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تــم التكليــف بإنجازهــذه الدراســة فــي إطــار شــراكة بيــن اللّجنــة الوطنيــة لمكافحــة
اإلرهــاب وبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي تونــس مــن خــال مشــروع « ترابــط
 التماســك للوقايــة مــن العنــف » .ويعتمــد مشــروع ترابــط مقاربــة شــاملة للوقايــة مــنالتطــرف العنيــف ،تقــوم علــى ثالثــة ركائــز:
ال ّتــوازن بيــن قضايــا ال ّتنميــة واألمــن  -فأولويــات التنميــة واألمــن مترابطــة .وتعزيــز
األمــن البشــري نهــج يمكــن أن يجمــع بيــن هاتيــن الرّ كيزتيــن مــن خــال إعتمــاد
منظــور ال ّســكان المحليّيــن ،األمــر الــذي ســيتطلب إعــادة التــوازن بيــن أولويــات األمــن
والتنميــة فــي تحديــد اإلســتراتيجيات الوطنيــة (اإلســتراتيجية الوطنيــة لمكافحــة التطــرّ ف
واإلرهــاب ،خطــة اإلنعــاش االقتصــادي لمــا بعــد جائحــة كوفيــد  ،19وخطــة ال ّتنميــة
الخماســية).
إعــادة ال ّتفكيــر فــي إلتــزام الدّ ولــة  -فوجــود الدّولــة فــي المنطقــة الحدوديــة أمــر ضروري
لتحســين ال ّتــوازن بيــن األمــن وال ّتنميــة .ومــن أجــل المســاهمة فــي التنميــة الشــاملة،
وبذلــك ستســتفيد الدّولــة مــن إعطــاء األولويــة لتحســين الخدمــات العا ّمــة األساســ ّية،
واإلســتثمارات العا ّمــة المنتجــة ،وتعزيــز ال ّســلطات العا ّمــة المحل ّيــة ،أو إدمــاج ال ّتجــار
فــي اإلقتصــاد الرّ ســمي مــن خــال حلــول ضريبيــة محــددة.
إســتعادة العقــد االجتماعــي  -فوجــود الدولــة ضــروري أيضــا فــي خلــق بيئــة مواتيــة
لتعزيــز التماســك االجتماعــي .مــن أجــل ذلــك ،تع ـ ّد إســتعادة الثقــة بيــن س ـ ّكان الحــدود
والمؤسســات العموميــة مســألة ذات أولويــة؛ ممــا يتطلــب إحتــرام حقــوق المواطنيــن
والمواطنــات وأطــرا جديــدة للحــوار والتعــاون ،ال ســيما بيــن العســكريين والمدنييــن.
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فريق العمل
ت ّمــت هــذه الدراســة تحــت إشــراف مشــروع « ترابــط  -التماســك للوقايــة مــن العنــف « التابــع
لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي تونــس ،فــي إطــار الشــراكة مــع اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
اإلرهــاب ،وأنجــزت مــن قبــل المستشــار د .حمــزة المــدب ،وهــو أيضــا باحــث مشــارك بمركــز
كارنيغــي للشــرق األوســط.
د .حمزة المدب
مؤلف رئيسي

تنسيق (برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في تونس)
الســيد ماســيمو فوســاتو
مستشــار فنــي أوّ ل

السيد تيبو جيرو
محلّل المشروع

شكر
نتوجــه بالشــكر إلــى اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلرهــاب مــن خــال شــخص رئيســها الســيد منيــر
كسيكســي ،واإلطــارات الذيــن شــاركوا مباشــرة فــي الدراســة علــى مســتوى التنســيق ،وهــم
الســيدة نائلــة الفقــي ،والســيدة ســنية العباســي ،والســيدة نورشــان ملــوح.
ويشــكر برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي تونــس أيضــا جميــع مــن ســاهم فــي إعــداد هــذا
التقريــر ومراجعتــه ،وخاصــة ال ّســيد لســعد بشــوال (وزارة الماليــة -اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة
اإلرهــاب) ،والســيد رمــزي الراجحــي (وزارة الدّاخليــة) ،وال ّســيد حبيــب عيــاد (جمعيــة مرصــد
الســيادة الغذائيــة والبيئــة) ،وال ّســيدة أســماء بــوراوي خوجــة (برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي)،
والســيد مصطفــى قويــدر) المركــز الدولــي للتنميــة المحليــة والحكــم الرشــيد  -وكالــة التعــاون
الدولــي لجمعيــة البلديــات الهولنديــة) ،والســيدة أميمــة ثابتــي (مســاعدة بحــوث) ،والســيد شــريف
زيتونــي (مســاعد بحــوث).
أنجزت هذه الدراسة بدعم من الحكومة اليابانية.
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تتقاطــع إشــكال ّيات التنميــة واألمــن علــى ال ّ
شــريط الحــدودي التونســي الليبــي  ،دون أي تقــارب
فــي سياســات ّ
الطرفيــن المعنييــن.
ّ
وقــد أثــرت السياســات األمن ّيــة منــذ ســنة  2016علــى النشــاط اإلقتصــادي المــوازي وحيــاة النــاس
علــى هــذا ال ّ
شــريط .ومــن المهــم أن نالحــظ أ ّنــه لــم تكــن هنــاك أ ّيــة سياســة تنمو ّيــة يمكــن أن تــؤدّي
إلــى اإلدمــاج و اإلســتقرار ،ومثــاال علــى ذلــك نشــاط قطــاع ال ّنفــط فــي تطاويــن الّــذي لــم يــؤدّي
إلــى حلــول لمشــاكل البطالــة ،وال القطــاع الخــاص واالســتثمار المحلّــي الّــذي يعـ ّد ضئيــا و يــكاد
يكــون منعدمــا .ال ّ
شــيء الّــذي أدّى إلــى إنفجــار اجتماعــي مثــل إعتصــام الكامــور(.)2020/2017
وعليــه ،فمــن أجــل تعميــق التفكيــر حــول تــوازن أفضــل بيــن أولويــات التنميــة واألمــن ،فإنــه مــن
الضــروري تحليــل الهيــاكل االقتصاديــة للحــدود وتــوازن القــوى التــي تســاهم فــي هيكلتهــا حتــى
ـاح لنــا فهــم أفضــل لديناميكيــات َّ
اللمســاواة ،و للعوامــل التــي تســاهم فــي إعــادة إنتــاج التهميــش
يُتـ َ
صــة تلــك المرتبطــة باختــال التــوازن بيــن
والظلــم فــي هــذه المناطــق الحدوديــة ،وفهــم العوائــق خا ّ
المركــز و األطــراف والتــي تحــول دون التغييــر.
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هيكلة النشاط اإلقتصادي
علـى الشريــط الحـــدودي
التـونسي اللّـيبي و التنمـية
الغير متســاوية
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الصحراو ّيــة القاحلــة ذات المــوارد المحــدودة يطغــى ال ّنشــاط ال ّتجــاري المــوازي
فــي هــذه المناطــق ّ
مــع ليبيــا .هــذا ال ّنشــاط يــدور باألســاس حــول المركزيــن الحدودييــن رأس جديــر (واليــة مدنيــن،
بــن قــردان) والذهيبــةّ -
وزان (واليــة تطاويــن ،الذهيبــة).
فــي بــن قــردان ،عرفــت التجــارة مــع ليبيــا ســنوات إزدهــار بيــن ســنوات  1988و 2010بفضــل
إســتمرار فتــح الحــدود والعالقــات القويــة بيــن الســكان علــى كال الجانبيــن .أصبحــت بــن قــردان طيلــة
تلــك الســنوات منطقــة تجار ّيــة مه ّمــة فــي اإلقتصــاد التونســي و انعكــس ذلــك إيجابيــا علــى األنشــطة
صــة القطــاع الفالحــي ،مــع إعــادة إســتثمار جــزء مــن األربــاح فــي العقــارات وفــي
األخــرى ،خا ّ
تنميــة الزراعــة وتربيــة الماشــية.
مــن ناحيــة أخــرى ،لــم تســتفد المــدن الحدوديــة فــي واليــة تطاويــن مــن نفــس الديناميكيــة؛ حيــث تــم
إغــاق معبــر الذهيبــةّ -
وزان -الحــدودي ،مــن عــام  1995إلــى عــام  ،2005فــي حيــن بقــي فقــط
نقطــة عبــور للنــاس حتــى عــام  ،2015عندمــا تــم الســماح م ّ
ُؤخــرا بتبــادل الســلع .حينهــا أضطــرَّ
تجــار رمــادة ّ
والذهيبــة إلــى العمــل فــي الخفــاء ،وقامــوا بال ّت َن ُّظــم خــارج األطــر القانون ّيــة وإدراج
أنفســهم فــي وقــت متأخــر فــي القنــوات التجاريــة باالعتمــاد علــى حســن عالقاتهــم مــع نظرائهــم
الليبييــن فــي وقــت زادت فيــه التوتــرات فــي مركــز رأس جديــر الحــدودي المتســم بعــدم وضــوح
الطــرق التجاريــة التقليديــة بعــد عــام .2011
فــي ســياق التفاوتــات التنمويــة الجهويــة المزمنــة ،ترســخ تدريجيــا التغاضــي عــن التجــارة غيــر
الرســمية عبــر الحــدود باعتبــاره أســلوبا تاريخيــا للتنميــة البديلــة.
والواقــع أن اقتصــاد الحــدود ســمح ألغلبيــة كبيــرة مــن الجهــات الفاعلــة فــي المنطقــة بــأن تعيــش حيــاة
كريمــة ،بعيــدا عــن العــوز ،وألقليــة منهــم بــأن تجمــع رؤوس أمــوال تعيــد اســتثمارها جزئيــا علــى
الصعيــد المحلــي .ومــن خــال الســماح لشــبكات التهريــب بالعمــل ،كرَّ ســت الدولــة بالتالــي أســلوبا
براغمات ّيــا ومنخفــض التكلفــة للحكــم ســاهم فــي خفــض معــدالت الفقــر فــي المنطقــة .ومــع ذلــك ،ظــل
نظــام بــن علــي ملتزمــا بتنظيــم التجــارة غيــر الرســمية باعتمــاد اتفــاق ضمنــي قائــم علــى التســامح
مــع تدفقــات التهريــب مقابــل الســلم االجتماعــي وعــدم انتشــار المنتجــات غيــر المشــروعة.
تتــم إدارة التجــارة عبــر الحــدود ضمــن مؤسســات غيــر رســمية تنظــم العالقــات بيــن مختلــف
الــوكالء المشــاركين فيهــا داخــل أطــر موازيــة تحــدّ د العالقــة بيــن األطــر المعن ّيــة.
ففــي بــن قــردان ،ت ّتبــع التجــارة غيــر الرســمية هيــكال هرميــا يعمــل فيــه مــا بيــن  5 000إلــى
 6 000فــرد بطريقــة مباشــرة؛ وتهيمــن علــى التسلســل الهرمــي دائــرة صغيــرة مــن  30شــخصية
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مــن الشــخصيات المرموقــة والقويــة و 5مــن المشــغلين الرئيســيين لخدمــات صرف العمــات األجنبية،
يأتــي بعدهــم  60مــن تجــار الجملــة و 350مــن الموزعيــن وبيــن  250إلــى  300مــن الصّرّ افيــن،
 1200مــن ُتجــار وتاجــرات التفصيــل ،يوظــف كل منهــم بيــن  3و 4أشــخاص باالعتمــاد علــى 600
ناقــل .رغــم صفتهــا الموازيــة ،تم ّيــزت هــذه ال ّتجــارة بهيكل ّيــة هرم ّيــة صلبــة و قو ّيــة.
أ ّمــا فــي تطاويــن ،كانــت المشــاركة فــي ال ّتجــارة الموازيــة و التهريــب حصــرا علــى أهالــي الذهيبــة
حتــى عــام 2011؛ حيــن بــدأ شــباب مــن رمــادة ،ممــن كانــوا مســتبعدين ســابقا مــن التجــارة عبــر
الحــدود ،فــي المطالبــة بالنفــاذ لهــذا النشــاط بعــد ســقوط نظــام بــن علــي .وقــد أدى دخــول هــؤالء
الالعبيــن الجــدد إلــى زيــادة المنافســة علــى الوصــول إلــى الطــرق التجاريــة ،ممــا أدى إلــى حلقــات من
توتــر بيــن المدينتيــن .كمــا أنــه اســتحدث شــكالً مــن أشــكال االحتــراف فــي نشــاط التهريــب باســتخدام
المركبــات القويــة والســريعة.
تشـ ّكل الريــع فــي هــذا اإلطــار مــن التنظيــم التجــاري وهــذا النمــوذج التنمــوي الــذي يتكــون أوال مــن
الريــع التجــاري ألصحــاب المشــاريع فــي أعلــى الهــرم والذيــن تمكنــوا مــن تجميــع رأس المــال الــازم
لدعــم مشــاريعهم االســتثمارية فــي المنطقــة ،ولكــن أيضــا خارجهــا (فــي تونــس وجربــة) ،ممــا تسـبّب
فــي تســرّ ب رأس المــال علــى حســاب التنميــة المحليــة .ويتناقــض هــذا الريــع التجــاري بشــكل حــاد مع
قاعــدة التسلســل الهرمــي التجــاري الــذي يتكــون مــن رجــال مســتقلين يقومــون برحــات يوميــة لشــراء
المنتجــات فــي ليبيــا وإعــادة بيعهــا فــي تونــس .كمــا ظهــر ريــع الوســاطة فــي ظــل نظــام بــن علــي،
ســواء بيــن المســتوى المركــزي للســلطة والتجــار المحلييــن كجــزء مــن المفاوضــات الجاريــة للحفــاظ
علــى الســلم االجتماعــي علــى الحــدود ،أو ،علــى مســتوى المعبــر ،بمشــاركة وســطاء ،يطلــق عليهــم
اســم « بازناســا» ،يلعبــون دور الوســطاء لتســهيل مــرور الســلع مــن خــال عالقاتهــم مــع األجهــزة
األمنيــة (الجانــب التونســي) والجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة (الجانــب الليبــي) .وأخيــرا ،يختلــط
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ريــع الوســاطة برســوم الحمايــة التــي تســتفيد منهــا الجماعــات المســلحة غيــر الحكوميــة التــي تضمــن
حمايــة التجــارة علــى الجانــب الليبــي.
عانــى االقتصــاد الحــدودي ،منــذ  ،2011مــن صدمــات متتاليــة أدّ ت إلــى إضعــاف التجــارة عبــر
الحدوديــة ،دون التقليــل مــن ثقلهــا فــي االقتصــاد المحلــي.
حيــث أدّى ســقوط نظامــي بــن علــي والقذافــي إلــى ظهــور عناصــر جديــدة تتنافــس علــى الســيطرة
علــى الطــرق التجاريــة ،ممــا نتــج عنــه إنخفــاض األســعار بشــكل تضاءلــت معــه األربــاح ســنة
 2013ومنــذ  .2014كمــا أدّت تجزئــة المشــهد األمنــي فــي غــرب ليبيــا إلــى تغذيــة منــاخ مــن الشــك
وزيــادة المخاطــر المرتبطــة بالنشــاط التجــاري ،ســواء بســبب إنعــدام األمــن علــى طــرق التجــارة فــي
ليبيــا أو بســبب اإلغــاق المتكــرر للمراكــز الحدوديــة .مــن جهــة أخــرى ،تــزداد حالــة عــدم التأكــد مع
زيــادة التكاليــف المتعلقــة بالتجــارة ،ســواء بســبب عســكرة الحــدود فــي الجانــب التونســي منــذ 2015
أو األزمــة الصيرفيــة فــي الجانــب الليبــي منــذ  ،2016خاصــة وأن كليهمــا يعــرّ ض التجــار لمزيــد
مــن الممارســات الفاســدة واالبتــزاز .فيعـ ّ
ـزز هــذا الظــرف وضعيــة التجــار األقــوى بشــكل يقــوى
معــه احتكارهــم تدريجيـا ً بفضــل قدراتهــم علــى التأثيــر والتفــاوض ،ال ســيما فــي ليبيــا مــع الجهــات
الفاعلــة غيــر الحكوميــة .وعلــى الرغــم مــن المبــادرات الدبلوماســية الشــعبية لفــرض االتفاقيــات
التجاريــة التــي مــن شــأنها أن تضــع ح ـ ًدا أقصــى لقيمــة البضائــع المنقولــة وبالتالــي تحــد مــن مثــل
هــذه االحتــكارات ،فــإن رواد ورائــدات األعمــال فــي قاعــدة التسلســل الهرمــي للهيــكل االقتصــادي
للحــدود يعـدّون األكثــر تضــررً ا مــن منــاخ إنعــدام اليقيــن هــذا .ذلــك أن اإلغــاق المطــول للمراكــز
الحدوديــة فــي ســياق جائحــة كوفيــد  19كانــت لــه عواقــب وخيمــة علــى ســبل عيــش هــؤالء التجــار
األكثــر هشاشــة.

قطاعــي الزراعــة والتصنيــع مــع نقــص االســتثمار فــي الصناعــة والزراعــة .مــن جانبهــا ،تفتقــر
الســلطات المحليــة (البلديــات) وخدمــات الدولــة الالّمركزيــة إلــى اإلمكانيــات الالّزمــة لتلبيــة تو ّقعــات
المواطنيــن والمواطنــات .وبالتالــي تصاحــب أزمــة التجــارة عبــر الحــدود أزمــة فــي االســتثمارات
المحليــة باعتبــار أن هــروب رأس المــال الــذي يحتفــظ بــه كبــار التجــار ال يتــم إســتبداله بإصــاح
شــامل لالســتثمارات العامــة المحليــة أو الفــرص المتاحــة ،مثــل تطويــر قطــاع النفــط فــي تطاويــن.
فــي غيــاب الفــرص اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة ،يــراوح ســكان الحــدود بيــن إســتراتيجيات البقــاء
الســعي لتحقيــق العدالــة االجتماعيــة.
والمقاومــة فــي ّ
حركــة الكامــور ،التــي تــدور مطالبهــا حــول حقــوق العمــل وتنميــة المنطقــة ،أو اإلعتصامــات
والمظاهــرات المتكــرّ رة عنــد نقطــة رأس جديــر الحدوديــة ،توضــح العالقــة التاريخيــة بيــن ســكان
الجنــوب فــي مواجهــة الدولــة المركزيــة المتشــبّعة بشــعور واســع النطــاق باإلقصــاء والتهميــش.
ومــع ذلــك ،ولغيــاب أي إحتمــال لإلدمــاج االقتصــادي ،يبــدو أن مســار الهجــرة قــد ســاد مؤخــرً ا
علــى أســاليب ال ّتعبئــة الجماعيــة ،وال ســيما بســبب تراجــع شــرعية الهيئــات الوســيطة (النقابــات
والجمعيــات) التــي تشــارك عــادة فــي هيكلــة وتعبئــة أشــكال العمــل الجماعــي.

إلــى جانــب هــذا التنظيــم لالقتصــاد الحــدودي ،تجــد المجموعــات االجتماعيــة مــن رجــال ونســاء
األعمــال والجماعــات العموميــة نفســها علــى هامــش التنميــة متأثــرة بشــكل غيــر مباشــر بأزمــة
التجــارة عبــر الحــدود.
إذ تعانــي مناطــق الحــدود الجنوبيــة مــن مســار تنمــوي غيــر متكافــئ ينعكــس فــي مؤشــر التنميــة
الجهويــة وفــي نقــص الفــرص االجتماعيــة واإلقتصاديــة للشــباب وخريجــي التعليــم العالــي والنســاء.
فــي الواقــع ،ال يوفــر نســيج ريــادة األعمــال إالّ فرصًــا قليلــة ،كمــا ينقــص النســيج االقتصــادي
التنــوّ ع حيــث ال يولّــد ســوى عــدد قليــل مــن الوظائــف ،فضــا عــن التقليــل فــي اإلنتدابــات فــي
الوظيفــة العموميــة الــى الحــد األدنــى .بالنســبة للرجــال ،أصبحــت التجــارة غيــر الرســمية ،التــي
كانــت حتــى ذلــك الحيــن ثغــرة إســتراتيجية لكســب الــرزق ،نشــاطا ً ه ّ
شــا ومحفوفــا ً بالمخاطــر.
أ ّمــا بالنســبة للنســاء ،اللواتــي اس ـ ُتبعِدن مــن التهريــب ،فقــد تأثــرن بشــكل غيــر مباشــر مــن نتائــج
التجــارة غيــر الرســمية علــى اإلقتصــاد المحلــي أو الصناعــة المحليــة ،اذ قلّــت فرصهــن للعمــل فــي
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للعسكرة ّأوالً تأثير مد ّمر على قنوات التجارة غير الرسمية.

إنّ إعــادة بســط ســلطة الديوانــة والحــرس الوطنــي ونشــر الجيــش إعتبــارً ا مــن  2015م ّكــن مــرة
أخــرى مــن كبــح ال ّتهريــب غيــر المشــروع الــذي زاد بعــد الفــراغ األمنــي الــذي أعقــب تغييــر
النظــام فــي  .2011ومــع ذلــك ،أصبــح الجيــش اآلن جهــة فاعلــة جديــدة تشــارك فــي تنظيــم التجــارة
غيــر الرســمية مــن خــال موقــف يتأرجــح بيــن اإلجــراءات القســرية األكثــر صرامــة ومحــاكاة
ممارســات الديوانــة والحــرس الوطنــي ،خاصــة فــي الذهيبــة ورمــادة ،إلــى إكســاء عمــل ال ّتجــار
بطابــع إحترافــي ،ممــا زاد مــن العوائــق أمــام دخــول روّ اد ورائــدات األعمــال إلــى التجــارة ممــن
ال يســتطيعون تحمّــل ال ّتكاليــف المرتبطــة بشــراء المعــدّات المناســبة (مثــل المركبــات القويــة).
و تســاهم هــذه الدّيناميك ّيــة فــي إعــادة إنتــاج الريــع التجــاري لصالــح التجــار األكثــر نفــوذاً واســتبعاد
رواد األعمــال األكثــر هشاشــة.
يثنــي تزايــد حالــة عــدم اليقيــن وانعــدام األمــن فــي المنطقــة الحدوديــة عــن إعــادة اســتثمار
األربــاح المهربــة فــي اإلقتصــاد المحلــي.

الســلطات التونســية فــي سياســة عســكرة المنطقــة الحدوديــة فــي ســياق
منــذ  ،2015شــرعت ّ
تدهــور الوضــع األمنــي علــى المســتوى الوطنــي وتشــرذم الصــراع الليبــي.
اذ تـ ّم تعزيــز الوجــود العســكري فــي بــن قــردان ،وخاصــة رمــادة ،البلــدة الحاميــة ،بينمــا تــم تثبيــت
نظــام عوائــق علــى كامــل الشــريط الحــدودي مــع ليبيــا .يمكــن تفســير هــذه األمننــة بخطــر أقلمــة
وانتشــار الصــراع الليبــي ،فض ـاً عــن تداعياتــه غيــر المباشــرة علــى الجنــوب الشــرقي التونســي
مــن حيــث تدفقــات الهجــرة والتجــارة غيــر المشــروعة .كمــا شـ ّكلت محاولــة التمــرّ د فــي  7مــارس
 2016فــي بــن قــردان مــن قبــل مجموعــة مسـلّحين تابعيــن لتنظيــم الدولــة اإلســامية نقطــة تحــول
فــي تقييــم الســلطات لهــذا الخطــر ،باعتبارهــا شـ ّكلت تهديــداً مباشــراً بنــزاع مســلح علــى األراضــي
الوطنيــة .ومنــذ ذلــك الحيــن ،يقــوم الجيــش بتعزيــز وجــوده بصفــة منتظمــة فــي المنطقــة ،علــى
غــرار المجموعــات المســلحة المختلفــة علــى الجانــب الليبــي مــن الحــدود .وبالرغــم مــن أن إهتمــام
الســلطات بتعزيــز حمايــة الحــدود أمــر مفهــوم ،إالّ أن هــذه األولويــات األمنيــة طغــت على المشــاكل
االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المنطقــة وســاعدت فــي تفاقــم الســخط االجتماعــي لســكان الحــدود.
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فبالرّ غــم مــن ضمانهــا لحمايــة أفضــل للشــريط الحــدودي ،لــم تــؤد العســكرة إلــى خلــق بيئــة أعمــال
مواتيــة .فــا يــزال االقتصــاد الحــدودي جــزءًا ال يتجــزأ مــن إقتصــاد الحــرب الســائد فــي ليبيــا،
وبال ّتالــي فهــو يعتمــد بشــكل كبيــر علــى الوضــع األمنــي عبــر الحــدود .بالتالــي ،وعلــى خــاف مــا
كان الحــال عليــه قبــل  ،2010لــم يعــد يتــم إعــادة إســتثمار رأس المــال الناتــج عــن التجــارة غيــر
الرســمية فــي الزراعــة وأنشــطة التصنيــع المحليــة ،بــل يتــم إســتثمارها فــي مناطــق أكثــر جاذبيــة
(تونــس وجربــة علــى وجــه الخصــوص) دون أن تتـ ّم اإلســتفادة منهــا علــى صعيــد ال ّتنميــة المحليــة
أو تشــغيل ال ّسـ ّكان المســتبعدين مــن التجــارة غيــر الرســمية.
ضــا علــى تنميــة
باإلضافــة إلــى عواقــب العســكرة علــى التجــارة عبــر الحــدود ،فإ ّنهــا تؤثــر أي ً
الزراعــة فــي المنطقــة.
حيــث تحــرم المنطقــة العســكرية المغلقــة مربــي المواشــي والمزارعيــن المحلييــن مــن ال ّنفــاذ إلــى
األرض علــى شــريط يمتــد علــى طــول الحــدود ويتــراوح عرضــه بيــن  10و 20كــم .األمــر الــذي
نتــج عنــه تقليــص مســاحات الرّ عــي ،فلــم يعــد بإمــكان القطعــان التحــرك بحريــة علــى جانبــي
الحــدود .كمــا يُحــرم المزارعــون مــن منطقــة عمــل مناســبة لزراعــة األعــاف (وجــود إحتياطيــات
مــن الميــاه الجوفيــة فــي المنطقــة العســكرية).
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وبال ّتالي ،فإن عسكرة الحدود تزيد من النزاع على النفاذ إلى األرض.
حيــث يضــاف تقليــص األراضــي المتاحــة المرتبطــة بالمنطقــة العســكرية المغلقــة إلــى عمليــة
خوصصــة األراضــي الجماعيــة التــي قلصــت المســاحات المخصصــة للمراعــي الجماعيــة لصالــح
زراعــة هــذه المســاحات مــن قبــل مســتثمرين خارجييــن .فيســتفيد بالتالــي أقليــة من كبــار المزارعين
مــن تقــارب هــذه الديناميكيــات بالتركيــز علــى وســائل اإلنتــاج الزراعــي علــى األراضــي التــي
تمــت خوصصتهــا ،بينمــا يدخــل الرعــاة والمزارعــون فــي منافســة شــديدة علــى باقــي األراضــي
المتاحــة دون أفــق ملمــوس للقضــاء عــن فقرهــم أو الحــد منــه.

كمــا بلــغ إنعــدام ّ
الثقــة بالجيــش ذروتــه مــع تصاعــد ال ّتوتــرات ،بمــا فــي ذلــك اإلحتجاجــات
اإلجتماعيــة واإلشــتباكات فــي صيــف  2020بعــد وفــاة مهــرّ ب شــاب .يكشــف التوتــر بيــن ســكان
الحــدود والجيــش إحسا ًســا أعمــق بالظلــم والتهميــش تجــاه الدّولــة المركزيــة ،ممــا يضاعــف مــن
منســوب إنعــدام الثقــة فــي المؤسســات.

تدهورت العالقات بين الجيش وسكان المنطقة في ظل تأثيرات أمننة الحدود.
وهنــا ال يمكــن إعتبــار العســكرة المشــكلة فــي حــد ذاتهــا ،بــل فــي كونهــا ال تأخــذ فــي االعتبــار
االحتياجــات المعيشــية لل ّســكان وتــؤدي إلــى تفاقــم أزمــة التجــارة الموازيــة .وهكــذا يع ّبــر الرّ عــاة
والمزارعــون عــن شــعورهم بأنــه قــد تــم التخلــي عنهــم وعــن أســفهم لفقــدان المراعــي ومســاحات
الزراعــة بســبب المنطقــة العســكرية المغلقــة .مــن جانبهــم ،يأســف التجــار علــى غيــاب الواقعيــة
فــي الــردع دون تمييــز (بيــن المنتجــات غيــر القانونيــة والقانونيــة) فــي القطاعــات غيــر الرســمية.
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يمكــن فهــم دوافــع التغييــر ومصــادر االنســداد التــي تؤثــر علــى الهيــاكل االقتصاديــة وكذلــك
األمــن فــي المنطقــة الحدوديــة مــن خــال أزمــة نمــوذج الحكــم المرتبــط بعــدم تماثــل العالقــات
بيــن المركــز واألطــراف.
ويمكــن جمــع هــذه األســباب فــي خمســة محــاور؛ المعلومات ومــوارد الدولــة ،والقانون ،والعســكرة،
واألراضي.
يحتكــر المركــز المعلومــات بينمــا تشــير الجهــات الحدوديــة ،بمــا فــي ذلــك الجماعــات المحليــة،
إلــى الغمــوض المحيــط بالقــرارات التــي تؤثــر علــى تنميــة المنطقــة.
كمــا هــو األمــر ،علــى ســبيل المثــال ،فــي نقــص المعلومــات والتشــاور حــول مشــاريع تخطيــط
إســتخدام األراضــي مثــل مشــروع المنطقــة اللّوجســتية فــي بــن قــردان ،والّتــي ال يُفهــم تأجيلــه
المتكــرر .يــد ّل هــذا العنصــر إلــى خلــل بيــن المركزيــة وعمليــة الالمركزيــة غيــر المكتملــة الناشــئ
عــن تشــكيل تاريخــي غيــر متكافــئ للدولــة التــي ال تــرى العمــل العــام المحلّــي إالّ مــن خــال
التفويــض ،حيــث يســتفيد الوالــي مــن هــذا الوضــع نظــرا لــدوره المركــزي كحلقــة وصــل بيــن
المســتويين المركــزي والمحلــي ،ولكــن أي ً
ضــا مــن خــال تركيــز وظائــف األمــن والتنميــة.
فــي حيــن أنّ المــوارد الرئيســية للجهــات الفاعلــة فــي الحكــم المحلــي تأتــي مــن الدّ ولــة المركزيــة،
إالّ أنّ الحكومــات المحل ّيــة تفتقــر إلــى إمكانيــات اإلســتثمار فــي التنميــة وتقديــم خدمــات عاليــة
الجــودة.
ال تســتفيد الســلطات المحليــة ،علــى ســبيل المثــال ،مــن إعــادة ال ّتوزيــع العــادل للثــروة المنتجــة
محل ًّيــا (ال ســيّما فــي قطــاع النفــط) مــن خــال أدوات المســؤوليّة االجتماعيــة للشــركات أو
الضرائــب (الضريبــة علــى الســلطات المحليــة) .وتشــير مســألة مــوارد الدّولــة إلــى نمــط الحكــم
عــن طريــق االنتظــار .ففــي مواجهــة المطالــب المحليــة لتنميــة المنطقــة (مثــل حركــة الكامــور)،
تفضــل الدولــة إتخــاذ تدابيــر مؤقتــة للحــد مــن اإلســتياء االجتماعــي دون اقتــراح تحــول فــي هيــاكل
االقتصــاد الحــدودي .وتعكــس هــذه الطريقــة فــي اإلدارة ّ
تمثــا تاريخيــا للدولــة المركزيــة ألطرافهــا
والــذي تــم توارثــه مــن فتــرة الحكــم االســتبدادي .فبســبب الخشــية مــن أن تــؤدي سياســات التمييــز
اإليجابــي لصالــح منطقــة إلــى تجزئتهــا وتشــجيع المطالــب المماثلــة فــي مناطــق أخــرى ،تدافــع
الدّولــة المركزيــة عــن التدابيــر اإلقتصاديــة األدنــى والقصيــرة األمــد لتعزيــز وحدتهــا الوطنيــة.
وهكــذا فــإن اإلفتقــار إلــى رؤيــة طويلــة األمــد للتنميــة الجهويــة يســاهم فــي إعــادة إنتــاج التفاوتــات.
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يعــد التشــريع ،أو غيابــه ،أداة لفــرض هيمنــة الدولــة المركزيــة وســيطرتها علــى المنطقــة
الرهانــات الموجــودة علــى المحــك ،وعليــه فــإن عــدم وجــود قانــون أو
الحدوديــة؛ حســب ّ
إطــار تنظيمــي يفتــح الطريــق للقمــع و  /أو يســمح بالحفــاظ علــى الوضــع الراهــن.
فعلــى ســبيل المثــال ،تواجــه مســألة إدمــاج القطــاع غيــر الرســمي وإعــادة تأهيــل ال ّتجــار
مقاومــة مــن جانــب الجهــات الفاعلــة المحليــة (الّتــي تحمــي عائداتهــا ال ّتجاريــة وإيــرادات
الحمايــة والوســاطة) ،ولكــن أيضــا علــى المســتوى المركــزي حيــث تناقــش وتصــوت مشــاريع
القوانيــن لتنظيــم تدفــق الســلع والعمــات األجنبيــة .وتأتــي هــذه المقاومــة أوّ ال وقبــل كل شــيء
ّ
المؤثريــن والمؤثــرات فــي اإلقتصــاد
مــن مجتمــع األعمــال حيــث يــرى رجــال ونســاء األعمــال
الرّ ســمي أن الخطــوات المتخــذة لدمــج القطــاع غيــر الرّ ســمي تعــد عفــوا غيــر عــادل للــوكالء
االقتصادييــن م ّمــن ّأثــروا بصــورة غيــر قانونيــة .هنــاك أي ً
ضــا مقاومــة مــن خدمــات الدولــة
والطبقــة السياســية التــي تشــارك فــي ريــع الوســاطة لضمــان االســتقرار اإلجتماعــي فــي
المنطقــة والحفــاظ علــى عالقــات جيــدة مــع الجهــات الفاعلــة القويــة فــي إقتصــاد الحــدود.
تؤســس العســكرة للوجــود القمعــي للدولــة المركزيــة فــي ال ّ
شــريط الحــدودي الــذي يتــردد
ّ
الســ ّكان المحلييــن ومركــز الســلطة.
صــداه مــع اإلنقســام التاريخــي بيــن ّ
إذ ينظــر إلــى الحــدود أوال وقبــل كل شــيء علــى أ ّنهــا حيــز إســتراتيجي لألمــن القومــي
أيــن يجــب إحتــواء ال ّتهديــدات الخارجيــة المرتبطــة بالصــراع الليبــي .لكــن الوجــود القمعــي
التاريخــي للدّولــة هــو أيضــا جــزء مــن منظــور الهيمنــة وال ّســيطرة واإلســتقرار فــي المناطــق
الحدوديــة الخاضعــة لســلطتها .وتعــود األولويــة الممنوحــة لألمــن إلــى الحقبــة االســتعمارية
عندمــا ص ّنفــت ال ّســلطة المركزيــة المنطقــة الحدوديــة كمنطقــة غيــر خاضعــة للســيطرة ،تعيــش
تحــت طائلــة إنعــدام األمــن المزمــن ،وأيــن تع ّهــدت القــوة اإلســتعمارية بتحقيــق اإلســتقرار مــن
خــال تعزيــز وجودهــا العســكري .ففــي خطابهــا ،كان ســ ّكان الجنــوب يمثلــون علــى أنهــم
مقاومــون ومتمــردون .ولــم يكســر اإلســتقالل ّ
الطريقــة التــي تصــوّ ر بهــا الدولــة المركزيــة
الحــدود .واســتمر الوجــود القمعــي للدولــة فــي دعــم سياســة التحديــث التــي تجلّــت فــي ال ّتوطيــن
القســري لســكان الحــدود .وفــي المقابــل ،شــكل هــذا التاريــخ مــن اإلدارة المركزيــة ألمــن
الدولــة فــي المنطقــة الحدوديــة شــعورا بالظلــم واإلزدراء لــدى الســكان المحلييــن ،فضــا عــن
مواقــف المقاومــة و/أو الحــد مــن الشــعور باالنتمــاء الوطنــي.
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يأتــي تنويــع اإلقتصــاد الحــدودي فــي مواجهــة المســألة الشــائكة المتعلقــة باألراضــي فــي قطــاع
الزراعــة.
يتضمــن نظــام األراضــي نظامــا جماعيــا موروثــا مــن الهيــاكل االقتصاديــة التابعــة للعــروش،
ممــا يســمح بالتمتــع الجماعــي بــاألرض ،ولكنــه ّ
ينظــم بصفــة صارمــة أ ّيــة عمل ّيــة إنتقــال تحــت
ســلطة مجلــس اداري ،يخضــع بــدوره إلشــراف الدّولــة .ومنــذ اإلســتقالل ،شــجّ عت الدّولــة علــى
زيــادة ديناميكيــة خوصصــة هــذه األراضــي الجماعيــة بغيــة تطويرهــا مــن خــال منطــق ال ّســوق
واإلنتاجيــة .ولكــن خوصصــة األراضــي الجماعيــة كانــت فــي صالــح فئــة مــن المزارعيــن روّ اد
األعمــال ممــن يملكــون اإلمكانيــات لإلســتثمار ،فــي حيــن أ ّنهــا قــد حصــرت مجموعــة صغيــرة
مــن المزارعيــن والمزارعــات فــي قطــع أراض غيــر صالحــة .وبانســحاب الدولــة تدريجيــا عــن
مجالــس اإلدارة ،ســيطر أصحــاب األراضــي األكثــر ثــرا ًء علــى مراكــز صنــع القــرار بهــدف
اإلســتيالء علــى األراضــي .أ ّمــا بال ّنســبة لعســكرة الشــريط الحــدودي ،فهــو يقلّــل أي ً
ضــا مــن مناطــق
اإلســتغالل ،وتــؤدّي خوصصــة األراضــي إلــى تأجيــج الصــراع بيــن مربــي المواشــي والمزارعين.

24

25

يؤ ّســس برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي شــراكات علــى جميــع المســتويات مــع المجتمــع للمســاعدة
علــى بنــاء أمــم قــادرة علــى التك ّيــف مــن أجــل تحقيــق نمــو يح ّســن جــودة الحيــاة لــكل فــرد .وبوجودنــا
فــي  177بلــدا ومنطقــة ،نوفــر آفاقــا ومعــارف محليــة فــي خدمــة المجتمعــات واألمــم.
حقــوق النشــر © برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي تونــس  .2022جميــع الحقــوق محفوظــة .ال
يجــوز إعــادة إنتــاج أي جــزء مــن هــذا المنشــور أو تخزينــه أو نقلــه  ،بــأي شــكل أو عــن طريــق أي
وســيلة ،إلكترونيــة ،ميكانيكيــة ،عــن طريــق التصويــر ،التســجيل ،أو بــأي طريقــة أخــرى دون إذن ".
محتــوى هــذه الوثيقــة هــي مســؤولية مؤلفهــا وحــده وال تمثــل رأي الوكالــة الكتالونيــة للتعــاون
اإلنمائــي.
برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي ال يتحمــل المســؤولية عــن اآلراء الــواردة فــي هــذه الوثيقــة .وهــي
ال تعكــس بالضــرورة وجهــة نظــر األمــم المتحــدة  ،بمــا فــي ذلــك برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي
أو الــدول األعضــاء.
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