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مقّدمة
� ال�الد التو�سّ�ة فهو 

ُ�عت�� قطاع الفالحة عمادا إقتصادّ�ا و�جتماعّ�ا وس�اسّ�ا رئ�سّ�ا ��
األهداف  إنجاز   �

و�� جهة1،  من  �المائة   10 ب�س�ة  الخام  الداخ��  الناتج   �
�� �ساهم 

من  الّطب�عّ�ة  الموارد  و�دارة  الّشغل،  مواطن  ، وخلق  ّ �
الغذا�� �األمن  قة 

�
المتعل الوطنّ�ة 

جهة أخرى.

�المائة من   13 �مّثل  إذ  التو�سّ�ة  الفالحة   �
�� ات�جّ�ا  إس�� الحبوب محورا  ُ قطاع  َ ُ�عت��  

الق�مة الفالحّ�ة المضافة2، و42 �المائة من المساحة الّصالحة للزراعة3، و27 �المائة 
أن  و�اعت�ار   .5

الفال�� التوظ�ف  إجما��  من  �المائة  و9  الفالحّ�ة4  المزارع  من مجم�ع 
، فإّن 13 �المائة من المصار�ف الغذائ�ة لأل�  � الحبوب تمثل غذاء أساسّ�ا للتو�سّي��

خّصص للحبوب، وهو ما �عادل 4 �المائة من المصار�ف الجملّ�ة6. تُ

� السوق 
� توف�� جملة من اإلجراءات الخاّصة �التدّخل ��

ع الس�اسة الفالحّ�ة �� ولم ���
الج�ائّ�ة  ات  � والتحف�� الّدعم  وتوف��  مخازن عمومّ�ة،  و��شاء  األسعار،  (إدارة  الداخلّ�ة 
الديوانّ�ة،  والمعال�م  الت�ادل،  (تراخ�ص  الحدودّ�ة  واإلجراءات  إلخ.)  التح��ل،  ومنح 
� الثمان�نات. و تهدف هذە 

إلخ.) بهدف دعم قطاع الحبوب ع� وجه الخصوص إال ��
 �

التداب�� أساسا إ� ضمان دخل �اٍف ومستقر لفال�� الحبوب، وتحقيق اال�تفاء الذا��
إ�  �الّ�س�ة  (خاّصة   � للمستهل��� مناس�ة  أسعار  وضمان  المنتجات،  �عض   �

�� لل�الد 
المنتجات األساسّ�ة).

ة  اد رغم االم�انات المحلّ�ة ال�ب�� � المستق�ل إ� اإلست��
غ�� أن هذە الّس�اسة ستلجأ ��

الواردات  إ�  اللجوء  الّدولة  اختارت  فقد   ، ّ � الوط�� الصع�د  ع�  الحبوب  إلنتاج 
 �

لالستجا�ة لإلستهالك الذي ال ينفّك عن اإلرتفاع، وذلك بهدف تع��ز 'األمن' الغذا��
لل�الد.

انّ�ة  � � المدفوعات وم�� إال أن هذە الخ�ارات قد بّ�نت قصورها �س�ب إختالل التوازن ب��
الّدولة و�رتفاع أسعار منتجات الحبوب الُموّردة.

1  وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائيّة والصيد البحري، ا	رصد الوطني للف�حة (2020). مؤ�ات مفاتحية للف�حة التونسية � 2019.
 www.onagri.nat.tn/articles?id=1   2

www.agridata.tn/fr/dataset?q=superficies+des+c%C3%A9r%C3%A9ales   3
4   وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائيّة والصيد البحري (2006)، التعداد الف�حي.

5   ر. خالدي وب. سعيدية (2019)، دراسة قطاع الحبوب � الب�د التونسية وتحديد مواطن الخلل ا¬ساسيّة التي أّدت إª الخسائر. م©وع الحد من الخسائر والتبذير الغذا¢ وتحس� س�سل الِقيَم 
لµمن الغذا¢ � م´ وتونس، منظمة ا¬غذية والزراعة، ا	رصد الوطني للف�حة.

6   نفس ا	صدر.
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ي�لغ  عجزا  والغذائّ�ة  الفالحّ�ة  �المنتجات  الخاص  التجاري  ان  � الم�� سّجل   ،2019  �
��

(1398.2-) مليون دينار7 و�عود ذلك أساسا إ� إرتفاع واردات الحبوب من ح�ث ال�ّم 
�المائة   57.35 أنواعها  والق�مة. �ما �لغ معّدل اإلعتماد ع� واردات الحبوب �جميع 
� 2008 و2018 8، ومن جهة أخرى، نجد أّن االستجا�ة إ�  اوحة ب�� ة الم�� خالل الف��
ة تتّم من خالل الواردات  � خالل السنوات الع�� األخ�� الطلب المح�� من القمح الل��
اد  االست�� �عتمد ع�  ه 

ّ
فإن  ، والشع�� الصلب  القمح  أما  �المائة.   84.21 �ـ  تقّدر  ب�س�ة 

ة ذاتها (2018-2008). ب�س�ة 40.69 �المائة و50.81 �المائة ت�اعا خالل الف��

أمام هذا الوضع الذي �ستح�ل إستمرارە ع� المدى الط��ل و�ــهدف النهوض �اإلنتاج 
الخما��  مخططها  خالل  من  الّدولة  جهت  إتّ عاّمة،  �صفة   � الوط�� الفال�� 
(2020-2016) إ� رؤ�ة ب�ئّ�ة �شّجع ع� حسن إدارة االم�انات الطب�عّ�ة9، إال أّن عدم 
الفال��  القطاع   �

� إعتمادها ��
ي����  � ال�� العمل�ات�ة  الخاّصة �اإلجراءات  التعل�مات  ة 

ّ
دق

ات�جّ�ة إنجازا ناجعا. حالت دون إنجاز هذە الرؤ�ة االس��

نا 
ّ
� الم�اە السطحّ�ة، فإن

� من نقص ��
�اإلضافة إ� ذلك، ورغم أّن ال�الد التو�سّ�ة تعا��

ا�د إ� الري الت�م��� مّما  � � الزمن الراهن واللجوء الم��
نالحظ تمّدد المناطق السق�ّ�ة ��

أدى إ� إستغالل الموارد الجوفّ�ة إستغالال مفرطا و�� تراجع جودة الم�اە10. ومن جهة 
اجع ال�ب�� الذي طال الموارد المائّ�ة ع�  � مسؤولة عن ال��

ّ المنا�� أخرى، فإن آثار التغ��
إرتفاع  السق�ّ�ة منها خاصة وذلك �س�ب   

َ
الفالحّ�ة المناطَق  � وخسارة  الوط�� الصع�د 

م�سوب م�اە ال�حر11.

� �شّجع الت�عّ�ة للسوق الدولّ�ة وهذە القدرات المائّ�ة  أمام هذە الس�اسة الفالحّ�ة ال��
، فإن إستدامة القطاع الفال�� �ما  �

�ة عن التغ�� المنا�� تّ الشح�حة فضال عن اآلثار الم��
� ذلك قطاع الحبوب الذي �مّثل عمودە األسا�� مهّددة �ش�ل جّدي.

��

7   وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائية والصيد البحري، وا	رصد الوطني للف�حة، (2019)، ا	يزان التجاري الغذا¢.
8   ن. الجزيري، (2019)، لوحة عّدادات الحبوب � الب�د التونسيّة. وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائيّة والصيد البحري، ا	رصد الوطني للف�حة.

9   منوال التنمية لـ 2020-2016. ا	جلّد القطاعي.
10   ح. أ. الشا«، وج. ب. بليسيي، وو. خشيمي، وج. ب. رو�ند، (2019). تقرير تلخي¹ حول الف�حة � الب�د التونسيّة. CIHEAM-IAMM، ص. 99.

11    وزارة الف�حة والبيئة، الوكالة الفرنسيّة للتنمية، (2011). تحديث السياسة الف�حيّة ا	توافق بشأنها، التوجهات من أجل أجندة ف�حية تونسيّة جديدة.
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12   نفس ا	صدر.
  13 
www.siyada.org/fr/siyada-board/agriculture-dexportation/le-piege-des-concepts-entre-securite-alimentaire-et-souverainete-a
limentaire-ou-se-positionnent-les-peuples/  

وري ومن  12، �ات من ال��
� والدو�� وع� ضوء الس�اق الجهوي وتطّور الس�اق الوط��

� والس�ادة الغذائّ�ة، لتقّدم 
ات�جّ�ة شاملة تتمحور حول األمن الما�� العاجل إعداد اس��

� استغالل الموارد وتراجعها من جهة وحلوال تقطع مع الت�عّ�ة 
حلوال لمشا�ل اإلفراط ��

الغذائّ�ة والنماذج الفالحّ�ة المكّثفة من جهة أخرى، ف�اإلعتماد  ع� س�اسة مب�ّ�ة ع� 
الس�ادة الغذائ�ة من شأنه أن �دعم اإلنتاج الفال�� المح�� إلطعام الس�ان13.

 

ّ تنموّي �س� إ� تحقيق  � نموذج فال��
لقد أض� من الوج�ه و العاجل إعادة التفك�� ��

الورقة  هذە  خالل  ومن  التو�سّ�ة.  ال�الد   �
��  �

الما�� األمن  و�ضمن  الغذائّ�ة  الس�ادة 
� ع� قطاع الحبوب وتعل�ل  ك�� � هذا التفك�� وذلك �ال��

ح المساهمة �� التحل�ل�ة ، نق��
دعم  توف��  بهدف  المفهوم  هذا  تصم�م  تم  زراعته.   �

�� المائّ�ة"  "ال�صمة  �ـ  توّجهنا 
لس�اسة إدارة الم�اە و��جاد حلول لعدد من اإلش�االت، وس�ستخدم هذا المفهوم أ�ضا 

. �
للنهوض �الس�ادة الغذائّ�ة لل�الد �دال من 'األمن' الغذا��

للرؤ�ة  نقدا  األول  القسم  س�عرض  مست��ات.  ثالثة  إ�  العمل  هذا  تقس�م  س�تم 
قطاع   �

�� بيها  العمل  الجاري  الرؤ�ة  وخاّصة  التو�سّ�ة،  ال�الد   �
�� الفالحّ�ة  الس�اسّ�ة 

ُص لفهم التوّجهات الفالحّ�ة الُمعتَمدة لتوز�ــــع  ه س�َخصَّ
ّ
� فإن

الحبوب. أما القسم الثا��
ا فإن القسم الثالث س�تطّرق  � وفقا لتوفر الم�اە. أخ�� زراعة الحبوب ع� الصع�د الوط��
إتجاە   �

�� الرهانات  � هذە  بهدف تضم�� الحبوب  المناخّ�ة ع� زراعة  ات  التغ�� أثر  إ� 
تط��ر الس�اسات الفالحّ�ة. 

� الحصول ع� غذاء ص�� 
حسب ال ف�ا �م�س�نا (1996): ُتعّرف الس�ادة الغذائّ�ة �أّنها "حق الشعوب ��

يتوافق مع الثقافة السائدة و�تم إنتاجه �طرق مستدامة".

للماء  ال���  الحجم  �مثا�ة  المائّ�ة هو  ال�صمة  تع��ف مفهوم  فإّن  المائّ�ة"  ال�صمة  "كتّ�ب  تق��ر  حسب 
� يتم انتاجها من  � يتم استهال�ها من الفرد أو المجتمع أو ال�� العذب المستعَمل إلنتاج السلع والخدمات ال��

.( � � الفالحّي�� �ات (أو المنتج�� ال��
السطحّ�ة  الم�اە  إستهالك  تمّثل   � (ال�� الزرقاء  المائّ�ة  ال�صمة   : و�� أقسام  ثالثة  إ�  المفهوم  هذا  �قّسم 
 �

� تمّثل إستهالك م�اە األمطار وخاّصة من خالل الت�ّخر �� اء (ال�� والم�اە الجوفّ�ة)، وال�صمة المائّ�ة الخ��
وري إلذا�ة الملّوثات  � تمّثل حجم الماء العذب ال�� المحاص�ل الفالحّ�ة)، وال�صمة المائّ�ة الرمادّ�ة (ال��

�قدر �جعل جودة الم�اە �ستج�ب إ� المعاي�� الدولّ�ة).
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 �
� قطاع الحبوب ��

I. تطّور الس�اسة الفالحّ�ة والس�اسة الُمعتمدة ��
�
� الس�اسة الراهنة للـ 'األمن' الغذا��

تو�س: أوجه القصور ��

ات عد�دة ع� مستوى  شهدت الس�اسة الفالحّ�ة المعتمدة منذ فجر اإلستقالل تغ��ّ
� االقتصاد. و�الفعل، فقد تطّورت الس�اسة 

اإلنتاج والتوظ�ف الفال�� وم�انة الفالحة ��
المحاص�ل  تكث�ف  بهدف  الّدولة  ت�ذله  الذي  الّتطّ�ع  من  وانتقلت  تدر�جّ�ا  الفالحّ�ة 
، ثم إ�  � وتعص�� اإلنتاج ومراق�ة �عض القطاعات إ� اقتصاد توز��� لصالح المستهل���

ال�ة حمائّ�ة"14.  "لي��

التنمويَّ  النموذَج  االستعمارّ�ة  الفالحّ�ة  التج��ة  من  الفالحّ�ة  الس�اسة  استلهمت 
 ، � � الس�ينات لتع��ز اإلنتاج الفال�� ع� الصع�د الوط��

الُم�ّثَف الذي أعُتمدت مثله ��
قة 

�
ع�� ب�نظ�م األ�شطة المتعل فأفضت هذە الس�اسة سنة 1962 والدة جهة إحت�ار�ة تُ

اد والتوز�ــــع والتخ��ن) و�� ديوان الحبوب  �قطاعات الحبوب (�ما ذلك الجمع واالست��
وال�قول الغذائّ�ة والمنتوجات الفالحّ�ة األخرى15.

� تم إعتمادها من تكث�ف عوامل اإلنتاج (ال�ذور  ومع ذلك، فإن التوجهات الفالحّ�ة ال��
ع�  المكننة  و�دخال  المحاص�ل)،  حما�ة  ومنتجات  ال��م�ائّ�ة،  واألسمدة  المنتقاة، 
التقن�ات الفالحّ�ة (الحرث وال�ذر والّتدو�ر) وتهيئة ه�ا�ل اإلنتاج (الوحدات التعاضدّ�ة 
� أن المزارع الفالحّ�ة (المستغّ�ت  � ح��

ى، �� ت ال���
ّ

لإلنتاج) لم تكن تهتم إال �المستغ�
عّزز التنم�ة الفالحّ�ة إال  � تُ ُ ضمن ه�ا�ل اإلنتاج ال�� َ عَت�� الصغرى والمتوّسطة) لم تكن تُ
� مستهل 

� قطاع الفالحة ��
�صفة ثان�ّ�ة، األمر الذي أّدى إ� تعميق الهّوة االجتماعّ�ة ��

الس�عينات16.

مجتمع  وعجز   � الفالح�� فقر  بتفاقم  االجتماعّ�ة  الّت�اينات  هذە  رِجَمْت  تُ ما  ُ�عان 
ورّي للحفاظ ع� موارد انتاجها وتحس�نها، مّما أّدى  � ع� توف�� االّدخار ال��ّ الفالح��
� قطاع الحبوب17. ولإلستجا�ة للطل�ات الحث�ثة ع� 

إ� ركود اإلنتاج الفال�� ال سّ�ما ��
� عقب االستعمار، إرتفع اللجوء  ّ العادات اإلستهال��ة للتو�سي�� الغذاء الناجم عن تغ��

ه الحّل األمثل لتوف�� الغذاء18. 
ّ
إ� الواردات وتم تقد�م ذلك ع� أن

14   ر. خالدي وب. سعيديّة، (2019). دراسة قطاع الحبوب � الب�د التونسيّة وتحديد مواطن الخلل ا	تسبّبة � الخسائر. م©وع الحد من الخسائر والتبذير الغذا¢ وتحس� س�سل الِقيَم لµمن 
الغذا¢ � م´ وتونس، منظمة ا¬غذية والزراعة، ا	رصد الوطني للف�حة.

www.oc.com.tn/fr/presentation/historique/   15
16   م. جويÃ، (2015)، التعديل الهيكÃ، العو	ة والف�حة ا¬Âيّة � الب�د التونسيّة، جامعة مونبيلييه.

17   نفس ا	صدر.
18   ا	عهد التونÇ للدراسات ا�سÆاتيجيّة، (2017)، مراجعة اسÆاتيجية لµمن الغذا¢ � تونس.
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ها إستطاعت 
ّ
تجدر اإلشارة إ� أن المزارع العائل�ة وال��ف�ة رغم تهم�شها االقتصادي فإن

� تو�س �قدرة هذا الصنف ع� 
� إستطعنا تفس�� إستمرارها �� الّصمود والّتطّور19 ول��

� وضعتها  الّت�ّ�ف والّصمود، فإن ذلك يرجع أ�ضا إ� جملة من اآللّ�ات الّتنظ�مّ�ة ال��
الّدولة.

 �
� 1974 و1980، شهدت ال�الد التو�سّ�ة �عض الرفاهّ�ة �� اوحة ب�� ة الم�� خالل الف��

 �
ن ال�لد من تحص�لها ومن ضّخها ��

�
� تمك المالّ�ة العمومّ�ة �فضل العائدات النفطّ�ة ال��

امج   من وضع جملة من ال��
َ
 الّدولة

ُ
نت هذە الدينام�كّ�ة التنم�ّ�ة

�
الدورة اإلقتصادّ�ة، فمك

ر دعما لالستهالك 
ّ
نت من إعتماد س�اسة فّعالة توف

�
� تهدف إ� م�افحة الفقر �ما مك ال��

المنتوجات  � أسعار 
م ��

�
التح� آلّ�ة تع��ض تر�� إ�  الفالحّ�ة من خالل  وللمستلزمات 

األساسّ�ة، ال سّ�ما الحبوب20.

إثر  لت 
�
�ش� وقد   ،1945 سنة  إ�  األساسّ�ة  المنتوجات  تع��ض  منظومة  �شأة  تعود 

إ�شاء صندوق التع��ض �موجب األمر الّصادر عن ال�اي بتار�ــــخ 28 جوان 1945 21، 
1967 ع� إم�انّ�ة إ�شاء صناديق  انّ�ة سنة  � ق �الم��

�
المتعل القانون األسا��  وقد نّص 

ورّ�ة22. خاّصة بتم��ل العملّ�ات ذات الص�غة الخاّصة قصد حشد الموارد المالّ�ة ال��ّ

� هذا الس�اق، تم إ�شاء الصندوق العام للتع��ض �موجب القانون عدد 26 المؤرخ 
و��

� قانون المالّ�ة عدد 65 لسنة 1970 
اف �ه �� � 29 ماي 1970، الذي تم تأ��دە واالع��

��
من  أساسا  الصندوق  هذا  مصار�ف   � تأم�� و�تم   ،23  1970 د�سم��   31  �

�� المؤّرخ 
انّ�ة.  � � التنظ�م الجاري �ه العمل، وجزئ�ا من الم��

� تم ض�طها �� المداخ�ل الذاتّ�ة ال��

اء آلّ�اتها التنظ�مّ�ة،  إال أّن هذە الدينام�كّ�ة التنم�ّ�ة ما فتئت أن تراجعت �س�ب إه��
انّ�تها و�رتفاع الديون الخارجّ�ة، مّما  � � مصار�ف الدولة وم�� ومرّد ذلك اختالُل التوازِن ب��
� 1981 و1986 24. ة الممتّدة ب�� � �أزمة حاّدة خالل الف�� أّدى إ� مرور االقتصاد الوط��

19 م. جويÃ، (2015)، التعديل الهيكÃ، العو	ة والف�حة ا¬Âيّة � الب�د التونسيّة، جامعة مونبيلييه.   
20   نفس ا	صدر.

 www.commerce.gov.tn/Fr/presentation-de-la-caisse-generale-de-compensation_11_32  21
22   الفصل 19 من القانون عدد 53 لسنة 1967 ا	ؤرخ � 8 ديسمÊ 1967، ا	تعلّق بالقانون ا¬ساÉ 	يزانية الدولة: "تهدف الصناديق الخاّصة بالخزانة إª رصد ا	داخيل الخاّصة بتمويل 

العمليّات الدقيقة ا	تعلّقة ببعض الخدمات العموميّة."
 www.commerce.gov.tn/Fr/presentation-de-la-caisse-generale-de-compensation_11_32   23

24   إ. براك، (1997)، ا�قتصاد التونÇ ما ب� التعديل واÍدماج Université PANTHEON-ASSAS ،(1995 – 1986)، باريس 2.
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�دعوا  الذي  الدو��  النقد  إمالءات صندوق  إ�  االستجا�ة  إ�  الس�اق، وسع�ا  � هذا 
��

� من خالل منح قرض لفائدتها25، ت�ّنت  ال�الد التو�سّ�ة إ� تحقيق توازن اقتصادي وط��
� ذلك 

� إطار قانون المال�ة تضم جملة من التداب�� التقشفّ�ة �ما ��
الحكومة إصالحات ��

تخف�ض الدعم ع� منتجات الحبوب وز�ادة أسعار اإلستهالك وذلك ب�س�ة 70 �المائة 
.26 � � و��س�ة 108 �المائة ع� أسعار الخ�� ع� أسعارالدقيق والعج��

� كث�� من الجهات ابتداء من 
أّدى المس من الحاج�ات األساسّ�ة للس�ان إ� االحتجاج ��

� تعت�� األبرز منذ االستقالل إ� تفاقم  31 د�سم�� 1983، أّدت هذە االضطرا�ات ال��
ت�ته  ولم  االعتقاالت.  آالف  و  القت�  من  مئات  فة 

�
مخل ال�الد،   �

�� االجتماعّ�ة  األزمة 
� إال بتعليق اإلجراءات المّتخذة نهائّ�ا �موجب قرار من رئ�س الجمهور�ة  انتفاضة الخ��

.1984 �
� 6 جان��

��

� نفس هذا الس�اق، أجرى البنك الدو�� سنة 1985 دراسة حول األزمة االقتصادّ�ة 
و��

� بّ�نت أن األس�اب الرئ�سّ�ة لهذە األزمِة مرّدها ارتفاُع النفقات العمومّ�ة  � تو�س ال��
��

ب�سق أ�ع من الناتج الداخ�� الخام، وضعف نمو الصادرات ن��جة االرتفاع المشط 
لسعر ال�ف �اإلضافة إ� الحما�ة المفرطة ع� المنتجات المحل�ة27.

� برنامج اإلصالح 
و�ناء ع� هذا ال�شخ�ص، وجدت الحكومة نفسها مضطّرة إ� تب��ّ

ج��ل�ة  من  ابتداء  الدو��  والبنك  الدو��  النقد  صندوق  ِقَ�ل  من  المفروض  اله���� 
1986، الذي �ان يهدف أساسا إ� "إرساء عملّ�ة ترا�م أ��� كثافة تعتمد ع� الطلب 
طا لحصول تو�س ع� الدعم الما�� من  "28. لقد �ان برنامج اإلصالح اله���� �� � الخار��

ض أن ُ�ساعد ذلك ع� معالجة نتائج األزمة. � و�ان من الُمف�� � المؤّسست�� ِق�ل هات��

وضع  خالل  من  ت�ّنيها  تم   � ال�� االقتصادّ�ة  اإلصالحات  من  العد�د  اَم  � االل�� هذا  لِحق 
هذە  و�انت   ،(1991  –  1987) واالجتماعّ�ة  االقتصادّ�ة  للتنم�ة  السابع  المخّطط 
اإلصالحات تهدف إ� تع��ز ا�سحاب الدولة والنهوض �الم�ادرة الخاّصة واالنفتاح ع� 

. � االقتصاد العال��
الخارج وتن��ــــع الواردات وز�ادة االنخراط ��

� تم وضعها أ�ضا مخطط اإلصالح اله���� الفال�� الذي يهدف  � المخّططات ال�� ومن ب��
ها من المنتوجات  � تنف�ذ أ�شطة ديوان الحبوب، وال�قول الغذائ�ة وغ��

وع �� إ� ال��
�االس�ثمارات  الخاّصة  االمت�ازات  دائرة  توسيع  خالل  من  ها  � ترك�� و�عادة  الفالحّ�ة 
� غرة أوت 

الفالحّ�ة ل�شمل الجمع والتخ��ن، وذلك �موجب األمر عدد 1252 المؤرخ ��
.1990

25   س. بسيس، (1987)، البنك الدو� وصندوق النقد الدو� � تونس: تطّور عÑ مدار ث�ث� سنة، نسخة ا	ركز الوطني للبحث العلمي، دليل أفريقيا الشÏليّة، الجزء 16.
26   ب. ستورا وأ. إلياس، (1999)، � 100 باب من ا	غرب العر«: إنتفاضات الخبز، ص. 151-153.

27   البنك الدو�، (1985)، تونس، م©وع قرض تعديل القطاع الف�حي.
28   م. جويÃ، (2015)، التعديل الهيكÃ، العو	ة والف�حة العائليّة � تونس، جامعة مونبيلييه.
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وتصديرها  والفّصة  الص��ا  وفول  المنتوجات �الذرة  �عض  تور�د  تح��ر  إ�  �اإلضافة 
ع�  سعرە  تح��ر  ع�  بناء   ، المح�� الصع�د  ع�  الشع��  �س��ق  وتح��ر  و�س��قها، 

اإلنتاج29.

� أغلب األح�ان �الدعم الما�� من 
� �انت تح�� �� �انت هناك العد�د من الدراسات ال��

� الذي �لع�ه برنامج  � �انت تحاول جاهدة إبراز الدور اإل�جا�� المؤسسات الدولّ�ة وال��
اإلصالح اله���� ع� التوازنات االقتصادّ�ة الشاملة وع� النمو االقتصادي وع� أداء 

القطاع الفال�� ع� وجه الخصوص30.

� المقا�ل، وجدت 
، و�� � ا�� لم �عد �النفع إال ع� ك�ار الفالح�� إال أن هذا التوجه اللي��

ة  المزارع العائل�ة وال��ف�ة نفسها أمام ظروف مناخّ�ة عشوائّ�ة وسلبّ�ة ش�لت عق�ة كب��
أمام استقرار انتاجاتهم ومداخ�لهم، خاّصة �عد ا�سحاب الدولة31.

 � التدر��� التح��ر  تعّزز  فقد   ، الفال�� اله����  اإلصالح  مخطط  عن  النظر  و�غض 
اتفاق�ات  إثر اإلمضاء ع�  الخارج  التو�س�ة ع�  الفالحة  الفالحّ�ة وانفتاح  للم�ادالت 
 � األورو�� االتحاد  مع  ا�ة  ال�� اتفاق  وخاّصة   32(1994) العالمّ�ة  التجارة  منظمة 

.33(1995)

و�زاء هذا الوضع الذي يتم ف�ه تح��ر الم�ادالت، تم �سج�ل ت�عات ثق�لة ع� الفالحة 
�المائة من مجم�ع   54 � تمثل  ال�� المزارع الصغرى والمتوّسطة،  التو�سّ�ة، إذ وجدت 
عدم  �س�ب  للغا�ة  هّشة  وضعّ�ة   �

�� نفسها   34
� الوط�� الصع�د  ع�  الفالح�ة  المزارع 

� األجانب. قدرتها ع� التنافس مع الفالح��

تدهور  ز�ادة  إ�  الدولّ�ة  األسعار  مع  اإلنتاج  أسعار  مالئمة  أّدت  المنطلق،  هذا  ومن 
ع�� ب�نتاج المحاص�ل الغذائّ�ة األساسّ�ة من  � تُ المداخ�ل الحق�قّ�ة للمزارع الصغرى ال��

قب�ل الحبوب وت���ة الماش�ة35.

 www.oc.com.tn/fr/presentation/historique   29
30   كانت الب�د التونسية أول ب�د � ا	نطقة تعتمد إص�حات هيكليّة مبّكرة ساهمت � حسن أدائها ا�قتصادي � منتصف التسعينات، مسجلة بذلك تقدما هائ� عÑ مستوى مؤ�ات النمو ا�جتÏعي 

واÍنسا�. شهدت الب�د نسب Ýو تتعدى متوسط النسب � ا	نطقة. مجموعة البنك الدو�، (2015).
31   م. جويÃ، (2015)، التعديل الهيكÃ والعو	ة والف�حة العائلية � تونس. جامعة مونبلييه.

32   ا	نظمة العا	ية للتجارة، (2017)، اتفاقيات ا	نظمة العا	ية للتجارة: اتفاق مراكش الذي يؤسس للتنظيم العا	ي للتجارة وملحقاته.
 www.aleca.tn/decouvrir-l-aleca/relation-tunisie-ue/?print=pdf   33

 www.onagri.nat.tn/uploads/divers/enquetes-structures/index.htm   34
35   م. جويÃ، (2015)، التعديل الهيكÃ والعو	ة والف�حة العائلية � تونس. جامعة مونبلييه.
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المستلزمات  ع�  الدعم  الدولة  رفعت  ذاتها،  ة  الف�� هذە  خالل  أخرى،  جهة  ومن 
ائ�ة  ال�� القدرة  تدهور  إ�  القرار  فأدى هذا  واألسمدة)،  الماش�ة  أغذ�ة  (أي  الفالحّ�ة 
للمستغالت الصغرى نظرا الرتفاع أسعار المستلزمات الفالح�ة ن��جة تح��ر �س��قها، 

مما أدى إ� تفاقم الصع��ات المال�ة للمستغالت ال��فّ�ة36.

� إطار جرد الوضع الما�� للصندوق العام للتع��ض سنة 1996، تم 
�اإلضافة إ� ذلك، ��

فتم  �التع��ض،  المنخفض  الدخل  فئات األ� ذات  تمتيع  �االقتصار ع�  قرار  اتخاذ 
�ذلك اس�ثناء �عض المنتوجات االستهال�ّ�ة �مكع�ات السكر واللحوم من نطاق تدّخل 

الصندوق.

� 30 س�تم�� 2002 37، تم إدخال إصالحات ه��لّ�ة ع� 
وفقا لألمر عدد 2145 المؤرخ ��

الصندوق  مصار�ف  من  التخف�ف  بهدف  األساسّ�ة  المنتوجات  تع��ض  منظومة 
� األ�شطة التنافسّ�ة. غ�� أن الدولة ا�سح�ت فعلّ�ا من 

و�سه�ل تدخل القطاع الخاص ��
األ�شطة ذات الص�غة التنافسّ�ة انطالقا من سنة 2005 �ح�ث أن دور ديوان الحبوب، 
� عمل�ة الجمع ح�ث مر من 32 �المائة سنة 2005 إ� 1 �المائة 

ص �ش�ل كب�� ��
�
تقل

�ات التعاون�ة للخدمات الفالح�ة انتقلت من 67 �المائة  سنة  2018  وأن حصة ال��
� الخواص38. سنة 2005إ� 35 �المائة سنة 2018 ، وذلك لفائدة الجامع��

� الوقت الراهن، فإن الدولة تتدخل فقط لض�ط السعر األسا�� لإلنتاج �ال�س�ة 
أما ��

التدخل  وسعر  الحبوب  جام��  من  االقتناء  وسعر   ، � الل�� والقمح  الصلب  القمح  إ� 
����ال.  �ال�س�ة إ� الشع�� وال��

� تطال �ل حلقات قطاع الحبوب39.  �اإلضافة إ� ذلك، هناك العد�د من المشا�ل ال��
� القطاع (ديوان الحبوب، 

�� � و�ش�ل عام، هناك مشا�ل عد�دة من ب�نها تعّدد المتدّخل��
�ات  ووزارة الفالحة، ووزارة التجارة والصناعة، والتعاضد�ات، والجامعون الخواص و��
 � الصناعات الغذائّ�ة)، واحت�ار قطاع الحبوب، وانخفاض المردود المسجل للقمح الل��
األمر الذي ي�تج عنه ارتفاع �س�ة االعتماد ع� الحبوب المستوردة، وضعف اإلرشاد 
� �ل مراحل السلسلة، وغ�اب ه��لة خاصة 

�� � والتأط�� �ال�س�ة إ� مختلف المتدخل��
� األسواق، وتغ�� 

ها �� � توف��
� ي���� قة �ال�م�ات ال��

�
المتعل امات  � � للوفاء �االل�� �الفالح��

ش�ه  واالعتماد   ، � الخ�� خاصة  الحبوب  لمنجات  المشط  الت�ذير  و  الغذائّ�ة،  العادات 
 �

ب ع� التغ�� المنا�� تّ ا، األثر الم�� ال��� لزراعة الحبوب ع� الظروف الطب�عّ�ة وأخ��
الذي يهدد الفالحة التو�س�ة وخاصة زراعة الحبوب.

36   م. جويÃ، وإ. كحو�، وم. اللومي، (2016)، ا�ستي�ء عÑ ا	وارد ا	ائية وتهميش منطقة سيدي بوزيد (الوسط التونÇ)، دراسات ريفيّة، ص. 117-134.
 www.legislation.tn/fr/detailtexte/D%C3%A9cret-num-2002-2145-du-30-09-2002-jort-2002-081__2002081021453   37

 www.oc.com.tn/images/stories/tableau3-fr-collecte-2019.pdf   38
39   م. ا	كاري، (2016)، تنظيم السلسلة اللوجستية لقطاع الحبوب � تونس، الحالة الراهنة والتوقعات. FranceAgriMer، الحبوب نحو الب�د التونسيّة.

12



� �س�ب بها و�اء ال�وف�د 19  ضف إ� تلك المشا�ل األزمة الدولّ�ة غ�� المسبوقة ال��
ة ع� فرض الحجر الص��  ها من ال�لدان وجدت نفسها مج�� سنة 2020، فتو�س كغ��
الغذائ�ة  الصناعات  �اس�ثناء  منها،  والحد  األ�شطة  إغالق  عنه  ترتب  مما  الشامل، 
� هذا الصدد، تجدر اإلشارة أن الم�ادالت التجارّ�ة قد شهدت 

والمتاجر المحل�ة، و ��
� ي�بوؤها قطاع الحبوب،  ى ال�� ا. غ�� أن هذە الجائحة قد بّ�نت األهم�ة ال��� تراجعا كب��
ا ع�  الشامل طل�ا محل�ا كب�� الص��  الحجر  ة  التو�س�ة خالل ف�� ال�الد  فقد سجلت 

. �
� الغذا�� منتوجات الحبوب �الدقيق والسم�د والعج��

محل�ا  الحبوب  ب�نتاج  تو�س  مثل  �لد  اضطالع  ورة  �� ع�  األزمة  هذە  برهنت  لقد 
� قنوات التوز�ــــع، إال أنه تجدر المالحظة إ� أن  وحسن إدارة المخزونات الوطن�ة وتحس��
من  �المائة   45 سوى  تغ��  ال   � الوط�� الصع�د  ع�  الحبوب  تخ��ن  ع�  القدرة 
� وقت األزمات أو عند غالء األسعار العالمّ�ة40.

االحت�اجات، مما �عكس تهد�دا حق�قّ�ا ��

 �
� تنطوي عن الت�ع�ة الغذائ�ة و�� لقد سلطت هذە الجائحة الضوء ع� المخاطر ال��

تم   � وال�� الحبوب  قطاع   �
�� المعتمدة  الس�اسة   �

�� القصور  أوجه  بّ�نت  الس�اق،  هذا 
منذ  الدو��  البنك  طرف  من  فرضه  تم  الذي   �

الغذا�� 'األمن'  رؤ�ة  ضمن  إدراجها 
الثمان�نات41.

� توف�� المواد 
� تتمثل �� � إ� جملة من اإلجراءات ال��

و�ناء ع� ذلك، �ح�لنا 'األمن' الغذا��
تعتمدها  طالما   � ال�� العمل�ة  هذە  وتم�ل  إنتاجها،  مسار  عن  ال�ساؤل  دون  الغذائ�ة 
الحكومات ومختلف المؤسسات الدولّ�ة إ� تهم�ش سلم اإلنتاج المح�� فتعزز �ذلك 
� وعن الدور  � تغض الطرف عن صغار الفالح�� الدينام�ك�ة العالم�ة العابرة للحدود ال��
�ات  هِدي مقال�دە إ� �� � تُ � القطاع، ال��

�� � � أساسّي�� ال�ب�� الذي �لعبونه �صفتهم فاعل��
متعددة الج�سّ�ات .

إن قصور اإلنتاج المح�� ع� تلب�ة �ل حاج�ات الس�ان هو الذي �دفع إ� التور�د من 
الّ�ة، فإن ال�لدان  اد ما لم �قع إنتاجه، وحسب هذە الرؤ�ة اللي�� السوق الدولّ�ة الست��

اد42. رها سوق االست��
ّ
ة ع� إنتاج احت�اجاتها من الغذاء طالما توف ل�ست مج��

40   ا	عهد التونÇ للدراسات ا�سÆاتيجية، (2017)، مراجعة اسÆاتيجية لµمن الغذا¢ � تونس.
41   عرّف البنك الدو� (1986) ا¬من الغذا¢ � منتصف الثÏنينات عÑ أنه نفاذ كل الناس � كل زمن لغذاء كاف للتمتع بحياة صحبة ونشطة. منظمة ا¬غذية والزراعة، (1997).

 /www.siyada.org/fr/siyada-board/agriculture-dexportation/le-piege-des-concepts-entre-securite-alimentaire-et-souverainete-alimentaire-ou-se-positionnent-les-peuples   42

� أي زمن من الحصول 
� متوفرا م�� تمكن �ل الناس ��

حسب منظمة األغذ�ة والزراعة: "�عت�� األمن الغذا��
وتفض�التهم  الطاق�ة  احت�اجاتهم  إ�  االستجا�ة  من  �مكنهم  ومغذ  �اف وص��  غذاء  ع�  وفعل�ا  ماد�ا 

الغذائّ�ة للتمّتع �ح�اة صح�ة و�شطة."
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المجهودات  رغم  �المائة43   57.35 ب�س�ة  الحبوب  من  الواردات  ع�  االعتماد  ولعّل 
� لن 

المذكورة آنفا لتنم�ة قطاع الحبوب يو�� �أن هذە الرؤ�ة الخاّصة �ـ'األمن' الغذا��
ن أ�دا من تق��ة قطاع الحبوب بنجاعة لتجعله قادرا ع� المنافسة أو الصمود أمام 

�
مك تُ

عة.
ّ
األزمات غ�� المتوق

� هذە المرحلة، و�ناء ع� ما تقّدم، لقد �ات من الواضح أن ال�الد التو�سّ�ة لم تعر 
��

واالحت�اجات  الس�اق  مع  تتوافق  واضحة  وطنّ�ة  ات�جّ�ات  اس�� لوضع  ا  اهتماما كب��
� تم إجراؤها منذ االستقالل  � قطاع الحبوب، ف�ل التعد�الت واإلصالحات ال��

المحل�ة ��
ا جدا من  لم تكن تهدف إال إ� الحصول ع� إعانات لرفع ال�فاءات رغم أن عددا صغ��
المالّ�ة  المؤسسات  تمنحها   � ال�� المساعدات  إ�  النفاذ  إ�  أو  منها،  �ستف�د   � الفالح��

� المقا�ل إمالءاتها لتح��ر سوق الحبوب.
� تفرض �� الدول�ة ال��

ا�مة ع� مر العقود، ي�دو أن تع��ز الس�ادة  نظرا لهذا الس�اق الصعب والمشا�ل الم��
القطاع  استدامة  ع�  والحفاظ   �

الغذا�� األمن  لتحقيق  الوح�د  الس��ل  هو  الغذائّ�ة 
� والحما�ة من المخاطر والصدمات الخارجّ�ة وضمان حق  الفال�� ع� الصع�د الوط��

االستهالك الص�� للجميع.

تحقيق  من  ن 
�
تمك  � ال�� االمت�ازات  من  العد�د  ب 

�
تتطل الغذائ�ة  الس�ادة  فإن  و�الفعل، 

إ�  تراُ�ُطها  يؤّدي   � ال�� واالقتصادي   � والبي��  �
والثقا�� االجتما��  الجانب   � ب�� التوازن 

� الفالحة.
تحقيق تنم�ة مستدامة ��

خالل  من  تعّزز  أن  الغذائّ�ة  للس�ادة  �مكن   ، المح�� الفال��  لإلنتاج  االول�ّ�ة  و���الء 
� القطاع الفال�� لحما�ة 

�� � � مختلف الفاعل�� م�ادئها التوجيهّ�ة التضامن االجتما�� ب��
الفالح المح�� من مخاطر السوق الدولّ�ة. و�عتمد ذلك �األساس ع� مشاركة مختلف 
امن إعادَة  � � هذا النطاق، قد ي��

44. و�� �
� اخت�ار طرق اإلنتاج واالستهالك الغذا��

�� � الفاعل��
� نماذج اإلستهالك أ�ضا.

� نماذج اإلنتاج مع الّتفك�� ��
الّتفك�� ��

� إ� فر�سا خالل االستعمار، و�عان ما أصبح  � غذاء التو�سّي��
�� � يرجع إدراج القمح الل��

ب  ) مما ترتّ �
� الغذا�� � والعج�� � حّصة الفرد (الخ��

هذا الصنف �مثل المنتج األسا�� ��
 �

�� التفك��  إعادة  ن 
�
�مك قد  ذلك،  ع�  و�ناء   . �ش�ل كب�� اد  االست�� ع�  االعتماد  عنه 

من   ( والشع�� الصلب  (القمح  المح��  اإلنتاج  ه��ل  يوافق  الذي  االستهالك  نموذج 
� هذا الس�اق، 

� نقاش حول الظروف الب�ئ�ة المناس�ة لزراعة الحبوب. و��
االنخراط ��

� ممارسات فالحّ�ة ت�ناسب مع الب�ئة الوطن�ة، مع ضمان  فإن الس�ادة الغذائّ�ة تضم تب��
� ال�لدان.

�� �
المحافظة ع� الموارد الطب�ع�ة واألمن الما��

(ãe Transnational Institute (TNI .رصد الوطني للف�حة	ائيّة والصيد البحري، ا	وارد ا	43   ن. الجزيري، (2019)، لوحة عّدادات الحبوب � الب�د التونسيّة. وزارة الف�حة وا
44   و. بالو، (2020)، جائحة كوفيد 19 والفرصة لتحقيق السيادة الغذائيّة. موجز. كوفيد 19. 
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إ�  للجوء  را  م�� الحبوب  ب�نتاج  المتعلقة  اإلم�انات  تعت��  II.هل 
اد؟ االست��

اعتاد الفالحون التو�سّيون منذ الِقَدم ع� زراعة القمح الصلب لالستجا�ة الحت�اجاتهم 
� الذي  من سم�د وع� الشع�� لالستجا�ة جزئ�ا إ� احت�اجات الماش�ة، إال أن القمح الل��

. �عت�� دخ�ال ع� تو�س لم �حّقق م�انة هامة إال منذ االستعمار الفر���

 57  : �
الحبوب �اآل�� إنتاج  متوسط  ُ�قّسم  و2017،   2007  � ب�� الممتدة  ة  الف�� خالل 

45، أما  � و29 �المائة من الشع�� �المائة من القمح الصلب، و12 �المائة من القمح الل��
����ال.  � فإنه يتكّون من ال��

ال�ا��

الرسم البيا� 1: تطور إنتاج الحبوب (حسب ا¬لف طن) حسب ا¬صناف

ال�الد،  شمال   �
�� أساسا  زة 

�
ك الم�� الحبوب  من  هكتار  مليون   1.35 حوا��  حالّ�ا  هناك 

ت وال�ة �اجة المرت�ة األو� ب�س�ة 18 
�
� 2007 و2017، احتل اوحة ب�� ة الم�� وخالل الف��

رت (12.8 �المائة)، ثم ال�اف (11.9 �المائة)، وسل�انة (11.9 �المائة)،  � �المائة، تليها ب��
وجندو�ة (10 �المائة) 46.

ا ع� الموارد المائّ�ة  � الواقع، تعت�� زراعة الحبوب زراعة �علّ�ة، لذلك ف�� تعتمد كث��
و��

ع�  أعدت   � ال�� الدراسات  من  العد�د  بّ�نت  ذلك،  إ�  �اإلضافة  الج��ة.  والظروف 
� يؤثر إ�جاب�ا ع� محاص�ل الحبوب47. فقد أص�حت 

� أن الري اإلضا�� الصع�د الوط��
� ال�الد. 

� قطاع الري ��
الحبوب المروّ�ة ذات م�انة مهّمة أ��� فأ��� ��

www.agridata.tn/dataset/evolution-de-la-production-nationale-des-cereales/resource/190d9ce5-96ac-473c-9a2a-2782e98880af   45
  46

www.agridata.tn/dataset?q=superäcies+des+c%C3%A9r%C3%A9ales+&sort=score+desc%2C+metadata_modiäed+desc&ext_bbox=&ext_prev_extent=-2.28515625%2C2
 6.27371402440643%75%2C40.84706035607122

47   مؤسسة البحث والتعليم العا� الف�حي وا	عهد الوطني للزراعات الكÊى، (2014)، أعÏل اليوم الوطني لتثم� نتائج البحث � مجال الزراعات الكÊى. 

المصدر: وزارة الفالحة والموارد المائ�ة والص�د ال�حري، 2018
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إذ تحتل 5 �المائة من جملة المساحات المخصصة للحبوب، و�لغت مساحتها خالل 
� 2018-2017: 41110 هكتار �ال�س�ة إ� القمح الصلب المروي، و1190 هكتار  سن��
، و17300 هكتار �ال�س�ة إ� الشع�� و490 هكتار �ال�س�ة إ�  � �ال�س�ة إ� القمح الل��

����ال48. ال��

ومن جهة أخرى، تعت�� المنطقة الشمال�ة لل�الد التو�س�ة أ��� جهة �سج�ال لألمطار، إذ 
ز 

�
ك تحتوي ع� 60 �المائة من مجم�ع اإلم�انات المائّ�ة �ح�ث أن معظم اإلم�انات ت��

� الشمال العامل 
� الم�اە السطح�ة (أي ب�س�ة 81 �المائة)49. لقد ش�لت وفرة الم�اە ��

��
من  �المائة   77) تو�س   �

�� للحبوب  األول  المنتج  المنطقة  هذە  الذي جعل  األسا�� 
مساحات الحبوب ال�عل�ة مقا�ل 49 �المائة من المساحات السق�ّ�ة).

� زراعة 
� تم إجراؤها حول �صمة الم�اە �� دت هذە الن��جة �عد�د ال�حوث العلمّ�ة ال��

�
تأ�

� منطقة 
� سنة 2015، قارن شوشان وآخرون ن�ع �صمة م�اە الحبوب ��

الحبوب، ف��
� الوسط والجنوب50 . الشمال مع منطق��

 الجدول 1 : متوّسط البصمة ا	ائية الزرقاء والخæاء والرمادية لزراعات الحبوب � تونس حسب الجهة
(1996 – 2005)

� جنوب تو�س 
� نتائج الجدول أعالە أن �صمة الماء الجملّ�ة لزراعات الحبوب أ��� �� تب��ّ

� الجنوب مقا�ل 
�المقارنة مع الشمال والوسط (أي 5130 م3/طن �ال�س�ة إ� الشع�� ��

� الشمال).
� الوسط و3790 م3/طن ��

3910 م3/ طن ��

المصدر: �صمة الم�اە من منظور اقتصادي، 2015

 www.agridata.tn/dataset/repartition-de-la-superäcie-des-cereales-irriguees-par-gouvernorat-en-ha-2017-2018   48
49   وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائية والصيد البحري، (2017)، التقرير الوطني لقطاع ا	ياه.

50   هـ. شوشان، وي. هوكسÆا، وس. كرول م.، وم. مكون�، (2013)، بصمة ا	ياه � تونس من منظور إقتصادي. معهد اليونسكو للتعليم ا	ا¢.

� طن من الزراعات (م3�طن) الزراعات
ال�صمة المائ�ة ��

اء  المجم�ع الرماد�ة الزرقاء الخ��

 الشمال

 3790 180 90 3520 الشع��

 2550 110 90 2360 القمح

 الوسط

 3910 200 240 3470 الشع��

 2710 120 230 2350 القمح

 الجنوب

 5130 310 1050 3770 الشع��

 4220 210 1230 2780 القمح
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طن  م3/   1050 (أي  الزرقاء  الماء  �صمة  ق�مة  ارتفاع  إ�  أساسا  الفارق  هذا  و�عود 
�ال�س�ة إ� الشع�� و1230 م3/ طن �ال�س�ة إ� القمح)، الذي �عكس اللجوء إ� الري 
� الجنوب أقل مالءمة لزراعة الحبوب 

أي إ� الم�اە الجوفّ�ة. وتعت�� الظروف الج��ة ��
إ�  �ال�س�ة  أما  إلخ.).  الت�خر،  �س�ة  وارتفاع  الجفاف،  وشّدة  األمطار  ة 

�
قل (�س�ب 

المناطق   � ب�� المجمل   �
�� ت�ساوى  ها 

ّ
فإن والرمادّ�ة  اء  الخ�� للم�اە  المسجلة  الحصص 

الثالث المعنّ�ة �الدراسة.

� إنتاج الحبوب 
� حاجة إ� ز�ادة استغالل إم�اناتها ��

ِ�َر آنفا، ي�دو أن تو�س ��
ُ
وفقا لما ذ

رة ومن 
ّ
� شمال ال�الد للحفاظ ع� موارد "الم�اە الزرقاء" واالستفادة من الم�اە المتوف

��
اء" ومن الظروف المناخّ�ة المالئمة لنمّوها.  وفرة "الم�اە الخ��

طّورت  للحبوب،  مستمّر  عرض  ضمان  ع�  والسهر  اإلنتاج  ع�  ال�شجيع  و�ــهدف 
� م�اە 

الّدولة جملة من اإلجراءات الداعمة لقطاع الحبوب �الم�افآت والمنح لالقتصاد ��
ات تفض�لّ�ة  � قد تصل إ� 60 �المائة من �لفة اإلس�ثمار) �اإلضافة إ� �سع�� الري (ال��

� مساحات الري العمومّ�ة 51. 
للحبوب المروّ�ة ��

� إدارة الري (النفاذ إ� الب�انات الج��ة والّتقدير 
م ��

�
غ�� أنه �غ�اب المساعدة ع� التح�

استخدام  ع�  وال�شجيع  الم�اە  توز�ــــع  ش��ات  وتهذ�ب  الّري)  امج  ل�� الّصحيح 
)، تم �سج�ل �س�ة هدر لم�اە  منظومات الري المقتِصَدة للم�اە (وخاصة الري الموض��

قّدر �ـ 18 �المائة من إجما�� م�اە الري52 . الري تُ

 ، � � ع� الصع�د الوط��
ال شك أن هذە اإلجراءات قد ُوِضعت بهدف تع��ز 'األمن' الغذا��

ِّ �اإلم�انات المائّ�ة، مع اإلشارة أنه لم  � من خاللها غ�اُب االهتماِم الفع�� إال أنه قد تب��ّ
انّ�ة الُمخّصصة لتنم�ة  � ُيرصد للمحافظة ع� الموارد المائّ�ة سوى 1.3 �المائة من الم��

� المخّطط الخما�� لـ 2020-2016 53. 
القطاع الفال�� ��

قة 
�
المتعل المشا�ل  ات�ج�ة شاملة وناجعة تهدف إ� تحد�د  ضف إ� ذلك غ�اب اس��

 � - الحصة الغذائّ�ة األساسّ�ة للتو�سّي�� � �قطاع الحبوب، وهو ما �فّ� زراعة القمح الل��
ة وتحق�قه محاص�ل ضع�فة، مع اإلشارة  � مساحات صغ��

�� - � � والخ��
� الغذا�� أي العج��

و21  الصلب،  القمح  إ�  �ال�س�ة  قنطار�هكتار   25 تتجاوز  لم  الحبوب  محاص�ل  أن 
سنة  الشع��  إ�  �ال�س�ة  قنطار�هكتار  و16   ، � الل�� القمح  إ�  �ال�س�ة  قنطار�هكتار 

.54 2018

51   هـ. إ. الشا«، (2019)، تقييم منظومة تدعيم القطاع الف�حي � تونس، CIHEAM-IAMM، 2018، ص. 122.
52     أ. شبيل، وو. بحري، وأ. فريجة، (2013)، كيفيّة قياس نجاعة استخدام مياه الري � إنتاج القمح الصلب: حالة شبيكة (الب�د التونسيّة)،New Medit عدد 1، ص. 49-55.

53   ا	عهد التونÇ للدراسات ا�سÆاتيجيّة، (2017)، ا	راجعة ا�سÆاتيجية لµمن الغذا¢ � تونس.
54   وزارة الف�حة وا	وارد ا	ائية والصيد البحري، (2019).
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� إنتاج الحبوب 
اد �مثا�ة �د�ل تم اخت�ارە لتع��ض النقص �� لذلك، �ان اللجوء إ� االس��

� القسط األ���  ة 2008-2018، مّثل القمح الل�� . و�ال�س�ة إ� الف�� � ع� الصع�د الوط��
من واردات الحبوب ب�س�ة 71 �المائة سنة 2009 و50 �المائة سنة 2017 من مجم�ع 

�ّمّ�ة الحبوب المستوردة55.

الرسم البيا� 2: توزع واردات الحبوب بالطن

ة الضغوط الممارسة  � الصعب والمقلق ل��� � إطار هذا الس�اق البي��
ومن جهة أخرى، ��

 � ال��  � الوط�� الصع�د  العلمّ�ة ع�  ال�حوث  من  العد�د  إجراء  تم  المائّ�ة،  الموارد  ع� 
" للحبوب فكرة اللجوء إ� الواردات وخاّصة  �

ا�� دّعمت من خالل تقي�م "الماء اإلف��
. َ� القمَح الل��

الم�اە، وهو م�دأ  اضّ�ة كحل لمجابهة نقص  الم�اە االف�� � م�دإ 
التفك�� �� و�الفعل، تم 

ة  اد الم�اە م�ا�� � الموارد المائ�ة قد ال �لجأ إ� است��
� من نقص ��

� ع� أن �ل �لد �عا�� مب��
�لدان  ذلك  عن  فت�شأ  عاٍل،   �

ا�� اف��  ّ �
ما��  � ترك�� ذات  منتجات  اد  است�� إ�  ما 

ّ
و�ن

اضّ�ة56.  "مستوردة" و"مصّدرة" للم�اە االف��

اد مليون  ر تو�س حوا�� 1.4 مل�ار م3 من الم�اە �است��
ّ
حسب الس���� وآخ��ن، توف

طن من القمح سن�ّ�ا57 .

55   نفس ا	صدر.
56   ت. آ�ن، (1997)، ا	ياه ا�فÆاضيّة كحل عÑ ا	دى الطويل 	جابهة نقص ا	ياه � اقتصادات ال©ق ا¬وسط. دراسة مقّدمة � جمعية العلوم الÊيطانيّة سنة 1997، جامعة ليدز.

57     أ. السويÇ، ور. الهÏمي، وت. اسطمبو�، وأ. بن علية، (2017)، ا	ياه اÍفÆاضية الزرقاء والخæاء � ا	باد�ت التجاريّة للمنتجات الف�حيّة لتونس. ا	©وع: ا	ياه ا�فÆاضية وا¬من الغذا¢ � 
تونس: من نتائج دعم التنمية.

المصدر: ديوان الحبوب، 2018

ء أو سلعة ّما" (أالن، 1997). �
ورّ�ة لصناعة �� اضّ�ة �ـ"�م�ة الم�اە ال�� ُتعّرف الم�اە االف��
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Chapagain A. K   58. و Hoekstra A. Y، (2003)، تدفّقات ا	ياه اÍفÆاضية ب� ا¬مم � ع�قة بتجارة ا	اشية ومنتجات ا	اشية. معهد اليونسكو للتعليم ا	ا¢.
59   إ. اللوا�، وس. بالكو، (2019)، سياسة ا	ياه: هل ستمّكن مجلة ا	ياه الجديدة من ا�ستجابة إª أزمة ا	ياه � تونس؟ موجز السياسة عدد 6. ا	رصد التونÇ لìقتصاد.

� عالقة بتجارة الماش�ة ومنتجات الماش�ة، 2003
� األمم �� اض�ة ب�� قات الم�اە اإلف��

ّ
المصدر: تدف

ر 
ّ
توف الحبوب،  من  طن   2146600 اد  �است��  ،  Hoekstraو  Chapagain وحسب 

.58 � اد الشع�� والقمح الل�� تو�س 2901.7 مليون م3 من الم�اە خاّصة عند است��

الجدول 2: بيان واردات ا	نتجات الف�حيّة ا¬ساسيّة بالب�د التونسيّة

الم�اە من خالل   �
إث�ات أن تو�س تقتصد �� نت من 

�
الدراسات قد مك ال شك أن هذە 

الّ�ة  اللي�� �مقار�ته   � ّ يتم�� اضّ�ة  االف�� الم�اە  مفهوم  أن  إ�  اإلشارة   �
ت���� ل�ن  التور�د، 

وتور�د  ب�نتاج  مطالب  �لد  أن �ل  أي  ال�س�ّ�ة،  االمت�ازات  منطق  يّ�بع  الذي  الجد�دة 
تقت� ع�  منغلقة  االقتصاد�ات  �جعل  مّما  �س�ّ�ا،  أفضل  فيها  ُ�عت��   � ال�� المنتجات 
 �

� تعا�� ى لل�لدان ال�� منتجات �عينها. �اإلضافة إ� ذلك أن هذا الم�دأ �خلق ت�عّ�ة ك��
� الم�اە (مثل تو�س) إزاء السوق العالمّ�ة، وهو أمر ال �مكن أن �ستمر ع� 

من شح ��
لمفهوم  الم�ا��  التطبيق  مع  الغذائّ�ة  المنتجات  تور�د  فإن  و�ذلك،  الط��ل.  المدى 

.59 � �ائها الّتجارّ��� � ت�عّ�ة س�اسّ�ة مع ��
اضّ�ة قد �ضع ال�لد �� الم�اە االف��

ورّ�ة للنهوض �اإلنتاج المح��  �ات من الواضح أن ال�الد التو�س�ة لم ت�ذل الجهود ال��
اد،  � استخدام الموارد المائّ�ة، ف�اخت�ار التوجه نحو اإلست�� للحبوب من خالل تحس��
، نجد أن تو�س  �

� الموارد المائّ�ة و�أرقام شاملة للـ'أمن' الغذا��
والتحّجج بتحقيق ر�ــح ��

ء �الحفاظ ع�  �
لم تعتمد رؤ�ة للس�ادة الغذائ�ة ع� المدى الط��ل تهتّم ق�ل �ل ��

واإلستهالك  اإلنتاج  أنماط  مع  يتالءم  �ش�ل  مستدامة  تنم�ة  وتنميتها  المائّ�ة  الموارد 
. �

الغذا��

 �
اضّ�ة و'األمن' الغذا�� � ع� مفهوم الم�اە االف�� ا�� المب�� غ�� أن التصدي للتفك�� اللي��

والقضائّ�ة  والمالّ�ة  واإلدارّ�ة  �عّ�ة  ال��� اإلجراءات  مستوى  ع�  إصالحا  ب 
�
يتطل

� تضع �دورها قيودا ع�  ، خاّصة إلدارة الموارد المائّ�ة ال�� � القطاع الفال��
ّ�ة �� � والتحف��

. اإلنتاج الفال��
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المنتج
   

  
 1.23  540 000 666.450 

 1.34  1100 000  1479.197 � القمح الل��

 1.68  790 000  1328.039 

القمح الصلب

الشع��

 3.33 الذرة 2664.000  700 15 

اض�ة الم�اە االف��
ال�م�ة المستوردة (طن)المستعملة (م3�كغ)

اض�ة الم�اە االف��
المستوردة (مليون م3)



االعت�ار   � �ع�� تأخذ  فالحّ�ة  خارطة  ع�   � مب�� تنموي  نموذج   �
�� التفك��  فب�عادة 

ب أول�ّ�ات اإلنتاج حسب اإلم�انات الطب�عّ�ة لل�الد 
ّ
الخاّصّ�ات الجه�ّ�ة والزراع�ة وترت

� القطاعات االقتصادّ�ة الرئ�سّ�ة لل�لدان وح��ّ 
�مكن ترش�د استهالك الموارد المائّ�ة ��

الم�اە  ال ع�  الم�اە  �صمة  إجراءات  �االعتماد ع�  وذلك  ذاتها  القطاعات  أ�شطة   �
��

� ال�الد.
�� �

اضّ�ة للنهوض �األمن الما�� االف��

� س�اسة الحبوب 
ه ال �ّد لل�الد التو�سّ�ة أن تع�د الّتفك�� ��

ّ
� أن ومن هذا المنظور ي�ب��ّ

وخاّصة  الحبوب  إنتاج  مساحات  ز�ادة  بهدف  وذلك   ، � الوط�� الصع�د  المعتمدة ع� 
 
َ
المائّ�ة  

َ
ال�صمة ترا��  س�اسّ�ة  إرادة  بوجود  إال  ذلك  لتحقيق  س��ل  وال   . � الل�� القمح 

الوطنّ�ة  ات�جّ�ات  االس�� تع��ف  عند  المناخّ�ِة  اِت  التغ��ّ عن  َب  تّ الم�� واألثَر  للزراعات 
ش�د استخدام الموارد المائّ�ة. ل��
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ضمن  المناخّ�ة  ات  التغ�� رهانات  إدراج  إ�  الملّحة  الحاجة   .III
الس�اسات الفالحّ�ة

أثرە   
�

تج� األرضّ�ة، وقد  ال�رة  � ع� مستوى 
المنا�� التغ��  إقرار  تم  � سنة،  ثالث�� منذ 

ب هطول األمطار وارتفاع حصول ال�وارث 
�
ة �ارتفاع متوّسط درجة الحرارة وتقل م�ا��

متواضعة  مائّ�ة  و��م�انات  جاف  متوّس��  �مناخ  التو�سّ�ة  ال�الد   � ّ تتم�� الطب�عّ�ة60. 
ات  ات من الّتغ��ّ �اإلضافة إ� مخاطر مناخّ�ة، ومنذ سنة 1958، تم �سج�ل عدة ف��
� ضّمت جفافا دورّ�ا شد�دا يتكّرر �ل ست سنوات تق���ا وأمطارا  ة ال�� المناخّ�ة ال�ب��
 � ال�� الطب�عّ�ة �الف�ضانات  ال�وارث  ارتفاع حصول  إ�  �اإلضافة   ، 12 سنة  غ��رة �ل 

ة62. � أوسع، خالل العقود الثالثة األخ��
أص�حت أ��� تواترا وع� إمتداد جغرا��

 ، �
عات جد�دة حول التغ�� المنا��

ّ
� للرصد الجوي توق سنة 2018، أصدر المعهد الوط��

 �
� 2.1 و2.4 درجة مئ��ة �� � ال�الد التو�سّ�ة ب��

مت�ّبئا �ارتفاع متوّسط درجات الحرارة ��
 �

� نها�ة 2100، و�صاحب ذلك انخفاض ��
� 4.2 و5.2 درجة مئ��ة �� أفق 2050، و���

 -27 إ�   -18  � 2050 و��� �المائة سنة  �المائة و14-   -1 �ـ  لألمطار  السنوي  المخزون 
�المائة سنة 2100 63.

ات  التغ��ّ مع  للتكّ�ف   � الوط�� مخّططها  عن  التو�سّ�ة  ال�الد  أعلنت   ،2018 أوت   �
و��

المناخّ�ة المدعوم بتم��ل من الصندوق األخ�� �ق�مة 3 مليون دوالر (أي 8.29 مليون 
ات�جّ�ة قطاعّ�ة فعلّ�ة خاّصة �ال�س�ة إ� القطاع  ه لم �قع اعتماد أّ�ة اس��

ّ
دينار)64 إال أن

. الفال��

�ط  ة وقد تؤّدي إ� ترّدي ال�� � كث��
ّ المنا�� �ة عن التغ�� تّ و�الفعل، تعت�� التهد�دات الم��

األ�شطة  ع�  هائلة  ت�عات  شّك  �ال  عنه  ست�شأ  الذي   �
األرا�� وانغمار   ، الساح��

، إلخ.)،  � االجتماعّ�ة واالقتصادّ�ة (الفالحة والس�احة والتعم�� والب�� األساسّ�ة للموا��
وتدهور النظم اإل�كولوجّ�ة وتصّحرها (المرا�� والغا�ات، إلخ.) وتدهور الموارد المائّ�ة 

من ح�ث ال�م وال��ف.

ونقل  المنبع  مناطق   �
�� االنجراف  ظواهر  حّدة  ز�ادة  إ�  الغ��رة  األمطار  تؤّدي  وقد 

� الّسدود، �ما أن �عض م�شآت الّ�ف الّصّ�� قد تصبح غ�� �اف�ة 
الرواسب وترا�مها ��

� تلّوث الم�اە السطح�ة عن 
لت��ف الم�اە الزائدة �ال�عة المطل��ة، وقد �شهد ز�ادة ��

�ة (نقل المواد ال��م�ائّ�ة والنفا�ات). شيح الُم�ّثف لل��ّ ط��ق ال��
60   مجموعة من الخÊاء الحكوميّ� الّدوليّ� حول تغïّ ا	ناخ، (2007)، التغïّات ا	ناخيّة 2007: ا¬دلّة العلميّة، الهيئة الحكومية الدولية ا	عنيّة بتغïّ ا	ناخ، جنيف، سويîا.

.Physio-Géo ،»غرب العر	ناخية � ا	ات اï(2013)، التغ ،ðوب. �نيال، وإ. تر ،ñ61   ز. نوا
.2011 Êجلد 6 عدد 2، سبتم	ا ،AfJARE ،(الب�د التونسية) إنتاجيّة زراعات الحبوب � منطقة باجة Ñناخي ع	ا ïّ62   أ. شبيل، ون. مطيمط، وهـ. تيزاوي، (2011)، أثّر التّغ

 www.meteo.tn/fr/changement-climatique   63
64   هـ. إ. الشا«، وPellissier J.-P، و. الخشيمي، و Rolland J.-P.، (2019)، التقرير ا	وجز للف�حة � الب�د التونسيّة. CIHEAM-IAMM. 2019، ص 99.
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الطلب  ارتفاع  �س�ب  الم�اە  جودة  تراجع�  مش�ُل  الم�اە  �م�ِة  انخفاَض  �صاحب 
الملوحة.  �س�ة  ارتفاع  إ�  يؤّدي  قد  مما  المتاحة  الجوفّ�ة  للم�اە  المفرط  واالستغالل 
 
ٌ
اجتماعّ�ة مخاطُر  المناخّ�ِة  اِت  ّ التغ�� عن  ب  تّ ي�� الب�ئّ�ة،  المخاطر  عن  النظر  و�غض 
قد  مما  �ة،  ال��ّ تدهور  �د من  � الّشد�دة س�� الج�ّ�ة  واهر  الظ� فارتفاع  ى،   ك��

ٌ
واقتصادّ�ة

. � يؤّدي إ� انخفاض المردود وال شّك أن لهذا االنخفاض آثارا سلبّ�ة ع� دخل الفّ�ح��

� أفق 2030، س��لغ �س�ة 
ه ��

ّ
ت�ّ�أت وزارة الفالحة والموارد المائّ�ة والص�د ال�حري أن

�ة حوا�� 20  تراجع المساحات الصالحة للزراعة �س�ب ارتفاع �سق ظاهرة انجراف ال��
� انتاج 

ب عنه انخفاض �� تّ �المائة من المساحات الُمخّصصة لزراعة الحبوب، مّما ي��
األمر  ال�الد �ش�ل خاّص65،  ّ شمال  �المائة وهو ما س���  40 ب�س�ة  ال�علّ�ة  الحبوب 

. �
ّ المنا�� الذي �جعل قطاَع زراعِة الحبوب القطاع الفال�� األ��� تهد�دا �التغ��

زراعة  ع�  إجراؤها  تم   � ال�� العلمّ�ة  الّدراسات  من  العد�د  نت 
�
مك أخرى،  جهة  ومن 

� أفق 
عة لمحاص�ل الحبوب ��

ّ
� جهة الشمال من الّت�ّبؤ �أن الخسائر الُمتوق

الحبوب ��
2030 س��لغ (2.04- �المائة) �ال�س�ة إ� القمح الصلب، و(9.62- �المائة) �ال�س�ة إ� 

. 66 � و(6.78- �المائة) �ال�س�ة إ� الشع�� القمح الل��

الجدول 3 :  الخسائر ا	ُتوقّعة 	حاصيل الحبوب

ر  ّ � س�ت�� � هو أ��� أنواع الحبوب ال�� � أعالە، نجد أن القمح الل�� وفقا للجدول المب��ّ
ل انخفاض محاص�ل مختلف 

�
�س�ب ارتفاع الحرارة وانخفاض األمطار. ومنذ عقود، ش�

أنواع الحبوب المحل�ة أ��� حّجة تعتمدها المؤسسات المال�ة الدول�ة لفرض إمالءاتها 
المعّدلة  "ال�ذور  �ـ  عرف  تُ أجن�ّ�ة  قمح  �ذور  اعتماد  بهدف  التو�سّ�ة  الحكومة  ع� 

جي�ّ�ا".

65   منظّمة ا¬غذية والزراعة، (2015)، الدراسة الُقطِريّة لتونس.
66   د. غرامي وج. بن رجب، (2015)، أثر التغïات ا	ناخية عÑ محاصيل زراعة الحبوب � منطقة الشÏل الغر« للب�د التونسيّة (باجة). ا	©وع: مدير القسم ا�قتصادي والفني، صندوق النقد العر«.

� ع� انتاجّ�ة زراعات الحبوب، 2011
.المصدر: أثر التغ�� المنا��

 الخسائر الزراعات

القمح الصلب
 -2,04 

� القمح الل��
 -9,62 

الشع��  -6,78 
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� ع�  ح��
ّ

، شّجعت الحكومة التو�سّ�ة الف� � إطار مخطط اإلصالح اله���� الفال��
و��

، وصاَحَب  � استخدام هذە ال�ذور وذلك بتوز�عها مجانا ع� مزار�� الحبوب التو�سّي��
"الُمعّدلة  لل�ذور  دِة  المستور� �اِت  ال�� من   ظهوُر عدد كب�� 

َ
الوطنّ�ة  

َ
ات�جّ�ة االس�� هذە 

متعّددي  محتك��ن  مع  انخرطت  قد  الخاّصة  �ات  ال�� هذە  أن  العلم  مع  جي�ّ�ا"، 
تط��ر  خالل  من  وذلك  العالمّ�ة  ال�ذور  سوق  ع�  الس�طرة  هّمهم  الج�سّ�ات �ل 
 وغ�� مت�اثرٍة، مّما �عّزز ارتهان ال�الد 

ً
 جي�ّ�ا" عق�مة

َ
تكنولوج�ات جعلت ال�ذوَر "المعّدلة

التو�سّ�ة لسوق ال�ذور العالمّ�ة.

 ��
ّ

� للجينات، إال أّن ف� � البنك الوط��
يوجد حالّ�ا 100 ن�ع مح�� من القمح المخّزن ��

ون سوى 5 أنواع مقا�ل 50 نوعا خالل األر�عي�ّ�ات67، �ما أن تراجع 
�
الحبوب ال �ستغل

� دورات اإلنتاج يؤّدي إ� تدهور الجينات.
�س�ة استغالل ال�ذور المحلّ�ة ��

المناخ  الحبوب، فإن األصناف "الُمعّدلة جي�ّ�ا" ال تتالءم مع  حسب شهادات فال�� 
. لقد أّدى اعتماد هذە ال�ذور  �

ّ المنا�� ها أقّل قدرة ع� مقاومة آثار الّتغ��
ّ
ّ �ما أن التو���

ب معالجة ك�م�ائّ�ة لمقاومة األعشاب 
�
األجن�ّ�ة إ� ز�ادة مصار�ف اإلنتاج، ف�� تتطل

الّضاّرة، و�ما أن جل هذە الموادِّ ال��م�ائّ�ِة مستوردٌة، فقد أثقلت عبء الت�ال�ف ع� 
. � الفالح��

مقاومة  قدرة ع�  أ���  المحلّ�ة  الحبوب  �ذور  أن  الحبوب  فالحو  المقا�ل، شهد   �
و��

را ع�  ها ال تحتاج إ� أي معالجة ك�م�ائّ�ة، لذلك ف�� أقل ��
ّ
ة األمطار وأن

�
الحرارة وقل

�ة والماء) وع� الصّحة الحيوانّ�ة واإل�سانّ�ة. الموارد الّطب�عّ�ة (ال��

� ال�ح�اوي من جهة ال�اف، فقد إمتنع أغلب فال�� الحبوب  حسب فالح الحبوب أم��
� إنتاج الحبوب للحملة الفالحّ�ة 2020-2021 و�عود ذلك إ� 

� االنخراط ��
� جهته ��

��
الحبوب  فالحة  أن  �عتقد  ه 

ّ
أن �ما   ،2020 نوفم��  حدود  إ�  المسّجلة  األمطار  قلة 

� دعم فال�� 
� ظل الغ�اب ال��� للدولة ��

أص�حت تعت�� إنتاجا كث�� المخاطر خاّصة ��
ُد  ِّ���ُ أصبح  ذلك  ألن  الحبوب  زراعة  عن  اجع  ال��ّ األفضل  من  �ات  ه 

ّ
وأن الحبوب، 

� مصار�ف إضافّ�ة �عجزون عن تحّملها.  الفالح��

 www.tap.info.tn/fr/Portail-%C3%A0-la-Une-FR-top/12217799-patrimoine   67
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� ال�ح�اوي الضوء ع� مردود األصناف األصلّ�ة مثل القمح  ط أم��
�
ومن جهة أخرى، سل

و60   10  � ب�� اوح  ي�� �معّدل  محصوال  تحّقق  أن  �مكنها   � ال�� "�سكري"  ن�ع  من 
قطاع  أن  ذلك  ع�  ضف  ّ�ة68.  المخ�� الفحوصات  من  العد�د  حسب  قنطار�هكتار، 
لردع   � الوط�� الصع�د  ع�  أ�شطته  ينظم   �

قانو�� إطار  غ�اب  من  أ�ضا   �
�عا�� الحبوب 

 �
�ات الخاّصة �� وع للموارد الجي�ّ�ة من جهة وت�ّبع ال�� ظاهرة ال�قة والّنقل غ�� الم��

صورة مخالفتها للمعاي�� من جهة أخرى (ونذكر ع� س��ل المثال الجدل القائم حول 
.(69 2020 �

� جان��
صفقة تور�د قمح ُم�طن ��

القمح  � تج��ة �دائل أخرى وذلك ب�عادة استعمال �ذور 
�الفعل �� �دأ فالحو الحبوب 

ال��فّ�ة، ول�ن غ�اب المرافقة القانونّ�ة من الدولة يؤّدي إ� إهمال فالحة الحبوب الذي 
اد  قد ت�تج عنه عواقب اجتماعّ�ة واقتصادّ�ة وخ�مة وز�ادة اعتماد الّدولة ع� االست��

وما �صاحب ذلك من تِ�عات قمنا �عرضها سا�قا. 

ات�جّ�ات إلدارة  � وضع اس��
و�ناء ع� هذە المخاوف، �جب أن تنطلق الّدولة التو�سّ�ة ��

 �
�ة عن التغ�� المنا�� تّ الموارد الّطب�عّ�ة مع إدراج هذا الجانب لمجابهة المخاطر الم��

� تنطوي عنها. �صفة اس��اقّ�ة واعتماد إجراءات للتخف�ف من اآلثار السلبّ�ة ال��

و�ذلك، فإنه �ات من العاجل المراهنة ع� �دائل لل�ذور "الُمعّدلة جي�ّ�ا" وتع��ز األطر 
القانونّ�ة لتوف�� أ��� �دائل لفال�� الحبوب وتوج�ه األطر الس�اسّ�ة الفالحّ�ة إ� حلول 

ات المناخّ�ة. ط��لة المدى من شأنها الصمود أمام التغ��

 www.courdescomptes.nat.tn/Fr/thematiques_58_4_1_0_0_0000_0000_Secteur%20des%20semences%20et%20des%20plants__232/   68
/https://africanmanager.com/il-y-avait-donc-bien-du-ble-contamine   69
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الخاتمة

تّ�سم  إذ   ، � الوط�� الصع�د  ع�  الحبوب  قطاع  تطّور  دون  تحول   � ال�� العوائق  تتعّدد 
والرؤى  التوجيهات   �

�� الوض�ح  �قلة  الثمان�ن�ات  منذ  المعتمدة  الفالح�ة  الس�اس�ة 
 � ال�� اإلمالءات  من  جملة  عن  ع�ارة  و��  القطاعات،  هذە  استدامة  لضمان  المّت�عة 
ن ال�الد الّتو�سّ�ة من الحصول ع� 

�
ط لتتمك تفرضها المؤسسات المالّ�ة األجن�ّ�ة ك��

مساعداتها.

ات  التغ�� ات  وتأث�� الخارجّ�ة  والّصدمات  الطب�عّ�ة  الموارد  ندرة  لمجابهة  ول�ن، 
� وضع نموذج تنموي �د�ل يرتكز ع� الموارد المائّ�ة للنهوض �الس�ادة 

المناخّ�ة، ي����
 � � ال�الد. و�ناء ع� ذلك، فإن " مجلة الم�اە المواطن�ة70" ال��

�� �
الغذائ�ة واألمن الما��

 ،"08 "نوماد  للم�اە  التو���  المرصد  من   2019 سنة  أطلقت  �عّ�ة  ��� م�ادرة  عت��  تُ
اء، قد تمّثل إطارا  والمرصد التو��� لإلقتصاد �اإلضافة إ� جملة من الجمع�ات والخ��
قة 

�
المتعل األول�ّ�ات  ترت�ب  من خالل  وذلك  الم�اە  لقطاع  رؤ�ة جد�دة  إل�شاء  مبَت�را 

�القطاعات االقتصادّ�ة �ما فيها الفالحة والصناعة والس�احة، بناء ع� مخطط تنموي 
.( �قوم ع� الموارد المتاحة.(ووفق خارطة وطن�ة لالنتاج الفال��

 /www.watchwater.tn/fr/blog/2019/11/7/35-droit_eau_tunisie   70
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