  بواحة  ماي  و23  و22   21 أيام  االجتامع  هذا  تحدد 

الفالحيني يف املجتمع املدين.

نظرا لبعض الصعوبات يف التنقل حسب الحالة الوبائية خالل املوجة الثالثة من جائحة كوفيد19- يف تونس، اقترص 

الحضور عىل 3 فاّلحني: محمد املرشي من أوالد جاب الله وعبد الكريم السكرايف وجامل لسود من مدنني الجنوبية. 

التحق كذلك كل من وجدي الذيب عن “الجمعية التونسية للفالحة البيئية )ATAE(” لتقديم بدائل لتقنيات الفالحة 

املرتبطة باملواد التصنيعية والكيميائية وعدنان بالحاج يحيى عن جمعية “El Space” لنقاش بدائل اقتصادية وتنظيمية 

لتسويق املنتوجات الفالحية.

انقسم النقاش إىل جزئني: يوم عمل يف ورشات مفاهيمية ويوم نقاش يحوصل األفكار ويبني تصّورا لنظام فالحي وغذايئ 

صامد ومستدام وشامل.
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الورشاتالورشات

دار النقاش وتم استخالص األفكار واملقرتحات والبدائل حسب ورشات تُعنى باالشكاليات التالية:

املدخالت الفالحية: انطلق الحارضون يف نقد تبعية صغار الفاّلحني ملزّودي املدخالت الفالحية من أعالف   -

وبذور وأسمدة وأدوية وموارد مائية. ومن أهم املراحل األولية املقرتحة تم التأكيد عىل مواصلة النضال ضد احتكار 

الرشكات املوزعة واملطالبة الحثيثة بتدخل الدولة لحامية الفاّلحني من جشع التجار. يف مرحلة متقدمة، اقرتح وجدي 

الذيب عن الجمعية التونسية للفالحة البيئية بدائل تفك االرتباط مع الحاجة لهذه املدخالت املستوردة واملحتكرة. 

من بني البدائل، تم اقرتاح تعويض مكّون الصوجا املوجود يف العلف املركّب الذي تستهلكه الحيوانات كعنرص غني 

بالربوتينات بالبقول املتوفرة يف البالد التونسية والتي يتم زراعتها يف العديد من املناطق.

متثّلت البدائل باألساس يف البحث عن مدخالت فالحية تعّوض املدخالت املفروضة عىل الفاّلحني كتوّجه واحد وحّل 

واحد. حيث ميكن تعويض األسمدة الكيميائية عرب األسمدة الحيوانية واستعامل تقنيات فالحية مثل تدوير الزراعات 

وتقليل عمليات الحرث لتغذية األرض باملكونات التي تستحقها املحاصيل ويك يتم تثبيت الرتبة ومنعها من االنجراف 

والتفقري. كام تم التطرّق إلكثار البذور األصيلة التي تتالءم مع العوامل واملوارد الطبيعية املحلية وتصمد أمام التغريات 

املناخية وتحقق السيادة عىل اإلنتاج وتفك االرتباط بأسواق البذور الهجينة غري املستدامة.

التي  واألمثان  محاصيلهم  إنتاج  كلفة  بني  الفرق  من  قلقهم  عن  الحارضين  جميع  عرّب  املنتوج:  تسويق   -

يبيعونها بها ذلك نظرا لغالء أسعار املعدات واملدخالت الفالحية غري املتناسب مع أمثان البيع. من جهة أخرى، ميثّل 

الوسطاء التجاريون مشكلة كبرية بني ربح املنتجني املادي وقدرة املستهلكني الرشائية.

تقدم يف هذا الصدد عدنان بالحاج يحيى بتمرين تتم فيه املقارنة بني مسلك التسويق بوجود وسطاء فيه ومسلك 

املستهلكني. متثلت  والتوزيع وضامن  والتخزين  النقل  التطرق لصعوبات  تم  املستهلك.  إىل  املنتج  تسويق مبارش من 

الكميات  املستهلكني حسب  لتلبية حاجيات  الفاّلحني  واملستهلكني عرب ضامن  املنتجني  بني  شبكات  الحلول يف خلق 

االعتامد عىل  الفاّلحني عرب مسالك قصرية ودورية. ميكن  قبل  اقتناء غذائهم من  املستهلكني عىل  املطلوبة ومواظبة 

التخزين والتوزيع  أعباء ومصاريف  أما عن تحمل  املنتجني واملستهلكني.  للتواصل بني  الحديثة  التكنولوجية  الوسائل 

فقد تم اقرتاح إنشاء تعاضديات إنتاج يتعاون فيها الفاّلحون من أجل ضامن تسويق منتوجاتهم تجنبا لخطر اإلتالف.
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التمثيلية والتنظّم: مل يُْخِف  الفاّلحون   الحارضون، مثلهم مثل أغلب الفاّلحني الذين متت استشارتهم،   -

حنقهم من اتحاد الفالحني معتربينه يدافع عن حقوق الفاّلحني الكبار واملستثمرين وال ميثل وسيلة ضغط فّعالة عىل 

السلطة يك تلبي مطالب صغار الفاّلحني. من جهة أخرى، شددوا عىل خطورة ترشذم صغار الفاّلحني وقلة التنسيق بينهم 

يف تحرّكاتهم ومطالبهم.

وعليه تعّهد الفاّلحون املجتمعون عىل تكوين تحالفات بني صغار الفاّلحني عرب شبكات التواصل وملا ال عرب تعاضديات 

لتبادل املنتوجات االستهالكية واملدخالت الفالحية من أسمدة عضوية وبذور أصلية وغريها.

العالقة مع الدولة: يعترب الفاّلحون الحارضون أن سياسات الدولة الدولة ال تراعي حقوق ومطالب صغار   -

التجار  السوق وجشع  تقلبات  للفاّلحني من  والحاميئ  اإلرشادي  الدولة عن دورها  تخلّت  الوقت،  نفس  الفاّلحني, يف 

واضطرابات املناخ.

حتى  واملركزية  املحلية  السلطات  عىل  الضغط  أجل  من  النضال  مواصلة  عىل  الحارضون  الفاّلحون  أرّص  فقد  وعليه 

تستعيد دورها وذلك عرب خلق تحالفات سياسية مع صناع القرار خاصة يف مجلس نواب الشعب واالستمرار يف معارضة 

ومقاومة اتفاقيات التبادل الحر وقوانني االستثامر.
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الحوصلةالحوصلة

بلور الفاّلحون املشاركون يف هذا اللقاء تصّورا حول نظام فالحي وغذايئ صامد ومستدام وشامل عرب األفكار التالية:

التشديد عىل اعتبار الفاّلح رشيكا فعليا مع بقية مكّونات النظام الغذايئ من محّولني وموزّعني ومستهلكني.  -

مامرسة نشاط اقتصادي فالحي ينتج غذاء يكفل حياة كرمية للفاّلحني عربكرس حلقات الوسطاء والتجار.  -

التواصل مع املستهلكني مبارشة قبل الرشوع يف الزراعة لضامن بيع املحصول وتحّنب اضطرابات السوق.  -

فك االرتباط مع املنتوجات املستوردة والتعويل عىل املنتوج املحل واالعتامد عىل املعارف املتوارثة املرتكزة   -

عىل التجربة.

التواصل مع مراكز البحث العلمي واملطالبة بتوفري املعلومات للفالحني.  -

النظام  املتدخلني يف مكونات  بقية  مع  والتواصل  وتبادل خرباتهم  أصواتهم  للفالحني إليصال  منابر  خلق   -

الغذايئ.

التشبيك والتنظّم عىل قاعدة املصالح الجامعية واألهداف املشرتكة.  -
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خلصةخلصة

يواجه  عامل  يف  األقىص  البرشي حده  العمل  وقوة  الطبيعية  املوارد  استنزاف  لسياسات  املعْومل  العام  التوجه  بلغ  لقد 

تغليب  باألساس عىل  مرتكز  للسياسات  العام  التوجه  مناخية خطرية. هذا  الرثوة واضطرابات  تقسيم  كبريا يف  تفاوتا 

القيمة التبادلية املالية للمنتوج الفالحي عىل قيمته االستعاملية الغذائية. تعتمد هذه السياسات عىل فلسفة التحديث 

وتطور  املحل  التاريخي  الرتاكم  مع  وتقطع  املجتمع  داخل  التناقضات  تفاعل  االعتبار  بعني  تأخذ  ال  التي  والعرصنة 

املعارف والحاجيات والحلول.

الغذاء وتعويضهم  إنتاج  ارتباطهم املوضوعي بعملية  الرأي والقرار رغم  الفاّلحني مغيّبني متاما عن مراكز  كان صغار 

بخرباء ومستثمرين ومرصفيني. فتم اتباع سياسات فوقية تخلق سلسلة من االرتباط الوثيق مبصالح ال تكرتث بحقوق 

صغار الفاّلحني.

بناء عىل هذا التوجه العام للسياسات الفالحية، تتمحور مشاكل صغار الفاّلحني حول حلقة متينة من التبعية لتجار 

املدخالت الفالحية وتجار توزيع املحاصيل وذلك عرب تغليب سياسات االكتفاء الذايت واألمن الغذايئ عىل مفهوم السيادة 

عىل الغذاء إنتاجا وتوزيعا واستهالكا.

ويف كل مرحلة تاريخية، يتشكل الوعي لدى صغار الفاّلحني بخطورة هذه السياسات وتهديدها فيعرّبون عنه باالحتجاج 

صغار  مدنني رصخ  إىل  باجة  فمن  بدائلهم.  عىل  وتشّدد  بأعدائهم  وتعرّف  مشاكلهم  تحّدد  واضحة  شعارات  وتبّني 

الفاّلحني بأن “ال سيادة وطنية دون سيادة غذائية”. ومن أوالد جاب الله إىل منزل بوزيان رّصح املحتجون “بارونات 

بارونات ثورة الفاّلح بدات” وأّن “اتحاد الفالحني اتحاد الفاسدين”.

ولنئ اهتمت هذه االستشارة بالبحث عن أسس “نظام فالحي وغذايئ صامد ومستدام وشامل” فإنها وجدت يف مطالب 

الفاّلحني املحتّجني مرشبا ال ينضب من صالبة املقاومة ورجاحة التصّور وعزمية التغيري.

التفقري  أمام سياسات  منتصبا  - ميثّلون عامًدا  العامل  الفاّلحني يف  - يف متاٍه مع صغار  تونس  الفاّلحني يف  مازال صغار 

والتبعية.
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