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 المؤسسات العمومية بين مطرقة الخصخصة وسندان التّفليس  االفتتاحية:

 

مه مقاليد تسيير دولة 
ّ
ي الحاكم عند تسل

ورث التحالف الطبق 

فا وضعيفا 
ّ
االستعمار الجديد نسيجا اقتصاديا وخدماتيا متخل

ظام الجديد بالعمل 
ّ
عية الشعبّية للن جدا عاجزا عىل تثبيت الشر

وطموحات الشعب بعد مقاومته المريرة  أحالمعىل تحقيق 

ي هذا السياق 
 
. وف الدولة الجديدة  أسستلالستعمار المباشر

يالية  منواال تنمويا يهدف إىل المحافظة عىل مصالح اإلمير

يك  الفرنسية واالرتباط العضوي القتصادنا بها باعتبارها الشر

ي الغرب وتعبئة
 
ية االقتصادية و  الموارد الطبيعية و األول ف البشر

ي القائم. وكان نسيج  
لدعم النسيج االجتماعي للتحالف الطبق 

ي هذا المنوال التنموي 
 
المؤّسسات العمومية ركنا  محوريا  ف

ي و التشغيىلي الذي لعبه من قياسا بالدور التنموي و الخدم
ات 

ي استغلها جهة
وقراطية الدولة ( الت  ، والوظيفة الطبقية ) بير

ا و أفقيا و تمرير خياراته السياسية و النظام لبسط نفوذه عمودي

ثبيت هيمنته الثقافية و تواالجتماعية و  االقتصادية

اإليديولوجية.  فالمؤسسات العمومية تملكها الدولة و تضعها 

ات البالد  ي الحاكم و المالك الفعىلي لخير
عىل ذمة التحالف الطبق 

و ثرواتها عير شبكات مراكمة رأس المال وتوظيفه لخدمة 

وقراطية النافذة مثل الطب قات المسيطرة و أذرعتها الير

ي اإلئتالف الحاكم . ال
ى المشاركة ف   منظمات المهنية الكير

وقد دخلت المؤّسسات العمومّية  منعرجا تاريخيا ، بعد أزمة  

ي  8791
واحتداد الرصاع بير  المنظمة الشغيلة و التحالف الطبق 

ي معالجة األزمة االقتصا
و االجتماعية  ديةالحاكم الذي فشل ف 

شيا مع ارتباط مصالحه بالدوائر المالية والحكم أيضا .وتم

ي العميل خالل 
يالية ، انخرط  اإلئتالف الطبق  العالمية و اإلمير

ي برنامج اإلصالح الهيكىلي الذي استهدف تعميق 
الثمانينات ف 

ية  و االقتصادية و  الهيمنة عىل كل الموارد الطبيعية والبشر

دماتية للبالد بوضع  مخطط متعدد  اآلليات منها المالية و الخ

عم 
ّ
يها عن صندوق الد

ّ
تقليص الموارد الجبائية للدولة و تخل

الموجه  للطاقة و المواد الغذائية  األساسية و الخدمات الصّحية 

قل وتمويل المؤسسات العمومية. 
ّ
بوية و الن

 و الي ّ

 

 
 
 
 

         

 
 
 
 
 

  
 
ق  خميس المشر

 

نت السلطة الحاكمة و حلفائها مرحلة من 
ّ
ي هذا السياق دش

 
ف

ها  إدارتها التدمير الممنهج للمؤسسات العمومية و سوء  و تسيير

 وإخضاعها بسّن ترسانة قانونية متشّعبة هدفها الّسيطرة عليها 

ي و تحويلها عملّيا من ملك  عمومي  إىل 
إلرادة التحالف الطبق 

الصناعية المحلية و األجنبية من ملك فعىلي لللوبيات المالّية و 

جهة ، وتقليص التمويل و الدعم الموجه لفائدتها لتشي    ع إغراقها 

ي أزمة مالية  هيكلية  عميقة حولتها من مورد هام لتمويل 
ف 

انية الدولة ومشغل قار لإلطارات و العمالة المحلية  إىل  مير 

مؤّسسات شبه مفلسة.. وبدل فتح ورشة تشاركية لرسم الخطط 

المناسبة إلصالح هذه المؤسسات ، واصل  االئتالف الحاكم 

ي   1188بعد 
نفس الخيارات السابقة بحكم طابعه الطبق 

وط ألوامر  المعادي للوطن والشعب  و خضوعه الالمشر

ي 
الصناديق األجنبية و االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف الت 

ية تحت . وبالتاىلي ستعيش مؤسساتنا العموم أسالفهابرمها 

 مطرقة التفليس الممنهج للخوصصة . 

إن المخرج الناجع من هذه األزمة الهيكلية للمنشآت العمومية 

ي المسيطر عىل 
لن يتحقق بدون تغيير طبيعة التحالف الطبق 

الدولة و بالتاىلي عىل منشآتها الخدمية و الصناعية و اإلنتاجية 

انية الممولة ل  االجتماعيةعموما لضمان مصالح الطبقات  مير 

ة من جهة ،  ة والغير المباشر  وإرساءالدولة  عير الجباية المباشر

التشاركي الفعىلي  المناسب لمختلف  قواعد التسيير الناجع و

أصناف المؤّسسات ) مرفأ اجتماعي أو مؤسسة اقتصادية منتجة 

وة ( وتكريس الشفافية  التامة  للترصف  ي هذه  للير
المحكم ف 

 سسات. المنشآت والمؤ 
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 المنشآت العمومية في تونس:  بين ضرورة إصالح اإلطار الق انوني و مخاطر التف ليس و التفويت
 

المنشأة العمومية هي مؤسسة صناعية أو تجارية  تخضع 

كات التجارية  للقانون التجاري  )أي القانون و أساسا مجلة الشر

ي قطاع تنافسي  و  الفرق الوحيد بير    ما الخاص( و عادة 
 
تنشط ف

المؤسسة الخاصة و المنشأة العمومية هو أن رأس مال المنشأة 

العمومية )كليا أو جزئيا(  ملك للدولة أو الجماعات العمومية أو 

ع التونسي خص المنشآت  المؤسسات العمومية.  غير أن المشر

ق المتعل 8717لسنة  7العمومية ضمن  القانون عدد 

بالمساهمات والمنشآت العموٌمية  ببعض االستثناءات فيما 

ي فصليه 
 
 1يتعلق بالترصف و التسيير و قد  عرف  هذا القانون ف

:   7) جديد ( و   )جديد( المنشأة العمومية كما يىلي

  (entreprises publiques)تعتير منشآت عموٌمية "

ي   (établissements publiques)المؤسسات العموٌمية
 ال الت 

ي تضبط قائمتها
ي ، بأمر تكتًسي صبغة إداٌرية والت 

كات الت  الشر

ي تمتلك الدولة أو 
كات الت  تملك الدولة رأس مالها كليا و الشر

ي تمتلك الدولة رأس مالها كليا 
كات الت  ية أو الشر

ٌ
الجماعات المحل

اك. و  01أكير من  ي المائة من رأس مالها كل بمفرده أو باالشي 
ف 

عمومية، "مساهمات الدولة أو الجماعات  تعتير مساهمات

ي 
كات الت  العمومية المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشر

جديد( و" تعتير أيضا  1تمتلك الدولة رأس مالها كليا")الفصل 

ي تمتلك الدولة 
كات التامير  الت  منشآت عمومية البنوك و شر

ة  ة أو غير مباشر ي المائة أو أكير من رأس  43بصفة مباشر
مالها  ف 

ة  اك". و تعتير مساهمات غير مباشر
كل بمفرده أو باالشي 

من  1مساهمات المنشآت العمومية كما وقع تعريفها بالفصل 

كات التأمير  المنصوص  هذا القانون و مساهمات البنوك و شر

تخضع البنوك المحدثة  ال »كما من هذا الفصل.   8عليها بالفقرة 

امات بمقتض  اتفاقيات دولية مصادق عليها  بقانون إىل االلي  

و جديد(.   7الموضوعة عىل كاهل المنشآت العمومية" )الفصل 

الذي يمثل جوهر اإلطار  8717طبقا لما نص عليه قانون 

ي للمنشآت العمومية تخضع المنشأة العمومية لقواعد 
القانوت 

خاصة و ذلك من منطلق الحفاظ عىل الملك  و تسيير  ترصف

 العمومي و حمايته. 

  

 

 

 

 

 

 محمود مطب  

كان من المفروض أن ال تغير ملكية رأس المال قواعد تسيير 

المنشأة العمومية ألن المؤسسة الصناعية أو التجارية )بقطع 

النظر عن مالك رأس مالها( مطالبة بتحقيق أرباح و عىل األقل 

تغطية التكاليف و كان يمكن حفاظا عىل الملك العمومي و 

و نحن علق بالمراقبة فحسب. حمايته سن قواعد خاصة تت

ي الذي يحكم المنشآت العمومية يمثل 
نعتقد أن اإلطار القانوت 

ي  خلقت إشكاليات عدة بالمنشاة 
أحد األسباب الرئيسية  الت 

العمومية و هي إشكاليات من شأنها أن تؤدي إىل تدهور وضعها 

ي من شأنه  الماىلي خاصة. 
كما نعتقد أن إصالح اإلطار القانوت 

ي الطريق الصحيح لحل جزء هام من وضع 
المنشآت العمومية ف 

ي صورة عدم القيام بهذا اإلصالح فان 
اإلشكاليات غير انه ف 

مخاطر التفليس و التفويت تصبح محدقة بأغلب المنشآت 

 العمومية ببالدنا. 

  للمنشآت العمومية  .1
 إصالح اإلطار القانونن

ي  8717لسنة  7يمثل القانون عدد 
 8717ري فيف 18المؤرخ ف 

ي آالمتعلق بالمساهمات و المنش
ت العمومية المرجع األساسي ف 

و قد نقح تعريف المنشآت العمومية و ضبط نظام الترصف فيها 

ي 
و  8773وتّمم هذا القانون جملة من القوانير  الصادرة تباعا ف 

مثلما تم  8717و إضافة لقانون سنة . 11111و  8777و  8771

العديد من األوامر التطبيقية  تنقيحه و إتمامه فقد صدرت

و األمر 87792لسنة  001للقانون نذكر منها خاصة األمر عدد 

و   11114لسنة  1871و األمر عدد  11113لسنة  1879عدد 

كما صدرت العديد من  . 5 1111لسنة  1877األمر عدد 
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و األوامر المتعلقة به  8717المناشير التوضيحية  ألحكام قانون 

 خاصة  مناشير  الوزارة األوىل )رئاسة الحكومة حاليا(نذكر منها  

 88و عدد  7 1110 لسنة 31و عدد  87796لسنة  41عدد 

 9 1181لسنة لسنة  81و عدد  8 1111لسنة  

عدد المؤسسات و المنشآت : حصائيةإمعطيات 

 7102العموٌمة سنة 

 العدد المؤسسة/ المنشاة

المؤسسات العمومية التي ال 

إدارية و التي تعتبر  تكتسي صبغة

 منشاة عمومية

05 

 05 شركات خفية االسم 

مؤسسات عمومية ال تكتسي 

 صبغة إدارية 
78 

 52 مؤسسات عمومية للصحة 

 702 العدد الجملي

عون  005.555المؤسسات المذكورة المنشآت و تشغل 

 في المائة 50 تأطير تساوي بنسبة

 

ي للمنشآت العمومية   تمثل مجمل هذه النصوص 
اإلطار القانوت 

ي عىل أهميته و ثرائه يطرح العديد من 
و لكن هذا اإلطار القانوت 

ي تتعلق خاصة ب
النجاعة و تحقيق األهداف اإلشكاليات الت 

ي المنشات ) المرسومة أو المرغوب
ي تحقيقها  إذ تعات 

و ف 

ي تونس من  ثالثة إشكاليات من منظور 
المؤسسات ( العمومية ف 

وري و بشكل استعجاىلي ا
لنجاعة وتحقيق األهداف  و من الرص 

ين  إصالحها و تخص  هذه اإلشكاليات : اإلدارة و تعيير  المسير

اف عىل المنشآت العمومية و الرقابة  بالمنشات العمومية، اإلشر

ي المنشآت العمومية
 
 ف

ين بالمنشآت العمومية  .1.1 ن المسب   اإلدارة و تعيي 

للمنشأة العمومية هي المسؤولة عن تحديد إن اإلدارة العامة  

اف  اتيجية و اإلشر الرؤية و التوجه و األهداف و المهام و اإلسي 

عىل التنفيذ لذا فإن دور الرئيس المدير العام من جهة و مجلس 

اإلدارة )بمختلف مكوناته بصورة عامة( من جهة أخرى أساسي 

ي أهمية مسالة تعيير  
ي نجاح المؤسسة. ومن هنا تأت 

 
ين ف  المسير

بالمنشات العمومية : من هم ؟ ما هي مواصفاتهم؟ كيف يتم 

 تعيينهم؟... 

ي  المؤسسة  الخاصة  شخص مساهم 
 
إن عضو مجلس اإلدارة  ف

كة و  ي رأس مال  المؤسسة  و بالتاىلي فهو مالك لجزء من الشر
 
ف

من هذا المنطلق  يسهر عىل حسن سير المؤسسة  و نجاحها و 

هدافها و توفر ربحا من وراء ذلك الن يحرص عىل أن تحقق أ

ي المؤسسة العمومية 
كة سيدخل جيبه. أما ف  جزءا من رب  ح الشر

فإن عضو مجلس اإلدارة موظف بوزارة أو نائب بجماعة عمومية 

أو موظف بمؤسسة عمومية عادة ما تكون عالقته بالمنشاة 

ي عير  عضوا بمجلس إدارتها عالقة سطحية إذ ليس 
العمومية الت 

ي تم تكليفه ألدائها. له ر 
 ب  ح أو خسارة من المهمة الت 

: " يخصص  8717ينص الفصل األول من قانون  عىل ما يىلي

للدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية و 

ي تمتلك الدولة رأس مالها كليا بمجالس إدارة المنشاة 
كات الت  الشر

ي رأس مالها عدد من المقاعد يضب
ي تساهم ف 

ط حسب نسبة الت 

بخصوص   8717من قانون  1مساهمتها". و ينص الفصل 

وط تعيير   : " تضبط بأمر طرق و شر ين  عىل ما يىلي  المسير
تعيير 

ممثىلي الدولة و الجماعات العمومية المحلية و المؤسسات 

ي تمتلك الدولة رأس مالها كليا ما لم تنص 
كات الت  العمومية و الشر

ي هذا القوانير  المتعلقة ببعض المؤس
سات عىل أحكام خاصة ف 

 المجال"

من األمر  9و تطبيقا ألحكام الفصل آنف الذكر ينص  الفصل 

 ممثىلي الدولة بالمنشاة  1111لسنة  1879عدد 
عىل أن  تعيير 

ي حير  
اف القطاعي ف  العمومية يتم بقرار من الوزير المكلف باإلشر

يكون تعيير  ممثل الجماعة العمومية بمقرر صادر عن رئيس 
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لمجلس بعد موافقة المجلس ويكون تعيير   ممثل المنشاة ا

العمومية بمقرر صادر عن الرئيس المدير العام بعد مصادقة 

من نفس األمر عىل انه يتم  1مجلس اإلدارة. كما  ينص الفصل 

اختيار ممثىلي المساهمير  العموميير  و المنشات العمومية 

أو تجربتهم  بمجالس إدارة المنشآت العمومية باعتبار تخصصهم

إما من بير  األعوان العموميير  المنتمير  لسلك اإلطارات 

ين لمدة  سنوات عىل األقل أو المتقاعدين أو من بير   0المباشر

وا مهمة  الشخصيات من ذوي الجنسية التونسية الذين باشر

 سنوات.  0عمومية لمدة ال تقل عن 

ن  ( يتضح أ8717سنة )أي منذ  41و انطالقا من تجربة تجاوزت 

ين للمنشات العمومية حسب ما ورد   طريقة تعيير  المسير

بالنصوص آنفة الذكر ال تؤدي عمليا إىل خدمة مصالح المنشاة 

العمومية.  إضافة إىل ذلك أبرزت الممارسة أن طريقة تعيير  

ي عهد 
ي بالدنا كانت تخضع ف 

فير  عىل المنشات العمومية ف  المشر

فإنها  1188اشيته أما منذ االستبداد إلرادة رئيس الجمهورية و ح

ي كلتا الحالتير  فإن مصلحة المنشاة 
تخضع لإلرادة الحزبية و ف 

العمومية تبق  ثانوية إذ عادة ما يتم اختيار األشخاص عىل 

 أساس والئهم و ليس عىل أساس كفاءتهم. 

و نحن نعتقد أنه ال يمكن إلدارة منشأة عمومية أن تقوم بدورها 

ندما يكون نشاطها ضمن قطاع عىل أحسن ما يرام خاصة ع

اف( و  تنافسي إذا كانت مسقطة من فوق )معينة من سلطة اإلشر

إذا تم  التعيير  عىل أسس ال عالقة لها بالنجاعة و تحقيق 

ي كثير من األحيان. و نالحظ 
األهداف المرسومة مثلما يحدث ف 

ي عديد البلدان ذهبت إىل تعيير  
أن هناك تجارب ناجحة ف 

ي المنشات  العمومية بعد ترشيح كفاءات تقدم برنامجها مسير

وري  الذي يناقش صلب لجنة برلمانية. لذا  نعتقد انه من الرص 

ي اتجاه  إعطاء دور أكير للناشطير  
مراجعة النصوص القانونية ف 

ي المنشاة العمومية و بالتاىلي  ي المنشأة و ممثليهم لتعيير  مسير
ف 

ين ذلك أن تحميل مسؤولية نجاح المنشأة  أو فشلها  للم سير

الوضع الحاىلي يجعل المسير مجرد منفذ إلرادة سلطة التعيير  و 

اف.   اإلشر

 

 

اف عىل المنشآت العمومية  .1.0  اإلشر

ي  8717من قانون  81يضبط الفصل 
 
 8771مثلما تم تنقيحه ف

 : صالحيات مجالس إدارة المنشآت العمومية و ينص عىل ما يىلي

حيات المنصوص " لمجالس إدارة المنشات العمومية الصال 

غير أن مداوالتها ال تصبح نافذة المفعول عليها بالمجلة التجارية 

اف  تقوم  المجالس خاصة ب  : ". إال بعد مصادقة سلطة اإلشر

  ي و التجاري و الماىلي
ي الميدان الفت 

 
ضبط السياسة العامة ف

 مع متابعة تنفيذها 

 انيات التقديرية للترصف و االستثمار و متابعة  ضبط المير 

 انجازها

 ضبط الموازنات و حسابات الترصف والنتائج 

  اح  تنظيم مصالح المنشاة و النظام األساسي الخاص اقي 

هم عند االقتضاء  بأعوانها وكيفية تأجير

  ي نطاق النصوص الجاري بها العمل عىل إبرام
بالمصادقة ف 

 الصفقات

  "امج و متابعة انجازها  بضبط عقود الير

أنه بالرغم من أن المنشأة العمومية يتضح من خالل هذا النص 

كات  تخضع ألحكام المجلة التجارية )و األصح مجلة الشر

التجارية( و يمارس مجلس اإلدارة الصالحيات المنصوص عليها 

بالمجلة المذكورة إال أن المداوالت ال تصبح نافذة المفعول إال 

ي أن القرار 
اف بما يعت  بعد المصادقة عليها من سلطة اإلشر

اف أي الوزارة المعنية. الن ي يرجع لسلطة اإلشر
 هات 

عىل أن طرق تسيير مجالس  8717من قانون  88ينص الفصل 

إدارة المنشات العمومية تضبط بمقتض  أمر. و فعال ينص األمر 

ي  1111لسنة  1879عدد 
والمتعلق   1111أكتوبر 19المؤرخ ف 

اف  عىل  المنشات  العموٌمية  بكيفية   ممارسة  وٌصيغ اإلشر

يها و تمثيل المساهمير   المصادقة عىل
ٌ
أعمال الترصف ف

امات ها وتحدٌيد االلي   ي هيئات ترصفها وتسيير
 العموميير  ف 

ي فصله 
:  4الموضوعة عىل كاهلها ف  اف " عىل ما يىلي يتمثل اإلشر

ي ممارسة الدولة عن طريق وزارات 
عىل المنشات العمومية ف 

اف القطاعي ألهم الصالحيات التال  ية: اإلشر

  متابعة عمليات الترصف و التسيير لهذه المنشات من حيث

امها لل اتيب الخاضعة لها احي  و تماشيها مع قوانير  و الي 
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ي قطاع النشاط الذي تعمل فيه 
 
التوجهات العامة للدولة ف

 المنشاة و استجابتها لمبادئ و قواعد حسن الترصف

 المصادقة عىل عقود األهداف و متابعة تنفيذها 

 انيات التقديرية و متابعة تنفيذها المصاد  قة عىل المير 

 المصادقة عىل القوائم المالية 

 المصادقة عىل مداوالت مجالس اإلدارة 

 ي األجور
 
 المصادقة عىل أنظمة التأجير و الزيادات ف

  وط التحكيمية و المصادقة عىل اتفاقيات التحكيم و الشر

اعات"  اتفاقيات الصلح المتعلقة بفض الي  

اف   0فصل  و يضيف ال من األمر آنف الذكر: " تتوىل وزارة اإلشر

 القطاعي عالوة عىل  ذلك دراسة المسائل التالية: 

 األنظمة األساسية الخاصة 

 جداول تصنيف الخطط 

  أنظمة التأجير 

   اتفاقيات المؤسسة 

 الهياكل التنظيمية 

 ي الخطط الوظيفية
وط التسمية ف   شر

 يفية تنفيذهاقوانير  اإلطار و برامج االنتدابات و ك 

 ي األجور
 الزيادات ف 

  تيب المنشات ذات األغلبية العمومية و المسائل المتعلقة بي 

 تأجير رؤسائها

 " نظم اإلنتاجية 

ا يضيف هذا الفصل : "تقع إحالة هذه الوثائق من قبل  و أخير

اف القطاعي إىل الوزارة األوىل للنظر فيها قبل عرضها  وزارة اإلشر

اتيب الجاري بها العمل"عىل المصادقة طبقا  ي    ع و الي   للتشر

و يتضح من مجموع النصوص السابقة الذكر أن كل أعمال 

اف و بالتاىلي  المنشأة العمومية تخضع لمصادقة سلطة اإلشر

ليس هناك أي هامش حرية لمجلس إدارة المنشأة. و لكن نالحظ 

ي يتبعها 
اف )الوزارة الت  أيضا أنه إضافة إىل مصادقة سلطة اإلشر

قطاع الذي تنشط فيه المنشأة العمومية( تخضع أعمال ال

المنشاة العمومية إىل مصادقة ثانية أو سابقة تقوم بها الوزارة 

األوىل )رئاسة الحكومة حاليا(. و يستنتج من النصوص السابقة 

ورة وقتا  اف ثقيلة جدا و تتطلب بالرص  الذكر أن عملية اإلشر

ي الكثير من طويال و تعطيال لنشاط المؤسسة الذي يت
 
طلب ف

األحيان شعة اإلنجاز. و قد  ورد بأحد التقارير أن رئيس مدير 

ى انتظر  شهرا لمصادقة سلطة  81عام إحدى المؤسسات الكير

اف عىل الهيكل التنظيمي للمؤسسة .  (organigramme)اإلشر

لذا فان االستنتاج الطبيعي هو انه ال يمكن إلدارة منشأة عمومية 

ي القطاع الخاص إذا لم يكن أن تقوم بدورها 
 
و تزاحم مؤسسات ف

لإلدارة هامش من حرية الترصف. و إذا لم تأخذ  النصوص بعير  

  .االعتبار طبيعة نشاط المؤسسة االقتصادية

إن المنشأة و المؤسسة العمومية )إذا لم تكن مرفقا عاما( ليست 

ها كالمرفق العام ي حاجة لتسيير
 
بل يجب   (service public)ف

تخضع لقواعد تسيير المؤسسات االقتصادية الخاصة و أن 

الفرق الوحيد بير  المؤسسات  يجب مطالبتها بتحقيق أرباح. 

االقتصادية العمومية و الخاصة يقف عند حد ملكية رأس المال 

أما التسيير و الترصف فال يجب أن يختلفا و يجب أن تكون 

ي الموارد 
ية و المؤسسة العمومية مطالبة بحسن الترصف ف  البشر

أما المؤسسات العمومية  المالية و بالتاىلي مطالبة بتحقيق أرباح. 

كة  ي تقدم خدمات حيوية و ال تخضع للمنافسة )مثل شر
الت 

كة توزي    ع المياه...( فيجب إخضاعها أيضا  الكهرباء و الغاز أو شر

لقواعد الترصف العامة للمؤسسة مع قواعد ترصف خاصة تأخذ 

نا  مرفق العام. بعير  االعتبار طابع ال و بطبيعة الحال و مثلما اعتير

وري مراجعة النصوص القانونية المتعلقة بتعيير   أنه من الرص 

وري أيضا بل من  ي المنشآت العمومية فإنه من الرص  مسير

اف  المتأكد جدا مراجعة النصوص القانونية المتعلقة باإلشر

ناهيك أن بعض النصوص فتحت الباب للتقليص من هذا 

اف  ء من الحرية لبعض المؤسسات. اإلشر ي
 و إعطاء سر

  المنشات العمومية  .1.1
ن
 الرقابة ق

ي  
ي المنشآت و المؤسسات العمومية مثل الرقابة ف 

إن الرقابة ف 

المؤسسات االقتصادية الخاصة مسألة ذات أهمية قصوى و 

يمكن لهذه الرقابة بالنسبة للمنشات العمومية مثلما هو الحال 

أن تكون داخلية  أو خارجية  بالنسبة للمؤسسات الخاصة 

لكن كل التقارير المتعلقة بالمنشات  )الهياكل العمومية للرقابة(. 

و المؤسسات العمومية تؤكد عىل ضعف الرقابة  سواء كانت 

داخلية أو خارجية بالنسبة للمنشآت العمومية و ذلك بالرغم من 



 
الية و استحقاقات السيادة الشعبية       ن الخيارات الليبر          ملف العدد : المنشآت العمومية بي 

6 

 

  0202العدد السادس نوفمبر 

 

الكم الهائل من النصوص المتعلقة بالرقابة و عدد الهيئات 

 قابية المحدثة )هيئات رقابية بوزارة المالية و رئاسة الحكومة(الر 

هياكل أفقية محدثة عىل مستوى رئاسة الحكومة و  0تتوىل 

اف عىل  اف القطاعي تنسيق اإلشر وزارة المالية و وزارات اإلشر

 :  المنشات العمومية وهي

 اإلدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية 

 ت و المنشات العمومية وحدة متابعة تنظيم المؤسسا

 برئاسة الحكومة 

  ي المؤسسات و المنشات العمومية
 
وحدة متابعة اإلنتاجية ف

 برئاسة الحكومة

 اإلدارة العامة للتخصيص برئاسة الحكومة 

  اف القطاعي  وزارات اإلشر

 العمومية وهي تتعلق الرقابة بمجمل المنشات و المؤسسات 

ي حاجة إىل المراجعة و 
ورية و لكنها ف  و  يجب  اإلصالح. ض 

حسب رأينا ترشيد الرقابة  و ذلك بالتقليص من هياكل الرقابة و 

إن اقتض  األمر  توحيدها حت  ال يقع التداخل بير  أعمالها و ربما 

كير  مثلما هو الحال بالنسبة للمؤسسات 
يكون من األفضل  الي 

الخاصة عىل الرقابة الداخلية. كما يجب توفير اإلمكانيات 

ورية ي  الرص 
ية الكفأة لهياكل الرقابة. و ف  و خاصة منها البشر

ي بالدنا 
ي للمنشآت العمومية ف 

اعتقادنا فإن إصالح اإلطار القانوت 

ي صورة عدم القيام بهذا اإلصالح فإن مخاطر 
ورية و ف  مسألة ض 

 التفليس و التفويت تهدد هذه المنشآت. 

 مخاطر التفليس و التفويت .0

ي تبدو مخاطر التفليس أو التفوي
ي المنشات العمومية قائمة ف 

ت ف 

ي و عجز السلطة العمومية و عدم 
ظل عدم إصالح اإلطار القانوت 

قدرتها عىل حل اإلشكاليات المرتبطة بالقدرة التنافسية 

للمنشآت العمومية و هذه اإلشكاليات تهم  ثالثة محاور أساسية 

 :  وهي

  ي مجال المساهمات
اتيجية واضحة ف  غياب إسي 

العمومية حيث ال نعلم ما هو دور المنشاة العمومية والمنشات 

 و هل لها دور اقتصادي أساسا أم اجتماعي )خاصة التشغيل( ؟

اتيجية بقسطو قد ساهم غياب  ي  كبير   اإلسي 
ي تدت 

 
طرق تسيير  ف

فالتسميات المسقطة للمسؤولير  عىل  العمومية. المنشات 

المنشاة العمومية من شانها خلق بون شاسع بير  األهداف 

المرسومة و النتائج المحققة حيث  إضافة إىل أن هذه 

ا ما تفتقر للكفاءة  فإن المسؤولير  المعينير   التسميات  كثير

يستغلون مناصبهم لتقديم خدمات لفائدة عائالتهم أو أحزابهم 

  صالح المنشأة العمومية... عىل حساب م

 وقراطية ي اإلنتاجية بارتباط أساسا بطرق التسيير البير
 تدت 

ي ال تعطي أهمية لعامل الزمن و لكلفته عىل المنشاة حيث ال 
الت 

ي وقته المناسب و ال يتم تنفيذ القرار المتخذ 
 
يتم اخذ القرار ف

 بالشعة الالزمة. 

 دد األعوان و ارتفاع كلفة اإلنتاج خاصة  بسبب ارتفاع ع

ي إنتاجيتهم حيث عادة ما تكون المنشاة العمومية األداة  
تدت 

ي حاجة 
ي حير  أن المنشاة ليست ف 

لحل مشاكل التشغيل ف 

كة فسفاط  قفصة أو تونس الجوية  ي  و لعل شر
لتشغيل إضاف 

 أمثلة حية  عىل ذلك. 

و قد  خلفت هذه اإلشكاليات  نتائج مالية سلبية للعديد من 

ي بقيت تدار بعقلية المؤسسة العمومية المنشآت ا
لعمومية الت 

. هذه  ي تنافسي ي قطاع إنتاجر
اإلدارية ال المؤسسة الناشطة ف 

: التفليس أو  ورة إىل إحدى نتيجتير  النتائج ستؤدي بالرص 

 التفويت. 

 التفليس .0.1

يكون التفليس عادة نتيجة عجز المؤسسة عن اإليفاء بتعهداتها 

اماتها المالية و خالص  ي انه و الي  
ديونها  و ليس لدينا أي شك ف 

ي صورة تواصل الحال عىل ما هو عليه بالنسبة للوضعية المالية 
ف 

للعديد من المنشآت العمومية  فان تفليسها آت ال محالة  مع 

انية  العلم أن  عدة منشات عمومية تعيش بسند و دعم من مير 

ائب و لو ال هذا السند لفقدت وجوده ا الدولة أي بأموال الرص 

وري   -منذ زمن .  و إذا أردنا تفادي نتائج التفليس فانه من الرص 

ي 
ي لن  نتعرض لها ف 

اتيجية الت  إىل جانب معالجة مسألة اإلسي 

حل  -هذا المقال نظرا إىل أنها تتطلب مقاال خاصا لوحدها 

ي للتشغيل بالمنشات 
إشكالية التشغيل و أساسا اإلطار القانوت 
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إضافة إىل معالجة اإلشكاليات المالية العمومية و ما ينتج عنها  

ي اإلنتاج . 
ة االرتباط  بتدت   لهذه المنشات كثير

  للتشغيل بالمنشات العمومية .1.8.8
ن
  اإلطار القانون

تقر جل التقارير الصادرة عن هياكل الرقابة أن المنشات 

ورة إىل عدم  العمومية تشغل أكير من طاقتها وهو ما يؤدي بالرص 

ي قطاعات قدرة عىل المنافسة )بال
 
ي تنشط ف

نسبة للمؤسسات الت 

تنافسية( نظرا الرتفاع كلفة التشغيل و غياب المردودية وتدهور 

ي تبير  أن التشغيل المفرط أدى إىل 
. إن األمثلة الت  الوضع الماىلي

تدهور وضع المنشاة أو المؤسسة العمومية عديدة و نذكر 

كة  فسفاط قفصة باعتبار أن  10خاصة  تونس الجوية و شر

إشكالياتهما أصبحت مطروحة عىل الساحة اإلعالمية بصورة 

واضحة و جلية. و قد ورد بتقرير وحدة متابعة األنظمة اإلنتاجية  

: " من ابرز أسباب  بالمؤسسات  و المنشات العمومية ما يىلي

 الصعوبات المالية للمؤسسات العمومية : 

  انخفاض اإلنتاج 

  مليون  111األجور )زيادة قدرها ارتفاع التكاليف وخاصة

 (1181و  1181دينار بير  

ي المؤسسات العمومية إىل نحو 
كما ارتفع عد العاملير  حاليا ف 

ي  811.111مقابل أقل من  811.111
 .1181ف 

 1183م د سنة  4088بلغ حجم األجور بالمنشات العمومية 

ي المائة( 41)تطور بنسبة  1181م د سنة  1097مقابل 
 11ف 

جرنا هذا الوضع إىل طرح  إشكالية أخرى  تتعلق بمسالة و قد ي

ي للتشغيل بالمنشات 
مسكوت عنها أال وهي اإلطار القانوت 

العمومية: لماذا نطبق قانون الوظيفة العمومية عىل المشتغلير  

ي الدولة 
بالمنشات العمومية؟ لماذا نطبق قانونا خاصا بموظق 

انية الدولة عىل ا ي قطاع يتم خالص أجورهم من مير 
لمشتغلير  ف 

 تجاري أو  صناعي تنافسي ؟ 

ع الموظف العمومي بقانون خاص نظرا ألن له  لقد خص المشر

دور خاص إذ يقدم خدمة عامة من جهة و يتم خالص أجره من 

ائب من جهة اخرى.  انية الدولة أي من الرص   مير 

كما أن الموظف العمومي مطالب بجملة من الواجبات الخاصة 

المشغل أي الدولة. هذه الخصوصيات ال نجدها باعتبار طبيعة 

عند المشتغل بالمنشأة العمومية الذي ال يختلف دوره و مهامه 

ي أنه من المفروض 
عن المشتغل بالقطاع الخاص وهو ما يعت 

و بالتاىلي لماذا ال يتم تطبيق تطبيق أحكام مجلة الشغل عليه. 

 أحكام مجلة الشغل عىل المشتغلير  بالمنشات العمومية

ء عن  ي
ي سر
 
ي مؤسسات إنتاجية ال تختلف ف

 
باعتبارهم ينشطون ف

 مؤسسات القطاع الخاص؟

إن تطبيق أحكام مجلة الشغل عىل المشتغلير  بالمنشآت 

... و   مرونة عىل مستوى االنتداب و التأجير
ي أكير

العمومية يعت 

بطبيعة الحال فإن هذه المرونة تساعد المنشاة العمومية عىل 

 و مردودية أعوانها. تحسير  إنتاجيتها 

 اإلشكاليات المالية للمنشآت العمومية .1.1.1

ي تونس عموما وضعا صعبا خاصة 
 
تعيش المنشأة العمومية ف

عىل المستوى الماىلي و ذلك منذ مدة طويلة و هذا الوضع الماىلي 

ي لم يتم معالجتها. 
 هو نتيجة لإلشكاليات المطروحة و الت 

ان ي مير 
ز مكانة المنشات العمومية ف  ية الدولة من جهة و و تير

بعض التقارير المتعلقة بالموضوع من جهة أخرى الوضع 

 الصعب للوضعية المالية للمنشآت العمومية. 

انية الدولة -أ ن   مب 
ن
 المنشات العمومية ق

انية الدولة )أو  ي موارد مير 
يمكن للمنشأة العمومية أن تساهم ف 

ك الجماعة المحلية ( عندما تحقق أرباحا و لكنها عىل عكس ذل

 تثقل كاهل الدولة عندما تحقق خسائر. 

 الموارد  
ن
 المساهمة ق

انية الدولة عندما تحقق  ي موارد مير 
تساهم المنشات العمومية ف 

 أرباحا سواء عن طريق : 

 )ة ة و غير المباشر ائب )المباشر  دفع الرص 

  ي
انية )مناب الدولة ف  توفير جزء من األرباح لفائدة المير 

 المال(األرباح  أو عائدات راس 

تطور عائدات المنشآت  ول التاىلي و يتضح من خالل الجد

انية الدولة  ي مير 
نالحظ أن عائدات رأس  .العمومية و مساهمتها ف 

مال المنشآت العمومية لفائدة الدولة كانت تتجاوز المليار من 

الدينارات بل وصلت حد قرابة مليار و نصف من الدينارات سنة 
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ي 8)الجدول 1117
 
  1181التدهور بداية من سنة  (  ثم بدأت ف

ي 1)الجدول  1180إىل غاية 
ي سنت 

 
 1189و  1181( لتصل ف

 م د( 411و  111( إىل وضع ستر  جدا )بير  4)الجدول 

 

 عائدات المساهمات السنة
 )مليون دينار(

0222 8181 

0222 8371 

0212 111 

0211 774 

0210 391 

0211 349 

0212 220 

0212 212 

0212 113 

0212 111 

 

 

 

 انية الدولة ألعباء المنشآت العمومية ن  تحمل مب 

عندما يكون وضع المنشآت العمومية صعبا فإنه من واجب 

الدولة باعتبارها صاحبة راس المال أن تساعد المنشأة العمومية 

 و تحاول إنقاذها و ذلك عن طريق المنح والمساهمات. 

 : ي هذا المجال مثالير 
 
 و نسوق ف

   ي  1180لسنة  48القانون عدد
 
أوت  18المؤرخ ف

كة  1180 المتعلق بتدعيم األسس المالية لبنك اإلسكان و الشر

م  881التونسية للبنك  الذي اقر دعم البنكير  المذكورين بمبلغ 

.  940د لألول و  ي
 م د للثات 

  الذي أقر دعما للصناديق  1189قانون المالية لسنة

 م د   011االجتماعية ب 

 ضع المنشآت العمومية حسب بعض التقاريرو   -ب

يحوصل تقرير أعدته اإلدارة العامة للمساهمات التابعة لوزارة 

 :  المالية الوضع العام للمنشآت العمومية كما يىلي

 انخفاض عائدات المساهمات -

كات - يبة عىل الشر ي الرص 
 انخفاض ف 

ي حققتها المنشآت العمومية تطو 
ر و قد انجر عن هذه النتائج الت 

انية الدولة و ارتفاع حجم الديون )انظر صفحة  ي مير 
 37العجز ف 

 من التقرير(

و يرى التقرير آنف الذكر أن أسباب تدهور الوضعية المالية 

 يرجع إىل جملة من األسباب نذكر أهمها: 

  ي مجال المساهمات و المنشات
اتيجية واضحة ف  غياب إسي 

 العمومية

 ي اإلنتاجية
 تدت 

  جارتفاع كلفة اإلنتا 

  اف اف عىل المنشات العمومية )إشر تعدد هياكل اإلشر

( مع غياب التنسيق ي
اف أفق  + إشر  قطاعي

 ي اتخاذ القرارات
 ضعف استقاللية مجالس اإلدارة ف 

  عدم اعتماد معايير موضوعية و محددة مسبقا لتعيير  رؤساء

 المنشات و أعضاء المجالس

 عدم فاعلية إجراءات الرقابة الداخلية 
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وحدة متابعة األنظمة اإلنتاجية بالمؤسسات و كما أصدرت 

حول أداء المؤسسات  1184المنشات العمومية تقريرا سنة 

تراجع االيرادات رصدت خالله  1181و  1181مية بير  العمو 

ي  41مؤسسة و منشاة عمومية بنسبة  70اإلجمالية لنحو 
 
ف

ي سنة  المائة
 
ي خسائر ف

 
 111يزيد عن  1181و حققت صاف

ي أرباح قدره  مليون دينار 
 
مليار دينار سنة  8,8)مقابل صاف

1181) 

ي التقرير سجلت  70و من أصل 
 
 01مؤسسة و منشاة مدرجة ف

ي 
 
كة  التونسية  للكهرباء  و  1181خسارة صافية ف من بينها الشر

كة  كة  نقل تونس و الخطوط الجوية التونسية و الشر الغاز و شر

ة التونسية للبنك و المجمع الكيمياوي التون ي نفس الفي 
 
سي و ف

ي  1,0ارتفعت نفقات الدعم من 
 
إىل أكير من  1181مليار دينار ف

ي  1
 .1181مليار دينار ف 

و إضافة إىل مجمل األسباب المذكورة المتعلقة بتدهور الوضع 

ي تراكم العجز الماىلي و 
الماىلي هناك أسباب أخرى ساهمت ف 

ابة  و تتمثل تراجع اإلنتاج و اإلنتاجية حسب تقارير أجهزة الرق

ي : 
 خاصة ف 

 غياب الكفاءة 

  و سوء الترصف 

  اء ممارسات الفساد  و استشر

  و غياب المساءلة 

 التفويت .0.0

ي تونس ستر  جدا )وضع 
إن وضع أغلب المنشات العمومية ف 

ي تراكم الديون و صعوبات لخالص 
دي يتمثل ف  ماىلي مي 

العمالء...( و إذا تواصل الحال عىل ما هو عليه فان اإلفالس 

ينتظر الكثير من هذه المنشات.  و نالحظ أن السلطة العمومية  

الوطنية قد عملت لتفادي التفليس عىل تحميل  المجموعة 

العبء الثقيل الذي ترزح تحته المنشات العمومية  و بالتاىلي 

دفعت المجموعة الوطنية من مجهودها نتائج سوء الترصف و 

انية الدولة  الفساد.  و عوض أن يتوجه جزء هام من مير 

لالستثمار و حل مشاكل التشغيل و الصحة و التعليم  فإنه يتم 

ىل تجاوز صعوباتها. غير توجيهه لمساعدة المنشآت العمومية ع

أن هذه المساعدات لم تحل اإلشكال سابقا و لن تحله مستقبال 

و ال يمكن للمجموعة الوطنية أن تواصل تحمل هذا العبء إىل 

ي 
 
ما ال نهاية. لذا  إىل جانب مخاطر التفليس الحقيقية تلوح ف

األفق مخاطر أخرى ال تقل خطورة عىل المجموعة الوطنية 

العمومية وهي مخاطر التفويت إذ تعتقد فئة من تهدد المنشات 

ي 
 
ي بالدنا )عن قناعة أو لغاية ف

 
السياسيير  و المهتمير  باالقتصاد ف

ي 
 
الية لالقتصاد  أن التفويت ف ي إطار رؤية ليير

 
نفس يعقوب( و ف

المنشات العمومية للخواص )أو ما يعرف بالخصخصة( يمثل 

حة . و هناك الحل األمثل لمعالجة كل اإلشكاليات المطرو 

أطراف فاعلة سياسيا و اقتصاديا تنتظر الفرصة السانحة 

لالنقضاض عىل هذه المنشات و ربما تدفع نحو التفليس الن 

هذه الطريق قد تكون الوسيلة لدفع الدولة للتفويت  للخواص و 

ي عديد المنشآت العمومية. 
 
 أساسا األجانب ف

عطي حجة قوية  و ال شك أن الوضع الحاىلي للمنشات العمومية ي 

ي اتجاه التفويت. مع العلم أن 
ي تدفع ف 

لبعض اللوبيات الت 

ي المنشات العمومية للخواص يتم عادة بأثمان رمزية 
التفويت ف 

ال تعير عن المجهود الذي بذلته المجموعة الوطنية لبعث 

 المنشآت و الحفاظ عليها. 

ي العديد 
ي التفويت ف 

من لقد تم منذ التسعينات من القرن الماض 

المنشات العمومية طورا بدعوى إنقاذها و طورا بدعوى تحسير  

لكن الحقيقة الثابتة هو أن التوجه  12اإلنتاجية بتطوير المنافسة

اىلي الذي يعتير أن كل مشاكل المؤسسة العمومية تحل  الليير

بخصخصتها نظرا إىل أن التسيير يخضع لقواعد علمية ال تتوفر 

ي و مصلحي  للمنشاة العمومية يعمل فقط من منطلق ايديولوجر

ي نفس الوقت لفائدة راس المال من اجل ترسيخه كتوجه عام 
ف 

 القتصاد البالد و يحارب كل توجه عمومي . 

اىلي يعتير أن  الدور االجتماعي الذي تقوم به  هذا التوجه الليير

ي بعض األحيان بصورة خاطئة( هو سبب 
المنشاة العمومية )ف 

ة من فشلها و يعتير أن الحل يتم ي  التخلص من نسبة كبير
ثل  ف 

األجراء وهي عادة الطريقة المعتمدة حت  تتحول المؤسسة  

المخصخصة من وضع إىل آخر أي من وضع الخسارة و التداين  

المفرط و الصعوبات المالية  إىل وضع تحقيق األرباح و 

 البحبوحة المالية. 
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ي صورة تجاوز ا
 
لعدد لكن إذا كان التخلص من بعض األجراء ف

وري مقبوال فإن الواقع أثبت  حسب حاالت الخصخصة  –الرص 

اء  -السابقة أن أصحاب رأس المال الذين تمكنوا من شر

المؤسسات العمومية يحملون األجراء أكير من طاقتهم و 

يطالبونهم بأكير مما يخوله القانون و يستغلون األجراء الذين لم 

ليط مخاطر يتم التخلص منهم استغالال فاحشا و ذلك بتس

ي صورة عدم االنضباط و  الخضوع لألوامر 
 
عقوبة الطرد ف

 المسقطة. 

كما تعمل  المؤسسة المخصخصة إضافة إىل  االنتفاع 

ي عادة ما ترتبط بالخصخصة   عىل 
باالمتيازات الجبائية الت 

استغالل نقائص النصوص الجبائية  تحت عنوان " تحقيق 

يبية "  كوسيلة   (L’optimisation fiscale)أقض استفادة ض 

 للرب  ح وهو ما ال يمكن للمنشاة العمومية أن تقوم به انطالقا من

ي تخضع لها أساسا و عادة ما ال يصاحب الخصخصة  
المبادئ الت 

ي  
ي المنتوج أو الخدمات وهي الحجة "الكاذبة" الت 

أي تحسن ف 

اليون األذان.  ا ما أصم بها الليير  كثير

ي  ما  سبق ذكره أن الدولة
ي منشاتها  ويعت 

عند التفويت ف 

 العمومية تخش عىل مستويات عدة : 

  إذ تخش من جهة أوىل عىل مستوى التشغيل )كل

ة من الشغالير  و تجد  المؤسسات المخصخصة تطرد أعدادا كبير

 الدولة نفسها مطالبة بتوفير الشغل للمطرودين(

   و تخش  من جهة ثانية عىل مستوى الموارد الجبائية

ي المصاحب...( نظرا لإلعفا 
 ءات و التهرب الجبات 

  و تخش من جهة ثالثة عىل مستوى الخدمات حيث

أثبتت التجربة أن الخدمة أو منتوج المؤسسة المخصخصة ال 

 يتحسن و يرتفع ثمنه. 

 خاتمة

نحن نعتقد أن إنقاذ المنشات العمومية و إصالحها الزال ممكنا و 

ي  الحلقة األقل صعوبة نظرا إىل أن 
يعتير إصالح  اإلطار القانوت 

هذا اإلصالح باعتباره يتعلق بالتسيير ال يتطلب موارد مالية 

إضافية  لكن هذا اإلصالح مرتبط شديد االرتباط بتوفر اإلرادة 

ي صورة 
تم التوصل إىل  إصالح اإلشكاليات السياسية. و ف 

ي فانه يمكن وضع هذه 
المطروحة بعالقة باإلطار القانوت 

المنشات عىل سكة اإلنقاذ و البحث  عن موارد مالية إضافية  

لدفع و تطوير نشاط المؤسسة و يمكن أن يتم ذلك باعتماد 

اض المحىلي أو  اض موجه و مفيد سواء عير االقي  سياسة اقي 

ي الذي تتعهد المنشأة بخالصه من مواردها الذاتية و  الخارجر

ي النهاية تبدو المسالة  بالتاىلي من أرباحها المستقبلية. 
 
لكن ف

سياسية و مرتبطة باإلرادة السياسية إذ تتطلب اإلصالحات قرارا 

سياسيا وطنيا حازما و حاسما و يبدو إىل حد اآلن عىل األقل أنه 

ة قادرة وجود لقوة سياسي ال وجود لهذه اإلرادة السياسية و ال 

ي 
 .الحازم عىل اتخاذ القرار الوطت 

                                                             
ي غرة 8773لسنة   811القانون عدد:  1

  8773أوت  المؤرخ ف ً
ي  8771لسنة  93والقانون عدد 

و القانون    8771جٌويلية  17المؤرخ ف ً
ي  8777لسنة  41عدد 

 41  و القانون عدد  8777ماي   4المؤرخ ف ً
ي  1111لسنة 

 1111  جوان 81مؤرخ ف ً

ي  8779لسنة  001األمر عدد :  2
المتعلق  8779مارس  48 المؤرخ ف ً

يرٌين العاٌمير  و مهام مجالس المؤسسة بضبط مشموالت
ٌ
 المد

ي ال تكتًسي صبغة
 إداٌرية للمؤسسات العموٌمة الت ً

ي  1111لسنة  1879األمر عدد :  3
 1111أكتوبر  19 المؤرخ ف 

ية ممارسة
ٌ
يف
ٌ
 اف عىل المنشآت العموٌمة وٌصيغاإلشر  والمتعلق بك

يل
ٌ
يها وتمث

ٌ
ي  المصادقة عىل أعمال الترصف ف

المساهٌمير  العموٌميير  ف ً
امات الموضوعة عىل هيئات ترصفها ها وتحدٌيد االلي    كاهلها وتٌسيير

ي  1111لسنة  1871األمر عدد :  4
 1111أكتوبر 19المؤرخ ف 

ية ممارسة
ٌ
يف
ٌ
اف عىل المؤسسات والمتعلق بك ي ال  اإلشر

العموٌمة الت 
ً صبغة إدارٌية وٌصيغ المصادقة عىل يها وطرق  تكتسي

ٌ
أعمال الترصف ف

وط تٌعيير   امات وشر الموضوعة  أعضاء مجلس المؤسسة وتحدٌيد االلي  
 عىل كاهلها

ي 1111لسنة  1877األمر عدد :  5
المتعلق  1111أكتوبر 9المؤرخ ف ً

ي ال تكتسي 
ي بضبط قائمة المؤسسات العمومية الت 

صبغة إدارية و الت 
 تعتير منشات عمومية

ي  41المنشور عدد :  6
المتعلق بتطٌبيق أحكام 8779  أوت 10المؤرخ ف ً

ي  93عدد  القانون
ية 17المؤرخ ف ً

ٌ
 8779 جويل

ي غرة سبتمير  31منشور الوزٌير األول عدد :  7
حول  1110المؤرخ ف ً

ي تٌسيير المنشآت و المؤسسات
ٌ
اف عل  هاالعموٌمية و اإلشر

ي  88منشور الوزٌير األول عدد :  8
 حول 1111مارس  1المؤرخ ف ً

 العموٌمة متابعة المنشآت ذات المساهمات

يس الحكومة عدد :  9
ٌ
 حول 1181مارس  19بتاٌري    خ  81منشور رئ

يدة و
ٌ
ية و الحوكمة الرش

ٌ
 مقاومة الفساد تكٌريس الشفاف

: المؤسسات العمومية و :  10  الرحيىلي
دراسة  –التشغيل انظر  حسير 

ي ضمن المؤلف الجماعي 
كة فسفاط قفصة و المجمع الكيميات  حالة: شر

لجمعية البحوث االقتصادية و االجتماعية محمد عىلي الحامي : .كيف 
 نحمي المنشات و المؤسسات العمومية؟

ي المبلغ الجمىلي لألجور :  11
 
ي عدد األجراء كالزيادة ف

نالحظ أن الزيادة ف 
ي السنوات المذك

 
ة باإلجراءات ف ورة بالتقرير مرتبطان  بصورة كبير

يعي العام ي إطار تنفيذ قانون  العفو التشر
 
 المتخذة ف

: خوصصة المؤسسات العمومية :  12  الجويىلي
ما وراء  –انظر مصطق 

ضمن المؤلف الجماعي لجمعية البحوث االقتصادية و  -المغالطات 
ت و المؤسسات االجتماعية محمد عىلي الحامي : .كيف نحمي المنشا

 العمومية؟
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 المؤسسات العمومية: التدمير الممنهج و مغالطات خطاب الخوصصة

ي ضل أزمة اقتصادية و اجتماعية خانقة عجزت الحكومات 
 
ف

أمام الضغط المتواصل للمؤسسات  المتعاقبة عن تجاوزها و 

ة الخطاب حول  ي اآلونة األخير
 
المالية العالمية تصاعد ف

ي تونس. 
 
ال يكاد يخلو منير  خوصصة المؤسسات العمومية ف

" ينصب نفسه ناطقا باسم "المصلحة  إعالمي من "خبير

الوطنية" ليحدثنا عن العبء الذي أصبح يمثله القطاع العمومي 

انية الدولة  تطالعنا   جراء تضخم األجور و تزايد الخسائر. عىل مير 

الصحف يوميا بأرقام مفزعة عن مديونية المؤسسات العمومية 

ي تقديم 
 
و قضايا الفساد داخلها و مقاالت تفي   أصحابها ف

الخوصصة كحل سحري لتجاوز األزمة و خلق حركية اقتصادية 

 اإلعالمي عىل القطاع العمومي ال يحركه 
كير 

جديدة. هذا الي 

ي الخدمات الالئقة، الدفاع عن المرفق العام و حق التو 
نسيير  ف 

ي تهدف إىل تهيئة الرأي العام 
ي خانة الشيطنة الت 

بل يدخل ف 

للقبول بمخططات الخوصصة. خطاب قد يجد له آذانا صاغية 

ائح واسعة من التونسيير  ممن أرهقهم تردي خدمات  لدى شر

وقراطية عىل مفاصلها.   المؤسسات العمومية و هيمنة البير

ي تونس إىل ستينات القرن تعود نشأة اتاريخيا، 
لقطاع العام ف 

ي سياق شكلت فيه الدولة األداة و الحاضنة لعملية 
ي ف 

الماض 

اكم و ذلك لضعف   جوازيةالي  ادورية الير ( خاصة الصناعية) الكمير

ي 
يحة إال جىلي  بشكل منها تتكون لم الت  وقراطية الشر ي هذا   .البير

ف 

ة االستعمار السياق تمت "تونسة" المؤسسات الموروثة عن في  

 ، ي
المباشر )الخطوط التونسية، فسفاط قفصة، المجمع الكيميات 

كة السكك الحديدية، ديوان الحبوب، وكالة التبغ و الوقيد ...(  شر

كة  و بعث مؤسسات أخرى ذات طابع صناعي أو تجاري ) شر

كة  كة الكهرباء و الغاز، الفوالذ، شر استغالل و توزي    ع المياه، شر

..(. من ناحية أخرى استثمرت الدولة بشكل صناعات التكرير.. 

ي قطاع الخدمات و أساسا التعليم و الصحة و النقل.  هام
 ف 

ي 
وع وطت  ي إطار مشر

ي الواقع لم يكن تركير  القطاع العام يندرج ف 
 ف 

يهدف إىل فك االرتباط بالهيمنة االستعمارية و يؤسس لسيادة 

ي  التونسيير  عىل ثرواتهم 
ي جوهره األداة الت 

من خاللها بل كان ف 

.  الوظيفة األوىل  وقراطية الحاكمة وظيفتير  رئيسيتير  أمنت البير

ي ربط االقتصاد التونسي بدوائر الرأسمال العالمي حسب 
 تمثلت ف 

 

 

 

 

 الجويىل             
 مصطفن

مقتضيات التقسيم الدوىلي للعمل و ذلك عير تصدير المواد 

اد  .  أما الوظيفة ما يتطلبه إنتاجها من آليات األولية و استير

ي تكفل الدولة )من خالل الخدمات االجتماعية( 
 
الثانية فتمثلت ف

 المتواصل الضغط بهدف بجزء من كلفة إعادة إنتاج قوة العمل

ي  عليها المحافظة و األجور عىل
 
ط   متدنية مستويات ف كشر

ادور الصناعي و دفعه نحو ا الستثمار أساسي لضمان الرب  ح للكمير

و المراكمة. هذا باإلضافة إىل أن القطاع العمومي شكل مجاال 

وقراطية هيمنتها عىل مفاصل االقتصاد.   بسطت من خالله البير

ي التشغيل و تأمينه للخدمات 
عىل الرغم من مساهمته ف 

، كان القطاع العام منذ  ائح واسعة من التونسيير  االجتماعية لشر

ي طياته بوادر 
ذلك أن الوحدات الصناعية أزمته. نشأته يحمل ف 

، معزولة  ي تم بعثها كانت، بحكم ارتهانها بالرأسمال العالمي
الت 

ي النسيج االقتصادي و بالتاىلي عاجزة عن تطوير ذاتها و 
عن باف 

اكم.  ي دفع عملية الي 
 
هذا باإلضافة لسوء الترصف  المساهمة ف

وقراطية  و قاعدة لتوسعها.         كنتاج لهيمنة البير

ي بداية سنوات 
ي ضل أزمة اقتصادية و اجتماعية 8791ف 

، ف 

اىلي يتبلور مع خانقة،  ادور تشكلبدأ الخطاب الليير  الكمير

 بالجناح يسم ما عير  السياسية بالسلطة امسك الذي الصناعي 

اىلي  أو اإلصالجي   لتوجه أسس و الدستوري الحزب داخل الليير

التوجه الذي يجرم هذا  .االقتصادي االنفتاح شعار تحت جديد

ي "المبادرة الحرة" و آليات السوق المخرج 
تدخل الدولة و يرى ف 

 انه صارم،قانون السوق قانون » ذلك أن  الوحيد من األزمة. 

عىل حد تعبير الهادي  «قانون الحقيقة الذي هو قانون التقدم

ة .  ي تلك الفي 
ي هذا السياق انطلقت أوىل   نويرة الوزير األول ف 

 ف 

وقراطية إضعاف بهدف الخوصصة  عمليات ادورية البير  و الكمير

 .االجتماعية قاعدتها توسع و سلطتها من الحد
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ي أصبحت الخوصصة خيارا 
ي أواسط ثمانينات القرن الماض 

 
ف

مع دخول "برنامج اإلصالح سياسيا واضح المعالم خاصة 

ي سنة 
 
" حير  التنفيذ ف ي سياق عالمي تمير  بهيمنة  8711الهيكىلي

 
ف

ي ترتكز عىل الحد من تدخل الدولة 
الية الت  السياسات النيوليير

ي  لصالح آليات السوق و المبادرة الخاصة. لذلك،
 
ي تونس كما ف

 
ف

ي بلدان الجنوب ، شكلت الخوصصة أحد الركائز الرئيسية 
 
باف

امج اإلصالح الهيكىلي الممالة من طرف صندوق النقد الدوىلي  . لير

ي هذا اإلطار تم إحداث " لجن
 
ة تطهير و إعادة هيكلة ف

ي ضبطت قائمة بمائة منشأة عمومية  1المؤسسات العمومية"
الت 

و حددت جدوال زمنيا لخوصصتها بالتوافق مع صندوق النقد 

 . شهدت عمليات الخوصصة نسقا و قد  الدوىلي و البنك العالمي

ي  سنة حثيثا  اكة مع االتحاد األوروتر
خاصة بعد إبرام اتفاق الشر

8770 . 

وقراطية  1181إىل حدود  و  8719بداية من  ء من البير و بتواطي

بقيمة مؤسسة عمومية  101حواىلي   تمت خوصصة 2النقابية

عملية تفويت كىلي . و قد شمل  883مليون دينار منها  0714

ي مجاالت متعددة منها البنوك و 
نامج عدة مؤسسات ف  الير

ي سنة 
كات االسمنت واالتصاالت.  ف  ر برنامج تم إقرا 1181شر

كة الوطنية  كة الفوالذ ، الشر لخوصصة عشر مؤسسات وهي : شر

كة التونسية  كة التونسية للمالحة،  الشر ول ، الشر لتوزي    ع البي 

الوكالة التونسية  ، البنوك العمومية الثالث،  لصناعة السكر

كة  للتبغ و الوقيد  كة التونسية للصناعات المطاطية و شر ، الشر

ي  الخطوط التونسية. 
مت  نفس اإلطار ،ف   –حكومة النداء  الي  

هيكلة المؤسسات العمومية  إعادة برنامج بمواصلة النهضة 

)رسالة النوايا الموجهة من طرف محافظ البنك المركزي و وزير 

 و (1181ماي  1المالية إىل مديرة صندوق النقد الدوىلي بتاري    خ 

نامج هذا يشمل ي  الير
ى الخمس المؤسسات بدايته ف   :وه الكير

كة كة الغاز، و للكهرباء التونسية الشر  لصناعات التونسية الشر

 الوطنية الوكالة و التونسية الخطوط الحبوب، ديوان التكرير،

ي  النظر إعادة إىل الهيكلة برنامج وي  هدف .للتبغ
 الدولة" وظيفة ف 

ي  ما هو و " المساهمة
 مجرد إىل مالك من الدولة تحويل  يعت 

ي  مساهم
 كما .آخرين مساهمير   جانب إىل العمومية المنشآت ف 

نامج يهدف اتيجية  الغير  القطاعات تحديد إىل الير  من(إسي 

ي ( ؟ يحددها
 يسم ما إذن، .منها الدولة انسحاب إقرار سيقع الت 

نامج ي  ليس "العمومية المؤسسات هيكلة إعادة" بير
 
 حقيقة ف

ي  الخطوة إال األمر
ه هذ فيها.  التفويت و خوصصتها تسبق الت 

ة  ي رسالة النوايا األخير
 
امات تم التأكيد عليها من جديد ف االلي  

  . 1111أفريل  1الموجهة لصندوق النقد الدوىلي بتاري    خ 

ة ليست الدعوات إىل خوصصة المؤسسات العمومية إال  األخير

ي تونس منذ 
 
سنة و   ما يقارب الخمسير  استكماال لمسار انطلق ف

ي 
 
المؤسسات العمومية إال و كلما طرحت مسالة التفويت ف

رات لتمريرها. هذا  تصاعد الخطاب الذي يسع إليجاد كل المير

هيب )األزمة، المديونية، إفالس  الخطاب الذي يراوح بير  الي 

ي 
 
غيب )االستثمار، التشغيل، التنمية( و إن يبدو ف الدولة( و الي 

ظاهره سليما فانه ال يخلو من الهنات و المغالطات.  لذلك قبل 

لوقوف عند الدوافع الحقيقية لسياسات الخوصصة سنحاول ا

ي يروج لها هذا الخطاب. 
 كشف المغالطات الت 

 و خطاب الشيطنة اإلفالس الممنهج للمنشآت العمومية  -1

انية الدولة لسنة  ي سياق اإلعداد لمير 
ت وزارة  1111ف  ، نشر

ي جزئه األول  
المالية  تقريرا حول المنشآت العمومية  تناول ف 

للمنشآت  والتشغيلية والمالية االقتصادية للوضعية خيصا"تش

ة  المعطيات  عىل ا دااعتم"  1181 – 1181العمومية للفي 

لي   احتوى  . منشأة عمومية 48عينة من ل المالية و التشغيلية

التقرير عىل العديد من المعطيات الهامة، إال انه احتوى أيضا 

الحقيقية لتدهور العديد من المغالطات و تغافل عن األسباب 

     األوضاع المالية للمنشآت. 

ي سنة 
حققت بعض المنشآت  1181حسب هذا التقرير،  ف 

)دون اعتبار البنوك و الصناديق االجتماعية(  أرباحا صافية 

ي المنشآت خسائر  891بلغت 
ي حير  تكبدت باف 

مليون دينار ف 

نا مجمل هذه  8411صافية بقيمة  مليون دينار أي، إذا اعتير

مليون  8801لمنشآت،  تكون النتيجة خسارة صافية بقيمة ا

(. و قد ارجع التقرير هذه الخسائر إىل جملة 891 -8411دينار )

ابات و االعتصامات  من األسباب أولها  تعطل اإلنتاج نتيجة اإلض 

كة فسفاط قفصة و تعطل نقل  ببعض المنشآت عىل غرار شر

كة الفسفاط من الحوض المنجمي  و تأخر  استثمارات  الشر

الحديدية. طبعا لم يتعرض التقرير إىل الدوافع  الوطنية للسكك

عض الحقيقية لالحتجاجات االجتماعية و ال أيضا لتدخل ب
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كة اللوبيات لتعطيل نقل الفسفاط  و تعطيل استثمارات شر

 السكك الحديدية. 

ي 
 
ي فيتمثل حسب نفس التقرير ف

تأثير حجم »  أما العامل الثات 

ور حيث بلغت أعباء األعوان لمجموع المنشآت العمومية األج

مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة  1747ما قيمته  1181سنة 

......  و عىل سبيل الذكر ال الحرص   1188مقارنة بسنة  % 31

زيادات قياسية  مقارنة بسنة  1181عرفت كتلة األجور سنة 

كة التونسية للكهرباء و ال 1188 غاز  و المجمع لكل من الشر

ي التونسي بنسب متتالية 
. ال تخلو 3« % 34،4و   % 31الكيميات 

من ذلك أن أي طالب    هذه الفقرة من العديد من المغالطات

ي اختصاص االقتصاد يعرف جيدا أن احتساب نسبة 
 
سنة أوىل ف

بير  سنتير   taux de croissance global)  (نمو جملية 

الرصد الدقيق لتطور أي مؤشر و أن   متباعدتير  ال معت  له

ي منهجيا االعتماد عىل متوسط نسبة النمو اقتصادي 
يقتض 

عىل  .(taux de croissance annuel moyen)السنوي 

ي تونس من 
 14103سبيل المثال ارتفع الناتج المحىلي الخام ف 

، 1187مليون دينار سنة  94947إىل  1181مليون دينار سنة 

نا نسبة النمو ا لجملية نستخلص أن الناتج المحىلي قد إذا اعتير

أما إذا اعتمدنا  متوسط   1187و  1181بير    % 89ارتفع بنسبة 

ي 
نسبة النمو فسنستخلص أن هذا الناتج قد سجل نموا سنويا ف 

وهو ما يعطينا فكرة أدق عىل حركية  % 8،1المتوسط بحواىلي 

وة. بالتا ، االقتصاد التونسي و قدرته عىل خلق و مراكمة الير  ىلي

ي التقرير ارتفعت أعباء األعوان 
اعتمادا عىل المعطيات الواردة ف 

 1747إىل  1188مليون دينار سنة  1811لمجموع المنشآت من 

 % 1،7و سجلت بذلك معدل نمو سنوي بنسبة  1181سنة 

وهي نسبة معقولة جدا بالنظر إىل المعدل السنوي لتطور 

 األسعار و نسب التضخم. 

ي الخلط المقصود  بير  أعباء 
أما المغالطة الثانية فتتمثل ف 

األعوان و حجم األجور ذلك أن أعباء األعوان تضم األجور الخام 

)باعتبار االداءات ( و األعباء االجتماعية  )التقاعد ، التأمير  عىل 

بصات و األعباء  المرض ....(  إىل جانب أعباء التكوين و الي 

ل مثال ( و كل المصاريف المرتبطة العرضية )حوادث الشغ

و ليس هذا الخلط إال محاولة لتجريم األجور و بنشاط األعوان. 

 تحميلها مسؤولية تدهور الوضعية المالية للمنشآت العمومية.  

من ناحية أخرى، تتكون أعباء االستغالل )أي كلفة اإلنتاج( من 

  ، جملة من العناض ) األجور،  كلفة المواد األولية، أعباء التسيير

طور أي عنرص عىل أعباء تاألعباء المالية ....( لذلك فان تأثير 

ي 
 
ي )النسبة المئوية( لهذا العنرص ف االستغالل يرتبط بالوزن النستر

ي تقرير وزارة مجموع األعبا 
 
ء.  اعتمادا عىل المعطيات الواردة ف

ة  ي المتوسط  1181-1181المالية، مثلت أعباء األعوان للفي 
 
ف

ت العمومية. لذلك فان آمن جملة أعباء االستغالل للمنش 88%

ي 
 
ارتفاع حجم األجور أو أعباء األعوان ال يمكن أن يكون سببا ف

الوضعية المالية  ارتفاع أعباء االستغالل و بالتاىلي تدهور 

عىل  التدقيق اعتمدنا للمنشات العمومية.  و لمزيد من 

كة التونسية  المعطيات المتوفرة من خالل القوائم المالية للشر

    (. 8)جدول عدد 5و الغاز و الخطوط الجوية التونسية 4للكهرباء

من خالل المعطيات، عرفت كتلة األجور )أعباء األعوان( 

كة التو  ي بالنسبة للشر
نسية للكهرباء و الغاز نسب نمو مرتفعة ف 

بعض السنوات و يعود ذلك إىل تسوية وضعيات المتمتعير  

ي إطار عقود المناولة )
يعي و العاملير  ف 

(، 1181بالعفو التشر

ي األجور )
( و االنتدابات 1187،  1181الزيادات الدورية ف 

 )تعويض المتقاعدين( و إعادة إدماج األعوان المنتهية عقود 

( ي
ي إطار التعاون الفت 

(. أما بالنسبة 1187،  1181إلحاقهم ف 

ي 
للخطوط الجوية، تعود نسب النمو االستثنائية ألعباء األجور ف 

إىل الزيادات الخصوصية و  ارتفاع عدد ساعات  1189و  1181

ي الصناديق االجتماعية. 
 
ي مساهمة المشغل ف

فيع ف  ان و الي  الطير

ة  فان أعباء األجور  1187 - 1188أما بالنسبة لكامل الفي 

كة التونسية   % 1،1سجلت نمو ا سنويا بمعدل  بالنسبة للشر

و إذا ما  بالنسبة للخطوط التونسية.  % 1،13للكهرباء و الغاز و 

قيات و األعباء االجتماعية  ي عدد األعوان و الي 
فيع ف  نا أن الي  اعتير

ي أعباء  األجو  % 4تستوعب سنويا حواىلي 
 ر  يكونمن الزيادة ف 

أي بنسق    %0و  % 4متوسط األجور قد سجل نموا سنويا بير  

من ناحية أخرى، مقارنة  سنويا(.  % 1اقل من التضخم )حواىلي 

باألعباء الجملية لالستغالل،  لم تمثل أعباء األجور خالل كامل 

ة سوى  كة الكهرباء و الغاز و با % 1،3الفي   % 80،1لنسبة لشر

ي أن ارتفاع أعباء األعوانبالنسبة للخطوط 
، التونسية وهو ما يعت 

كة الكهرباء و الغاز،  ال يمكن أن يكون وراء عىل األقل بالنسبة لشر

 تدهور الوضعية المالية. 
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ي بعض الحاالت االستثنائية ، تحديدا 
 
ي طبعا انه ف

ال يمكن أن ننق 

، شكل ارتفاع كتلة  ي
ي فسفاط قفصة و المجمع الكيميات 

كت  شر

لكن د األسباب الرئيسية لتدهور الوضعية المالية. األجور اح

يجب أن ندقق هنا أن ارتفاع عدد األعوان المحسوبير  عىل 

ي 
كتير  خاصة ف  لم يكن نتيجة انتدابات  1181و  1188الشر

كتير  بل كات  صلب هاتير  الشر كات الوهمية )شر ي ارتباط بالشر
ف 

ي سعت من خاللها الحكومات المتعاقبة
اء  إىل البيئة مثال( الت  شر

ي فسفاط 
كت  ي الحوض المنجمي عىل كاهل شر

السلم االجتماعي ف 

ي 
     .6قفصة و المجمع الكيميات 

ي تقرير وزارة المالية يتبير  االرتفاع 
من خالل المعطيات الواردة ف 

المشط لألعباء المالية، أي الفوائد الموظفة عىل القروض، 

ي 
ارتفع  1181و  1181ألغلب المنشآت العمومية. بير  سنت 

مليون  737من   7منشأة عمومية  81مجموع هذه األعباء ل  

ر % 843مليون دينار )زيادة بحواىلي  1114دينار إىل  ( و قد ترص 

ي و مصنع التبغ 
من هذا االرتفاع خاصة المجمع الكيميات 

كة التونسية  كة التونسية لصناعات التكرير و الشر وان و الشر بالقير

للكهرباء و الغاز. و لي   أشار تقرير وزارة المالية إىل هذا االرتفاع  

ي تدهور الوضعية المالية للمنشآت 
كأحد العوامل المتسببة ف 

ال انه اكتق  بمجرد اإلشارة دون الوقوف عند الدوافع العمومية إ

 الحقيقية الكامنة وراء االرتفاع المشط لألعباء المالية. 

ي كتابه 
تحدث نعوم تشو مسكي عن « من يمتلك العالم» ف 

الطريقة »  "الوصفة السحرية للخوصصة" و قد أشار إىل أن

تمويل المثالية لخوصصة القطاع العمومي تعتمد أوال قطع ال

الماىلي لهذه المؤسسات ثم يتم تعيير  مسؤولير  إما عديمي 

الكفاءة  أو فاسدين فتتعير الخدمات و الوضعيات المالية لهذه 

المؤسسات فيتذمر المواطنون ثم تقوم الجهات الرسمية 

لّوح بخوصصتها فتجد الرأي العام مستعدا 
ُ
بشيطنة المؤسسة و ت

حد ما من طرف هذه هي الوصفة المتبعة إىل  .8«لهذا

ز  ي عالقة بالمؤسسات العمومية و يير
الحكومات المتعاقبة ف 

ي  ذلك عىل األقل من خالل التقارير 
السنوية للبنك المركزي الت 

تشير إىل صعوبة نفاذ المنشآت العمومية إىل التمويل لدى 

   البنوك المحلية. 

ة  لم تنتفع المنشآت العمومية إال  1187-1111خالل الفي 

ي حير   % 7بحواىلي 
من القروض البنكية الموجهة للمؤسسات ف 

ي سنة   % 71استأثر القطاع الخاص بأكير من 
أكير من   1187) ف 

ى  أو 0استفردت بها  % 01 عائالت(.  0باألحرى  مجموعات كير

أمام صعوبة النفاذ إىل القروض البنكية تصبح المنشآت 

 ها.   العمومية عاجزة عن تمويل استثماراتها و تطوير نشاط

الكومسيون الماىلي الجديد   و بتوصية من  1183منذ سنة 

اتيجية و إعادة بناء و  ي  " لجنة قيادة الدراسات اإلسي 
المتمثل ف 

" المحدثة صلب البنك المركزي تم  9تنمية االقتصاد التونسي

ي  اض الخارجر دفع المؤسسات العمومية إىل اللجوء إىل االقي 

بضمان الدولة التونسية و بالعملة األجنبية و أساسا باليورو  لدى 

ي إلعادة األعمار و التنمية " مع تحميلها مخاطر  " البنك األوروتر

لذلك ارتفعت الديون الخارجية للمنشآت العمومية من  الرصف. 

ي حدود  8918إىل  1181مليون دينار سنة  199
مليون دينار ف 
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ي نفس  10من هذه القروض باألورو( % 90)  1187جوان 
 
. ف

ة،  عرف من  % 34خش أكير من   حادا حيثالدينار انهيارا  الفي 

ي تحصلت عليها هذه المؤسسات   قيمته أي أن
كل القروض الت 

ي هذه المدة ارتفعت قيمتها بنفس نسبة 
 
مما انهيار الدينار ف

ي تكاليف مديونية مجحفةأغرقه
 
و أثر بشكل واضح عىل  ا ف

ي  اللوقوف عىل خطورة هذنتائجها المالية. 
 
ي نستعرض ف

التمسر

كة ما يىلي   و الغاز التونسية للكهرباء المعطيات الخاصة بالشر

  . (1)جدول عدد 

 

كة التونسية  1181و  1188بير   ارتفعت األعباء المالية للشر

مليون دينار )أي  8034مليون دينار إىل  811للكهرباء و الغاز من 

ي تدهور 
ة أضعاف( مما ساهم بشكل واضح ف  تقريبا عشر

نا   كة و تكبدها لخسائر متفاقمة. إذا اعتير الوضعية المالية للشر

ي المتوسط 
كة ف  ة، بلغت الخسائر المالية للشر  088كامل الفي 

كة أعباء  ي الوقت الذي تحملت نفس الشر
مليون دينار سنويا ف 

ي المتوسط م
مليون  011الية، أي فوائد عىل القروض، ما قدره ف 

 من الخسائر(.  % 888دينار )

مثل هذه المعطيات، و بشكل عام تضخم األعباء المالية  

للمنشآت العمومية ، تبير  بشكل واضح أن تدهور الوضعيات 

المالية و تفاقم خسائر هذه المنشآت ليست قضاء و قدرا  بل 

ة لسي ي نتيجة مباشر
اسة ممنهجة. فمن ناحية يقع التقليص ف 

إمكانيات التمويل لدى البنوك المحلية، و من ناحية أخرى ، 

خدمة للمصالح األجنبية، يقع دفع هذه المنشآت للتداين 

ي مع تحميلها مخاطر الرصف أي الكلفة اإلضافية الناجمة  الخارجر

ي المقابل، يسجل الدينار انهيارا 
  عن تدهور قيمة الدينار. ف 

ي قيمته مقارنة بالعمالت األجنبية ) االورو خاصة( 
واضحا ف 

نتيجة لتفاقم العجز التجاري و سياسة البنك المركزي 

"المستقل" المتناغمة مع امالءات صندوق النقد الدوىلي و 

كات األجنبية . هذا التدهور الشي    ع لقيمة الدينار 11مصالح الشر

و يعمق خسائرها و  يثقل كاهل المنشآت العمومية بأعباء أضافية

 يجعلها عاجزة تماما عن تطوير أنشطتها و تحسير  خدماتها. 

ي اآللية الوحيدة  ي الواقع لم يشكل الدفع نحو التداين الخارجر
 
ف

بل تنوعت اآلليات بتنوع المنشآت و لتدمير المنشآت العمومية 

ي 
 
تعددها. عىل سبيل الذكر ال الحرص نتوقف هنا عند مثالير  ف

ك  ة التونسية للكهرباء و الغاز. عالقة بالشر

 

  71 -19، و اعتمادا عىل القانون عدد  8777جوان  81بتاري    خ 

ي 
و الذي أنىه احتكار الدولة للخدمات  8771أفريل  8المؤرخ ف 

كة قرطاج باور  Carthage Power)العمومية، تم إحداث شر

Company)   كة  American Generalاألمريكية كفرع للشر

Electric Company    ي إنتاج الكهرباء. إحداث
المتخصصة ف 

اكة بير  القطاع  ي إطار " الشر
كة سبقه  إمضاء عقد ف  هذه الشر

كة األم و   8777مارس  13العام و القطاع الخاص" ) ( بير  الشر

ويد  كة الكهرباء و الغاز بي   ي بان تتكفل شر
وزارة الصناعة يقض 

اء ما تنتجه هذه قرطاج باور بحاج ياتها من الغاز الطبيعي و شر

ة من كهرباء. هذا العقد الذي دخل حير  التطبيق بداية من   األخير

كة الكهرباء ببيع الغاز    1111 كان مجحفا للغاية حيث يلزم شر

 لقرطاج باور بسعر تفاضىلي ) أي اقل من السعر الذي تبيع به

اء كامل إنت ي المؤسسات( كما يلزمها بشر
اج قرطاج باور من لباف 

الكهرباء حت  خارج أوقات الذروة ) أي حت  ما يزيد عن حاجتها( 

ة  - 1111و بسعر أعىل من كلفة  إنتاجها للكهرباء.  خالل الفي 

يات قرطاج باور من الغاز  1187 من جملة  % 84مثلت مشي 

كة الكهرباء  كما مثلت مبيعات قرطاج باور من  مبيعات شر

ي  % 11الكهرباء 
ي تونس. هذا يعت 

من جملة الكهرباء الموزعة ف 

ت عىل بيع  كة الكهرباء و الغاز أجير من الغاز الذي  % 84أن شر
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اء  من الكهرباء  % 11تنتجه بسعر اقل من السعر المعتمد و شر

 الذي توزعه بكلفة أعىل من كلفة إنتاجها. 

ي 
 
 STEGتم إحداث "ستاغ الدولية" 1111أكتوبر ف

International Services    كة التونسية كفرع دوىلي للشر

و قد عرف نشاط "ستاغ الدولية" تطورا   للكهرباء و الغاز . 

ي أكير من 
 
دولة افريقية و   14ملحوظا حيث تقدم خدماتها ف

 888إىل  1111مليون دينار سنة   4،1ارتفع رقم معامالتها من 

ي حققت فيها أرباحا صافية بلغت  1181مليون دينار سنة 
الت 

مليون دينار. كان من الممكن أن يكون هذا الفرع الدوىلي  1،1

كة األم بما يؤمنه من أرباح و خاصة من مداخيل من  سندا للشر

. لكن سنوات  ي ي غت  عن التداين الخارجر
 
العملة الصعبة تجعلها ف

( و % 80بعد إحداثه، تم فتح رأسماله أمام الخواص من بنوك )

ي % 40مكاتب دراسات )
باإلضافة إىل انه يؤمن  (. هذا التمسر

ة طويلة لمنشاة  لبعض اللوبيات أرباحا متأتية أساسا من خير

عمومية و اعتمادا عىل كفاءة إطاراتها  فانه يحرم هذه المنشأة 

ي تحسير  أوضاعها المالية. من مداخيل قد تساهم إىل حد  
 كبير ف 

اىلي عموما بتقديم  ي التقارير الرسمية و الخطاب الليير
عموما تكتق 

األرقام الصادمة حول األوضاع المالية  للمنشآت العمومية دون 

ي أدت إىل 
الوقوف عند األسباب الحقيقية و السياسات الت 

ي الحقيقةإفالسها و تردي خدماتها. 
ي ليس ف 

 إال  هذا التمسر

ي  لشيطنة هذه المؤسسات )و القطاع العام عموما(مقدمة 
 الت 

ى و  "أصبحت ي من صعوبات مالية كير
تثقل كاهل المالية تعات 

وريا لذلك ليس  ." العمومية و بالتاىلي أصبح التفويت فيها أمرا ض 

من قبيل الصدفة أن يركز الخطاب المنادي بالخوصصة عىل 

تتمتع به المنشآت العمومية و مديونيتها تجاه حجم الدعم الذي 

 الدولة . تركير  ال يخلو بدوره من المغالطات. 

دعم الدولة للمنشآت  لمالية ارتفعا تقرير وزارةحسب معطيات 

مليون  0847إىل  1181مليون دينار سنة  1111من العمومية 

هذا الرقم الذي تتداوله المنابر اإلعالمية .  1181دينار سنة 

يبدو صادما خاصة عندما يقدم هذا الدعم كسبب رئيسي لعجز 

ي الحقيقة و لي   كانت الدولة عن االستثمار و التشغيل و.... 
ف 

و عىل اعتبار أن  ،المبدأ بالغ مرتفعة نسبيا، فانه و من حيث الم

" ملك للدولة" فان دعمها عن طريق هذه المنشآت العمومية 

انية يعد أمرا عاديا.  ما يتناساه  ، ما هو غير عادي ، و لكن المير 

ي الكثير من األحيان 
 
دعاة الخوصصة أن هذا الدعم يوجه ف

. للتغطية عىل الفساد و سوء الترصف  وقراطي عىل سبيل  البير

ي أسندت للبنوك العمومية )تحت 
المثال لم تكن التحويالت الت 

ي نهبتها اللوبيات 
مسم إعادة الرسملة( سوى تسديدا للديون الت 

ما يكشف أكير زيف و العائالت النافذة. من ناحية أخرى، 

اىلي  ي الوقت الذي  عموما  خطاب الخوصصة و الخطاب الليير
 
انه ف

 دعم الدولة للمنشآت العمومية  ذا الخطابه يشيطن فيه

يتغاض  عما تخصصه الدولة سنويا )عىل حساب دافعي 

ائب( من دعم للمؤسسات الخاصة )ما يسم بمنح  الرص 

ة ي العشر سنوات األخير
 
معدال  االستثمار( هذا الدعم الذي بلغ ف

مليون دينار. بلغة أخرى ما يحلل عىل  1111سنويا ب  

 حرم عىل المؤسسات العمومية. المؤسسات الخاصة ي

مليون  4411مديونية المؤسسات العمومية تجاه الدولة بلغت 

رقم أخر مفزع  تتداوله وسائل اإلعالم و  !! 1187دينار سنة 

انية و سببا كافيا  ي جعله سببا رئيسيا لعجز المير 
اء" ف  يجتهد "الخير

ي الوقت نفسه تبير  أرقام 
ي هذه المؤسسات. لكن ف 

للتفويت ف 

أن مستحقات المنشآت العمومية لدى الدولة وزارة المالية 

ي نفس السنة 1131بلغت 
ي . 12مليون دينار ف 

 أنهذا يعت 

للمنشآت العمومية مستحقات صافية لدى الدولة بحواىلي 

و تخص هذه المستحقات األعباء مليون دينار.  4111

االجتماعية )الصناديق االجتماعية( و مستحقات بعنوان 

ي 
خدمات مقدمة للدولة )كهرباء، ماء، نقل، أشغال....(. هذا يعت 

وقراطية الدولة بسوء ترصفها و خياراتها هي احد األسباب  أن بير

           المالية للمنشآت العمومية.  لتدهور األوضاعالرئيسية 

 مغالطات خطاب الخوصصة  -0

رات  إىليستند الخطاب حول الخوصصة   أولها جملة من المير

ي  العجز
انية الدولة. لذلك يصبح التفويت ف  المتفاقم لمير 

ي 
انية و تالف  وريا للضغط عىل عجز المير  المنشآت العمومية ض 

ير يحجب العديد من  أنالتداين. إال  إىلاللجوء  هذا التير

انية العمومية ال يمكن ربطه آليا  أن أولهاالمغالطات  عجز المير 

 أو  األجوربكتلة  أيضا بالصعوبات المالية للمنشآت العمومية )وال 

بالتداين المجحف و التهرب  أساسا بنفقات الدعم( بل يرتبط 

ي و الفساد و سياسة االمتيازات و  يتر
ي  اإلعفاءاتالرص 

الجبائية الت 

، رغم أخرىتمنح تحت غطاء تشجيع االستثمار. من ناحية 
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ي تمت خوصصتها 
 341 ، العدد الكبير نسبيا للمؤسسات الت 

ي قاربت ، 1181و  8719مؤسسة بير  
 1311فان العائدات الت 

ة  لم تتجاوز نسبة نفس مليون دينار خالل  من  % 8,1الفي 

من  % 1,1لغير الجبائية و من الموارد ا % 8الموارد الجبائية و 

ة سوى  مجمل الموارد الذاتية  1,1للدولة و لم تغطي لنفس الفي 

انية. لهذا لم تمكن  % 88من خدمة الدين و  % من عجز المير 

انية العمومية و ال  ي عجز المير 
 
 أيضا هذه العائدات ال من التحكم ف

ي الناتج المحىلي 
 
ي ارتفعت نسبتها ف

من من الحد من المديونية الت 

 أن. ذلك 1181سنة  % 13اىل اكير من  8711سنة  % 09

ي بعض السنوات من انتعاشة 
 
عمليات الخوصصة و لي   مكنت ف

، انية الدولة من موارد ذاتية قارةظرفية فإنها حرمت مير  

ي تمت خوصصتها كانت، عىل عكس ما يروج له 
فالمؤسسات الت 

ي أغلبها مؤسسات رابحة و هنا تكمن
 
، ف  الخطاب الرسمي

 المغالطة الثانية. 

اىلي ينطلق خطاب الخوصصة )و الخطاب  عموما( من  الليير

المؤسسات العمومية غير مجدية و تعيش صعوبات  أنفرضية 

 من صنفير   بير   نفرق أن أوال   يجبمالية ألنها عمومية. هنا 

ي  يتمثل األول الصنف العمومية،  المؤسسات
 ذات المؤسسات ف 

ي 
المؤسسات  الصحية، المؤسسات ( االجتماعي  الطابع الخدمات 

ي  ) التعليمية... 
 من و الرب  ح بمنطق معها التعامل يمكن ال الت 

وري  الصنف أما .المالية تكاليفها الدولة تتحمل أن أذن الرص 

ي 
 هي االقتصادي و  الطابع ذات المؤسسات فيشمل الثات 

تكون رابحة و ذات جدوى و قدرة تنافسية  إنمؤسسات يمكن 

الجدوى االقتصادية والمالية غير مرتبطة  أنعالية. ذلك 

بالملكية بل بأساليب و طرق الترصف. فطرق الترصف العلمي 

ي أية مؤسسة بقطع النظر عن طبيعة ملكيتها 
  إنيمكن تطبيقها ف 

ي تمت  أو كانت خاصة 
عمومية. و للتأكيد، فان المؤسسات الت 

ي أغلبها )  اآلنحد  إىلخوصصتها 
لم نقل كلها(  إنكانت ف 

ي  أنؤسسات رابحة. ال أحد يمكن م
ي   األرباحيشك ف 

الهائلة الت 

كة  أو بنك الجنوب  أو كانت تحققها مثال اتصاالت تونس   شر

ي كانت مصنفة من  أو النقل لتوريد السيارات 
كات االسمنت الت  شر

ي صناعة االسمنت.  81 أفضلبير  
ي العالم ف 

كة ف   كانت لي    و شر

 بل عمومية ألنها فليس مالية صعوبات تعيش المؤسسات بعض

وقراطي و الفساد و  الذي هو الترصف سوء الن التسلط البير

، كما بينا من هذا فان العديد من المؤسسات أكير بل  .يحكمها

ير خوصصتها.  اإلفالسيقع اليوم دفعها عمدا نحو  آنفا،  لتير

ي  يكمن ال الحل أننستنتج  أنلذلك يمكن  
 
خوصصة  ف

ي  بل المؤسسات العمومية 
 
الفساد المتحكم فيها و  مقاومة  ف

 من علمية وآليات تسيير ديمقراطي  ترصف طرق إىل إخضاعها

عالية  اقتصادية جدوى ذات مؤسسات منها تجعل أن شانها

 قادرة عىل توفير موارد قارة لخزينة الدولة. 

ر الثالث الذي يقدمه المدافعون عن الخوصصة   أما  المير

ي مساهمة هذه 
 
ةفيتمثل ف ي دفع التنمية االقتصادية و  األخير

 
ف

فيع  كات المخوصصة و الي  االجتماعية عير تحسير  مردودية الشر

ي حجم االستثمار و خلق مواطن شغل. من المؤكد 
 
 أنف

 أناالستثمار يشكل احد العوامل الرئيسية للتنمية، إال 

 فىهي الخاص(  إىلالخوصصة ، بما هي نقل للملكية )من العام 

استثمار خاص و ال  إىلالستثمار العمومي فقط تحول جزءا من ا

ورة   .  إىلتؤدي ض  ي حجم االستثمار الجمىلي
فيع ف   الي 

(  أما   ي يوازي  ها البعض خطأ بالرب  ح الماىلي
بخصوص المردودية )الت 

ي جدا 
كات بعد خوصصتها و لكن  أرباحترتفع  أنفمن المنطق  الشر

ي ا أنفردية  و  أرباحهي  األرباحهذه  أنال ننس  أنيجب 
فيع ف  لي 

ي   أرباح
فيع ف   األسعار المؤسسات المخوصصة يمر عادة عير الي 

. بهذا  األجور و الضغط عىل  ي حجم المشتغلير 
و التنقيص ف 

كة للفقر و  المعت  تصبح الخوصصة  خوصصة لألرباح و مشر

ي دراسة صادرة 
 صندوق النقد الدوىلي نفسه اقر ف 

البطالة. حت 

عىل  األمثلة همأالخوصصة هي احد ان "  1111سنة 

ي يمكن  اإلصالحات
تكون لها انعكاسات اجتماعية  أنالهيكلية الت 

، فىهي تؤدي  األقلضارة  عىل  ي المدى القصير
فقدان مواطن  إىلف 

 الشغل و تدهور ظروف العمل".   

ي تونس لم تقم 
حكومة بدراسة تقييمية جدية و موضوعية  أيةف 

ي تم التفويت فيها و انعكاسات الخوصصة 
حول المؤسسات الت 

عىل االستثمار و التشغيل )وهو موضع تساؤل( و لكن من 

ى   أنالمعلوم  كل عمليات الخوصصة رافقتها عمليات تشي    ح كير

ي سنة 
قامت وزارة التنمية االقتصادية بمسح   1118للعمال. ف 

 إىلمؤسسة وقع التفويت فيها و تشير المعطيات  43شمل 

 أن إىلموطن شغل كما تشير معطيات أخرى   81871فقدان 

 سنویا آالف 81فقدان مواطن شغل بمعدل  إىل أدتالخوصصة 
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ارتفاع معدالت  إىلنستند  أنعموما يمكن  . 1113و  1111 بير  

ي تعمي أنالخوصصة حت  و  أنالبطالة حت  نفهم 
 
ق لم تساهم ف

ي التخفيف من حدتها.  أنها البطالة فمن المؤكد 
 
 لم تساهم ف

ر األخير ،  وهو ذو طابع  ي المير تدخل الدولة  أن،  يعتير إيديولوجر

معيق للنمو االقتصادي و لهذا ال بد من انسحابها لفائدة آليات 

 التاريخية التجارب أن إاللضمان الجدوى االقتصادية.  السوق

الية النظريات إليه تذهب ما عكس تبير    فالدولة .الليير

 تناقضات إىل ذلك يعود و تدخلية دائما كانت )الرأسمالية(

اكم عملية ي  ذاتها الي 
 من يختلف ما و التدخل ذلك تستدعي  الت 

 تمارسه الذي التدخل أسباب و ومدى شكل هو أخرى إىل مرحلة

ي  الدولة
 
رين و المستفيدين و االقتصادي النشاط ف منه و  المترص 

ي 
 
إلنقاذ  أمريكا و  أوروبا ابرز مثال عىل ذلك تدخل الدولة ف

 ناحية من . 1111 أزمةالمؤسسات المالية الخاصة خالل 

 أساسا ذلك كان نجاحات البلدان بعض حققت ما حيث أخرى،

 وينطبق .الدولة طرف من للغاية نشيط تدخل عىل باالعتماد

ي  البلدان عىل هذا
 ناجحة نماذج تعتير  قريب، وقت إىل كانت، الت 

يا، تايوان، الجنوبية، كوريا مثل ازيل تايالند، مالير   و الير

ي  .المكسيك
، بدورها  تحتفظ الدولة مازالت مثال تونس ف 

 عىل التضييق و الشغل مجلة تنقيح و األجور عىل فالضغط

ي  العمل  المالية الحوافز و الجمركية المعاليم تفكيك و النقاتر

 المؤسسات خوصصة تحرير التجارة و و الجبائية واإلعفاءات

ها العمومية  لكن و الدولة لتدخل متعددة أشكاال إال ليست وغير

ادور و العالمي  الرأسمال لمصلحة إن قضية   .الطفيىلي  الكمير

ال وجود  إذ تدخل الدولة من عدم تدخلها قضية مغلوطة

( بدون دولة بل  تدخل الدولة هو احد  إنالقتصاد )رأسماىلي

وط وجودها. لذلك فان النقاش يجب  حول  آليات   يكون أنشر

ي 
/الطبق   أيو أشكال و أهداف هذا التدخل و طابعه االجتماعي

 المستفيدين منه. 

 الدوافع الحقيقية لسياسات الخوصصة.  .1

ي تقف 
ال يمكن فهم سياسات الخوصصة و الدوافع الحقيقية الت 

 األزمةو تحديدا  أنتجها العام الذي  ورائها بمعزل عن السياق

ي يعيشها الرأسمال العالمي منذ بداية ثمانينات القرن 
العميقة الت 

ي و ما 
الية  وبرامج  أفرزتهالماض  من هيمنة للسياسات النيوليير

الهيكىلي بما هي الجزء )من هذه السياسات( الموجه  اإلصالح

ي الواقع لم تقترص هذه 
 
ىل فوائض ع األزمةلبلدان الجنوب. ف

ي  أيضا بل تمظهرت  اإلنتاج
 
ي انحسار  أزمةف

تراكم وهو ما يعت 

الرأسمال االحتكاري العالمي ونزعة  أماممجاالت االستثمار 

نحو االنحدار. لذلك لتجاوز هذه  اإلرباحواضحة لمعدالت 

للتخفيف من حدتها كان ال بد من فتح  األقلعىل  أو  األزمة

مجاالت  وإيجاد جديد لترصيف البضائع المتكدسة  أسواق

. من هذا المنطلق فقد اإلرباحجديدة  لالستثمار و مراكمة 

الية و برامج  الهيكىلي  اإلصالحتمحورت السياسات النيوليير

الممالت من طرف المؤسسات المالية العالمية )صندوق النقد و 

تير   ( حول ركير  دالت : تحرير المباأساسيتير  البنك العالمي

 .األموالالتجارية و تحرير االستثمار و حركة رؤوس 

طا   إنو  األموالتحرير االستثمار و حركة رؤوس  أنإال  كان شر

وريا لم يكن كافيا لفتح مجاالت استثمار جديدة  كات  أمامض  الشر

ي  األزمة أنالمتعددة الجنسيات. ذلك 
بطابعها العالمي لم تستثت 

ي تضيق فيها  بلدان الجنوب ذات االقتصاديات
الهشة الت 

المؤسسات  أماماالستثمار. لذلك لم يكن  إمكانياتموضوعيا 

ي تتحكم فيها 
المالية من خيار سوى االستيالء عىل المجاالت الت 

الخوصصة،   أن أيالدولة عير خوصصة المؤسسات العمومية. 

، لم تكن كما سوق لها صندوق  اإلصالحكأحد ركائز برامج  الهيكىلي

ي  إنقاذ  بدافع النقد الدوىلي 
هذه البلدان و مساعدتها عىل تالف 

التداين المجحف و تطوير اقتصادياتها بل تحديدا بدافع فتح 

ي كانت  أماممجاالت جديدة 
كات المتعددة الجنسيات الت  الشر

ي المؤسسات 
المستفيد الرئيسي من عمليات التفويت ف 

 العمومية. 

ي تونس تفيد المعطيات 
الرأسمال  أنالمتوفرة  اإلحصائيةف 

ي كان المستفيد الرئيسي من عمليات الخوصصة. خالل  األجنتر

ة  ي مثلت حصة الرأسمال   1181- 8711الفي   90حواىلي  األجنتر

ي  إذا من عمليات الخوصصة و   %
ما اقترصنا عىل المؤسسات الت 

مليون دينار فان هذه النسبة ترتفع  81تجاوز سعر التفويت فيها 

ي لرأسمال . و يحتل ا% 70حواىلي  إىل مرتبة الصدارة  األوروتر

كة % 34بحواىلي  تغالية  secil. عىل سبيل المثال حصلت شر الير

كة  تغالية عىل  umporعىل مصنع االسمنت بقابس  و شر الير

كة  االسبانية عىل اسمنت uniland اسمنت جبل الوسط  و شر

كة  االيطالية عىل االسمنت  colacemالنفيضة  كما حصلت شر
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كة الصناعي التو  كة المرافق eranax نسي و شر السويشية عىل شر

ي الصحراء. 
 
كات  أن إىلهنا  اإلشارةو تجدر   ف  األجنبيةهذه الشر

، بحرية تحويل كامل ارباحها  8791متع، بمقتض  قانون أفريل تت

اف رصيد العملة  ي مزيد استي  
 
و  األجنبيةاىل الخارج مما تسبب ف

 مزيد دفع قيمة الدينار نحو التدهور. 

لي   مكنت الخوصصة من فتح مجاالت جديدة لالستثمار و 

ادور و العالمي  الرأسمال أن المضاربة إال  المرتهن الطفيىلي  الكمير

ط إال االستثمار يقبال لن به  عير  الرب  ح من األدت   الحد ضمان بشر

ي تمثل  كلفة عىل الضغط
عناضها.   همأأحد  األجور اإلنتاج الت 

ي  اإلجراءاتالهيكىلي جملة من  اإلصالحلذلك تضمنت برامج 
الت 

الجبائية و  اإلعفاءاتالضغط عىل هذه الكلفة مثل  إىلتهدف 

ي قيمة العملة و عىل وجه 
 
منح االستثمار و التخفيض ف

ي القطاع العام.  األجور الخصوص الضغط المتواصل عىل 
 ف 

 مرجعية تشكل العام القطاع أجور أن النقد الدوىلي  يعتير صندوق

ي  صحيحة(.  هذا مقاربة الخاص )وه القطاع ألجور
 كل أنه يعت 

ي  األجور ارتفعت ما
ورة ارتفعت و إال العام القطاع ف   األجور بالرص 

ي 
ي  األجور عىل الضغط أردنا إذا قياسا، أي، .الخاص القطاع ف 

 ف 

 من بد ال المتدنية مستوياتها عىل المحافظة و الخاص القطاع

ي  األجور تجميد
تبق  محدودة  اآلليةهذه  أنإال   العام.  القطاع ف 

) من وجهة نظر الرأسمال العالمي و المؤسسات المالية العالمية( 

فمثل هذا التجميد قد يجابه باحتجاجات من طرف الموظفير  و 

ي القطاع العام كما 
وظيفة الدولة "كضامن   أنالمشتغلير  ف 

 إىل األجورا من الضغط عىل هذه " قد تمنعهاالجتماعي للسلم 

ي يرتضيها الرأسمال العالمي الالهث وراء الرب  ح 
الحدود الت 

ي التخلص من الدور  األمثل. لذلك فان الحل األقض
يكمن ف 

 التعديىلي للدولة عير خوصصة المؤسسات العمومية. 

وة   إذا  ي خلق الير
كانت الدولة عير المؤسسات العمومية تساهم ف 

تؤمن جزءا من الحاجيات للمواطنير  و موارد  و مواطن الشغل و 

ي عالقة 
مالية قارة للخزينة فإنها أيضا تلعب دورا تعديليا هاما ف 

ي تونس مثال يشغل القطاع العام 
بتحديد مستويات األجور.  ف 

شخص  101111)وظيفة عمومية و مؤسسات عمومية( حواىلي 

ي التشغيل ترتفع  أنأي 
وهو   % 11حدود  إىلمساهمة الدولة ف 

ي تحديد المستوى العام لألجور. من لما يؤهلها 
لعب دور رئيسي ف 

ي  األهدافهذا المنطلق فان احد 
الرئيسية للخوصصة يتمثل ف 

 األجور الدولة من دائرة التشغيل و بذلك يصبح تحديد  إزاحة

ي الحقيقة لمصالح 
 
المال و  رأسخاضعا تماما آللية السوق أي ف

الدولة و التقليص  إقالة أنإلضافة . هذا بااألقضمنطق الرب  ح 

من قدرتها التشغيلية سيعمق واقع البطالة و يخلق "جيشا 

 إىلالمال من تحويل البطالة  رأساحتياطيا" يتمكن من خالله 

 آلية للضغط المتواصل عىل األجور. 

ي تفكيك  أما 
 
الهدف الثالث لسياسات الخوصصة فيتمثل ف

دخل و تعميق ارتهانها الدولة و تجريدها من قدرتها عىل الت

بامالءات المؤسسات المالية العالمية. فقدرة الدولة عىل التدخل 

 أخرىمن ناحية و البقاء خارج دائرة التداين المجحف من ناحية 

نا سابقا فان  مرتبطة بقدرتها الذاتية عىل تجميع الموارد. وكما اشر

ي المؤسسات العمومية 
 
ة للتفويت ف احد االنعكاسات المباشر

ي حرمان الدولة من موارد ذاتية قارة و 
ما أخذنا بعير   إذا يتمثل ف 

ي وصفات  األخرى اإلجراءاتاالعتبار 
الهيكىلي  اإلصالحالواردة ف 

ي للمعاليم الديوانية الجب اإلعفاءاتمثل  ائية و التفكيك التدريحر

تراجع الموارد الذاتية للدولة و يجعلها  إىلفان ذلك سيؤدي 

هذا الوضع لن تجد الدولة من  أمامعاجزة عن مجابهة نفقاتها. 

ايدا  ي رضوخا مي  
ايد للتداين و هو ما يعت  حل سوى اللجوء المي  

يثقل  أخرىية المالءات المؤسسات المالية العالمية. من ناح

انية )خاصة مع تدهور قيمة العملة الوطنية و  التداين كاهل المير 

عىل الضغط عىل  ةانعكاساتها عىل خدمة الدين( و يجير الدول

تدهور هذه  إىلنفقاتها االقتصادية و االجتماعية مما يؤدي 

 أنخوصصتها. من هنا يمكن  أمامالخدمات و يفتح المجال 

العمومية ليست إال فاتحة لمسار  المنشآت خوصصة أننتبير  

خوصصة الخدمات االجتماعية و ربما خوصصة  إىلسينتىهي 

ي حد ذاتها. 
 الدولة ف 

 مالحظات ختامية .2

و القطاع العمومي ككل مما ال شك فيه أن المنشآت العمومية 

للفساد و سوء الترصف و التسلط  نتيجةيعيش أزمة خانقة 

وقراطي الذي يحكمه. هذه األزمة ، بما هي أيضا نتاج البير

ليست إال جزء من أزمة اقتصادية للخيارات السياسية السائدة،  

ات األزمةو اجتماعية شاملة.  ز  مؤشر ي األوضاع المالية  تير
ف 

ي تعيشها أغلب المنشآت العمومية الكارثية
ي  الت 

و لكن أيضا ف 

ير تردي الخدمات   سياسات الخوصة. الذي أصبح ذريعة لتير
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ي  
 
ي المنشآت العمومية قد يرفع ف

 
من المؤكد أن التفويت ف

ي نفس الوقت 
 
عىل  أرباح خاصة  إىلسيحولها أرباحها و لكنه ف

حساب الضغط عىل األجور و التقليص من مواطن الشغل و 

ي األسعار. 
 
فيع ف قد تؤدي الخوصصة إىل خدمات أكير جودة  الي 

ي نفس الوقت، و لكن
 
ي لمنطق ستخضعها لمنطق السوق أ ، ف

ائح واسعة و يجعلها خارج دوائر  الرب  ح األقض بشكل يحرم شر

ي الخوصصة شيئا سوى . االستهالك
ائح ال تعت  بالنسبة لهذه الشر

و ستتدهور  (la privatisation c’est la privation)الحرمان

 . من هذا المنطلق يجب التصدي لسياسات أوضاعها أكير

 الخوصصة  و لكن بأية رؤية ؟

 أنها ع العام  أو المؤسسات العمومية هي "ملك للدولة" أي القطا  

ي واقع األمر
 
" ذلك أن الدولة ليست إال ملك للطبقات الحاكمة" ف

ي تمارس من خاللها هذه الطبقات سلطتها. 
لذلك فان  األداة الت 

النقاش أو الرصاع  حول القطاع العام و الخوصصة، الذي بدأ 

 ، ي
ز من سبعينات القرن الماض  ي جزء منه ضاع  داخل يير

هو ف 

ادور الصناعي و  ي الحاكم. من جهة، يدفع الكمير
التحالف الطبق 

ي نحو الخوصصة حت  يفتح
مجاالت أوسع  لنفسه المرصف 

وقراطية ضعافإل لالستثمار و المضاربة و لكن أيضا و األهم   البير

ادورية ط الكمير  لرأسمالبا  )دون وسيط( المباشر  الرتباطل كشر

وقراطية، اإلدارية و  .العالمي  االحتكاري ي المقابل تتمسك البير
ف 

عن موقعها و حفاظا عىل قاعدتها  العام دفاعا النقابية، بالقطاع 

االجتماعية و حت  تواصل لعب دور الوسيط مع الرأسمال 

حت  و إن رفعت شعارات الدفاع عن الشغالير  و  . هذاالعالمي 

ائح المهمشة و ا ة. المرفق العام و مصالح الشر  لفقير

ادور الصناعي و  ي انحيازا  للكمير
إذا كان الدفاع عن الخوصصة يعت 

ي المطلق و بما 
ي  فان الدفاع عن القطاع العام، هكذا ف 

المرصف 

ي صف 
هو عليه اآلن و دون أية رؤية مغايرة يجعلنا موضوعيا ف 

وقراطية.   البير

لذلك فان التصدي لسياسات الخوصصة و الدفاع عن القطاع 

ي إطار رؤية  العام أو 
ل ف  شاملة المرفق العمومي يجب أن يتي  

تهدف إىل جعل المنشآت العمومية منشآت ذات جدوى و قادرة 

اكم الداخىلي بعيدا عن االرتهان بالرأسمال 
عىل دفع عملية الي 

. هذا  و  العالمي  قادرة عىل  تأمير  خدمات الئقة لعموم التونسيير 

وآليات تسيير علمية  ترصف طرق إىليتطلب إخضاعها 

ي  ديمقراطي 
 
 و ذلك عير ضمان المشاركة الفعلية للتونسيير  ف

اف عليها.  ها و اإلشر     تسيير

 

 

  

                                                             
ي  17/7قانون عدد :  1

 8717فيفري  8المؤرخ ف 
2 :   Salah Hamzaoui « Champ politique et 

syndicalisme en Tunisie » Annuaire de l'Afrique du 
Nord, tome XXXVIII, 1999, CNRS ÉDITIONS 

وع قانون المالية لسنة  3 حول  ، التقرير 1111: وزارة المالية، مشر
   .17المنشآت العمومية، ملحق 

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-
05/annexe_n_09_01_1.pdf 

كة التونسية للكهرباء و الغاز.  التقارير السنوية   : 4    الشر
w.steg.com.tn/fr/institutionnel/publicationhttps://ww

s.html  
        ، التقرير السنوية. الخطوط الجوية التونسية: 5 

http://www.bvmt.com.tn/fr/documents/67/18/list  
ي نفس العدد:  6

 الرحيىلي ف 
 راجع مقال حسير 

كة :  7 ، الشر ي
:  فسفاط قفصة، المجمع الكيميات  هذه المنشآت هي

كة التونسية لصناعات التكرير،  ولية، الشر التونسية لالنشطة البي 
كة التونسية للكهرباء و الغاز،  ول، الشر كة االتونسية لتوزي    ع البي  الشر
كة  وان، الوكالة التونسية للتبغ و الوقيد، الشر مصنع التبغ بالقير

كة عجير  الحلفاء و الورق، التونسية ل صناعة الحديد )الفوالذ(، شر
 ديوان الحبوب، ديوان الزيت. 

، دار « من يمتلك العالم» نعوم تشومسكي  :  8 ترجمة اسعد حسير 
  1183دمشق   –نينوي 

اتيجية و إعادة بناء و تنمية االقتصاد :  9 لجنة قيادة الدراسات اإلسي 
ي صلب البنك 

،  أحدثت ف  ،  إىل جانب 1183المركزي سنة التونسي
ي 
الحكومة و البنك المركزي تضم هذه اللجنة : السفير الفرنسي ف 

تونس، ممثل عن اإلدارة العامة للخزانة الفرنسية، ممثلير  عن االتحاد 
، ممثلير  عن المنظمة األوروبية ي ، ممثلير  عن   Euromedاألوروتر

وع  االورومتوسطي و ممثلير  عن المؤسسة الفكرية  FEMISEمشر
  IACEالدولية  

 10 :Rapport sur la dette   Ministère des Finances «
»  publique
-/sites/default/files/2020http://www.finances.gov.tn
  mai%202020.pdf-15-la%20dette-de-05/rapport 

 الجويىلي :  11
" لماذا يدفع صندوق النقد الدوىلي نحو  مصطق 

  ، 1189افريل  19موقع نواة،  التخفيض من قيمة الدينار"
" مستحقات و مديونية المنشات العمومية تجاه  وزارة المالية:  12

 1111الدولة"  جوان 
 .http://www.finances.gov.tn/fr/node/2180   

https://www.steg.com.tn/fr/institutionnel/publications.html
https://www.steg.com.tn/fr/institutionnel/publications.html
http://www.bvmt.com.tn/fr/documents/67/18/list
http://www.bvmt.com.tn/fr/documents/67/18/list
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-05/rapport-de-la%20dette-15-mai%202020.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-05/rapport-de-la%20dette-15-mai%202020.pdf
http://www.finances.gov.tn/fr/node/2180
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اوالمجمع الكيميائي التونسي نموذجالمؤسسات العمومية والتشغيل:  شركة فسف اط قفصة  

 

ة المطالب كلما  اشتدت أزمة المالية العمومية، و ارتفعت وتير

الشعبية بالشغل  والصحة والتعليم وتحسير  الخدمات العامة، 

وي    ج  إال وطفحت للسطح أوضاع المؤسسات العمومية و الي 

ي انخرام التوازنات المالية 
 
ي تتسبب ف

لكون أوضاعها هي الت 

الحفاظ عىل  العمومية من جهة، أو أن الدولة ليس من مصلحتها 

ي القطاعات التنافسية 
 
القطاع العام وخاصة الناشط ف

ي إطار برنامج مافيوزي مدعوما بخيارات 
 
والخدماتية. كل ذلك ف

المؤسسات المالية المانحة للقروض و خاصة صندوق النقد 

، يسع إىل بيع ما تبق  بعد أن فرط نظام  الدوىلي والبنك العالمي

ي جل ما تملك الدولة 
 
سواء لمافيات العائلة الحاكمة أو بن عىلي ف

ي تحويل مرابيحها بالعملة 
ي ال تتوات  ف 

كات األجنبية الت  للشر

الصعبة إىل بلدها األم مهما كان وضع البالد صعبا مثل األوضاع 

ي هذا التصور عىل أن مؤسسات 
ي نعيشها اليوم. كما ينبت 

الت 

صلة القطاع العام لو بيعت ستوفر ماال للمنظومة الحاكمة لموا

ي إطار اقتسام كعكة الحكم بير  أحزاب ال رابطة بينها إال 
إهداره ف 

المصالح الحزبية و الشخصية أو لخدمة أجندات خارجية 

 مافيوزية أو ظالمية. 

ي تواجه مؤسسات و منشآت القطاع 
وأمام كل هذه التحديات الت 

، فهل أن هذه  ي القطاع التنافسي
كات العاملة ف  العام وخاصة الشر

المؤسسات بطبيعتها مفلسة ألنها ملك عمومي كما يروج عرابة 

ي عمقها مرتبطة بغياب الحوكمة 
السلطة؟ أم أن المعركة ف 

ية والم ادية لهذه المؤسسات؟ و والترصف المحكم للموارد البشر

بالتاىلي كيف يمكن أن نحمي مؤسسات القطاع العام، ونجعلها 

ي نفس الوقت مؤسسات رابحة و تدر عىل الدولة موارد مالية 
ف 

ي مجال التنشيط االقتصادي والتنمية 
هامة،  تقوم بدورها ف 

ي السلطة فقط. وسنخصص 
الفعلية، ال بقرة حلوب لمن هم ف 

كة ي تقوم  هذا المقال ألهم شر
ي البالد و الت 

باستغالل وتحويل ف 

ي بها  -الفسفاط –وطنية  أهم ثروة طبيعية
كة فسفاط ونعت  " شر

  قفصة

 

 

 

 

 

 الرحيىل  
ن  حسي 

1.   
 الفسفاط ... ارث وطنن

، حراك الحوض المنجمي  وة، الحوض المنجمي الفسفاط، الير

، كلها عناوين تؤدي إىل نفس السؤال: لماذا تتواصل  1111

، و لماذا يتواصل نفس أسلوب التعامل  مأساة الحوض المنجمي

، و لماذا ال  معه من طرف الجميع مثلما تعامل معه نظام بن عىلي

يطرح موضوع التنمية بالحوض المنجمي إال عندما تتعطل 

وة الفسفاطية . أم اتفق الجميع أي   ماكينة اإلنتاج و مصدر الير

ي تونس منذ
ي تعاقبت عىل السلطة ف 

 8701 كل الحكومات الت 

إىل اآلن، عىل اعتبار الحوض المنجمي بقرة حلوب مطالبة 

وة و عدم المطالبة بجزء منها، وكل مطالبة بتحقيق  بإعطاء الير

ها  ار باالقتصاد وبغير ي خانة تعطيل اإلنتاج واإلض 
التنمية، تدرج ف 

ي أصبحت الشعارات األساسية لكل 
من النعوت والشعارات الت 

ي الفسفاط لتونس، و ماذا الحكومات و إعالمها.   ول
كن ماذا يعت 

كة فسفاط قفصة للحوض المنجمي  و للبالد  ككل؟ ي شر
 تعت 

ي تونس تاري    خ بأكمله، حيث تم اكتشافه ألول مرة 
الفسفاط ف 

بمنطقة الثالجة بالمتلوي. ثم تواصلت األبحاث  8114سنة 

واالستكشافات من طرف المستعمر ليقع اكتشاف الفسفاط 

، 8110ج بمناطق الحوض المنجمي سنة القابل لالستخرا 

ي استخراجه و نقله إىل ف
كة متخصصة ف  تأسست تبعا لذلك شر

كة صفاقس 8179الموات   للتصدير سنة   قفصة".  -سميت " شر

منذ ذلك التاري    خ إىل اليوم، و الحوض المجمي يضخ آالف 

عاما، مما يجعلنا نؤكد  848األطنان من الفسفاط و لمدة تتجاوز

، بل صانعا لتاري    خ فاط لم يكن مجرد ثروة فقطعىل أن الفس

كة هذا البلد ألكير من قرن من الزمن ، وهو ما يجعل من شر

 فسفاط قفصة إرثا وطنيا جامعا لكل البالد، حيث أن آثار 

ي لم تشمل 
الفسفاط التنموية واالقتصادية واالجتماعية الت 
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ي تستغل 
ي مدن تونس الت 

 
مناطق االستغالل، قد شملت باف

ي مجاالت الفالحة و الصناعة و الخدمات الفس
 
فاط  ومشتقاته ف

  و التصدير و التحويل. 

، تقرر  فصل االستغالل عن النقل لمادة 8714خالل سنة 

كة الوطنية  كة فسفاط قفصة والشر الفسفاط، فتكونت شر

للسكك الحديدية، تتكفل األوىل باستخراج الفسفاط ومعالجته، 

ي النقل الحد
 
يدي  للبضائع واألشخاص بشكل و تختص الثانية ف

عام و نقل الفسفاط بشكل خاص. و بمرور الزمن، تطور 

كة فسفاط قفصة ليصل  استخراج الفسفاط وتطورت معه شر

مليون دينار، مما يمثل األهمية  111رأس مالها إىل مستوى 

العالية عىل الفسفاط و مردود يته المحورية لنشاط استخراج 

ي بشكل مبا
شر من خالل العملة الصعبة وبشكل االقتصاد الوطت 

غير مباشر من خالل تحريكه وتنشيطه لعدد من القطاعات مثل 

قطاع النقل و القطاع الفالجي ) األسمدة ( و نشاط التصدير 

 .  بالموات  

كة الدولة؟  .0 كة  فسفاط  قفصة ...الشر  شر

كة فسفاط قفصة بتسمياتها المتعددة، كانت  منذ تأسيس شر

، إن لم نقل أنها   المشغل الوحيدة بمنطقة الحوض المنجمي

كانت تؤمن الشغل لمئات من العمال من مناطق متعددة من 

، إضافة  ي
ف  ي والجنوب الشر رت والشمال الغرتر

البالد  و خاصة بي  

أن أحياء إىل األشقاء من الجزائر  و المغرب وليبيا حت  

"الطرابلسية " و"السوافة " و"المروك" الزالت شاهدة  عىل هذا 

 .  التنوع إىل اآلن بمناطق الحوض المنجمي

كة  ي لشر ي و الذي وصل إىل حد البعد المغارتر
إن هذا البعد الوطت 

كة  فسفاط قفصة، يعير بشكل واضح عىل أهمية هذه الشر

ي فحسب، ب
ل عىل ومحورية دورها ال عىل المستوى الوطت 

ي مما خلق واقعا متعددا ومتنوعا ومتداخال  المستوى المغارتر

بمناطق الحوض المنجمي و جعل أهاىلي المنطقة ينظرون إىل 

وة وطنية لها أبعاد إقليمية، سهلت  وة الفسفاطية كير الير

ي كل من ليبيا و 
ي ف   شعبنا العرتر

التواصل وعالقات المصاهرة بير 

 الجزائر و المغرب. 

كة فسفاط قفصة، إضافة إىل دورها االقتصادي   كما كانت شر

كمشغل وحيد، تلعب دورا اجتماعيا محوريا، حيث كانت توفر 

وإىل حدود بداية الثمانينات الخدمات العامة من ماء صالح 

اب و كهرباء وأطباء الصحة و فضاءات للبيع توفر  للشر

، إضافة إىل  احتياجات العمال  بكامل مناطق الحوض المنجمي

ي إىل حدود مدينة صفاقس، دون أن ننس تامير  ا
لنقل المجات 

ي رعاية الجمعيات وخاصة الرياضية و رعاية  
 
مساهمتها الفعلية ف

فرق المصائف والجوالت والكشافة، واألنشطة الشبابية 

والثقافية بشكل عام من خالل دعمها ورعايتها لقاعات السينما 

بوية ودعمها للعروض المشحية. كما كانت ترع المؤسس ات الي 

ي معاليم الدراسة واإلقامة لتالميذ العمال بهدف 
 
و تساهم ف

ي إطار تصور شامل للدور االجتماعي 
 
دفعهم للعلم والمعرفة ف

ي لعبت فعال دور الدولة بمناطق الحوض 
كة الدولة الت  لهذه الشر

المنجمي طيلة العقود الماضية. مما عمم شعور لدى كل 

ي الحوض المنحمي أن 
هي الدولة و أن  الكبانية "" متساكت 

 " الكبانية". الدولة هي 

كة فسفاط   بشكل جىلي أن شر
وبناء عىل ما تقدم ذكره، يتبير 

كة بل تحولت إىل قفصة بالحوض  المنجم  ليست مجرد شر

دولة داخل الدولة سواء من خالل دورها االقتصادي الرئيس   

كمشغل وحيد، أو من خالل حلولها مكان الدولة بكل 

 .ت الخدماتيةالمجاال

كة عن دورها ... الفراغ و التهميش:  .1  تخىل  الشر

يالية  ي إطار برنامج اإلصالح الهيكىلي الذي فرضته الدوائر االمير
ف 

ي المتهاوي آن  ي صندوق النقد الدوىلي عىل النظام البورقيتر
ممثل ف 

كة فسفاط  8711ذاك، فرضت السلطة ومنذ  برنامج هيكلة شر

التقاعد المبكر والذي افرز قفصة من خالل إحداث برنامج 

ة خمس سنوات،  0111تشي    ح حواىلي  ي في 
كة ف  عامل من الشر

كة نهائيا عن دورها  وأغلق باب االنتداب رسميا وتخلت الشر

ي حوض قائم عىل استخراج الفسفاط ألكير من قرن 
التشغيىلي ف 

ات هيكلية وجذرية عىل طرق  من الزمن. كما أدخلت تغيير

ي تحولت 
من استخراج الفسفاط من المناجم االستغالل الت 

ة من العمال وبطرق  ي كانت تتطلب إعداد كبير
الجوفية الت 

 ، ي
ي أو الباطت 

تقليدية، نظرا للظروف الخاصة لالستغالل الجوف 

ي مقاطع مكشوفة وباستعمال 
إىل طريقة استخراج سطحية ف 

ات متطورة وضخمة، مما قلص فعليا الحاجة  تقنيات وتجهير 
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ي يد عاملة متخصصة وقليلة لليد العاملة الت
 
قليدية وحرصها ف

 العدد. 

ة عىل الجانب  نامج الهيكىلي تداعيات كبير كما كان لهذا الير

االجتماعي والتنموي بشكل عام عىل مناطق الحوض المنجمي 

المهمشة أصال من خالل غياب شبه كىلي للدولة. فتخلت طبقا 

كة فسفاط قفصة ع ن كل لتوصيات برنامج اإلصالح الهيكىلي شر

ي مجال التشغيل والخدمات العامة و 
 
األدوار والمهام و خاصة ف

الدعم والرعاية الصحية  االجتماعية حت  لعمالها أو متقاعديها 

ي الداموس. 
 
ي العمل ف

 
 الذين افنوا العمر ف

كة فسفاط قفصة من كل أدوارها  كان لهذا االنسحاب الكامل لشر

ا بالمنطقة زاده غياب االجتماعية والتنموية، أن افرز فراغا رهيب

ي الخدمات العامة وتدهور شبه كامل للبت  التحتية 
الدولة وتدت 

ائح و المستويات وخاصة  ي صفوف كل الشر
ي البطالة ف 

وتفسر

لدى الشباب سوء وبؤسا، وتحولت مناطق الحوض المنجمي 

بداية سنوات التسعينات إىل مواقع للمتقاعدين المشحير  من 

لير  يعيشون عالة عىل أوليائهم المناجم و كتل من المعط

ي للعالج 
يتقاسمون معهم أجور ضعيفة أو جرايات تقاعد ال تكق 

لمتقاعدين أنهكتهم األمراض المهنية  و التلوث والماء الغير 

اب و انسداد األفق . وتحولت المنطقة ككل إىل مجرد  صالح للشر

حوض الستغالل الفسفاط و معالجته و إخراجه مع عائداته 

كة  لمناطق أخرى، مع تركير  منظومة فاسدة حول هذه الشر

 لتتحول اىل بقرة حلوب. 

وة إىل نقمة من خالل استغالل مفرط للماء لغسل  وتحولت الير

سنويا، إي  4مليون م 10الفسفاط، والذي يصل إىل حواىلي 

اب لكامل  حواىلي أرب  ع مرات الكمية المخصصة للماء الصالح للشر

ننس ما تفرزه مغاسل الفسفاط  سكان والية قفصة، هذا دون أن

ي  4مليون م 81من مياه ملوثة تقدر سنويا بحواىلي 
ترصف ف 

بة. كما يتسبب استخراج  المحيط الطبيعي وتلوث المياه و الي 

ي تلوث للهواء وتراكم أكوام من النفايات 
الفسفاط ومعالجته ف 

الفسفاطية بالمناطق السكنية واألحياء مما جعلها مصدرا 

تلوث، وتدهور للمناظر الجمالية العامة وتحويل متواصال لل

الجبال إىل أكوام من الحجارة والحض  واألتربة، مما عمق 

مظاهر التصحر واالنجراف وتحولت مجاري المياه عن مواقعها 

ة بالمناطق السكنية،  ي الفيضانات الكبير
 
األصلية مما تسبب ف

ارا الذي خلفت أض   1117ولعل آخرها فيضانات الرديف سنة 

ية و مادية الزالت إىل اآلن ظاهرة للعيان.   بشر

ات السلبية،  وأمام تطور عائدات  لكن ورغم كل هذه التأثير

ي وصلت سنة 
ة والت   1811إىل حدود  1181الفسفاط المباشر

ي معالجة 
 
مليون دينار، فان منظومة بن عىلي لم تفكر حت  ف

 التلوث أو تحسير  ابسط خدمات الصحة والتعليم أو تعبيد 

، إىل درجة أن الذي  طريق بالمناطق العمرانية بالحوض المنجمي

يزور هذه المناطق ال يتصور أنها تضخ كل هذه المليارات لخزينة 

الدولة سنويا. لمزيد إحكام استغالل موارد الفسفاط، قام بن عىلي 

ي  8773سنة 
كة فسفاط قفصة و المجمع الكيميات  بضم شر

كة واحدة لها رئيس  ي شر
مدير عام واحد ليطبق التونسي ف 

ة.  وة مباشر  تعليمات النهب  واالستيالء عىل الير

كة فسفاط قفصة  ولكن كيف تطورت القدرة التشغيلية للشر

ة ؟ وما هي تداعيات  ي خالل كل هذه الفي 
والمجمع الكيميات 

ي 
ي حصلت خالل سنت 

 1184و 1181االنتدابات العشوائية الت 

ويكا تحت يافطة العفو ا يعي العام؟إبان حكم الي   لتشر

2.   
كة فسفاط قفصة والمجمع الكيميان   :التشغيل بشر

كة فسفاط قفصة .2.1  :التشغيل بشر

،  1111لقد مثلت أحداث الحوض المنجمي بالرديف  سنة 

ي المدن الحوض ردة الفعل الطبيعية 
ي شعان ما اتسعت لباف 

والت 

عىل تراكم  التهميش والفقر والبطالة الذي اتسعت دائرتها 

ائح والمستويات التعليمية. ولقد ارتبط ذلك لتشمل كل ا لشر

كة فسفاط قفصة منذ  و غياب  8711بغياب تام لالنتدابات بشر

ي شامل للخدمات العامة وللبت  
الدولة المتواصل والذي افرز تدت 

وير والفساد  ورية.  ولي   كان الي   التحتية ومرافق الحياة الرص 

ي شابت مناظرة النتداب عمال بشر 
كة فسفاط والرشاوى الت 

ت  قفصة السبب المباشر لهذه األحداث، فإنها شعان ما عير

بعمق عن أن أسباب اقتصادية واجتماعية وتنموية وأن 

لت  ات ضخمة ومتواصلة اخي   ي مسير
ي رفعت ف 

الشعارات الت 

 مأساة الحوض المنجمي برمته ، ولخصت مطالبه الملحة. 
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كة بالرجوع إىل المعطيات المتعلقة بالتشغيل وتطور  أعوان شر

فسفاط قفصة منذ الثمانينات/ فانه يمكننا القول أن  عدد 

. وال يمكن  81األعوان تراجع  خالل  سنوات بحواىلي الثلثير 

ي 
كة قبل معرفة المهام واألنشطة الت  تقديم تطور عدد أعوان الشر

ي مجال استغالل الفسفاط. 
 
كة فسفاط قفصة ف  تقوم بها شر

كة فسفاط قفصة حول  استخراج الفسفاط  يتمحور نشاط شر

من المقاطع السطحية، نقل الفسفاط بواسطة الشاحنات أو 

االبسطة المتحركة من المقاطع إىل المغاسل و غسل الفسفاط 

وتثمينه إلنتاج الفسفاط التجاري القابل للتحويل بمصانع 

كة ف ي أو التصدير للخارج. و تقوم شر
سفاط المجمع الكيميات 

ي الحوض المنجمي من خالل: 
 
إقليم المتلوي  قفصة بأنشطتها ف

  مإقلي، إقليم المظيلة، الدور  إقليم المتلوي كاف، كاف الشفاير 

مناجم  1إقليم الرديف.  وتحتوي األقاليم عىلي و أم العرائس 

 للفسفاط. مغسلة  88و  سطحية

كة فسفا ط وأمام هذه األنشطة المتعددة، فان عدد األعوان بشر

ي مرتبط ال فقط باتساع وتطور حجم االستغالل، بل 
قفصة بق 

ي الذي يتطلب 
تأثر كذلك بالتحول الجذري من االستغالل الجوف 

ة ووسائل إنتاج تقليدية، إىل االستغالل السطحي  يد عاملة كبير

ات عمالقة ويد عاملة متخصصة و لكنها  الذي يتطلب تجهير 

كة  فسفاط قفصة من اقل عددا. لذلك تراجع عدد أعوان شر

 ، 1181عون سنة  3171إىل حواىلي  8711عون سنة  83111

ي 
ي الجهة منذ بداية اإلصالحمما تسبب ف 

 ارتفاع مهول للبطالة ف 

ي قفصة   8711الهيكىلي سنة 
إىل اآلن، حيث تعد نسبة البطالة ف 

بالمائة بمنطقة  31بالمائة، وبحواىلي  19األرفع وطنيا بحواىلي 

بالمائة بالنسبة لحامىلي الشهائد  31الحوض المنجمي و 

ي  83إال أنه بعد  الجامعية. 
ي وخاصة سنت 

،  1184و  1181جانق 

ات اإلنتاج، إال أن اإلحصائيات المبينة  ورغم تراجع كل مؤشر

كة، إن لم نقل انه  بالجدول التاىلي تثبت ارتفاع عدد األعوان بالشر

ي اإلنتاج
اجة أو بالح تضاعف بدون أسباب مرتبطة بالزيادة ف 

كة.   الحقيقية للشر

، يتبير   أن التشغيل  ي
انطالقا من هذا الجدول و السم البيات 

كة فسفاط قفصة  قد شهد تراجعات بالجملة منذ أواسط  بشر

كة 1181الثمانينات إىل حدود  ، حيث انخفض عدد أعوان الشر

، ليستقر  1111سنة  0313إىل حدود  8711ألف سنة  83من 

ي حدود 
 
كة   . 1181سنة  3171ف كما وجب التأكيد عىل أن الشر

و  أعوان تسيير و  اعوان تنفيذ  تشغل ثالث أنواع من العملة: 

ي أدخلت عىل أساليب و إطارات.  
نظرا للتحوالت الهيكلية الت 

االستغالل وتطور المكننة المستعملة، نالحظ أن عدد أعوان 

، مما يؤكد 0111عون من جملة حواىلي  911التنفيذ ال يمثل إىل 

كة لإلطارات واليد العاملة المتخصصة أصبحت ان  حاجة الشر

 هي القاعدة. 

 

، وانطالقا من تصاعد المطالب بالتشغيل  1188ولكن ومنذ 

كة باعتبارها المشغل الوحيد بالمنطقة ككل، فان عدد  بالشر

إىل  1184ليصل سنة  1188سنة  0011أعوان، تطور إىل حدود 

كة ما بير  عون، أي أن عدد العمال  9471حواىلي   1181بالشر

ي اإلنتاج إىل حواىلي  1184و
قد تضاعف تقريبا، مع تراجع حاد ف 

النصف.كما أن عدد أعوان التنفيذ الذين لم يتجاوز عددهم سنة 

إىل حواىلي  1184عون، وصل عددهم سنة  911حواىلي  1181

 مرات.  0أي تضاعف  4308

بق مع فهل أن هذا االرتفاع المهول لعدد أعوان التنفيذ متطا

كة؟ طبعا ال.  ، ولكن عندما تتحول الدولة إىل غنيمةنشاط الشر
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كات القطاع العام تتحول إىل بقرة حلوب تدمج بها آالف  فان شر

يعي العام حت  ولو كان ذلك عىل حساب  المتمتعير  بالعفو التشر

ى كة وإنتاجيتها وتوازناتها المالية الكير .  كما تراجع مردودية الشر

عليا والمتوسطة، رغم أن هذا الصنف من عدد اإلطارات ال

كة. ولكن ليس لنا  األعوان هم المحرك األساسي للعمل بالشر

 بالعفو العام من أصحاب الكفاءات، وبالتاىلي فالمهم 
متمتعير 

ي مستقبل 
 
ي السلطة قبل التفكير ف

 
حل مشكلة أتباع من هم ف

كة فسفاط قفصة.  كة الوطن مثل شر  الشر

:  بدا عدد  1180لكن و منذ  ي تراجع وذلك لسببير 
 
كة ف أعوان الشر

غلق باب االنتداب بالمؤسسات العمومية تطبيقا لإلمالءات 

ي السلطة 
 
صندوق النقد الدوىلي كما لم يعد من أتباع من هم ف

اجع مرتبط بموجات التقاعد  معطال عن العمل.  كما أن هذا الي 

ي 
ي خالل سنت 

بدون القيام  1181و 1189االختياري و القانوت 

ي التقاعد سنويا. مما سيؤثر عىل المدى بت
عويض من خرجوا ف 

ي دخلت مرحلة 
كة الت  المتوسط عىل القدرة اإلنتاجية للشر

اف  ية وطاقاتها، إضافة إىل استي   اف لمواردها البشر استي  

ي تعمقت بفعل االنتدابات الزبونية من طرف 
لمواردها المالية الت 

ي 
ويكا من ناحية، وتراجع حاد ف  ي حكومة الي 

اإلنتاج، وبالتاىلي ف 

 رقم المعامالت من ناحية اخرى. 

كة فسفاط قفصة  .2.0 كات أخرى صلب شر  شر

ي بالرديف، والمتصاص  1111منذ  تاري    خ أحداث الحوض المنحر

ي كان نظام بن 
ي إطار سياسة المسكنات الت 

غضب السكان، وف 

 عىلي ينتهجها، تم إحداث: 

كات البيئة سنة   - ،  1117شر وهي عبارة بمدن الحوض المنجمي

كات وهمية بدون مهام أو أهداف أو هيكلة، تقدم أجور  عن شر

كات حاليا  لعمال ليس لهم عمل. وصل عدد عمال هذه الشر

 ألف عون 88حواىلي 

كة  - المنجمية لنقل الفسفاط، وال نعلم لماذا أحدثت هذه الشر

كة فسفاط  كة رغم كونها تستغل معدات ووسائل نقل شر الشر

كة حواىلي قفصة.  تشغل هذه ا
عون بكامل مدن  8911لشر

   .الحوض المنجمي 

كات  كات هي شر كة فسفاط قفصة، وأجورهذه الشر  داخل شر

كة األم انية الشر كة  .عمالها من مير  وبالتاىلي فان عدد أعوان شر

ي بداخلها يقدر بحواىلي 
كات الت  ،   81011فسفاط قفصة والشر

. فهل  1117مرات منذ  4،1أي أن عدد العمال تضاعف حواىلي 

 ؟ 1117تضاعف اإلنتاج أرب  ع مرات منذ 

 

  التونس    .2.1
 المجمع الكيميان 

يرجع تاري    خ إحداث أول مؤسسة صناعية لتثمير  الفسفاط 

كة  8701التجاري إىل سنة   SIAPEمن خالل دخول شر

ي التونسي سنة 
من  8791بصفاقس، وأحدث المجمع الكيميات 

ثم تتالت الوحدات الصناعية المتعلقة  . ICMخالل انجاز 

وحدات موزعة  81بتحويل الفسفاط التجاري ليصل عددها إىل 

ة و المظيلة. عىل أر   بعة مناطق بكل من قابس وصفاقس والصخير

من خالل هذه الوحدات أصبحت تونس تحتل المرتبة الثانية 

ي تحويل الفسفاط من خالل تثمير  
بالمائة من  10عالميا ف 

 . ي
 إنتاجها الوطت 

ي 
: الحامض الفسفوري،  ثالتر ي التونسي

ينتج المجمع الكيميات 

ات  الفسفاط الرفيع ) المرتبة االوىل ي امونيي 
عالميا (، ثات 

ي الفسفاط الكلسي DAPالفسفاط
، االمونيي  الفالجي و DCP، ثات 

ات ويصدر المجمع منتوجاته إىل أكير من  ي  01االمونيي 
دولة ف 

كة فسفاط قفصة العالم .  ي وشر
ونظرا الن المجمع الكيميات 

كة ولهما نفس الرئيس المدير العام، فان ما  يمثالن نفس الشر

 نسبة
 التاطير

 الجملة
أعوان 

 تنفيذ

أعوان 

 تسيير

إطارات 

 متوسطة

إطارات 

 عليا

 

0.41 0272 055 9870 958 058 5557 

0.4. 0597 220 9270 507 275 5550 

0.42 2707 855 9979 509 275 5505 

0741 0077 0700 9528 570 299 5500 

0.4. .217 027. 77.1 71. .22 7107 

14. 2211 2..0 27.1 711 211 7102 

141 2127 9572 9505 570 989 710. 

1427 7775 9557 9577 579 928 5500 

1470 7700 5005 9527 509 958 5507 

241 7955 5085 5705 559 580 5508 

241. 7507 5097 5895 070 520 5507 
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ي عىل مستوى التشغيل     حصل لألو
ىل حصل للمجمع الكيميات 

 والترصف. 

  التونس    .2.0
 
ية بالمجمع الكيميان  الموارد البشر

ي التونسي من 
عون  3340تطور عدد أعوان المجمع الكيميات 

ليصل سنة  1188عون سنة  1711إىل حدود  1181سنة 

وبالتاىلي نالحظ هذا التطور الكبير   عون.  9341إىل حواىلي  1184

ة زمنية محددة ولكنها مرتبطة ال بالزيادة ي في 
 
ي  لعدد األعوان ف

 
ف

ي األرباح وخسارة  اإلنتاج والرب  ح
 
ي اإلنتاج وتراجع ف

 
ي تراجع ف

 
بل ف

يوضح الجدول التاىلي بشكل كامل تطور  و  لألسواق العالمية. 

ي التو 
كة المجمع الكيميات  ية بشر . الموارد البشر ولكن وجب  نسي

و  1181التأكيد عىل أن هذا العدد الذي تضاعف تقريبا ما بير  

ي إطار ما يسم  3111، قد  أضيف إليه حواىلي  1180
 
عون ف

كات البيئة بقابس. وبالتاىلي فان عدد األعوان الذين يتقاضون  شر

ي التونسي يقدر بحواىلي 
انية المجمع الكيميات   88أجورهم من مير 

 ألف عون

 نسبة التأطير الجملة أعوان إطارات 

0202 972 6514 6641 03.2 

0200 644 4624 4294 4295 

0200 644 4144 4242 12.1 

020. 641 7444 764. 12.1 

0202 424 4177 4264 1245 

0202 45. 457. 4624 622 

0200 96. 1277 4991 422 

0202 914 1277 4997 4221 

0202 949 1414 1.19 4261 

 

كات البيئة قد وهو  ي أن عدد األعوان و باحتساب شر
ما يعت 

. و بالتاىلي فان   1180و  1181تضاعف مرتان ونصف ما بير  

كتلة األجور بالمجمع و باحتساب الزيادات فيها قد تضاعفت 

ثالث مرات. فهل تضاعف اإلنتاج بهذا القدر حت  يمكن 

ي ق
طاع المحافظة عىل التوازنات المالية للمجمع الذي يعمل ف 

س عىل المستوى الدوىلي 
 ؟تنافسي شر

يعود أساسا لنفس  1181تراجع عدد االعوان بداية من سنة 

كة فسفاط قفصة. باعتبار  ي تم ذكرها سابقا حول شر
األسباب الت 

كتير  قد مورست عليها نفس السياسات المافيوزية  أن الشر

اف مقدراتهما، كل ذلك إلعدادهما  الممنهجة لتخريبهما واستي  

اتيجيير  من قطر وتركيا 
كاء االسي  للخصخصة، خاصة وان الشر

 جازين لالنقضاض عىل هذه الغنائم. 

 خالصة   .2.1

كة فسفاط قفصة والمجمع   وانطالقا مما سبق ذكره، فان شر

كة واحدة منذ  ي التونسي باعتبارهما شر
،قد وصل 8773الكيميات 

أي أن ألف حاليا،  17عدد أعوانها بشكل مباشر أو غير مباشر إىل 

، وهو ما جعل  1180و 1181مرات ما بير   3العدد قد تضاعف 

مليون دينار مع  011تصل إىل  1189 كتلة األجور الجملية لسنة

كة.  تراجع حاد لإلنتاج وتواصل خسارة أسواق عالمية هامة للشر

ي 
 
ي تاريخها ف

 
، وألول مرة ف ي

كما دخلت البالد وفق هذا التمسر

اد الفسفاط التجار  ي من الجزائر، ليضمن المجمع مرحلة استير

ي الستمرار مسارات انتاجه.  اتيحر ي التونسي احتياطي اسي 
الكيمات 

ي فتح األسواق العالمية للمواد 
وع ف  وهو المدخل األول للشر

ي بيع ثروة الفسفاط 
ي المرحلة القادمة ف 

الفسفاطية لنمر ف 

ي لها و لدولها مدافعير  عن 
كات الت  كات العالمية أو الشر للشر

ي هذا الوطن المستباح. مصال
فهل يمكن أن نتصور  حها ف 

كة عىل هذا النحو؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ و   استدامة الشر

وة الوطنية ي والير
 ؟كيف يمكننا أن نحمي هذا اإلرث الوطت 

 من يتحمل المسؤولية .2

، تم التعامل مع الحوض المنجمي كبقرة  منذ االستعمار المباشر

خدمات وبت  تحتية ورفاه  حلوب، يستغل فسفاطها دون تقديم

وة الطبيعية. وتواصل نفس  اجتماعي يتناسب مع طبيعة الير

ي من طرف النظام سواء نظام بورقيبة أو بن عىلي 
التمسر

 83باعتبارهما يمثالن نفس الخط و نفس التصور.  لكن بعد 

ي المقاربة، وأن 
ي ، حلم أهاىلي الحوض المنجمي بتغير ف 

جانق 

ي افرزها "ا
لصندوق" ستكون عادلة ومنصفة الحكومات الت 

ولكن التاري    خ والممارسة الفعلية لهذه  الفسفاط.  الهاىلي 

كة فسفاط  الحكومات كانت اخطر، من خالل استغالل شر

ي التونسي لتشغيل أتباعها وزبانيتها 
قفصة والمجمع الكيميات 

ي سياسة 
ي إطار سيناريو كبير تجسد ف 

ي فلكها ف 
والسابحير  ف 

والهروب إىل األمام مما عمق األزمة وانعدام اإلغراق باالنتدابات 

 الثقة بير  سكان الحوض المنجمي  والسلطة. 
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ي من خالل تركير  منظومة  83انعدام الثقة يرجع إىل ما قبل 
جانق 

ائها، إضافة إىل  من الفساد والرشوة والزبونية وبيع المواقع  وشر

الدور القذر الذي لعبته بعض هياكل االتحاد العام التونسي 

ة  ، خالل في  للشغل عىل المستوى المركزي والجهوي والمحىلي

كة   .  نظام بورقيبة وخاصة زمن بن عىلي  ، فال يمكن لشر بالتاىلي

ك  دفعت للعب دور الدولة لعقود أن تتخىل عن دورها و تي 

كة فسفاط  ي لما يحصل لشر
الفراغ . ذلك هو التوصيف الحقيق 

ي  التونسي 
فالمشكل إذن هيكىلي  قفصة والمجمع الكيميات 

أن  ومتعدد األبعاد وليس فقط مرتبط بالتشغيل. فكيف يمكننا

الدولة، ونحمي ثروة وطنية  –نحمي هذه المؤسسة العمومية 

 مثلت والزالت تاري    خ وطن؟

 كيف نحم  هذه المنشآت ؟ .2

ي إطار نمط تنموي جديد، تتحمل 
كتان إال ف  ال يمكن حماية الشر

ي ت
نمية المناطق المنجمية  ومناطق فيه الدولة مسؤوليتها ف 

تحويل الفسفاط بشكل عام وهو ما يتطلب إجابة سياسية عىل 

سؤال محوري: ماذا نريد من المؤسسات والمنشآت العمومية 

ي القطاعات التنافسية؟ وحت  تبق  المؤسسات 
العاملة خاصة ف 

انية الدولة وجب:   منتجة و تضخ مرابيح لمير 

  ي مجال
كات إنتاجية اقتصادية ف  التعامل معها عىل أساس شر

 ،  تنافسي

  عاما  11ال تقوم بالدور االجتماعي للدولة مثلما تقوم به منذ

كة فسفاط قفصة   شر

  رسم سياسة تشغيلية مطابقة مع اإلنتاج والكلفة والقدرىة

 التنافسية

  تمكينها من منظومة تسيير مستقلة وميشة تجعلها قادرة عىل

 منافسة القطاع الخاص

 

 

 

 

 

 

 

   عدم توظيفها ومواردها لصالح من يحكم بمنطق الغنيمة كما

 كان والزال معموال به إىل اآلن

  وة ي مستوى طبيعة الير
 
العمل عىل جعل مناطق اإلنتاج ف

المستغلة من حيث البت  التحتية والخدمات والرفاه االجتماعي 

از  كة ويجنبها منطق االبي    مما يسهل نشاط الشر

  ي التنمية العادلة خاصة
 
التوظيف الرشيد لموارد الفسفاط ف

 بمناطق الحوض المنجمي 

  بشكل يقوي الحاضنة بناء الثقة بير  السلطة والسكان

كة  االجتماعية للشر

  ي الترصف
 
تركير  منظومة متكاملة للحوكمة والشفافية ف

والتسيير والتشغيل بشكل يجعل الكل له نفس المعلومة وبالتاىلي 

كة وسكان  بناء الثقة المتبادلة بير  جميع مكونات المنطقة من شر

 وعمال وسلطة

 الستغالل،  إيجاد بدائل اقتصادية وتنموية بديلة وموازية

كة  وتحويل الفسفاط لتخفيف العبء التشغيىلي عىل شر

ي 
 الفسفاط والمجمع الكيميات 

  ي عن الرصاعات
كة الفسفاط والمجمع الكيميات  تحييد شر

النقابية والسياسية والتوظيف الجهوي، باعتبار أن الفسفاط 

 ثروة كل التونسيير  

 ي تم
ي كل الجرائم الممنهجة الت 

ت بعد إعادة النظر بشكل كىلي ف 

ي مجال إغراق المؤسستير  باالنتدابات  83
ي وخاصة ف 

جانق 

ي اتخذت إشكاال متعددة، ال يمكن إن تواصلت، 
العشوائية والت 

وة بكاملها بعد   سنة من االستغالل.  848إال أن تفلسها وتدمر الير

، إال بحكومة وطنية قلبا وقالبا، األهدافال يمكن أن نحقق هذه 

ي للتنمية 
 وللمؤسسات العمومية المنتجة. وذات تصور وطت 
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 ديوان الحبوب والرّصيد المسلوب
ورة...إىل خطأ تكتيكي فادح للغاية" 

 الضالل النظري العميق يؤدي بالرص 
ّ
ن "إن  ليني 

ي موت من يفلحون األرض جوًعا من أجل أن يعيش اآلخرون" 
 الصواب السياسي يكمن ف 

ّ
 فولتب  "وجدوا أن

 

اء باختالف   موضوع المؤسسات العمومية يؤرق الخير
ّ
ما انفك

واألحزاب والمنظمات المهنية عىل اختالف  مشارب  هم الفكرية،

بالنسبة للحكومات  وهو كابوس مقاربتها السياسية والقطاعية،

وقد عمدت  من إطارات وعّمال.  سات،وللعاملير  بهذه المؤس

اء وإعالميير  عىل  فتهم من خير
ّ
الحكومات المتعاقبة ومن كل

ذيلها، من قبيل عدم  تقديم الموضوع من زاوية النواقص لي 

انية الدولة  جدواها اقتصاديا و/أو بيئيا وثقلها الماىلي عىل مير 

 . المتعاقبة ولّما القت الحكومات  وسوء الترّصف اإلداري والماىلي

ي المؤسسات العمومية،
 
 التفويت ف

ّ
ًبا لالحتقان  معارضة ضد

ّ
وتجن

، اح معالجة أوضاع كّل المؤسسات  الجماعي ارتأت إىل اقي 

وقد أصدرت  العمومية وفق مبدأ"حالة بحالة"،بعد تصنيفها. 

تقريرا تأليفًيا حول  ،1181خالل سنة  الحكومة لهذا الغرض،

ي ويُ  إصالح المؤسسات العمومية. 
 ديوان الحبوب المختّص ف 

ّ
عد

اف عىل منظومة إنتاج الحبوب إحدى هذه المؤسسات.   اإلشر

ي 
وأهمية ديوان الحبوب متأتية من أهمية المادة ومشتقاتها الت 

 فىهي مادة غذائية أساسية للعائالت والحيوانات، يترّصف فيها،

ي 
يمتهن إنتاجها رب  ع مليون فالح عىل مساحة تقارب ثلث األراض 

ض إيالء  خاصة الخصبة بشمال البالد، اعية،الزر  وهو ما يفي 

دة  اإلنتاجحلقة 
ّ
األهمية الالزمة باعتبارها إحدى العناض المحد

ي نشاط ديوان الحبوب. 
د األنشطة  طبعا، ف 

ّ
إىل جانب تعد

ي فضاء ما قبل 
بيع  )إرشاد، اإلنتاجالموكولة إىل الديوان ف 

 تحويل(.  ،خزن )تجميع، اإلنتاجوما بعد  المدخالت(

عملت الحكومات عىل تقزيم دور الفالحة عموما والمؤسسات 

ي هذا الميدان
ديوان تربية  )ديوان الحبوب، العمومية الناشطة ف 

ي الدولية، الماشية،
 دواوين التنمية الجهوية...الخ(.  ديوان األراض 

ات من أهّمها  القياس، ويشير مريدو الخوصصة إىل ضعف مؤشر

وهو عنرص  )مساحة وخصوبة(، الفالجي  ضعف الرصيد العقاري

وع اإلنتاج " األهّم المستهدف بمشر  "اإلصالح الهيكىلي الفالجي

وسوء النوعية  )األليكا(، واتفاقية التبادل الحر الشامل والمعّمق

ي للمنتوج. وفيما يذكر أيضا النسبة للمعايير المطلوبة و   غالء النستر

 

 

 

 

 عبد المجيد بن قياس

ي ضعف نسبة مساهمة إنتاج الحبوب 
 
القيمة المضافة  ف

م من الناتج المحىلي الخا %8,33ارب أي ما يق (،%84) الفالحية

وضعف الطاقة التشغيلية لمنظومة الحبوب،متناسير  التأثير 

ي شهدها نشاط الديوان. 
ي للخوصصة الجزئية الت  ومن  السلتر

 بعد  أصبح لألنشطة ما أنه رغم النواقص، المفارقات،

ي قوتها  تحويل( تخزين، اإلنتاج)تجميع،
ى ساهمت ف  جاذبية كير

حجم المعامالت والمنح المرصودة إىل جانب االستعماالت 

ان الجملة، سالسل  الحواسيب، التكنولوجية المتطورة)مير 

ية( أوال، الشحن والتفري    غ الكهربائية، تطور حجم  و أدوات مخير

ي استهالك الحبوب تحت تأثير التطور 
حيث  ثانيا، الديمغراف 

 تضاعفت الحاجيات من الحبوب األساسية. 

ه غير ممكن االكتفاء ب
ّ
تحليل وضع انطالقا مما سبق يبدو أن

التكييف فرضيات اإلصالح و  مؤسسة ديوان الحبوب و

ى" عن جوهر واإلمالءات من دون الكشف  و "اإلصالحات الكير

ي ذلك المؤسسات التابعة لوزارة  أهدافها،
)إدارات  الفالحةبما ف 

مؤسسات التعليم العاىلي والبحث  اإلرشاد والخدمات،

(.لهذا، ي الخفاء، العلمي
ال يمكن  ولغرض التعّرف عىل ما يحبك ف 

ي بل يجب الغوص أكير 
االكتفاء بما ورد بهذا التقرير التأليق 

ة إجراءات وقوانير  
ّ
للبحث عن التقاطعات القائمة مع عد

والقانون الخاص بالسالمة  ا،مثل األليك واتفاقيات أخرى،

المؤرخ  1187لسنة  10)القانون عدد  الصحية والصحة النباتية

ي 
وقانون االستثمار والقانون الخاص  (،1187فيفري  11ف 

، ي  باالستثمار الفالجي
واإلجراءات الخاصة بمعالجة وضع األراض 

ي الدولة،
اكية وأراض  حات البنك العالمي وصندوق  االشي  ومقي 
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. القد الد ي ومن البديىهي أن نخّصص الجزء  وىلي واالتحاد األوروتر

ديوان الحبوب كصاري لو  منظومة الحبوب،لالهام من المقال 

ي ذلك عىل المرجع الرئيسي  محوري من صواري  ها،
 
وسنعتمد ف

الذي يرشف منه دعاة الخوصصة والمقصود بذلك تقرير البنك 

، المكتملةالصادر تحت عنوان"الثورة غير  ،1183العالمي لسنة 

حّرروا طاقة الفالحة من أجل خلق ديناميكية لتنمية الجهات 

حيث غالبا ما يستشهد بتقارير سبق إصدارها منذ  ،1الداخلية"

ي طرأت عىل القطاع  سنوات خلت. 
ات الت  وباعتبار التغير

،    ومنها منظومة الحبوب وموقع ديوان الحبوب، الفالجي
ّ
فال بد

ي 
لديوان الحبوب واإلطار العام إذن من عرض المسار التاريح 

 المحيط. 

 مسار ومهام قطاع منهوب منظومة الحبوب

، ي
سجت منظومة الحبوب خالل ستينات القرن الماض 

ُ
ي إطار  ن

ف 

حيث لم يكن أمام الدولة التونسية سوى الفالحة  عام صعب،

وقد انتهج خيار الدولة كفاعل  والمناجم للدفع بعجلة التنمية. 

ة تحوالت   محوري. اقتصادي واجتماعي  وقد شهدت تلك الفي 

، ة عىل مستوى بنية الرصيد العقاري الفالجي من حيث  كبير

كما شهدت بزوغ عدة  )التعاضد(، التوزي    ع والخارطة الزراعية

ي شكلها  خدماتية، و إنتاجية مؤسسات اقتصادية،
عمومية ف 

، ي
 وقد عرفت هذه المنظومة، من بينها ديوان الحبوب.  القانوت 

ة تحوالت بنيوية،منذئذ إ
ّ
غلب عليها طابع  ىل حد اآلن عد

"ديوان الحبوب والبقول  فبعد نشأة ما سمي وقتها الخوصصة. 

 كمؤسسة ذات صبغة عمومية الغذائية ومواد فالحية أخرى"

ف (8711أفريل  4بتاري    خ  81-11)أمر عدد 
ّ
اف عىل  ةمكل باإلشر

الحبوب  بتوريد  ها إىل جانب تفّرد  التجميع والخزن والتوزي    ع،

ي نشاطه، والبقول. 
 نصف، خالل عقدين و وقد اعتمد الديوان ف 

ي زارعي الحبوب،
خاصة فالحو  عىل الحلقة األساسية المتكونة ف 

ى، ي الدولية الشمال الحائزين عىل ضيعات كير
 وديوان األراض 

ي الدولة وتعاضديات  (8718)تأسس سنة 
ي أراض 

المترصف ف 

مع نهاية  (.8714ماي  19قانون )تأسيس وفق  الفالجي  لإلنتاج

ية المذكورة، )قانون  تملصت الدولة من سياسة التعاضد العشر

كمؤسسة  لكنها أبقت عىل ديوان الحبوب، (،8717سبتمير  11

ي  عمومية،
ف عىل نفس المهام المنوطة بعهدته الت  يساهم ويشر

باستثناء توريد البقول الغذائية والمواد األولية  سبق ذكرها،

ي أصبحت من مهام الموردين الخواص.  لصناعة
ي  األعالف الت 

 
ف

بداية السبعينات وقع خوصصة توريد البقول والمواد األولية 

ة نشوء وتطور قطاعي تربية الدواجن  لصناعة األعالف، وهي في 

  ينات شهد العالم مراجعةمنذ نهاية السبع و واألبقار الحلوب. 

ة لدور الدول االقتصادي والتجاري.  ية مو" كبير نذ بداية عشر

الثمانينات ارتبط تطور السياسة الفالحية التونسية وإعادة النظر 

ي بأزمة هذا 
ي االقتصاد الوطت 

 
ي الدور الذي تحتله الفالحة ف

 
ف

 تطور الحالة االقتصادية واالجتماعية بالبالد ككّل.  القطاع و

ه من المفيد التذكير باإلطار العام الذي دفع الحكومات 
ّ
ولعل

ة إىل القبول بالمقاربة الداعية إىل خوصصة منظومة المتعاقب

ي تقزيم دور ديوان الحبوب،
 
كجزء من  الحبوب برّمتها والتدرج ف

:"كّل بلد  المنظومة.  ومما يمكن ذكره ما ورد عن البنك العالمي

ف للعناض اليملك قدرة تنافسية إلنتاج مواد باالستعمال 
ّ
مكث

ي يملكها...تمتاز تونس نسبيا بوفر 
ة اليد العاملة لكنها ال تحوز الت 

ي الزراعية والمياه. 
هكذا نعتير  نسبيا سوى عىل القليل من األراض 

 الكثير 
ّ
ي إنتاج مواد ال تستحق

ة التفاضلية لتونس تكمن ف   المير 
ّ
أن

ل الدولة 
ّ
 المنوال الحاىلي لتدخ

ّ
ي الزراعية والمياه...إن

من األراض 

، ّ بالقطاع الفالجي ي ا إنتاجبتغاضيه عن  أض 
لمواد المتوسطية الت 

تملك فيها تونس قدرة تنافسية طبيعية لصالح مواد ذات قدرة 

،  تنافسية محدودة".ومن أسباب الدعوة إىل إصالح هيكىلي فالجي

 
ّ
ي  تقدير البنك العالمي الذي يعتير أن

"حجم كلفة دعم الفالحة ف 

 . ي نظم التوزي    ع  تونس كبير
وكل تدخالت الدولة تخلق تضارب ف 

"وتقلص من   جدوى الموارد وبالتاىلي من طاقة القطاع الفالجي

 اإلجراءات الحمائية للمواد الفالحية تؤدي إىل 
ّ
ويقدر البنك"أن

ي صورة ما بقيت  من مصاريف المستهلك، %3خسارة 
ف 

يات عىل حالها، ل المستهلك   %0,1وما يقارب  المشي 
ّ
إذا عد

ات النسبية لألسعار"، ياته تفاعال مع التغير
ي  مشي 

ه:"ف 
ّ
ويجزم أن

بلغ نصيب دعم األسعار بالسوق ومنح  ،1117-1111سنة 

مقابل انحدار مستوى دعم  %04-48المدخالت مستوى 

وبلغت نسبة الدعم المباشر الموجه للقطاع الفالجي  االستثمار،

هذه  ."1181من الدخل المحىلي الخام خالل سنة  1,1%

ات عّجلت بالدعوة إىل تقليص وظيفة الدو  لة االقتصادية المؤشر

واالجتماعية بتطبيق الحزمة المتعارف عليها: خوصصة القطاع 

حرية السوق و"حقيقة  التقشف بتخفيض نفقات الدولة؛ العام؛

"برنامج اصالح  وعن هذا تفّرع تخفيض قيمة العملة.  األسعار"و
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" ي بنية الرصيد iعماده أربعة محاور:) هيكىلي فالجي
 
(إعادة النظر ف

إعادة تشكيل بنية  (ii) وأشكال االستغالل؛ العقاري الفالجي 

فة، تحرير أسعار جّل  (iii) بما فيها الفنية؛ الهياكل المهنية المشر

 رفع الدعم المخّصص للمدخالت (iv) المواد الفالحية الغذائية؛

 أدوية(.  أسمدة، بذور، )محروقات،

مزيد من انخرام التوازن بير  االقاليم  إىلوقد أدت هذه الوضعية 

ية والريفية وت وسع فوارق الدخل بير  سكان المناطق الحرص 

وح  ي الي  
ي األرياف وتفسر

 
وتفاقم البطالة الجزئية والكلية خاصة ف

" ي
ورة القيام ب "إلصالح .2الريق  وقد ارتأت الدوائر العالمية إىل ض 

ي جديد"اإلصالح الزراعي المدفوع 
زراعي وفق تمسر

وفق  الدولة"،بالسوق"عوض"اإلصالح الزراعي المدعوم من 

ي 
 
ي هذا اإلطار ارتأت الدوائر المسؤولة ف

 
....ف تعبير البنك العالمي

ي جزء هام من منظومة الحبوب،
بدءا بالرصيد  تونس أن تفرط ف 

، ي الدولة  العقاري الفالجي
ي جزء هام أراض 

حيث وقع التفريط ف 

ي شكل كراء،
ي  إىل الخواص الستغاللها ف 

د البنك الوطت 
ّ
وشد

وط إسناد القروض الموسمية. للتنمية الفالح ي ظّل  و ية من شر
ف 

هذا اإلطار الضاغط اتجهت الحكومة إىل خوصصة جزء هام من 

خيص للخواص للقيام بمهمة  (i)نشاط ديوان الحبوب:  الي 

)األمر المنظم لنشاط 8771 تجميع وخزن الحبوب بداية من 

ي  8114مجمعي الحبوب عدد 
  (ii) (؛8771جوان  11المؤرخ ف 

)األمر  المتاجرة بمواد الذرة والصوجا والفّصة وتصدير و توريد 

 (iii) (؛8771ماي  17بتاري    خ  43الصادر بالرائد الرسمي عدد 

تحرير التجارة بمادة الشعير بالسوق الداخلية وتحرير السعر عند 

 (.8774أوت  81بتاري    خ  8918-74)األمر عدد  اإلنتاج

 قية مراكشوتكثف الضغط إىل أن صادقت تونس عىل اتفا

 (ii) تسهيل ولوج األسواق القطرية؛ (i) الداعية إىل:  (8773)

تطبيق إجراءات السالمة  (iii) تخفيض الدعم الموجه للفالحة؛

 (iv) الصحية الخاصة بالحيوانات والنباتات ومنتوجاتها؛

تخفيض الحواجز الفنية المعيقة للتجارة واإلجراءات المؤثرة 

(تخفيض المنح الداعمة v) دعم(؛ )إغراق، عىل مسار المنافسة

ي اعتمدها  لتصدير المواد الفالحية. 
 المحاور الت 

ّ
من هنا يظهر أن

منظمة العالمية للتجارة تهدف إىل إلغاء كّل تميير  بير  المواد 

المنتجة قطريا ومثيالتها الموردة من الخارج وصهر آليات 

من  التعديل القائمة ونسف المؤسسات العمومية القائمة عليها،

وازداد الضغط تحت تأثير انخفاض  ذلك ديوان الحبوب. 

ه
ّ
 العولمة أن

ّ
ي كتاب فخ

 
ي  احتياطي الحبوب عالميا،حيث ورد ف

 
"ف

ي أ 8770سنة 
 
واع نانخفض احتياطي القمح واألرز والذرة وباف

ي سنة 
 
بلغ  ،8771الحبوب إىل أدت  مستوى له منذ عقدين...وف

 
ّ
ي مستودعات العالم حد

 
ه لم يعد مخزون الحبوب ف

ّ
ا بحيث أن

 حاجة 
ّ
 لسد

ّ
ي إال

ي سنة  .3يوما فقط" 73يكق 
 
واصلت  1110وف

الحكومة التونسية آنذاك مسار الخوصصة التدريجية لديوان 

ي ميدان 
 
الحبوب بتفعيل آلية التعاقد بير  الديوان والخواص ف

ومن نتائجها الهبوط الهائل لنشاط ديوان  تجميع الحبوب،

ي ميدان التجمي
 
ي الحبوب ف

ع والخزن مقابل صعود صاروج 

وقد اعتمد عند مراجعة  للفاعلير  اآلخرين)تعاونيات وخواص(. 

بنية منظومة الحبوب ومهام الفاعلير  إىل خوصصة نشاط 

ويد بالمدخالت  والتجميع والخزن )بذور،أسمدة،أدوية(، الي  

د  )الحبوب(. 
ّ
ومن نتائج التحويرات البنيوية السابقة أن تعد

 
ّ
بحيث  اإلنتاجدت بنية ما قبل وما بعد المتدخلون وتعق

 : ي
نتيجة  ألف( 101) ارتفاع عدد زارعي الحبوب أصبحت كاآلت 

إىل  8181)من  التوارث والتجزئة رغم انخفاض مساحة الحبوب

،وارتفع عدد تعاضديات  4(1111و 8711هك بير   8181

، موزعير   الخدمات الفالحية)توفير المدخالت(،وعدد المجمعير 

 (:1181-1189)موسم  كما يىلي 

 1181 -1189توزي    ع مجمعي الحبوب لموسم 

ن  عدد مراكز التجميع  المجمعون  عدد الناشطي 

 خواص  88 811

كات و تعاونيات 3 17  شر

 ديوان الحبوب  8 81

 المصدر : ديوان الحبوب 

 

واستأثر الخواص بغالبية الكميات المجمعة وما يوافقها من 

كما  منح التجميع والتخزين والشحن. مداخيل مالية متأتية من 

 (2400) مخابز و (22) نشيطة تشمل المنظومة عىل مطاحن

ومن الممكن تصّور الحجم الهائل لمواطن  (.6) ومصانع عجير  

ي ظّل استخدام التقنيات 
الشغل بكّل منظومة الحبوب خاصة ف 
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الشحن  القديمة خالل كل المراحل)خدمة األرض والحصاد،

وثقل  خوصصة جّل مهام ديوان الحبوب، ورغم والتفري    غ(. 

ّ به،  هذه المؤسسة قد  الفساد وسوء الترصف الذي أض 
ّ
فإن

ت المرتبة 
ّ
مؤسسة عمومية األوىل من حيث  81عىل  81احتل

 (.1183المداخيل)سنة 

ويتضح من خالل الرسوم مدى اكتساح القطاع الخاص لمنظومة 

 خوصصة أنشطة التجميع  تجميع وخزن الحبوب. 
ّ
والخزن إن

ت وجهة جزء هام من مداخيل الديوان.  ويظهر ذلك من  غير

منحة  (i)دينار/قنطار(: ) خالل المنح المرصودة للغرض

(منحة ii) (؛1181سنة  1.111/قمح صلب)1.711التجميع 

 (؛1181سنة  4.844) /القمح الصلب0.191اإلحالة 

. 4.411/القمح اللير  و3.184 ى ذلك إىل ارتفاع /الشعير
ّ
 وقد وأد

 .  الكلفة عند االستهالك الصناعي والعائىلي

من الضيعة  وتعتمد عملية التجميع عىل وسائل للشحن والنقل،

ومنها إىل المطاحن ووحدات التحويل  إىل مراكز التجميع،

 بما كانت المرحلة األوىل عىل كاهل مزارعي الحبوب، والتصنيع. 

 بقية المراحل يتكفل بها ديوان الحبوب،
ّ
مستعمال لذلك  فإن

 والشاحنات الخاصة.  السكك الحديدية)مؤسسة عمومية(

ويظهر الرسم المواىلي مدى اكتساح القطاع الخاص لمنظومة 

 )الشاحنات( استحوذت وسائل النقل الخاصة حيث الحبوب،

منحة نقل مقابل  )السكك الحديدية( عىل وسائل النقل العمومي 

 .5(1118سنة  8.493د.ت/قنطار)  8.933قررت ب  

 

ي استفاد بها 
بالمحصلة يمكن أن نستشف حجم المبالغ الت 

أي عىل حساب  القطاع الخاص عىل حساب ديوان الحبوب،

انية الدولة، ي ميدان  مير 
وهو ما جعل الصناعيير  الناشطير  ف 

ي عمليات التجميع والتخزين
 الصناعات الغذائية يستثمرون"ف 

 عدد 1,0)طاقة خزن 
ّ
هم يرتفع ألسباب مليون قنطار(.وما انفك

اتيجية ي المخزون( اسي 
م ف 

ّ
ي حالة تراجع  و )تحك

ترّصد السوق ف 

امة لتجارة  ديوان الحبوب. 
ّ
فهم يعولون عىل الخوصصة الت

ي تونس،
ي  حسب ترصيحاتهم، الحبوب ف 

ويستثمرون بخسارة ف 

ي الوقت 
    Rastoin")6(2014.الراهنالقطاع ف 

"البنك العالمي من خالل  ينصح ولتصحيح السياسات الفالحية"

ي  المذكور التقرير 
ورة استكمال  الوصفة الت  بالتأكيد عىل ض 

ًحا جملة من األولويات  قدمها منذ منتصف الثمانينات، مقي 

ي للدعم الموّجه لألسعار  (i): ألمتالزمة حذف تدريحر

ي مجال توزي    ع  (ii) والمدخالت؛
ي لتدخل الدولة ف  حذف تدريحر

ي للدور التجاري للدواوين iii) المواد الفالحية؛ (حذف تدريحر

وإيقاف التعامل بالسعر األدت  المضمون  التجارية الحكومية

يعي لضمان الجدوى عند تسويق المواد 
للحبوب ووضع إطار تشر

،يد عاملة(؛ ي
 (iv) والخدمات وعناض اإلنتاج)تمويل،أراض 

ية والموارد الطبيعية والمحيط، ي    ع لحماية الصحة البشر  التشر

،وقاية وسالمة  تشجيع اإلنتاج ذو الجودة النوعية)بحث علمي

0
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30000

40000

تطور شحن الحبوب حسب صنف الناقل

شاحنات سكك حديدية
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ي البنية v) المواد النباتية...( ؛
 
(تكثيف االستثمار الحكومي ف

،رّي،مسالك  التحتية والخدمات الفالحية)بحث علمي

ي دور الهياكل المهنية vi) فالحية،مسح عقاري...(؛
 
(إعادة النظر ف

كة، )تعاضديات، الفالحية مع التنمية مجا مجامع مشي 

ي مياه  (viiالفالحية...(؛)
 
ي منظومة الترصف ف

 
إعادة النظر ف

يعي يسهل تسويق العقارات الفالحية viiiالرّي؛)
(إحداث إطار تشر

ي 
وتسهيل اإلجراءات للحصول عىل مقاسم،خصوصا باألراض 

اكة طويلة المدى من أجل جذب  الدولية،السماح بالكراء والشر

وتحسير  خدمات اإلدارة العمومية  تسهيل (ix) ،استثمارات هامة

الذي  )اإلنتاج بالضيعات( "تحرير القطاع الفالجي  (x) الفالحية؛

خاصة بالمناطق  سيعود بفوائد مهّمة لبعض األنشطة الفالحية،

 الضيعات 
ّ
"أن الداخلية بالوسط والجنوب"ويقدر البنك العالمي

ي تمار 
ر سلبيا نتيجة التحرير هذه هي تلك الت 

ّ
ي ستتأث

س نشاط الت 

ي من  زراعة الحبوب بالمناطق الرطبة بالشمال والشمال الغرتر

ة التفاضلية  ي قياسه للمير 
البالد." وقد اعتمد البنك العالمي ف 

خالل موسم ما عىل نسبة  ببلد ما، الفالجي لمادة ما، لإلنتاج

 ،Coût Local des Ressources_CLRالكلفة المحلية للموارد 

 بكلفتها االجتماعية فة اقتصادية()كل أي نسبة كلفة اإلنتاج

ي يتمع بها مجال 
تلك المادة عىل  إنتاج)تشمل المنح والحوافز الت 

مع اعتماد أسعار السوق  حساب بقية القطاعات االقتصادية(،

فإذا فاقت  المتداولة محليا ومقارنتها بأسعار السوق العالمية. 

 القدرة  8الكلفة المحلية للموارد ال 
ّ
التنافسية فمعت  ذلك أن

ية هذا  العكس بالعكس.  و ضعيفة،
ّ
لكن لساءل أن يسأل عن جد

ي  اتيحر )خارطة  المؤشر الذي يمكن اعتماده التخاذ خيار اسي 

انطالقا من قياس يعتمد عىل أسعار ظرفية  زراعية مثال(

ة زمنية محددة قد  متقلبة)مضاربة(أو مفروضة)إدارية( خالل في 

  يسودها ظروف مناخية غير مالئمة؟

 تونس ال تملك 
ّ
باعتماد هذا المؤشر استنتج البنك العالمي أن

ي إنتاجها عىل 
ي يعتمد ف 

ي المواد الفالحية الت 
قدرة تنافسية ف 

باستثناء القمح  تربية األبقار(، عنرص األرض والمياه)حبوب،

ي أسعارها منذ أزمة 
.فالقياس 1111الصلب واللير  بعد الزيادة ف 

ز  1111-1113-1111 خالل السنوات الخاص بتونس، يير

(/القمح الصلب؛ 1,01 ؛1,71 ؛8,11بالتتاىلي هذه النسب:)

؛ (/القمح1,7؛4,84؛8,11) . 3,09 ؛3,11 ؛4.83) اللير   (/الشعير

ويعود تحسن مؤشر القمح الصلب واللير  باألساس إىل الزيادات 

ي السعر األدت  المضمون)سعر إداري(. 
 
 المتتالية ف

از  أّما اآلن،وقد أصبحت الحبوب موضوع مضاربة وسالح لالبي  

ي االنتاج،
 
فلن  والضغط السياسي تستعمله البلدان ذات الفائض ف

 الموضوع  تعد تلك المقاربة مجدية ال اقتصاديا وال سياسيا،
ّ
ألن

ي هذا  بات موضوع يمّس من سيادة الدول. 
 
"لم يعد ثّمة أحد ف

ي 
 
ق نمو كاف ف

ّ
ىل يؤدي إ ،اإلنتاجالعالم يعتقد بإمكانية تحق

، وعىل الرغم من هذه  اإلبقاء عىل سعر القمح عند مستواه الحاىلي

ي الزراعية...وهكذا الحالة المتفاقمة 
يستمّر القضاء عىل األراض 

ارتفاع  وهم واثقون مطمئنون، صار تجار الحبوب ينتظرون،

ي األسواق العالمية"
 
.واستكمل مشهد التفكيك 7األسعار ف

وع  ي كّل من مشر
 
األليكا ومجلة والسلب بما ورد ف

ي  1181لسنة  98االستثمار)القانون عدد 
سبتمير  41المؤرخ ف 

ي  8(1181
وع"إصالح المؤسسات العمومية ف  وما ورد بمشر

ي الزراعية .9تونس"
ي األراض 

فبعد المعارضة الشديدة للتفويت ف 

وع األليكا، ي النسخة األوىل من مشر
ي وردت ف 

عملت  الت 

يعي من أجل تمكير  الحكومات المتعاقبة والمجلس التشر 

ن 
ّ
ي من خالل التمك

ي من هكذا أراض  المستثمر األوروتر

ع له  دواوين(، بالمؤسسات ذات العالقة)بنوك و
وهو ما شرر

 -9-حيث ورد بالفصل ،98/1181بالقانون عدد 
ّ
"المستثمر  أن

ينجز  مقيم أو غير مقيم، هو "كل شخص طبيعي أو معنوي،

ّع عىل أن" د المشر
ّ
ي استثمارا.." وأك يعامل المستثمر األجنتر

ي يعامل بها المستثمر 
معاملة ال تقّل عن المعاملة الوطنية الت 

ي وضعية مماثلة لوضعيته.."
.وقد ورد  التونسي عندما يكون ف 

تعريف االستثمار بأنه"كّل توظيف مستدام -4-بالفصل 

ألموال...استثمار مباشر أو استثمار بالمساهمة..النقدية أو 

ي رأس 
كات بالبالد التونسية سواء عند تكوينها أو العينية ف  مال شر

ي رأسمالها"
ي رأسمالها أو اقتناء مساهمة ف 

فيع ف  .كما  عند الي 

ي ستسهر عىل ضمان 
يعي يعت  بمنظومة الت  فرض إطار تشر

السالمة الصحية للمواد الغذائية،الحيوانية والنباتية)القانون 

ي   1187لسنة  10عدد 
،وهو محور (1187فيفري  11المؤرخ ف 

وع األليكا.  ي اإلطار ذاته، و هام من مشر
احاته سبق  و ف  ير اقي  لتير

 حذف اإلجراءات التعريفية عىل 
ّ
للبنك العالمي أن كتب:"إن

فع من حجم الدخل المحىلي الخام بما يقارب 
المواد الفالحية سي 
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فيما يرتفع  %8,3)ينخفض نصيب الفالحة بنسبة  %1,1ال  

ح،كما ورد أعاله، و ("%1,1نسبة نصيب بقية القطاعات ب  يقي 

نظرا  برصي    ح العبارة عىل أن تكّف تونس عن إنتاج الحبوب،

ر االجتماعي الذي  لضعف قدرتها التنافسية،كما يقّر بالرص 

موطن  19111سيحصل:"هذا اإلجراء سيدفع بخسارة ما يقارب 

" ي القطاع الفالجي
 
 شغل ف

 

رة من إصالح السياسات الفالحية  ال يعات الرابحة و المت ن

 ال يعات الفالحة  تغب  الر     الخام  % ال يعات  % المساحة  الزراعية نوعية األنشطة 

 الرابحة   %294 إىل 55رب  ح من  41 30 زيتون و غالل )قابس(، حوامض )نابل(

اشجار مثمرة و تربية اغنام )الوسط و 
 الجنوب(، زراعات سقوية  

 المستقرة  %47رب  ح يعادل  42 40

رة   %79 إىل  1خسارة من   16 30 الحبوب ) الشمال الغرنر  (   المت ن

  2014المصدر :  البنك العالمي 

ورة دمج   البنوكوإذا أضفنا لما سبق تلك الدعوات المتكّررة برص 

، العمومية الثالثة ي الفالجي
كة التونسية للبنك  )البنك الوطت  الشر

"اإلصالحات  يكتمل جزء هام من مشهد بنك اإلسكان( و

ى" بل إنها خطة  يمكن الجزم بأنها دعوات غير بريئة، و الكير

الفالحة  و قطري عموما،محورية لتفكيك أواض االقتصاد ال

ي حول المؤسسات العمومية  بالخصوص. 
لقد ورد بالتقرير التأليق 

ي    ع إىل استقاللية مجالس إدارة المؤسسات  ورة التشر برص 

-(والفصل-9-إضافة لما ورد بقانون االستثمار)الفصل العمومية،

الذي ينّص عىل الضمان"للمستثمر حرية تحويل أمواله إىل -7

بات من الممكن أن يغزو رأس  إذن، لصعبة...". الخارج بالعملة ا

ي مجال البنوك العمومية.  ي  إضافة إىل هذا، المال األجنتر
ورد ف 

ي ما يؤكد ذلك،
:"...البحث  التقرير التأليق  حيث ورد ما يىلي

ي رأس مال المؤسسة 
ي للمشاركة ف  اتيحر يك اسي  النشيط عن شر

ي العمومية المعنية من خالل الحصول عىل أسهم أو المش
اركة ف 

زيادة رأس المال...ويتحّمل المستثمر الخاص المسؤولية المنجّرة 

ي للمؤسسة(". 
 عن إعادة الهيكلة)توفير الدعم الفت 

، ي ي  وقد تؤدي نسبة مساهمة رأس المال األجنتر  تحت تأثير خارجر

، ي أن يغدو صاحب قرار نافذ   مصارف استثمار(،  )البنك األوروتر

ي قد يمنع  و صلب مجلس اإلدارة،
ي المساهم ف  المستثمر األجنتر

بدعوى  البنك العمومي من تمويل نشاط إنتاج الحبوب مثال،

النعدام القدرة  و انعدام الجدوى االقتصادية والمالية،

مما يؤدي حتًما إىل تساقط بقية المنظومة مثل  التنافسية،

( مطاحن، تساقط مكعبات الديمينو)مجامع،   مصانع عجير 

يالية تعتمد عىل تشابك رأس المال مع  ي ظّل سياسة امير
 
خاصة ف

ي تحول المواد الغذائية 
 
كات الصناعية االحتكارية المختصة ف الشر

ي أحسن الحاالت أن تتحول هذه الوحدات  والمتاجرة فيها،
 
أو ف

كات،   لكن باعتماد الحبوب الموردة.  إىل فروع تابعة لتلك الشر

ي وهكذا سيستحوذ المضاربون 
ي األسواق العالمية عىل المتبق 

 
ف

توريد الحبوب و توزي    ع مشتقاتها  من منظومة الحبوب،

، اكة مع وكالء محليير  هكذا  و المصنعة بالخارج أو محليا بالشر

اف اإلداري  ي المساهمة باإلشر
 
سينحرص دور ديوان الحبوب ف

ي مراقبة سالمة الحبوب ومشتقاتها،
 
هذا إذا لم يقع  والمساهمة ف

    نهائيا.  تفكيكه

ورة  وع هيكلة المؤسسات العمومية ض  "إعادة  ومن محاور مشر

ي منظومة الحوكمة الشاملة للمؤسسات 
النظر ف 

العمومية...وإعادة النظر بصفة كلية لدور الدولة وإىل مراجعة 

  دور الوزارات الفنية"
ّ
)وزارات  وزارة الفالحة.من ذلك مثال أن

ي ديوان الحبوب هو إحدى ا و فنية(،
لمؤسسات العمومية الت 

إذا أضفنا ما ورد بمحور الحوكمة الداخلية  و يعود إليها بالنظر. 

ي منظومة الحوكمة الداخلية 
ورة:"إعادة النظر ف  القائل برص 

ي صياغة القرار  للمؤسسات العمومية"
لضمان استقاللية أكير ف 

من خالل تعميم استقاللية مجالس إدارة المؤسسات  والتنفيذ،

ي إدارة
ي  هياكلها وترصيف شؤونها المالية"، ف 

من الممكن إن أبق 

أن يستحوذ بعض  عىل الصبغة العمومية لديوان الحبوب،

( المساهمير   عىل الديوان فيعمدون إىل تنفيذ  )أجانب ومحليير 

ي عىل نشاط إنتاج  التوصيات الداعية إىل القضاء التدريحر

 وريد. الحبوب قطريا وتركير  منظومة حبوب بديلة عمادها الت

ت القوى التقدمية،
ّ
ات وطنية  ولما تصد من شخصيات وخير

سانة بأخرى  وأحزاب ومنظمات لهذا الخيار، استبدلت الي 

ت األيدي، ّ
حيث استغّل السياسيير  العمالء فرصة المسار  وتغير

ورة خوصصة المؤسسات  الثوري للدعوة من جديد لرص 

/غير 1لكن بعد تصنيفها إىل:) العمومية، ي اتيحر ،(اسي  يبق   تنافسي

،2) من مشموالت الدولة؛ /تنافسي ي اتيحر اكة  (اسي  مطروح للشر

،3) بير  القطاع العام والخاص؛ /غير تنافسي ي اتيحر  (غير اسي 

(غير 4) موضوع للخوصصة الجزئية أو الكلية؛
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، /تنافسي ي اتيحر والمبدأ هو  معروض للخوصصة الكلية.  اسي 

ي هذه المؤسسات العمومية وفق مبدأ
 
 الة بحالة". "ح التدقيق ف

 

اتيجية لمادة الحبوب بتونس، ي المكانة االسي 
 
 عاقل ف

ّ
 ال يشك

ي هذا المجال. 
 
 للدولة دور هام ف

ّ
ي السؤال:هل هو  بحيث أن

يبق 

بالنظر إىل ما أدت إليه إجراءات الخوصصة  قطاع تنافسي أم ال؟

ي ورد ذكرها أعاله فقد طع  الطابع التنافسي عىل نسيج 
الت 

ن المزرعة إىل الصحن(ويشمل ذلك أنشطة منظومة الحبوب)م

ي هذا  التجميع والخزن والتوزي    ع بعد أن كانت حكرا عىل الدولة. 
ف 

ي تحديد 
جيح كفة السوق ف  اإلطار تكررت الدعوات المنادية بي 

بحجب الدعم عن الحبوب  و األسعار)"حقيقة األسعار"(

ورة إنهاء مهام ديوان الحبوب، ومشتقاتها، ي ض 
تاىلي بال و مما يعت 

ر للمحافظة عىل الشكل العمومي لمؤسسة 
ّ لن يعد هناك مير

وهذا هو مربط الفرس الذي يخفيه دعاة  ! ديوان الحبوب

هذا ما جعل مريدي التفويت  و إطالق الحرية ل "اليد الخفية". 

يعمدون إىل تصنيف أنشطة ديوان الحبوب ضمن األنشطة 

اتيجية التنافسية.  اتيج االسي  ية مادة الحبوب لكن باعتبار اسي 

 ولما يملكه الديوان من امكانيات التحسن والنهوض بمردوديته،

نظرا للنشاط الكبير للخواص صلب منظومة الحبوب فقد يقع  و

اكة بير   تصنيفه ضمن خانة المؤسسات العمومية المعنية ب "الشر

ي مرحلة أوىل  القطاع العام والقطاع الخاص". 
من الوارد إذن ف 

يك  ". البحث عن"شر ي اتيحر  البنك العالمي  اسي 
ّ
لكن بما أن

ورة تخىلي تونس عن إنتاج 
ي يرّصون عىل ض  واالتحاد األوروتر

ا، الحبوب،
ّ
ي مرحلة ثانية، فمن الوارد جد

أن يقع الذهاب  ف 

 نسف القاعدة األساسية للمنظومة الحالية،
ّ
أي  بالهيكلة إىل حد

ي نشاط عملية االنتاج بالضيعات الفالحية بالتوازي مع التفري
ط ف 

كات  توريد وتوزي    ع وتحويل المواد الغذائية إىل الخواص، من شر

 . ما تصنيف نشاط ديوان الحبوب  و أجنبية ووكالئهم المحليير 

 بداية مسار 
ّ
اتيجية التنافسية إال ضمن خانة األنشطة االسي 

اكة بير  القطاعير  العام والخاص"، هكذا يتحّول  و أوله"الشر

"قطاع  إىل خانة اع احتكاري للدولة"موقع الديوان من خانة"قط

" ي تنافسي اتيحر ي مرحلة ثانية، اسي 
 
ثّم إىل"قطاع تنافسي غير  ف

،" ي اتيحر ي مرحلة ثالثة، اسي 
 
.  ف ي  كما يبّينه الرسم التاىلي

وهذا يعت 

وبالتاىلي نسف أسس  الخوصصة الكلية لمنظومة الحبوب،

ي بمفهومه ال السيادة الغذائية،
. بل حت  أسس األمن الغذات  اىلي  ليير

 

 التداعيات الممكنة

ي العالم هي البنوك 
 أكير المستثمرين ف 

ّ
من المتعارف عليه أن

ى، والمصارف، كات االحتكارية الكير ي للشر اتيحر يك االسي   الشر

اء بأسعار زهيدة أو  وهي  تعمل عىل االستثمار، سواء بالشر

وعادة ما  أو الخدمات.  اإلنتاجبالمساهمة عند انهيار وحدات 

ي قيمة  أثناء التصفية، الحكومات العميلة،تدفع 
إىل التخفيض ف 

وط  رصيد الوحدات المعنية، مما يوفر للمستثمر الجديد كل شر

.و ي مرحلة تشهد استبداد الطغمة  النجاح والرب  ح الوفير
بما أننا ف 

، المالية،  أي سيطرة رأس المال الماىلي ورأس المال الصناعي

اكة مع عمالء  فهناك منح عالمي نحو االستثمار، المباشر أو بالشر

، كات الصناعية، محليير  ي الشر
ي ذلك الصناعات الغذائية، ف 

 بما ف 

لالستحواذ عىل مصادر المواد األولية واالستفراد بنسيج 

  الصناعات التحويلية واحتكار التسويق تبعا لذلك،
ّ
وهو ليس إال

ح من طرف زمرة من الدول القوية عىل 
ّ
استعمارا مباشر غير مسل

عوض االستعمار  )اتفاقيات( استعمار بقلم الّرصاص[بقية الدول

...والدافع الدائم لمراكمة األرباح يدفع بمثل ])السالح( بالرصاص

ي 
ي البحث العلمي واإلشهار للتأثير ف 

كات إىل االستثمار ف  هذه الشر
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)طاقة جديدة، مواد أولية غير  مسارات االستهالك الصناعي

، ر عىل هو م و تقليدية(والعائىلي
ّ
ا يسمح لها باالستحواذ المبك

ي  المواقع المتوفر بها تلك المواد. 
 
لقد امتازت الرأسمالية ف

ها  بتصدير السلع.  زمن المنافسة، مراحلها األوىل، لكن ما يمير 

ة االحتكار والعولمة، ي في 
 
 و هو تصدير رؤوس األموال.  اليوم،ف

 لسلع،هذه األخير أصبحت بدورها وسيلة للتشجيع عىل تصدير ا

منح نحو تسويق المواد المحولة عىل حساب المواد  مع

ي ارتفاع مستمر وهو ما قد 
 
 مردود المواد األولية ف

ّ
األولية،ألن

يدفع النخفاض أسعارها بنسبة أعىل من نسبة انحدار أسعار 

وط التبادل.  والمواضع  المواد المحولة مّما يؤدي إىل تدهور شر

ي يقصد رأس المال االستثمار 
ي (i)فيها،وهي التالية: الت 

 
 استثمار ف

؛ مصادر المواد  استحواذ عىل (ii)البنوك لكسب الري    ع الماىلي

 األولية،منها العقارات الفالحية الخصبة إلنتاج مواد غذائية،

ها إلنتاج مواد غير غذائية لكسب الري    ع  وغير

 تطوي    ع(iv)قوة العمل)األجور المنخفضة(؛ استعباد(iii)العقاري؛

النقل)تفضيل الشاحنات الخاصة عىل حساب نقل وسائل 

احتكار األسواق)تغيير بنية المواد الغذائية (v)القطارات(؛

ة عىل المواد الخام(.   بتفضيل المصنعة/المصيرّ

ي سيستعملها فىهي أربعة: 
ضمان عقود (i)أما عن اآلليات الت 

ى أو  ي رأس مال الفضاءات التجارية الكير
االستهالك)المساهمة ف 

تخفيض األسعار)آالت،وسائل  (ii) د معها(؛التعاق

ي رأس 
ي وحدات مساهمير  ف 

النقل،المدخالت المنتجة ف 

وط التمويل)عقود  (iii)مالها(؛ ي شر
د ف 

ّ
تجمع المستثمر  إنتاجتشد

تفعيل المقاطعة)عدم تزويد  (iv)والبنك والمزود والموزع(؛

ل فالمقصود بحرية التبادل وأهدافها سبق أن كشفها كار  السوق(. 

ي سوى حرية 
"حرية التبادل ال تعت 

ّ
ة مراجع،قائال أن

ّ
ي عد

ماركس،ف 

خ الحاصل عند توزي    ع فائض  رأس المال، ي الشر
وهو ما يزيد ف 

 10االنتاج وفائض القيمة بير  الطبقات وبير  األمم"

كما سبق الذكر،أن إعادة هيكلة مجمع البنوك العمومية وفق 

ي المذكور أعاله ووفق األهداف 
يمكن للمرء  المرجّوة،التمسر

 : ،بعضه بالتوازي وبعضه اآلخر بالتتاىلي  (i)تصور السيناريو التاىلي

ذوات طبيعية أو  فتح باب المساهمة للمستثمرين األجانب،

.قد  معنوية،دون أي تميير  بينهم وبير  أمثالهم من التونسيير 

 (ii)يفوق نصيب أسهم األجانب مجموع األسهم المحلية؛

قرارات مجلس إدارة مجمع البنوك أو البنك سيطرة األجانب عىل 

ي الفالجي أو الديوان حسب تتيحه 
الوطت 

إجراءات"الحوكمة"الموافقة لمبدأ استقاللية مجلس المؤسسة 

كات خفية اإلسم.  ي عىل مؤسسة  العمومية أو الشر
بق 
ُ
حت  وإن أ

، ي الفالجي
 خوصصة ديوان الحبوب سيغيرّ من  البنك الوطت 

ّ
فإن

ي بنية رأس مال ال
 
ي الفالجي وبالتاىلي سيؤثر سلبا ف

بنك الوطت 

نامج وفق األهداف"، حيث  مستوى مساهمته عند تحديد"الير

كات  داد أهمية بقية المساهمير  الخواص)التعاونيات والشر  
سي 

ي مجال منظومة الحبوب(؛
 
اعتماد مقاييس  (iii)الناشطة ف

عند إسناد  المردودية المالية والقدرة التنافسية للمشاري    ع،

 (iv)قررات االستثمار أو القروض الموسمية ومتوسطة المدى؛م

ي تحديد قيمتها 
التمّسك بطلب الّرهون العقارية والتشدد ف 

ع من منسوب العزوف عن القرض البنكي 
ّ
ف المالية،مما سير

، ص بالتاىلي من النشاط الفالجي
ّ
عموما وزراعة الحبوب  وسيتقل

 الزمة)جرار،بالخصوص نظرا لغالء أسعار وسائل االنتاج ال

رابطة األعالف الخشنة ومجرورات أخرى(،وهو ما  حّصادة،

سيؤثر سلبا عىل كلفة إنتاج المزارعير  الذين يعمدون إىل كراء مثل 

تنشيط سوق العقارات الفالحية حيث (v) ؛هذه الوسائل

اكة أو البيع، ي للكراء أو الشر
خاصة القطع  ستعرض األراض 

ة منها،  د انخفاض كبير لقيمتها المالية،وقد تشه القزمية والصغير

قد ترتفع فيما بعد بفعل المضاربة  و نظرا لمنسوب العرض،

ي الفالحية والموارد المائية لزراعات 
لالستحواذ عىل األراض 

ستتحول خارطة األنشطة الفالحية بالعزوف عىل  (vi) ؛أخرى

زراعة الحبوب لصالح زراعات أخرى غير غذائية)الستخراج 

ات أدوية...(؛الطاقة  ستنهار بقية  (vii)النباتية أو مستحرص 

 . ي
ي ذلك وحدات التحويل الغذات 

 حلقات منظومة الحبوب بما ف 
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لكن االطالع ! ال استغراب من استغراب البعض من هذا سيناريو

عىل تجارب بعض البلدان بالقارات األخرى قد ترفع عنهم 

ي الفالحية  غشاوة االستغراب. 
ي وقع فمساحة األراض 

الت 

إذ بلغت  ما فتأت تتوسع، 1111االستحواذ عليها منذ سنة 

ي وقع االستحواذ عليها بالبلدان
ي الفالحية الت 

 مساحة األراض 

ي طريق النمو"ما يقارب مساحة لندن كّل 
 
أيام خالل  1"السائرة ف

  x8091أسبوع 01[مليون هك 18,933أي  ،11"1111-1181

،وما يفوق ]1لمك  189331سنوات=x81)مساحة لندن(1كلم

-1111مليون هك ببلدان جنوب الصحراء بإفريقيا خالل  114

)½ ،أي قرابة 1181 ي مرات  3مساحة بلدان االتحاد األوروتر

ي تسهيل هذا المسار 
مساحة فرنسا( ومعلوم دور البنك العالمي ف 

ي مجال سوق  االستحواذي،
 للبنك العالمي دور أساسي ف 

ّ
إذ"أن

ي من خالل:)
عم ماىلي مباشر لالستثمارات (مصدر دiاألراض 

ي طريق  (iiالعقارية )
مستشار للحكومات بالبلدان"السائرة ف 

مؤسسة مكلفة بصياغة المعايير المتبعة من طرف  (iiiالنمو"؛)

ي . )المستثمرين"
ي ل "األراض 

وما الهدف من مراجعة الوضع القانوت 

اكية"بتونس) ة  4االشي 
ّ
مليون هك(وتوزيعها كملكيات خاصة بتعل

 خطوة للتشي    ع من نسق تداولها بسوق 
ّ
إدماجها االقتصادي إال

العقارات من أجل تكثيف ملكية رصيد العقارات الفالحية لفائدة 

ة من الخواص)محليير  و/أو أجانب(، ي فئة صغير
وهو تمسر

متناغم مع مقاربة البنك العالمي الداعي إىل"إصالح زراعي تحت 

فعل السوق"عوض"اإلصالح الزراعي تحت إمرة الدولة".للتأكيد 

ينىهي البنك العالمي تقريره بإمالء ما يجب تنفيذه:"عىل تونس 

ي بدون تعطيل 
التوجه إىل بدائل ممكنة لضمان األمن الغذات 

 ... ي تكثيف تنمية القطاع الفالجي
والمقاربة المجدية تكمن ف 

ي ال تحفز 
التدخالت الحكومية عىل السياسيات األفقية الت 

نشاط زراعي عىل حساب آخر،لكن تدعم الفالحير  من خالل 

تسهيل الحصول عىل التمويل ومقاومة المخاطر،والحصول عىل 

المدخالت ذات النوعية الجيدة،وتحسير  الخدمات 

يعي يسهل .وهو الداعي  والتسويق..." إىل:"إحداث إطار تشر

تسويق العقارات الفالحية وتسهيل اإلجراءات للحصول عىل 

ي الدولية"
وقد بادرت الدولة . مقاسم،خصوصا باألراض 

بخوصصة استغالل أراضيها منذ نهاية السبعينات وازداد النسق 

بإسناد حق استغاللها عىل وجه الكراء  منذ أوائل الثمانينات،

كات اإلحياء  ،لشر وط   و والفنيير  إن اختلفت مقاييس اإلسناد وشر

وط.   كراس الشر

بالمحصلة سيقع تقزيم نشاط انتاج الحبوب بالبالد وسيفتح 

أن الخوصصة الجزئية أو التامة  أي باب توريدها عىل مرصاعيه. 

قد  و لديوان الحبوب سينتفع بها التجار الموردين دون سواهم. 

ة طويلة،بدأ التطبيل لخوصصة المؤسسات العمو   و مية منذ في 

 استعمل المطبلير  لهذا المطّب ترسانة من المآخذات والنواقص،

 و "تبذير المواد وسوء استعمالها" و من قبيل"سوء الحوكمة"

)توريد حبوب مشطنة أو  و"فساد إداري" "كلفة دعم عالية"

نة(،
ّ
"تالعب بالفارق بير  الكميات  و مسّوسة أو متعف

الكميات  و للحصول عىل منح مرتفعة( المجمعة)تصاري    ح عالية

)تصاري    ح بضعفها ليسهل تحويلها دون مراقبة و/أو بيع  المخزنة

ي السوق الموازية(...الخ. 
  جزء منها ف 

ّ
يمكن إذن أن نستخلص أن

ي 
المستهدف ليس ديوان الحبوب لوحده بل كذلك االراض 

كة التونسية لتوزي    ع المياه والبنك الفالجي  العمومي الدولية والشر

ومؤسسة السكك الحديدية والنسيج الصناعي لتحويل الحبوب 

ومشتقاتها.إذن يظهر أن مسألة الهجمة عىل المؤسسات 

العمومية شأن عام ال يجب مقاربتها وفق مبدأ"حالة بحالة"بل 

بمنوال تنموي بديل مفّصل يجمع حوله طيف كبير من المجتمع 

)أحزاب ومنظمات وجمعيات شخصيات(.  ي
 المدت 

 ما العمل؟

هل  قبل المحاولة عىل اإلجابة عىل هذا السؤال لساءل أن يسأل،

ي المجال 
الزالت هناك مكانة للضيعات القزمية والصغرى ف 

( (،كما يرى البعض من %10تحوزون عىل  %90الفالجي

اء؟فالمنوال الحاىلي لم يعد يعطي أهمية لهذه  المفكرين والخير

البنكي موجه لكبار  فاإلرشاد الفالجي والتمويل الضيعات. 

، هناك تالعب باإلجراءات من أجل إفادة كبار  و المالكير 

المالكير  بالمنح والحوافز المرصودة لتأسيس تعاضديات 
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كات التعاونية للخدمات الفالحية...الخ.   الخدمات الفالحية والشر

ات الدالة عىل قرب نهاية هذه الضيعات يمكن  و من المؤشر

ات التالية معدل الدخل السنوي لضيعة  (i):اعتماد المؤشر

نموذجية من الناحية  هك، 81تقّل مساحتها عن  فالحية،

تنامي  (ii) يعادل الدخل السنوي لعامل فالجي عادي؛ الفنية،

عزوف الفئة الشبابية  (iii)األدفاق المالية من خارج الضيعة؛

،الريفية عن النشاط الفالجي مما  ع  من جيش العاطلير 
ّ
ف  سير

ي 
 
لن يبق  أمام  و ظّل الركود االقتصادي. خاصة ف

 (iv)؛هذا"الجيش"سوى الهجرة الشية أو الثورة عىل األوضاع

تيب وفق  ي أسفل سلم الي 
 
الجهات ذات الطابع الفالجي تقبع ف

ي الفالحية، (v)مؤشر التنمية الجهوية؛
 تنامي ظاهرة بيع األراض 

يحة مدينية األصل، حت  المتوسطة منها، من  لفائدة شر

ي الدولة؛ا
ي قطاع المهن الحرة ومن كبار موظق 

 
 (vi)لناشطير  ف

تداعيات سلبية للتحوالت العمرانية والطبيعية عىل إنتاج 

،حيث سيتدحرج ،الحبوب ي ظّل االعتماد عىل المنوال الحاىلي
ف 

 .%83,41بما قدره 

قد ال يستدعي األمر غير المحافظة عىل ما هو قائم مع بعض 

التناقضات القائمة والمقاربات لكن  الّرتوش اإلصالحية. 

تها  القطاعية والمنظومية غير مجدية، واألزمات سوف تتكاثر وتير

ي  ويعلو مقاماتها. 
،كجزء من االقتصاد الرأسماىلي ف  فالمنوال الحاىلي

ي حالة ض 
ي بالحاجة وهو ف 

ع نتيجة ا مرحلته القصوى،لم يعد يق 

ي الذي يحكمه. 
فمسألة خوصصة المؤسسات  الرصاع الطبق 

ي رصيد العقارات الفالحية العمومية، و عمومية،ال
 و التفويت ف 

تكثيف الملكية العقارية الفالحية باتت تستدعي بإلحاح اإلجابة 

ي تحيل إىل مراجعة فكرية ونظرية 
عىل جملة من األسئلة الت 

وسياسية حول التداعيات الممكنة لخوصصة المؤسسات 

بالخصوص تغيير خارطة  العمومية وكّل منظومة إنتاج الحبوب،

 الزراعات. 

ي إطار البحث عن مخارج للمسألة الزراعية ومنظومة الحبوب 
ف 

  كجزء هام من المفروض اإلجابة عن األسئلة التالية: 
ّ
أال يعد

ي القزمية والصغرى تحت 
تشي    ح اآلالف من أصحاب األراض 

وتحرير اآلالف من  )األرض( اإلنتاجتأثير مسار تكثيف وسائل 

لفالحيير  والفالحير  غير المالكير  عند إدخال التقنيات العمال ا

نهجا لتثوير  آالت عرصية( روبوهات، الحديثة)بذور جديدة،

ي سترصفها  عالقات اإلنتاج؟
ما الفعل مع فائض قوة العمل الت 

ما هي السبل  األرياف بسبب المكننة والتقنيات العرصية؟

ي سيقع تشيحها من مجا
ل زراعة الممكنة أمام اآلالف الت 

ي ذلك من سيقع االستغناء عنهم بعد  الحبوب وتوابعه،
 
بما ف

الفتك بمراكز تجميع الحبوب ووحدات الطحن والتحويل 

الصناعي للحبوب؟ أال يستدعي مسار تثوير عالقات االنتاج 

تطوير مجال إنتاج وسائل اإلنتاج؟ هل يمكن الحديث عن سيادة 

ن من ناصية صناعة وسا
ّ
ئل اإلنتاج؟ هل غذائية دون التمك

ي رأس المال بالسوق التقليدية من خالل المحافظة عن 
سيكتق 

ذات الفئات المستهلكة أم سيعوضها بأخرى)صناعيير  

 اإلنتاجكون ماهية العالقة بير  مجال تباألساس(.عندئذ كيف س

ي المصنع؟ وإذا تحول 
 اإلنتاجوفائض  اإلنتاجاألوىلي ومجال الثات 

جيات الداخلية)عائلية وصناعية(هل إىل الخارج دون تلبية الحا

ي ظّل 
 ذلك خيارا صائبا؟ أي جدوى مالية لألنشطة الفالحة ف 

ّ
ُيعد

ائح المجتمع؟ ائية ألغلبية شر  تآكل المقدرة الشر

ي تحكم المنوال 
ي طياتها جملة من التناقضات الت 

ز األسئلة ف  تير

ي يعيشها 
،وهي جزء من جملة التناقضات الت  التنموي الحاىلي

ي تعتمد الملكية الخاصة لوسائل االنتاج إلنتاجاأنماط 
)نمط  الت 

ي لرأس المال الماىلي 
(.ويبدو أن الطابع الوحسر إقطاعي ورأسماىلي

ي حاجة لفئة الضيعات القزمية والصغرى،
ي  لم يعد ف 

خاصة ف 

ي ظّل المهام الجديدة الموكلة 
ي الحاصل وف  ظّل التطور التكنولوجر

ي الفالحية)خارطة زراعية جد
يدة/محروقات لالراض 

لذلك فقد انتىه دور الضيعات  نباتية،زراعات طبية...الخ(. 

وع  و القزمية والصغرى، هي مستهدفة بالمشر

ي سوق 
الشامل)الخوصصة واالحتكار(من خالل بعث الحركية ف 

العقارات الفالحية بغرض تكثيف هذا الرصيد،بحيث تتحول 

ة أو )شخصية طبيعي هذه الملكيات إىل أيدي كبار المالكير  

 . هو حافز من حوافز االقتصاد الريعي  و معنوية(،

ي ظّل التحوالت السائرة،
يمكن للمرء أن يتصور نموذج لضيعة  ف 

 من 
ّ
ي إنتاج مواد غير غذائية باعتماد المستجد

فالحية مختصة ف 

ي عملية االنتاج عن ُبعد  التقنيات الحديثة)روبوهات(
والتحكم ف 

 الملكية من خالل تطبيقات تخضع هي نفسها 
ّ
لقانون"حق

يتّم توجيه منتوج هذه الضيعة كمادة أولية  و الفكرية"،

تبق  البالد بهذا األنموذج  و الستخراج وصناعة مواد غير غذائية. 
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ورة توفير  ورة توريد حاجياتها الغذائية وبالتاىلي أمام ض 
أمام ض 

الية ! العملة الصعبة من أين لها ذلك والحكومات واألحزاب الليير

وة عىل ي كّل المؤسسات العمومية ومصادر الير
 
 أهبة للتفريط ف

ي والبحر والفضاء(؟
 التداين  )باطن وسطح األراض 

ّ
من الواضح أن

ي هو العنرص الذي سيعتمده هؤالء هذا التداين له  .و الخارجر

م 
ّ
وط وحدود،فهو كالثقب األسود له جاذبية هائلة لكنه يحط شر

ي فل
 
ي عىل كّل من يدور ف

ت ويقض 
ّ
كه.إذن األمر ال يستدعي ويفت

ي هذا الثقب األسود،بل يستدعي خطة تراعي السيادة 
 
الدوران ف

ي  السيادة الغذائية إحدى صواري  ها.  و الوطنية،
 الدور التاريح 

ّ
إن

عكس ما يرّوج له  للضيعات القزمية والصغرى قد انتىه،

ولم يعد لها دور  أحزاب( جمعيات، )منظمات، الشعبويون

 . حت  العقيدة التقليدية حول األرض بدأت  اقتصادي/اجتماعي

، ي
ي التالسر

 
فقدسية ملكيتها وتوارثها وتقاسمها واستصالحها لم  ف

مة كما سبق،والمؤشر عىل ذلك حجم المعامالت  تعد محي 

اكة، )كراء، العقارية السارية  بيع(.  شر

ي الداعي بتشتيت صغار 
لقد استنكر عديد المفكرين التمسر

ه"دعوة إىل
ّ
 مزيد من عزلة المزارعير  وتأخير للتطور المالكير  ألن

 كل أنواع 
ّ
االقتصادي،من دون حماية المهّمشير  منهم ضد

  و 12االستغالل والتبعية وتدهور الحياة المعيشية"
ّ
يبدو أن

وع البديل يجب أن يكش طوق أشكال الملكية التقليدية  المشر

وات المنتجة  وطرق اإلنتاج والترصف فيها وكيفية توزي    ع الير

ي المرحلة الحالية، و بطرق عادلة تراعي المصلحة العامة. 
 
ي  ف

 
ف

يكمن الحّل  ظّل موازين القوى القائمة محليا وإقليميا وعالميا،

ي نشاط مستقل للسوق،بدون  Polayniفيما قاله 
"التفكير ف 

ّ
بأن

د عليه
ّ
"وما أك  .Bو  Bradnerتدخل الدولة،خطأ سياسي

Spencer ي ظّل و
ورة تدخل الدولة ف  ضع يتسم بالتنافس "ض 

غير المتكاف   من أجل دعم المؤسسات الوطنية...ودعم الدولة 

ي تستثمر أكير 
ي اتجاه المؤسسات الوطنية الت 

ف ف 
ّ
يجب أن يتكث

". ويعتير  ي مجاالت المعرفة والبحث العلمي
ها ف   F. Listمن غير

ة التفاضلية( "محدودية النظرية)نظرية المير 
ّ
ي عدم  أن

تكمن ف 

متكاف   بير  األخذ بعير  اال 
ّ
عتبار مستوى التطور الّا

 بالتاىلي حرية التبادل ال 
األمم)الدول("...هناك تطور غير متكاف  

ورة لتدخل  يمكن إال من استفحال هذه الحالة...بالتاىلي هناك ض 

 الدولة لحماية صناعاتها الناشئة والرفع من درجة تطور البالد"

 شأن مؤسسة ديوان الحبوب،
ّ
ي وطرق  مهما كان شكلها  إن

القانوت 

 شأن داخىلي يهّم العمال واإلطارات 
،سيبق  الترصف والتسيير

العاملة به،مادمنا نعتمد عىل المقاربة المنظومية البحتة ووفق 

"حالة بحالة".  ي
 شأن ديوان  والحقيقة، التمسر

ّ
كما بينا أعاله،أن

ي ترنو إىل القضاء عىل 
الحبوب شأن عام باعتبار الخطة موازية الت 

ي تونس واندثار النشاط. زراعة ال
 
أن يبق  الديوان مجّرد  حبوب ف

ي 
ي من المنظومة الت 

ي الصف الثات 
 
موّرد للحبوب ومجّرد مساهم ف

ستسهر عىل مسائل الصحة النباتية وسالسل اإلنتاج فتلك هي 

الخطوة النهاية لدفن المؤسسة.لذلك فمعالجة موضوع مؤسسة 

ي 
بع،بل يتطلب  ديوان الحبوب تتجاوز اإلطار الضيق والتمسر

ّ
المت

خوض ضاع أشمل يهّم كّل المجاالت االقتصادية واالجتماعية 

ائح والفئات االجتماعية.   إتباعلهذا ال يجب  وي  هّم بالتاىلي كّل الشر

نهج المقاربة الشعبوية والمحافظة المنجّرة وراء الشعارات 

الداعية إىل تعطيل وإيقاف تهديم البنيان التقليدي الذي يقوم به 

الية الهادفة إىل  أسمالية،الر  ي الخيارات الليير
لكن دون االنخراط ف 

 و تفكيك التقليدي من أجل االستحواذ عىل ثروات الشعوب. 

هذا ما يستوجب التفكير من أجل تفصيل الخيارات البديلة دون 

ي هذا المطّب أو ذاك،
هو مجهود مطلوب من أجل  و السقوط ف 

. التمايز الفكري والسياسي ويعّبد الط  ريق لالستقطاب السياسي

 

                                                             
1 : Banque Mondiale (2014) «  la révolution 

inachevée : Libérer le potentiel de l’agriculture afin de 
dynamiser la croissance dans les régions de l’intérieur 

الفالحة العائلية والتعدد النشاطي داخل األرياف » الهادي الرياح   :  2
 «التونسية: مجاز الباب وقبالط نموذجا

مان وهارلد شومان:   3  العولمة : االعتداء عىل »  هانس بيب 
ّ
فخ

 «الديمقراطية والرفاهية
استقصاء حول هيكلة المستغالت ( » 1111) وزراة الفالحة :  4

 « 1110-1113الفالحية 
 معطيات ديوان الجبوب :  5
6   :  Rastoin, J-L. et and Benabderrazak E. (2014) 

« Céréales et Oléoprotéagineux au Maghreb : pour un 
co-développement de filières territorialisées». 

IPEMed  
مان وهارلد شومانهانس  :  7  ،  المصدر السابقبيب 
 1181قانون تشجيع االستثمار،  :  8
ي حول إصالح المؤسسات والمنشآت العمومية :  9

 التقرير التأليق 
 «خطاب حول مسألة التبادل الحر»  كارل ماركس :  10
11  : OXFAM «  Notre Terre , Notre vie » 
12  : ALIMENTERRE_CADTM Belgique sept 2015 



 
الية و استحقاقات السيادة الشعبية       ن الخيارات الليبر          ملف العدد : المنشآت العمومية بي 

93 

 

  0202العدد السادس نوفمبر 
 

 وكالة التبغ والوقيد.... الى أين؟
 

 

ما العمومية المؤسسات لخوصصة الدعوات تتعاىل
ّ
 تطرقنا  كل

م .به  والنهوض بالدنا اقتصاد إصالح عن للحديث
ّ
 وتقد

 الدوىلي  النقد صندوق من الجاهزة الوصفات حسب الخوصصة

المؤسسات  ربحية ولضمان اإلنتاج لتنمية الوحيد الحلّ  أنها عىل

ز. ي  و تير
 
رات ذلك ف ّ  غير  االمؤسسات العمومية  أن مثل مير

انية الدولة كاهل تثقل مالية صعوبات وتعيش مربحة  و أن مير 

 انسحابها من بد وال االقتصادي للنمّو  معيق تدخل الدولة 

 المردودية  فتتحسن باقتدار سيديرونها الذين الخواص لفائدة

 .األرباح وترتفع االستثمار حجم ويرتفع وحكمتهم هؤالء بقدرة

نا ي  اخي 
 هاته المؤسسات  أحد عىل الحديث المقال هذا ف 

مج  مغالطات وكشف االدعاءات كل زيف لتبيان خوصصتها المير

 الدعوات لهذه الحقيقية  الدوافع  وفضح سمي  الّر  الخطاب

 .الرسمية والتقارير األرقام عىل باالعتماد

 

 تتمتع عمومية مؤسسة  و الوقيد  للتبغ الوطنية الوكالة

ي  أحدثت الماىلي  واالستقالل المدنية بالشخصية
 إبان 1891 ف 

ي  ووقعت االستعمار المباشر 
عدد  قانون حسب 8713تونستها ف 

ي  المؤرخ 09 -64
 11 -91و قانون عدد  8713/ 81/  11ف 

ي  المؤرخ
  وتسويق بإنتاج ّيا حرص لها و عهد 1970/12/31ف 

 

 

 

 

 

ن ألاأسماء   مي 

 

سنة  حدود إىل الصيد بنادق و بارود اللعب و أوراق والوقيد التبغ

وان الذي التبغ مصنع إحداث تاري    خ 1981   اندمجت بالقير

ها و يقع .معه  إدارة مجلس عير  الحاكم اإلئتالف طرف من تسيير

مدير المؤسسة( و  عام ) )وزير المالية( و مدير رئيس من ن متكّو 

الحكومة، المالية، التنمية، الفالحة،  )رئاسة الوزارات ممثلير  عن

ي  ويساعدهم الصناعة(
 أقسام لمختلف ممثلة  هياكل ذلك ف 

اءات،  )إنتاج،  الوكالة  ترصف..(  مراقبة،  تسويق،  شر

ي  مهما موقعا لوقيدو ا للتبغ الوطنية للوكالة
 التونسي  االقتصاد ف 

المرتبة  2006 سنة احتلت فقد المعامالت رقم حيث من

ان  تونس بعد1تونسية اقتصادية مؤسسة مائة عىل السابعة للطير

(Tunisair) كة وقبل ولية التونسية الشر ي . لألنشطة البي 
 2012 ف 

ي  بتقدم لكن بمرتبة الوكالة تراجعت
   .المعامالت رقم ف 

انية موارد من بالمائة تسعة بنسبة حالًيا التبغ قطاع يساهم و  مير 

 ألف 40من   يقرب ما مباشر  وغير  مباشر  بشكل ويوفر الدولة

 أظهرت .صعوبات عدة يواجه القطاع هذا أن إال .شغل موطن

تها دراسة  تكلف المهربة السجائر أن 2013 عام المالية وزارة نشر

انية ي  الدولة مير 
 دينار.  مليون 500 حدود ف 

  

 0211 0210 0222 السنة 

 1200 1036 741 رقم المعامالت )مليون دينار(
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ات شهدت متعددة بأنشطة المؤسسة نشاط يرتبط  بعد تغير

 الثورة: 

ي  تتمثل  :فالحية أنشطة
 
 تقوم التونسي  التبغ وإنتاج زراعة ف

مجة الوكالة  أنواع حسب إنتاجهاالمزمع  والكّميات المساحات بير

بوغ
ّ
ي  تعتمد و الجهات وحسب الت

 
 تبغ مزارع 2500 عىل ذلك ف

ات وتشير  .زراعة مركز 81ب   إلحاقهم و معهم التعاقد يتم  المؤشر

 من التبغ إنتاج ر تطّو  بعد أنه  2المالية  وزارة عن الصادرة الوكالة

ي  طن 1094
 
 استقرارا وشهد 2014 سنة طن 1444 إىل 2013 ف

ي 
 
ي  طن 791 إىل ملحوظا تراجعا ليشهد التالية السنوات ف

 
 ف

 هذا ويعزى .اإلنتاج من % 11 ب انخفاضا يمثل ما وهو 1187

اجع ي  تراجع إىل الي 
 
 عوامل مناخية بسبب المزروعة المساحات ف

 الرتفاع نظرا التبغ زراعة عن الفالحير   وعزوف ، مالئمة غير 

 اليد كلفة وارتفاع الرب  ح هامش الزراعة و تقلص ومصاريف الكلفة

مة العقود مراجعة استوجب مّم  ، العاملة ي  معهم المير
 والت 

 .مجزية غير  أصبحت

 

 0212 0210 0222 السنة

  
ن
ن ق ن الناشطي  عدد الفالحي 

 زراعة التبغ
11093 4682 2500 

 

 

 

ي 
ي  الفالحة قطاعات ككل التبغ زراعة قطاع ويعات 

 مشاكل تونس ف 

اكمة  منذ المتبعة  و االقتصادية  السياسية  الخيارات نتيجة مي 

" الهيكىلي  اإلصالح" يسم مما عقود  من قلص و الذي  الفالجي

ي  الدولة تدخل
 وّحرر الفالحير   عن الدعم ورفع اإلنتاج منظومة ف 

 دون بأسعار التبغ  توريد أمام السوق  وفتح اإلنتاج مواد أسعار

 .المحلية  اإلنتاج كلفة

 

 

 

 

 

 نفس وحسب المالية  وزارة إحصائيات تفيد  :صناعية أنشطة

ات   علبة مليون 111،9 من تراجعا شهد اإلنتاج أن 3المؤشر

ي  سجائر
 
ي  علبة مليون 119،1 إىل 1188 ف

 
 أي  ) 1184  ف

ي  ر تطّو  تاله سجائر( علبة مليون 60.5 حواىلي  بخسارة  تدريحر

 سجائر علبة مليون 407،3 إىل ليصل 1187 إىل  1183من 

ي  ما وهو
ي  تراجع لكنه  % 41 ب   تطورا يعت 

 
 نظرا  1111 بداية ف

و تعطل  كورونا وباء انتشار وتداعيات الصنع  مواد لنقص

ل بعد خاصة لإلنتاج العادي النسق 
ّ
 أعمال تعطيل أو تعط

ي  المستوردة الجديدة المعدات  وتركيب الصيانة 
 
 تجديد إطار ف

 األسطول. 

ي  الوكالة اعتمدت وقد
 
كات عىل سابقة مراحل ف  أوكلت أجنبية شر

ي  11المحلية )  السجائر من جزء إنتاج لها
 
مارس و كريستال( ف

كة مع مناولة عقد بإبرام  8713 السويشية  الشر

(Rinzos&Ormond )ي  .  أما
فقد ابرم عقد مناولة مع  1994 ف 

FJ (BAT)Burrus  ي
كة مع 1997 و ف   JTI(RJR) اليابانية الشر

ي  األخير  العقد تجديد وتم
ي  ثم 1999 ف 

 إىل  1114من  . 1114ف 

 16.8 بقيمة اإلنتاج ورشات وتطوير تعصير  جهود وبعد 2005

 السجائر تصنيع إعادة 2008 حدود و إىل دينار تّم  مليون

ي  المحلية
كات إىل االتجاه و وقع تونس ف   التونسية المتعاقدة الشر

ي 
 السلطة.  من مقربير   ملك عىل كانت والت 

اتنفس  حسب و تتمير    :تجارية أنشطة  أعاله المذكورة المؤشر

 سنة دينار مليون 891،4 من المعامالت لرقم مطرد بتصاعد

ي  دينار مليون 311،7 إىل 1188
ي  مما 1187 ف 

 811تطورا ب   يعت 

ات إىل تشير  كما   %  لنفس الوكالة مبيعات نموّ  نفس المؤشر

ة   041،4إىل  سجائر علبة مليون  331،8من  % 18ب   الفي 

 .علبة مليون
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 يخضع بالتفصيل الوكالة منتجات بيع أن هنا بالذكر والجدير

خيص م لي 
ّ
 طرف من ومراقب السلط الجهوية  طرف من يسل

ات  وتبير   .الوكالة ي  السجائر بيع رخص عدد تنامي  المؤشر
 وقع الت 

ضيات الجهوية السلط قبل من إسنادها و  والمحاباة بالي 

ي  رخصة 9000 من بداية الوالءات
 رخصة 16000 إىل 2010 ف 

ي    % 91 أو رخصة 7000  ب  تقدر بزيادة أي 1187 سنة  
 ف 

 لهم أسندت ممن العديد أن خاّصة الوكالة،  لرقابة تام غياب

ء بيع رسمية ، نقاط لهم تكن لم الخص ي
 فضاء خلق الذي السر

ي  لتتحكم  للوبيات واسعا
 ظاهرة فاستفحلت السجائر، سوق ف 

اد والمضاربة االحتكار  مراقبة غير  سجائر مهّربة وتروي    ج واستير

ي  مساهمة وغير  صحّيا
ولة لصالح االداءات ف 

ّ
 وأصبحت . الد

كة ي  التحكم عىل قادرة غير  الشر
 األسعار وفرض سوقها ف 

  .الرسمية

وعة غير  وبصورة أعىل بيع أسعار الموازية الّسوق وفرضت  مشر

ة أرباًحا تدّر   الوكالة وتحرم المستهلك كاهل وتثقل للمهربير   كبير

 المالية قدراتها بها تدعم أن الممكن من كان إضافية أرباح من

انية وتحرم  توظيف وقع بذلك .جبائية مداخيل من الدولة مير 

اء الحاكم لالئتالف الموالير   إلرضاء الوكالة مقدرات  ذمم وشر

 المشار التقرير  نفس و يفيد .المهربير   من االنتخابات مموىلي 

ي  و الوقيد للتبغ الوطنية الوكالة مساهمة أن أعاله إليه
انية ف   مير 

ي  دينار مليون 931،1 من تنامت الدولة
  8413،3إىل  1188 ف 

 رّوجه ما عكس % 11بزيادة  أي  1187سنة  دينار مليون

ي  االستثمارات جميع و أن % 31أنه  عىل للمغالطة التقرير
 الت 

 حيث 2019 عدى ما % 811بنسبة  ذاتيا مولتها الوكالة أنجزتها

كة اضطرت .    % 83،9 إىل الشر  كتمويل بنكي

 38 ) اإلنتاج تطور ناحية من للوكالة االيجابية  النتائج هذه كل

المبيعات  وتزايد (% 126 ) التجارية المعامالت رقم وتطور (%

ي  مساهمتها (   و ارتفاع% 18)
 
انية ف  تقابلها (% 86 ) الدولة مير 

  33 -إىل  دينار مليون 87،8 من تمر سلبية محاسبية نتيجة

المحاسبية  النتائج هذه سبب هو وما الخلل فأين  .دينار مليون

 السلبية ؟

 

 

ي  التفقد  تقرير ذلك أكد  كما ،4المالية وزارة تقرير يرجع
 النهات 

العقارية و  و الشؤون  الدولة  أمالك لوزارة العامة  الرقابة  لهيئة

  :إىل المحاسبية السلبية  النتائج  هذه من جانبا 5الترصف 

 األجنبية  السجائر مستوى عىل المسجلة الخسائر تفاقم 

ي  العملة، خسائر ارتفاع نتيجة
  قيمة تخفيض من أساسا المتأت 

 صندوق طلب تحت المركزي البنك إليه التجأ الذي  الدينار

، النقد  الدوىلي

 عليها الموظفة  و الديوانية  الجبائية االداءات ارتفاع.  

 ى الشقات ي  المتكررة الكير
 السجائر شحنات طالت الت 

ي  األجنبية 
 .مرتكبيها  عن للكشف فيها يحقق لم والت 

ي الوكالة أن بالذكر و الجدير  بكلفة السجائر المستوردة تشي 

للعلبة  م 500 بخسارة أي م 1300 ب   للدولة وتبيعها م 8111

ي  للوكالة كمساهمة ذلك ويحتسب الواحدة
انية ف   الدولة مير 

 أن العلم مع المضافة، القيمة وعىل االستهالك عىل األداء بعنوان

ي  الدخان تبيع الدولة ي و سعره أضعاف 3 األجنتر
 هذا الحقيق 

 وال الدولة جهاز فيه يتسبب المؤسسة  من أموال نزيف يمثل

انية كليا منه تستفيد  .المير 
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ي  التفقد  تقرير كشف وقد
 لوزارة العامة  الرقابة  لهيئة النهات 

 الوكالة خسائر العقارية و الترصف أن و الشؤون  الدولة  أمالك

ي  دينار مليون  136  بلغت
 
ة ف اوحة الفي   و 2010 بير   المي 

 الترصف اخالالت الخسائر إىل هذه التقرير وأرجع 2014

ي  أخرى و اخالالت ذكرها السالفالتجاري 
 
 وملفات الترصف ف

 والرقابة الحوكمة وغياب وماىلي  إداري فساد عن ناتجة فساد

 :ذلك من اإلدارية

 ي  ترصف اخالالت
 
ية الموارد ف ي  وتتمثل البشر

 
 ف

 شملت  2014 إىلي  2013 من القانونية الصيغ غير  عىل انتدابات

 وامتيازات تأجير  كلفة تحمل مواصلة عىل زيادة عون 400

ة رغم سابقير   وأعوان لمسؤولير    التقرير يشير  كما عدم المباشر

 تخضع تزال وال كانت المؤسسة رأس عىل التعيينات أن إىل

وط اىل وال الحاكم لالئتالف واالنتماءات الحزبية للوالءات  شر

 مهنية ومقاييس

 ي  اخالالت
اءات ف   اقتناء صفقات انجاز تأخير  : الشر

ات   اإلنتاج ورشات وتعطيل الصنع تجهير 

 ي  اخالالت
 احصائيات غياب : العقاري الترصف ف 

ي  لمساحات دقيقة
ي  األراض 

 تسوية  وعدم الوكالة فيها تترصف الت 

ء عقاراتها وضعية ي
 هذه عىل باالستيالء يسمح الذي السر

وجه من واستغاللها المستغالت  .حق غير

 ي  اخالالت
ي  الترصف ف 

 باالستيالء بالسماح اإلنتاج ف 

ي   الشقات تتبع عدم هائلة بكميات الوكالة منتوجات عىل
 ف 

، عدم ي  ناحية من الوكالة حقوق حماية الموات  
 عىل التغاض 

كات تجاوزات ي  معها المتعاقدة الشر
 مقربير   ملك كانت عىل والت 

 والتسليم الثورة بعد مصادرتها وقع منها والبعض السلطة من

ي  لها التصدي وعدم
 أو الوكالة طرف من االختصاص تقليد مواد ف 

اف سلطات  .االشر

 ي  ذلك اىل نضيف
 وتشجيعها المضاربة عىل التغاض 

ي  التخزين مستودعات وانتشار التهريب لوبيات لصالح
 األحياء  ف 

ي  السجائر بيع وازدهار الشعبية
ي  الموازية األسواق ف 

 تعتير  الت 

 عىل لها و مخططا  سوقا مهيكلة بل القطري مستوى عىل موازية

ي  العالمي  المستوى
 مداخيل من هاما جزءا تلتهم أصبحت والت 

تها أظهرت دراسة وقد .الوكالة  أن   1184 عام المالية وزارة نشر

انية  و تكلف  التبغ سوق من % 42 تمثل المهربة السجائر مير 

ي  الدولة
 
 .دينار مليون 500 حدود ف

 و الوقيد للتبغ الوطنية الوكالة أن القول يمكن سبق، ما عىل بناءا

حجم  تقليص جراء الدولة  خيارات سببها هيكلية أزمة تعيش

ي  تدخلها
 
ء والرقابة والحوكمة اإلنتاج منظومة ف ي

 أوض الذي السر

ي  الدوىلي  النقد صندوق به
 
" اإلصالح" ف  عىل فرض الذي الهيكىلي

 االئتالف ويواصل .ساريا اآلن إىل زال وال 1986 منذ تونس

 بغياب الوكالة مع والتعامالت الخيارات نفس انتهاج الحاكم

ي  و و الحوكمة الرقابة
و  باالنفالت و السماح  القبضة تراج 

ها المؤسسة هذه وترك الموالير   لصالح الشقات   من كغير

السياسات  هذه وتكشف .الفساد ينهشها العمومية المؤسسات 

ي  الدولة عىل القائمير   لدى الواضحة النية 
 
 وتدمير  تركيع ف

 األثمان بأبخس فيها والتفويت بيعها أجل من للوكالة ممنهج

 والرأسمال االنتخابات مموىلي  الفساد لوبيات  لمصالح خدمة

ي  كة لبيع الدعاية إن لذا .المسيطر األجنتر  هي  وخصخصتها الشر

ادور مصالح لخدمة دعاية ي  والرأسمال الكمير  .األجنتر

ب الرسمية التقارير إن
ّ
 الوطنية الوكالة بأن القائلة االدعاءات تكذ

انية عىل عبئا تمثل و الوقيد للتبغ  تساهم الوكالة أن وتؤكد المير 

ي  9 % بحواىلي 
انية ف  ي  المساهمة هذه وان الدولة مير 

 تنامي  ف 

ي  و االخالالت المشاكل رغم مستمر
ي  الت 

 الفساد وان منها تعات 

 بها تدعم إضافية أرباح من الوكالة حرم والرقابة الحوكمة وغياب

ي  مساهمتها وتعزز اإلنتاجية قدراتها
انية ف   .العام للصالح المير 

كة لبيع الدعاية تنقطع لم ذلك رغم ي  وخصخصتها الشر
 ف 

ي  السير  عن للتعبير  متعددة مناسبات
 النقد صندوق ركاب ف 

 ذلك مثال .أمورهم ألولياء والطاعة الوالء فروض وتقديم الدوىلي 

 يوسف الحكومة رئيس مستشاري أحد دربال فيصل ترصيحات

ي  نائب )اآلن االقتصادي الملف عن المسؤول الشاهد
 المجلس ف 

ي  النهضة( حركة عن
 الخصخصة تشكل أن يمكنفيها " قال و الت 

  فقط
ً
 نفس ."الدولة خزائن وإلنقاذ الممنوع التبغ لمكافحة حّا

 الياس السابق الحكومة رئيس عن أيضا صدرت الترصيحات هذه

 نعم،" 2019 الرئاسية االنتخابية الحملة أثناء قال الذي الفخفاخ

 وجود مع والوقيد للتبغ الوطنية الوكالة خصخصة أؤيد أنا

ائب تأخذ أن اآلن الدولة عىل يجب لموظفيها،  ضمانات  الرص 

 " التبغ تنتج وأال
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ي  المجتمع تصدى
 أن إليمانه الخوصصة لدعوات ة بشد المدت 

 للملكية العام الشكل بمجرد تتحقق ال العمومي  القطاع وظيفة

 شعبنا لمجموع عام صالح من الملكية هذه تحققه ما بمقدار بل

 وإصالحه عليه والمحافظة و الدفاع عنه التمسك به وجب لذا

 وإخضاعه وحوكمته هيكلته إعادة خالل من إنتاجه وتطوير

جوء الحاكم اإلتالف للرقابة مما دفع
ّ
 سمي  ما إصدار إىل لل

وعه رؤيته فيه نشر  األبيض بالكتاب ي  "لإلصالح" ومشر
 
 ف

ي  التقرير"
   6 العموميةوالمنشآت  المؤسسات إلصالح التأليق 

 تصنيف وقع وقد ."بحالة حالة التدقيق مبدأ حسب"

ي  موقعها حسب معها التعامل لتسهيل المؤسسات  اتيحر  االسي 

ي 
 
 :أقسام أرب  ع إىل و تنافسيتها االقتصاد ف

  ي اتيحر ،يبق   غير /اسي   الدولة مشموالت من تنافسي

  ي اتيحر ،مطروح/اسي  اكة تنافسي  العام القطاع بير   للشر

  والخاص

  ي  غير اتيحر ،موضوع غير /اسي   للخوصصة تنافسي

 الكلية أو الجزئية

  ي  غير اتيحر ،معروض/اسي   الكلية للخوصصة تنافسي

   الوكالة هو موقع ما
ن
 التصنيف؟ هذا ق

ي  شك ال
ي  الطابع ف  اتيحر ي  للمواد االسي 

ي  الوكالة تنتجها الت 
 وف 

 وتشغيليته محاوره لتعدد نظرا النشاط لهذا الدولة احتكار

ة العالية ة والغير  المباشر انية ودعمه مباشر  هذا لكن الدولة، لمير 

ي  للتغيير  قابلة المعتمدة المعايير  وهذه التصنيف
 وقت أي ف 

 من عليهم يمارس الذي الضغط وحجم الحاكمير   مزاج حسب

ّ  الدوىلي  النقد صندوق ي
 صنفنا فاذا .الخوصصة نحو للمض 

ي  كغير  قطاعنا اتيحر اكة بير   عىل فتحناه اسي   العام القطاع الشر

ه أو التصنيف هذا نعتير  لذا الكىلي  التفويت أو والخاص  غير

ي .  للتفويت منهجية مجرد  التدريحر

ي  التدخل السليم للدولة  أن
 
 و الرقابة و الحوكمة التخطيط  ف

ا يضع الذي
ّ
 ممكنا يكون لن و المحسوبية  والتهريب للفساد حد

ي  إال
 
 كل فوق الوطن مصلحة تضع سياسية وطنية  قوى ضلّ  ف

ي  االستقاللية  وتراعي  اعتبار
 
 عىل و السيادة الوطنية  القرار ف

ي  .البالد ثروات
 
ي  المجتمع عىل وجب ذلك غياب ف

 المدت 

 للمحاوالت التصدي بالوكالة والعاملير   الوطنية والمنظمات

ي المؤسسة 
 
ي  المتكررة للتفويت ف

 من ة لمد خفتت وان والت 

 .للتداول للرجوع تفتأ لن الزمن

 

 

 

                                                             
1   :L’économiste maghrébin bimensuel n°434-435-

2006 
ات:   2  1111المالية،  وزارة عن الصادرة الوكالة مؤشر

 : نفس المصدر  3

 نفس المصدر:   4

ي  التفقد تقرير:   5
 الدولة أمالك لوزارة العامة الرقابة لهيئة النهات 

 1187والترصف  العقارية والشؤون

ي  التقرير:   6
 1181العمومية  والمنشآت المؤسسات إلصالح التأليق 
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 شغف فرنسا بقطع الرؤوس
 

 تأطير عام

امويل باتي على خلفية عرضه للصور الكاريكاتورية المسيئة لنبي اإلسالم تعتبر عمال شنيعا و مرعبا و ال صإن جريمة قتل المدرس الفرنسي 

مهما  يمكن تبريره أو التغاضي عن التنديد به مهما كانت األسباب و المبررات. فال يمكن قبول أو تبربر قطع رأس إنسان بتلك الطريقة البدائية

و لكن هل أن هذا العمل اإلجرامي نابع من  .كنا ال نتفق معه في الطريقة و األسلوب و ربما التوظيف السياسي وأحتى  األخيركان ما أتاه هذا 

من تلك الصور المستفزة لمشاعرهم و عقيدتهم و نبيهم ؟ قطعا ال. هو عمل  المستاءينالدين اإلسالمي و يعبر عن غضب ماليين المسلمين 

الذي يعانيه ماليين الشباب في الدول الغربية و خصوصا فرنسا نتيجة التهميش و العنصرية و الحقرة و  فردي يندرج في إطار التطرف الديني

ن البلدان االسالموفوبيا التي يغذيها اليمين المتطرف الذي ما فتئ يدعم هذه التيارات الدينية العنيفة و المتطرفة في ليبيا و سوريا و العديد م

 .األخرى اإلفريقية

ينفي « التأريخ» االستعماري العنيف و المرعب لفرنسا في عالقة بالمقصلة و قطع الرؤوس و حتى حفظها في المتاحف للتباهي أو إن الماضي

مع حضارة تتسم بالعنف و القتل و دين متخلف ال  -حسب اإلدعاء -استدعاء لماض مشرق و ناصع في تضاد  أوعنها كل تباه بحقوق اإلنسان 

نشر هذا النص المترجم لكاتب  ارتأينا، أحياناخضم هذا النقاش و ما ترتب عنه من وجهات نظر مختلفة و متناقضة  في .احترام أييستحق 

 .وجهة نظر مختلفة و ربما تكون ضد التيار السائد .فلسطيني مرموق يحتل حاليا كرسي الفقيد ادوارد سعيد في جامعة كولومبيا األمريكية

 

 تقديم 

باللغة  Middle East Monitorنشر هذا النص بمجلة 

ي جورج مسعد 
ية وهو للكاتب الفلسطيت  التاري    خ  أستاذ اإلنجلير 

ي المعاض بجامعة كولمبيا األمريكية.  السياسي و الفكري العرتر

ي ذهب ضحيتها 
 أستاذ ويتطرق الكاتب لحادثة القتل الشنيعة الت 

ي عىل خلفية الرسوم المسيئة 
التاري    خ الفرنسي صامويل بات 

للرسول و ما ترتب عنها من ردود فرنسية رسمية و شعبية 

ي تعقيد 
ا  األمور متشنجة زادت ف  و أخذت منح تصاعديا خطير

من الطرفير  و ألبسها  االنتقاميةأججت العنف و ردود الفعل 

لباس  النتهازيااليمير  الفرنسي المتطرف و اإلسالم السياسي 

الحرب الدينية المقدسة و الرصاع الحضاري الموهوم بير  

ة و الحضارة العربية  الحضارة الغربية المسيحية المستنير

ي التقليد و التخلف حسب الزعم. 
ي هذا  اإلسالمية الموغلة ف 

ف 

المقال يكشف جورج مسعد زيف كل هذه اإلدعاءات و يفضح 

ها المؤسسة.     أساطير

 ية :  فوزي سويد ترجمه للعر 

*********************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جوزيف مسعد

 

آخر من توىل  Fernand Meyssonnierكان فرناند ميسونييه  

ي الحكومة الفرنسية، وظيفة قطع رؤوس 
الجزائريير  بالمقصلة ف 

ي خدم فيها من عام 
 ، 8701حت  عام  8739وهي الوظيفة الت 

جزائريا  30رأس جزائري، من بينهم  111قطع أثناءها بحسبه 

ايي أنذاك حكم اإلعدام بأمر من وزير العدل اال  عليهمنفذ 
شي 
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ان .  وقد كان والد فرناند، موريس ميسونييه، فراسوا ميي 

ي الجزائر 
 
الشيوعي وصاحب الحانة، كبير قاطعي الرؤوس ف

عرابه أونري روش العاصمة بعد الحرب العالمية الثانية. وكان 

حدر بدوره من نأيضا رئيس قاطعي الرؤوس قبل الحرب، وكان ي

ي 
. فق  ساللة  قاطعي الرؤوس تعود إىل القرن السادس عشر

 فرنسا، عىل ما يبدو، يعتير هذا تقليدا نبيال. 

 ، ي
ي جزيرة تاهيت 

 
غادر فرناند الجزائر بعد االستقالل واستقر ف

ح حانة، وهي المهنة وهي مستعمرة فرنسية أخرى، حيث افتت

ي عام 
 
ي تعلمها من والده. وف

عاد فرناند لقضاء  8771الثانية الت 

ي فرنسا، بعد أن جمع ثروة، وقد استقر به المقام 
 
ة تقاعده ف في 

ي مقاطعة بروفنس، حيث أنشأ فيها 
 
ي قرية فونتير  دي فوكلوز ف

 
ف

ين ألف كتابا بعنوان  متحفا للعدالة والعقاب. و شأنه شأن الكثير

، كام جنائية"كلمات لقاطع رؤوس: شهادة نادرة لمنفذ أح   "

نا بأنه "ال يحمل أية مشاعر تعاطف  يروي فيه قصته، حيث يخير

تجاه ضحاياه، الذين، كما يقول، كانوا جميعا مذنبير  بارتكاب 

جرائم بشعة، لكنه يذكر أن الوطنيير  الجزائريير  الحقيقيير  هم 

ي 
ي  من تحلوا بأكير قدر من الشجاعة ف 

ي فرناند ف 
النهاية". وقد توف 

 .1111عام 

ي الجزائر 
لم يقترص شغف فرنسا بقطع رؤوس الناس ف 

ي مستعمراتها األخرى 
المستعمرة فحسب بل كان ذلك ديدنها ف 

سة ضد  ي اندلعت فيها مقاومة شر
مثل كاليدونيا الجديدة الت 

هذه الجزيرة قد وقع  أن, علما 8191االستعمار الفرنسي سنة 

و أخذ الفرنسيون يملؤونها  8103ا منذ سنة احتالله

. قام المستعمر بسجن  ي
بالمستوطنير  لتغير طابعها الديمغراف 

السكان األصليير  من شعب الكاناك بعد أن صادرو أراضيهم و 

 .  منحوها للمستوطنير 

وكانت ثورة الكاناك المناهضة لالستعمار قد اندلعت مع تمرد 

قد سحق الجيش الفرنسي الزعيم األكير للقبيلة "أتاي". و 

والمستوطنون وبعض المتعاونير  المحليير  التمرد. وقد تم 

ي محلول كحوىلي 
االحتفاظ برأس الزعيم المقطوع ورأسي ابنيه ف 

وبولوجيا الفرنسية، ليتم عرضها  من قبل جمعية وصف األنير

. وقد وصف الفرنسيون أنذاك  ي متحف التاري    خ الطبيعي
الحقا ف 

ة الفرنسيير  ألراضيهم بأنها "انتفاضة مقاومة الكاناك لشق

ي عام  840الوحشية ضد الحضارة". وبعد مرور 
 
، 1183عاما، ف

 أعادت الحكومة الفرنسية رأس الزعيم آتاي إىل نيو كاليدونيا.. 

ي فرنسا فهو التونسي 
 
أما آخر شخص تم قطع رأسه بالمقصلة ف

ي سنة  ي عام8799حميدة الجندوتر
 
ي تونس ف

 
 ،   وهو شاب ولد ف

و ة استيطانية فرنسية. عندما كانت البالد ال تزال مستعمر  8737

عاش  وأصبح عامال زراعيا هناك.  8711م هاجر إىل فرنسا عا

 ، ل زوجير  فرنسيير   
ي مي 

 
ي مدينة مرسيليا ف

 
ي البداية ف

 
ي ف الجندوتر

ي عام 
 
ي تونس قبل االستقالل. وف

 
كانا مستوطنير  سابقير  ف

عاما، انقلب الجرار الذي  11، عندما كان يبلغ من العمر 8798

كان يقوده، نتيجة إلهمال صاحب العمل، ما أدى إىل بي  ساقه 

. لم يعد الشاب بعد ذلك كما كان قبل الحادث. فقد  اليمت 

غير مستقرة، لدرجة أن أصحابه وجدوه  النفسيةأصبحت حالته 

 قط من الصدمة الجسدية 
قد أضح شخصا آخر. ولم يتعاف 

ي تعرض
ي عام  والنفسية الت 

ي بخطف  8793لها. وف  قام الجندوتر

ي كان قد التق  بها 
وتعذيب وقتل صديقته الفرنسية البيضاء الت 

ي المستشق  بعد بي  ساقه 
خلص األطباء النفسيون الثالثة .ف 

الذين فحصوه بأمر المحكمة إىل أن بي  ساقه كان بالنسبة إليه 

المحكمة بمثابة إخصاء. وعىل الرغم من مطالبة محامي الدفاع 

بأخذ مرضه العقىلي بعير  االعتبار، إال أن القاضية حكمت عليه 

ة جاك  ي تلك الفي 
باإلعدام بقطع الرأس بالمقصلة. و قد كان ف 

اك رئيسا للحكومة الفرنسية و أيد هذا الحكم بكل قوة.    شير

، كانت  ي خالل نفس األسبوع الذي جرت فيه محاكمة الجندوتر

األبيض جون باتيست دوركال تجري محاكمة الشاب الفرنسي 

بتهمة قتل امرأة ومحاولة قتل ثالثة آخرين، وكانت ذراع دوركل 

ي كبير كونه مبتور  ي دوركل بتعاطف شعتر
أيضا مبتورة. حط 

ي غير األبيض،  الذراع. وبخالف الحكم الذي صدر بحق الجندوتر

. 81لم يحكم عىل دوركل باإلعدام بل بالسجن  لمدة   عاما ال أكير

ي المستعمرات وشغف  قد يقال
ي ف  بأن الحكم اإلستعماري اإلرهاتر

الفرنسيير  البيض بقطع رؤوس الشعوب المستعَمرة داخل فرنسا 

ي فرنسا االستعماري المنرصم، لكن 
وخارجها قد أصبح من ماض 

ي الحقيقة فإن العنرصية الفرنسية والفوقية العرقية البيضاء لم 
ف 

وساق دون توقف. تتوقف عند ذلك الحد، بل سارت عىل قدم 

ارد ارمان هذا وزير الداخلية الفرنسي   وما ترصي    ح الحاىلي جير

األسبوع عن شعوره بالرعب والصدمة أن محالت السوبر ماركت 
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الفرنسية تعرض وتبيع اللحم الحالل، فال يكاد يتعارض مع 

مواقف الدولة الفرنسية الرسمية والعنرصية المجتمعية 

ي 
 
 الطيف السياسي من أقض المهيمنة. فىهي حالة متفشية ف

 اليمير  إىل أقض اليسار دون أدت  اختالف. 

فعىل سبيل المثال، عندما نالت العنرصية و الكراهية من جاك 

اك, تساءل و بكل فجاجة أمام جمهور غفير كيف يمكن  شير

لعامل أبيض فرنسي مجتهد أن يحتمل "روائح وضجيج" 

قوبلت عنرصيته المهاجرين العرب واألفارقة الكساىل، و قد 

بتصفيق عارم من جمهوره الفرنسي األبيض، وحاز عىل التأييد 

ي حينه من زعيم الجبهة الوطنية اليمينية العنرصية جان 
 
الكامل ف

فرنسي األبيض ماري لوبن. عىل المرء أال يتوقع من الجمهور ال

 أقل حدة عىل ترصيحات مماثلة.  اليوم رد فعل عنرصي

ي ارتكبها أحدثت جريمة قطع رأس 
ة، الت  المعلم الفرنسي األخير

ي يبلغ من العمر 
عاما كرد عىل خطيئة المعلم  81مهاجر شيشات 

ي دعمه العنرصية الفرنسية العلمانية الرسمية المعادية 
المتمثلة ف 

، من البيض وغير البيض،  ، رعبا لدى الجمهور الفرنسي للمسلمير 

، كما انتشر هذا الرعب ي نفوس  ومن المسيحيير  والمسلمير 
ف 

ين حول العالم. إال أن ردة فعل إيمانويل ماكرون العنرصية  الكثير

عىل الجريمة لم تكن أقل رعبا بالنسبة إىل الماليير  الستة من 

ي 
، خالف طبعا لمن يعيشون بعيدا و ف  المسلمير  الفرنسيير 

ة لهذه الجريمة.  ات المباشر  عوالمهم المغلقة و بعيدا عن التاثير

ي المؤلفة من أما الحملة اإلمير 
ي  الساحل اإلفريق 

يالية الفرنسية ف 

ي بدأت 0111
و راح ضحيتها مئات  1183عام  جندي والت 

ي 
ي ُيزعم أنها تستهدف مسلحير  إسالميير  فليست ف 

القتىل ، الت 

ي جوهرها أكير من حملة لحماية المصالح التجارية الف
رنسية ف 

ي 
يير  النيجر و لحماية الطغاة المحلمناجم اليورانيوم ف 

المدعومير  من فرنسا. و قد جاء رد ماكرون عىل اتهام الفرنسيير  

ي عير األدعاء بأن روسيا تقوم" 
ي الساحل اإلفريق 

بارتكاب فضائع ف 

  .  بحملة تضليل" معا دية للفرنسيير 

لم يكتف الرد الرسمي عىل مقتل المعلم األخير بتوسيع نطاق  

ي فرنسا )لقد   رهابإسياسة 
كان إغالق اإلسالم الرسمية ف 

ي تم اتخاذها(، ولكن رد 
المساجد إحدى اإلجراءات العديدة الت 

الفعل العنرصي هذا سيشمل أيضا تحركات وزير الداخلية دارمان 

ي ترصد جرائم اإلسالموفوبيا الفرنسية  
إلغالق المنظمة الت 

ي فرنسا"(، وهو ما  رهابإ)واسمها "التجمع ضد 
 
اإلسالم ف

ي فرنسا سيجعل ارتكاب األعمال والج
 
رائم الكارهة للمسلمير  ف

من قبل الحكومة والجمهور الفرنسي العنرصي تستمر دون رقابة 

أو توثيق لهذه االنتهاكات الجسيمة لحقوق المواطنير  الفرنسيير  

المسلمير  غير البيض، من قبل أي منظمة فرنسية مناهضة 

 (.أو اإلسالموفوفوبيا  )رهاب اإلسالم ال

عىل وجوب قيام المسلمير  الفرنسيير   إن إضار ماكرون مؤخرا 

بالتخىلي عن طريقة حياتهم ليصبحوا مواطنير  فرنسيير  

احه سن قانون   لمكافحة ما أسماه "االنفصالية"  ، واقي  حقيقيير 

إلنشاء إسالم فرنسي جديد ، ليس فقط رد فعل فرنسي عنرصي، 

ي منبت الصلة عن سياسات فرنسا الرسمية 
، وعلمات  ومسيحي

ي عام تجاه السكا
. فق  ، عقد نابليون 8111ن غير المسيحيير 

ي فرنسا واستجوب  هم 
بونابرت مجلسا لوجهاء الطائفة اليهودية ف 

ي ذلك تعدد 
فيما يتعلق بمعتقداتهم الدينية وتقاليدهم، بما ف 

، للتأكد من أن  الزوجات والطالق والزواج من المسيحيير 

سيحيير  بإمكانهم أن يصبحوا مواطنير  فرنسيير  عىل شاكلة الم

. وقد طالب نابوليون اليهود بالتنديد بتقاليدهم، بناء  الفرنسيير 

عىل تصوره النفصالية يهودية مزعومة وعدم والء اليهود 

المزعوم ألوطانهم، واستجوب  هم حول ما إذا كانوا سيصبحون 

، وإذا ما كانوا سيدافعون عن فرنسا  مواطنير  فرنسيير  مخلصير 

مون بقوانينها.   ويلي  

ي رده عىل نابوليون أن حياة اليهود أكد ال  
مجلس اليهودي ف 

والديانة اليهودية متوافقة تماما مع القيم الفرنسية، حيث أن 

ي قد تكون غير 
جميع جوانب الديانة اليهودية وحياة اليهود الت 

ي ذلك تعدد 
ها بالفعل من المجتمع، بما ف  متوافقة، قد تم تطهير

" عىل كل يهودي "اعتبار الزوجات. وأكدوا له أيضا بأنه "واجب

ي ولد فيها أو تبناها موطنا له، 
يحبها ويدافع عنها أن األرض الت 

 عندما ُيطلب منه ذلك". 

لكن هذا االستسالم اليهودي لنابليون لم ينقذ اليهود الفرنسيير  

ي القرن التاسع 
ي تواصلت ف 

من معاداة السامية الفرنسية الت 

ي نهاية ال
، وصوال لقضية دريفوس ف  قرن، ومن ثم توجت بال عشر

ي خالل الحرب العالمية الثانية، ناهيك عن 
سامّية حكومة فيسر

معاداة السامية المستمرة لليمير  الفرنسي العنرصي اليوم. المهم 

ي هذا السياق هو أنه حت  لو كان دريفوس مذنبا، وهو ما لم يكن 
ف 
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عليه بالطبع، فقد ألق  الفرنسيون المعادون للسامية اللوم عىل 

ي الخيانة الوطنية. 
 
 جميع اليهود لجريمته المزعومة المتمثلة ف

ما يسع إليه ماكرون اليوم هو نزع الطابع اإلسالمي عن المسلمير  

، تماما كما أض نابليون عىل نزع يهودية اليهود  الفرنسيير 

ط للحصول عىل مواطنتهم وإال سيتم  الفرنسيير  عنهم، كشر

ية والفرنسيير  البيض تجريمهم وجعل أذرع الدولة الفرنس

ي 
 
العنرصيير  يحاضونهم. أما الهجوم عىل المرأتير  المسلمتير  ف

يه قبل بضعة أيام، فما هو إال مثال بسيط لما  شارع الشانزلير 

يمكن أن يفعله العنرصيون الفرنسيون. إن إلقاء اللوم عىل جميع 

، بل عىل اإلسالم بذاته، كمسؤولير  عن  المسلمير  الفرنسيير 

اإلسالم الرسمي  رهابإالمعلم، هو بحد ذاته ذروة قطع رأس 

 .  الفرنسي

يبدو من العدل، عىل ضوء موجة اإلرهاب الذي تمارسه 

، إلقاء اللوم عىل كل  الحكومة الفرنسية ضد المواطنير  المسلمير 

فرنسي أبيض كمسؤول عن الرعب الذي فرضه الفرنسيون عىل 

 ، ي ذلك رعاياهم من غير البيض منذ القرن الثامن عشر
بما ف 

حمالت قطع رؤوس أعداد ال تحض من أبناء الشعوب 

 .  المستعمرة  حول العالم منذ ذلك الحير 

ي المهاجر أن تذكرنا 
إذا كان ما للجريمة المروعة للقاتل الشيشات 

ي وسياسي فرنسي 
ء ، فهو أن قطع الرؤوس هو تقليد ثقاف  ي

بسر

ة ضد الم ، وأن الحملة الفرنسية العنرصية األخير سلمير  أصىلي

ليست نتيجة للرعب الذي يشعر به الفرنسيون البيض من قطع 

الرؤوس، بل باألحرى ألن رجال فرنسيا أبيض قد وقع ضحية لها. 

ي حير  أن الفرنسيير  البيض اعتقدوا أنهم يجب أن يكونوا هم 
فق 

عيير  حرصي ا، فإن الفعل المروع الذي قام به   قاطعي الرؤوس الشر

ي 
إلعالن ماكرون بأنه جريمة إسالمية  خالفا  ،المهاجر الشيشات 

من جرائم المسلمير  الذين يسعون " لتدمير الجمهورية "  يبدو 

ي فرنسا قد اندمج بالكامل 
أنه يشير إىل أن هناك مسلما واحدا ف 

ي الثقافة الدموية للجمهورية الفرنسية. 
 ف 

 

 

. بعد  3691من أصل ف لسطيني، ولد باألردن سنة  :  جوزيف مسعد

دراسة الهندسة في جامعة نيو مكسيكو تحّول إلى العلوم السياسية  

جامعة    تحصل على الدكتوراه  من متخصصًا بشؤون أمريكا الالتينية. 

أستاذ السياسة  يشغل اآلن خطة    و 3661سنة    كولومبيا في نيويورك

كرسي الفقيد ادوارد    على  و يشرفوتاريخ الفكر العربي الحديث  

تحت عنوان    1003اصدر كتابه األول سنة  . نفس الجامعة  فيسعيد  

وقد صدر له   : صناعة الهوية القومية في األردن"استعماريةتأثيرات  " 

حديثا كتاب اإلسالم في الليبرالية عن جداول للنشر في بيروت  

األردن  ( وكتاب آثار استعمارية: تشّكل الهوية الوطنية في  1031)

 (1036عن دار مدارات، الق اهرة ) 
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 ةبالغ البنك المركزي يفضح استق الليته المزعوم

 الجويىل  
 مصطفن

ي بالغ صادر عن مجلس
 
، أعلن 1111 أكتوبر 19 بتاري    خإدارته  ف

ي 
 
انية الدولة وجاء ف   البنك المركزي رفضه التمويل المباشر لمير 

ي كرسها له » البالغ أن 
 بالمهمة الت 

ً
ما البنك المركزي سيظل ملي  

ي تحقيق 
ع وهي الحفاظ عىل استقرار األسعار واإلسهام ف  المشر

االستقرار الماىلي طبقا للقانون المتعلق بضبط النظام األساسي 

ي الوقت الذي .    1«التونسي للبنك المركزي 
 
ي هذا الرفض ف

يأت 

ي العالم ) و لو ظرفيا( عن 
 
» تخلت فيه اغلب البنوك المركزية ف

و سارعت إلقراض الحكومات بل حت  « استقاللياتها

ي محاولة لتجاوز ما 
 
ي بعض األحيان ف

 
المؤسسات الخاصة ف

 خلفته أزمة الكورونا من انعكاسات. 

البنك المركزي هذا البالغ أياما  ر يصدليس من باب الصدفة أن 

 1111أكتوبر  9بتاري    خ  Global Financeبعد نشر مجلة 

ي و رؤساء البنوك المركزية
و  2لتقريرها السنوي حول محافط 

ي سلم التصنيف   Cالذي أسند العالمة 
أي الدرجة الخامسة ف 

لمحافظ البنك  ) C , D , F , + , B+ , B -A  ,+ A المعتمد )

. و يعتمد هذا التصنيف عىل جملة من المعايير  المركزي التونسي

اعتماد سياسة نقدية سليمة حسب الظروف » من أهمها 

طبعا، من وجهة نظر المؤسسات المالية « االقتصادية لكل بلد 

. أما بالنسبة لتونس فان  ي
العالمية و وكاالت التصنيف االئتمات 

جم التدخالت االقتصادية االستثنائية المؤاخذات تتعلق أوال بح

مليون  381مليون دوالر منها  101لمجابهة أزمة الكورونا ) 

ه  دوالر قروض و مساعدات لفائدة المؤسسات( الذي اعتير

. ثانيا، واألهم،  التقرير ضئيال و ال يؤمن أرباحا كافية للقطاع البنكي

ي تونس التقرير  انتقد 
لبنك ا» أنذلك   السياسة النقدية ف 

ي نسبة الفائدة المديرية بمائة نقطة 
المركزي التونسي رفع ف 

ي فيفري   % 9،90قاعدية لتصل إىل 
 لمقاومة التضخم  1187ف 

ي مارس انه  إال 
ليخفض نسبة الفائدة المديرية  1111تراجع ف 

( لمجابهة انعكاسات أزمة % 1،90بمائة نقطة قاعدية )

يننس" يقاس نجاح . بلغة أخرى و حسب "غلوبال فا«الكورونا

أي بنك مركزي بمدى ما يؤمنه من أرباح للبنوك و مدى ترفيعه 

ي نسبة الفائدة كآلية لمقاومة التضخم. 
 المستمر ف 

لم يكن بالغ البنك المركزي التونسي إذن إال ردا عىل تقرير 

ي أسندت لمحافظه. 
"غلوبال فايننس" و درجة التصنيف الت 

البنك المركزي ب  لذلك فان تأكيد البالغ عىل تمسك 

ي ضبطها قانونه األساسي ليس 
امه بالمهام الت  "استقالليته" و الي  

إال رسالة موجهة إىل دوائر الرأسمال العالمي عير فيها مجلس 

اإلدارة عن "حسن نواياه" و "انضباطه" للمؤسسات المالية 

 العالمية و استعداده لتنفيذ كل امالءاتها. 

لمانية اليمينية عىل صادقت  1181أفريل  88بتاري    خ  األغلبية الير

القانون األساسي للبنك المركزي تلبية لضغوطات صندوق النقد 

ط المصادقة عىل هذا القانون مقابل منحه  الدوىلي الذي اشي 

مليار دينار. جاء هذا القانون ليثبت مبدأ  1،0قرضا بقيمة 

ي الحفاظ 
"استقاللية" البنك المركزي و يحرص مهمته الرئيسية ف 

ي مجابهة العجز التجاري و 
عىل استقرار األسعار ) إلغاء دوره ف 

ي الفصل 
الدفاع عن قيمة الدينار(.  هذا باإلضافة إىل ما جاء ف 

ال يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة »إذ   10

ة  ي بصفة مباشر
ي شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتت 

تسهيالت ف 

ي حرمان الدولة من إقراض . وه«سندات تصدرها الدولة
و ما يعت 

نفسها و استعمال مواردها الذاتية ) البنك المركزي مؤسسة 

ي تمتلك رأس ماله( و إجبارها عىل التوجه حرصا 
تابعة للدولة الت 

إىل البنوك التجارية و هيئات النقد و األسواق المالية العالمية 

اض المباشر أو عن طريق بيع سندات الخزينة.   لالقي 

ي يقدمها ال
ون أن التسهيالت الت  مدافعير  عن هذا الفصل يعتير

ترافقها عملية "خلق للنقود" و  البنك المركزي لخزينة الدولة

"الكتلة النقدية" و ارتفاع نسب  تؤدي بالتاىلي إىل ارتفاع 

ير يتناس أن البنوك التجارية ال تقرض  التضخم. إال أن هذا التير

تقدم بدورها بسندات إىل البنك الدولة من خزائنها الخاصة بل ت

ليمكنها من السيولة الالزمة وهو ما يؤدي  أيضا  إىل   المركزي

ي األمر أن عملية 
"خلق النقود" و ارتفاع  الكتلة النقدية. كل ما ف 

ي 
"خلق النقود" أصبحت اآلن حكرا عىل البنوك التجارية الت 

ي عملية اإلقراض. عموما، بمقتض  هذا 
تنتصب كوسيط ف 

اض لدى البنوك التجارية أو الف صل تجير الدولة عىل االقي 
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ي حير  يقوم البنك المركزي  ءاللجو 
 
ي ف إىل التداين الخارجر

ي سعر الفائدة لمقاومة التضخم و يغض 
 
فيع ف "المستقل" بالي 

الطرف عن التدهور المستمر لقيمة الدينار  و هو ما يؤدي إىل 

ي اإلشارة هنا أن 
انية بكلفة مديونية إضافية. تكق  إثقال كاهل المير 

حجم الديون بما قدره   تدهور قيمة الدينار  أدى إىل ارتفاع

من بير   % 81،1و أن  1181و  1184مليون دينار بير   18341

راجعة إىل تدهور قيمة   1181كنسبة تداين سنة   % 99

من ناحية أخرى بلغت فوائد البنوك التجارية الموظفة . 3الدينار

مليون دينار سنة   8101عىل القروض المسدات للدولة 

11814 . 

ي البيان المذكور  
 
أشار البنك المركزي إىل المستوى غير  ف

انية المقدر ب   من الناتج المحىلي  %84،3المسبوق لعجز المير 

ي ظرف   1111اإلجماىلي لسنة 
يتسم بصعوبة الولوج للسوق »ف 

المالية العالمية خاصة مع تدهور التصنيف السيادي لتونس 

الكلفة بهذه السوق تبعا لشح السيولة من جراء تأثير   وارتفاع

كما نبه نفس البيان من «. األزمة الصحية عىل مديونية الدول

أن من شأنه »الذي  مخاطر تكثيف اللجوء إىل التمويل الداخىلي 

ا من الضغوط عىل السيولة وبالتاىلي مزيدا من اللجوء 
ً
يسلط مزيد

ات »إىل  ةباإلضاف «إىل إعادة تمويل البنك المركزي التأثير

ة عىل  ة وغير المباشر أثر »  و كذلك «مستوى التضخمالمباشر

. هذه التأكيدات «المزاحمة المحتمل لتمويل القطاع الخاص

ي أن البنك المركزي الرافض للتمويل المباشر 
ي البيان تعت 

الواردة ف 

( غير مستعد أيضا  اما لقانونه األساسي انية الدولة )احي  لمير 

ي و خاصة  ي سعيها للبحث عن تمويل خارجر
لمسايرة الحكومة ف 

إىل التداين الداخىلي )يمكن أن نفهم هنا دعوة رئيس  ءجو الل

ي الواقع 
اء سندات الخزينة و هي ف  الحكومة مؤخرا البنوك إىل شر

دعوة إىل التمرد عىل قرارات البنك المركزي( أي أن البنك 

ي سعر الفائدة، 
فيع ف  المركزي الذي سيعمق أكير سياساته )الي 

أيضا إىل تضييق إمكانيات  الدفع نحو تعويم الدينار...( سيسع 

ي هذه الوضعية و أمام 
انية. ف  التداين الداخىلي لتمويل عجز المير 

انية لن تجد الحكومة من خيار سوى  ارتفاع نسبة عجز المير 

الضغط المفرط عىل النفقات عير تجميد االنتدابات و تجميد 

األجور و التخىلي عن منظومة الدعم و خوصصة المؤسسات 

و تحديدا الهدف المنشود للبنك المركزي و العمومية. هذا ه

ي تعهد محافظ البنك المركزي و 
هذه هي بالضبط اإلجراءات الت 

ي وجهاها إىل مديرة 
ي رسالة النوايا الت 

 
وزير المالية بتنفيذها ف

صندوق النقد الدوىلي 
 .1111أفريل  1بتاري    خ  5

ي النهاية، أمام ضغوطات صندوق الدوىلي و سعيه لفرض ما 
 
ف

ى" تبدو الحكومات المتعاقبة عاجزة عن يسم "إ صالحات كير

تنفيذها )رغم تبنيها لها(  تحسبا لما يمكن أن تفرزه من 

احتجاجات و سعيا من األحزاب الحاكمة للحفاظ عىل أرصدتها 

االنتخابية. لم يبق  إذن للبنك المركزي سوى "إكراه" الحكومة 

انية عىل تنفيذ كل االمالءات و ذلك برفض التمويل الم باشر للمير 

ي أن "استقاللية" 
. هذا يعت  و تضييق إمكانيات التداين الداخىلي

ي الواقع إال  تحويله بشكل جىلي إىل أداة 
 
البنك المركزي ليست ف

لتنفيذ سياسات دوائر الرأسمال االستعماري العالمي و ضمان 

ي 
 
ادور المرصف  .المرتهن به مصالح الكمير
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