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اخلطوط الكربى �راسة �شخیصیة واسترشافية  
لظاهرة الت�ارة املوازیة وا�هتریب �لفضاء احلدودي التو�يس اللیيب  

ٔأجنزها املعهد التو�يس ل�راسات �سرتاتیجیة 

فتح املعهد التو�يس ل�راسات �سرتاتیجیة حمور حبث يف قطاع الت�ارة املوازیة وا�هتریب نظرا للصعو�ت 
وعندما نت�دث عن ا�هتریب يف املناطق احلدودیة تفرض �قتصادیة والت�د�ت الس�یاس�یة اليت متر هبا بالد�. 

املنطقة احلدودیة اللیبية التو�س�یة نفسها لعدة ٕاعتبارات من بيهنا البعد التارخيي لهذه املنطقة احلدودیة ؤ�مهیة 
 لك ما هو قادم من السا�ل الصحراوي وٕافریقيا �رب املوضوع ٔ�نه ال یعين فقط خط تو�س-لیبيا بل ٔأیضا هذا 

 ٔأ�ذت هذه املنطقة ٔأبعادا ٔأخرى ؤأصبحت متثل يف ٔأ�د ٔأبعادها هتدیدا 2011احلدود الربیة... وبعد ٔأ�داث 
مبارشا لبالد� و�ول اجلوار وحىت ٔأورو�، وهو ما جعل السلطات يف تو�س تت�ذ �دة ٕاجراءات كحفر خندق 

�ىل املس�توى املنطقة احلدودیة التو�س�یة اللیبية وٕادراج هذه املناطق منذ الفوذ العسكري، و�لرجوع ٕاىل 
 721 �ملنطقة العسكریة العاز� تبني ٔأنه مت جحز 2016�حصائیات و�یقافات اليت �رشهتا وزارة ا�فاع س�نة 

 قطعة سالح (بنادق 23 خشص من هذه املنطقة، جحز حوايل 1055عربة (س�یارة وشاحنة) كام مت ضبط �دد 
 �لبة جسا�ر، 881.420 لرت من احملروقات، 1.894.320صید، و�س�نكوف)، �لنس�بة للسلع مت جحز 

 (بني �لبة وقارورة كحول)،  كام مت جحز مج� من املواد الغذائیة وأ�لعاب 13.214 �لبة معسل، 17.809
  من أ�غنام وماعز.4.123الناریة و

 157 ٔأنه جسل ارتفاع يف �دد معلیات ا�هتریب اليت مت احباطها بـ 2017كام كشفت وزارة ا�ا�لیة �الل ٔأوت 
 قضیة �الل نفس الفرتة 737 مقابل 2017 جویلیة 31 �انفي ٕاىل 1 قضیة من 894 (%21,30قضیة بنس�بة 

 مورطا 80 مقابل 2017 جویلیة 31 �انفي ٕاىل 1 موّرطا من 52)، مت �اللها �حتفاظ بـ 2016من س�نة 
 .2016�الل نفس الفرتة من س�نة 
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فتح املعهد التو�يس ل�راسات �سرتاتیجیة حمور حبث يف قطاع الت�ارة املوازیة وا�هتریب نظرا للصعو�ت 
 اللجنة الفرعیة ملقاومة ا�هتریب 2012جسلت س�نة و�قتصادیة والت�د�ت الس�یاس�یة اليت متر هبا بالد�. 

، يف معلیات ا�هتریب اليت ّمت ٕاحباطها وقد مشلت هذه 2011مقارنة بـ %330(الوزارة أ�وىل) �زایدا بنس�بة 
ظاهرة ا�هتریب والت�ارة املوازیة من ٔأكرب ا�اطر �سرتاتیجیة من لك ذ� جعل  الظاهرة اكمل القطا�ات.

املهددة ٔ�من البالد واقتصادها. 

 جعلت دول اجلنوب  واليت"العوملة"وال ميكن فهم الظاهرة دون الرجوع ٕاىل �اضنهتا الرئيس�یة اليت ٔأفرزهتا ويه 
 واليت ّمت منعها يف ا�ول أ�وروبیة (Transnationales)جماال لرتوجي بعض بضائع الرشاكت العرب- وطنیة 

ؤأمر�اك اليت ختصص حرص� للبضائع ذات املعایري أ�صلیة.  

حيث ّمت الرتكزي �ىل: نقاط �ر�اكز �سرتاتیجیة يف ا�راسة:  .1

- ٔأمهیة العامل احمليل التارخيي واجلغرايف و�ج�عي والس�یايس يف �كو�ن البيئة احلاضنة لظاهرة الت�ارة املوازیة 
وا�هتریب. 

- تقيمي أ�جحام احلقيقية للحر�یة الت�اریة بني تو�س ولیبيا والرشاحئ العام� يف هذا القطاع. 

 ٔأ�ن جعلت القوى �قتصادیة املهمينة يف العامل من الفضاءات احلدودیة يف دول "العوملة املتخفية"- تأٔثريات 
"العرب اجلنوب حماضن لتفرخي ٔأسواقها اجلدیدة، �كون ٔأداة ٔأساس�یة يف اسرتاتیجیة ا�ول الكربى �رب مؤسساهتا 

 الكتساح �قتصاد�ت الرمسیة �ول اجلنوب من ا�ا�ل. الوطنیة"

حملة عن �رهاصات التارخيیة ملیالد الفضاء احلدودي التو�يس اللیيب: . 2

اجلنوب الرشيق مكنطقة عبور اسرتاتیجیة �رب التارخي: ← -1

 املس�توطنة يف منطقة الفّزان اللیبية ك�لقة وصل �ربط "القارامة" دور قبائل "هريودو�س"ذ�ر املؤرخ الیو�ين 
 .جتارة القوافل جنوب الصحراء �ملرا� �غریقية والقرطاجنیة بني بعضها البعض

ويف احلقبة الرومانیة تواصل �ه�م هبذه املرا� الت�اریة (جر�يس/جربة/قا�س...) ؤأصبحت ٔأمه حمطة يف 
اخلط الت�اري القادم من النیجر �رب �دامس ورمادة. 

والفتو�ات �سالمية ٕاىل عهد البا�ت ٕازدادت ٔأمهیة هذا الفضاء �سرتاتیجي مكنطقة عبور ومراقبة ؤأصبحت 
تغطي ثليث الت�ارة �فریقية مع �شارة ٔأن قا�س اكنت حمطة مركزیة يف جتارة القوافل. 
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 حرص �ىل اس�تغالل هذه الطرق الت�اریة لفتح ٔأسواق 1881 دخول املس�تعمر الفر�يس الرتاب التو�يس ومنذ
�دیدة لبضائعه ومعل �ىل الس�یطرة �لهيا ��شاء ٔأ�راج مراقبة عسكریة �ىل التخوم الصحراویة �جلنوب التو�يس 

متاما كام فعل الرومان من قبل. 

ا�شاء الفضاء احلدودي التو�يس اللیيب يف ٔأوائل القرن العرش�ن ← -2

معلت السلط الفر�س�یة �ىل اجبار القبائل الر�ل �ىل تبين منط العيش و�نتاج احلرضي الرساء �س�تقرار 
 وخططت لتنش�یط املواين البحریة �جلنوب ببنقردان وتطاو�نأ�مين ٕالدارهتا وللغرض ٔأ�شئت ٔأسواق �دیثة 

 و�ركزي مراكز �دودیة 1910ورمس احلدود التو�س�یة اللیبية س�نة  معييش لهذه القبائل  منطالرشيق، مع رمس
دیوانیة لضبط احلركة الت�اریة، و�شجیع �س�تقرار �ملدن احلدیثة �اصة يف �ن قردان. 

ٔأمه أ��داث اليت شهدها الفضاء احلدودي التو�يس اللیيب منذ اس�تقالل البالد: ← -3

 فرتة الطفرة النفطیة ويف س�نة  ٔأ�م + تدفق أٓالف التو�س�یني للعمل �سوق الشغل اللیبية:زمن احلقبة البورقيبیة- 
 . وقع طرد جامعي وتعسفي �ٓالف العامل التو�س�یني املقميني بلیبيا ومصادرة ٔأمالكهم1985

" �ىل الطرابلس�یة ٕا�ر ٕاقدام ما عرف بـ"2010 ٔأوت 23ٕاىل  2010 ٔأوت 10 ببنقردان من "انتفاضة الرتاوحي"- 
�شغیل اخلط البحري صفاقس-طرابلس كخط جتاري بدیل ملنفذ راس �د�ر وتوظیف معلوم جبايئ �ىل �ا�ري 

 ٔأورو للسلطات 700 دوالر ٔأو 1000د للك س�یارة تو�س�یة تعرب احلدود و�س�تظهار مبا قميته 150املنفذ بقمية 
 .اللیبية

 حيث شهد املعرب احلدودي راس �د�ر وخمتلف املنشأٓت التابعة ل�یوانة �راس �د�ر :ٕا�ن الثورة التو�س�یة- 
و�ن قردان من مقرات ٕاداریة ومس�تود�ات ومنازل وظیفية سلس� من �عتداءات، احلرق، الرسقة وا�هنب. 

 ملیون دینار). 4 لكغ من ا�هب احملجوز ومعالت ٔأجنبیة وبضائع بقمية 51 مت هنب 2011 فيفري 21یوم (

 �انفي 19) يف DAP ساخنة ثقي� جمرورة محم� مبادة ٔأمونیرت الفسفاط (47 لـ "هتریب جامعي قرسي"كام مت 
2012 .

الس�یاق التارخيي لظاهرة ا�هتریب �لفضاء احلدودي التو�يس اللیيب من مقاومة املس�تعمر ٕاىل متاهات  .3
"العوملة املتخفية" 
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النشأٔة أ�وىل لظاهرة ا�هتریب �لفضاء احلدودي التو�يس اللیيب يف س�یاق املقاومة ضد املس�تعمر: مل ← 1
�شهد هذه املنطقة نو�ا من �س�تقرار النس�يب ٕاال بعد ٕا�شاء ٔأسواق يف هذه التخوم يف تطاو�ن وبنقردان (س�نة 

1895 .( 

؛ ٕا�ر الثورة اللیبية اختذت ش�باكت ا�هتریب " "العوملة املتخفيةا�هتریب ٔ��د العنارص النش�یطة يف س�یاق← 2
، وسامهت بذ� يف تنش�یط  "جتارة اللیل"ٔأشاكال متطورة يف التنظمي لتلبیة السوق اللیبية، حيث ازدهرت

 احلر�یة الت�اریة ويف املقابل ٔأ�دثت ٕار�اك �بريا يف قا�دة العرض والطلب يف السوق احمللیة.

 تغوال لش�باكت ا�هتریب وصل �ّد تنظمي 2011ظاهرة ا�هتریب امجلاعي القرسي: شهدت ٔأواخر س�نة ← 3
 ٔأمونیرت بطریقة DAPمن �الل جهوم قوافل من شاحنات ثقي� محم� مبادة " هتریب جامعي قرسي"محالت 

 .قرسیة من تو�س يف اجتاه لیبيا

 :2012 و2010نوعیة البضائع املهربة اليت ّمت جحزها ب�الطرق احلدودیة بني  •

 .أٓلیات فالحية وصناعیة، املرشو�ت الكحولیة وا�درات، ٔأسل�ة، مواد �ذائیة ،أ�غنام -

 التسمیات من ى تتعد.خصائص التعریفات للقطاع �ري الرمسي والت�ارة املوازیة ومرجعیاهتام التأٔسيس�یة← 4
�قتصاد �ري الرمسي هو لك معلیة انتاجية ٔأو جتاریة ال "" لكن ميكن تعریفه كام یيل: �ري �یلك ؛ ""موازي"

 ".�شملها اجلرد وال ختضع للقوانني الرمسیة الناظمة للشغل وال تغطهيا اجلبایة رضیبة ٔأو ٕاعفاء

مبادالت سلعیة "�لكعملیة جتاریة ( واليت �رزت يف تو�س منذ موىف ال�نينات فميكن تعریفها "الت�ارة املوازیة"ٔأما 
)، تمت معلیة �نتاج والتبادل السلعي فهيا �ارج �دود البالد ویّمت ٕاد�الها ٕاىل السوق احمللیة عن و�دماتیة ومالیة

ويه �ىل غرار طریق مسا� ا�هتریب ٔأو عن طریق ش�بكة من العاملني يف الفضاء احلدودي بطریقة �ري قانونیة 
�قتصاد �ري الرمسي ال �شملها اجلرد وال ختضع للقوانني الرمسیة الناظمة للشغل كام ال تغطهيا اجلبایة رضیبة ٔأو 

ٕاعفاءا".  

 هناك س�ببني:العوامل املسا�دة يف انتشار ظاهرة �قتصاد �ري الرمسي: ← 5

س�یاسة التعدیل الهیلكي القتصادات ا�ول عن طریق ا�منّو تطبیقا لرشوط املؤسسات املالیة ا�ولیة  •
 .الس�بعینات وال�نيناتاملقرضة منذ منتصف 
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اليت ميارسها رٔأس املال "الرت�ال و�نت�اع" العوملة اليت �رشت ثقافهتا �نتاجية اجلدیدة (ثقافة  •
 ) Sociétés Transnationales STNواملؤسسات العاملیة الكربى �ىل مس�توى العامل 

 

 

 انتشار ظاهرة �قتصاد �ري الرمسي يف العامل وتو�س:← 6

 ٔأّن مسامهة �قتصاد �ري الرمسي 1991 ميشال ها�سان �الل مؤمتر (OIT) رئيس املنظمة ا�ولیة للشغل ٔأكد
 ملیون خشص يف العامل �ش�تغلون هبذا القطاع، 300ؤأن قرابة %35و%5يف الناجت احمليل للب�ان یرتاوح بني 

 %62وميثل يف ب�ان شامل افریقيا 

ومن مساوئ �قتصاد �ري الرمسي ٔأنه ال ميكّن من امتصاص الصدمات اليت تأٔتیه من اخلارج وذ� لضعف 
�س�بة �نتاج فيه، وقد �سبّب هذا انتاكسة بنقطتني يف معدل ا�منو لهذه ا�ول ويف هذا إالطار رصح 

Pierre Delval مد�ر �ام مؤسسة "وایتو" العاملیة �ري احلكومية املتخّصصة يف مقاومة املنت�ات املق�ة 
من %77,6 ملیار ٔأورو يف العامل ؤأّن 250والرشوة والفساد ٔأّن أ�ر�ح اليت حيققها القطاع �ري الرمسي تصل ٕاىل 

التو�س�یني یقتنون بضا�ة من السوق املوازیة و�الع�د �ىل معطیات دراسة قام هبا �حتاد التو�يس للصنا�ة 
 من الناجت ا�ا�يل اخلام و�شغل % 20 ٕاىل 15والت�ارة والصنا�ات التقلیدیة فٕان الت�ارة املوازیة �سامه من 

 من الید العام� �ري الفالحية. 31%

 حركة الت�ارة املوازیة يف الفضاء احلدودي التو�يس اللیيب، معطیات وش�باكت �ظمة:← 7

 لكم 1050 لكم يف جنوهبا الرشيق، ومع اجلزا�ر �ىل طول 480متتد احلدود الربیة بني تو�س ولیبيا �ىل طول 
 "ذهیبةویّمت التواصل مع القطر اللیيب �رب بوابتني هام "رٔأس �د�ر" و"

 احلركة البرشیة والت�اریة �رب احلدود التو�س�یة اللیبية:

 2011 فيفري 17للبالد، وبعد انطالق الثورة اللیبية يف  ملیون لیيب 2 دخول قرابة 2009ّجسلت س�نة 
 من أ�ش�اص من مئات ا�ٓالف لیبلغ 2011واحتدام �شتبااكت وصل تدفق الالجئني يف ذروته يف صائفة 

�نس�یات خمتلفة، ويف أ�ثناء شهد �شاط ا�هتریب يف �جتاهني تطورا قياس�یا، كام قفز ٕاجاميل حركة العبور من 

.  2011 س�نة 663.001 ٕاىل 2010 خشص س�نة 133.968

 جتار اخلط: ∗
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ومه رشحية من الت�ار العاملني مبارشة �ىل اخلط الت�اري املوازي" بني تو�س ولیبيا مضن "نواميس" دا�لیة 
�ظمة لها ال �سمح ���الء �لنشاط يف جمال اختصاصها. (تواز�ن من �ن قردان، عرش ا�هیبات يف ذهیبة 

ومن بعض املناطق ا�ا�لیة (برئ �ىل �ن �لیفة، بوجح�، س�یدي بوزید...) وخيتّص البعض مهنم يف هتریب 
 احملروقات.
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 ٔأ�ر الت�ارة املوازیة وا�هتریب �ىل �س�بة املیكنة والتشغیل يف القطاع الفال�: ∗

من �الل دراسة ميدانیة تبني ٔأن رشحية العامل والعم� الفالحيني وصغار الفال�ني ميثلون �س�بة �الیة مقارنة 
 �س�بة املیكنة وتأٔثريه �ىلببايق أ�صناف املتعاطیة للت�ارة املوازیة، رمغ تأٔ�ر هذا القطاع �لت�ارة املوازیة وا�هتریب 

يف القطاع الفال�. 

 انعاكسات الت�ارة املوازیة �ىل �قتصاد التو�يس:  ∗

 تورید احملروقات  ٔأخرى �ىل السلع املدمعة وٕاجيا� من �حية�ىلمن حيث املبادالت الت�اریة انعكست سلبا 
 �س�بة التورید وصلتوبعض ا�ٓلیات الفالحية و�ريها من املواد والبضائع اليت �س�توردها تو�س �لعم� الصعبة، 

 وفقا 2012  �لنس�بة لـ%76,8املوازي، "من ٕاجاميل التورید الفعيل من القطر اللیيب �س�با �الیة، �هزت 
 ل�لنرشیة �قتصادیة للسفارة الفر�س�یة يف تو�س.

ّمت تأٔسيس الش�باكت الناظمة من قبل ٔأحصاب رؤوس أ�موال احمللیني ٔأو من ش�باكت �ظمة:  )1
اجلانب اللیيب واملس�تغلني لت�ارة ا�هتریب التقلیدیني �ملنطقة، وميكننا تصنیف هذه الش�باكت 

الناظمة لهذه احلر�یة الت�اریة يف الفضاء احلدودي التو�يس اللیيب حسب الطرق اليت تعمتدها هذه 
 ا�مو�ات �ىل غرار:

ا�ي  طریقة الرب�مج: ويه �سمیة حملیة لعملیة هتریب منظمة تقع �لتنس�یق بني ما� البضا�ة واملهرب. (←
) مع التنس�یق مع ٔأعوان حمدد�ن من ٔأ�زة أ�من وامجلارك �ىل السواء من یترصف �وس�یط مجريك موازي

اجلانب الیيب والتو�يس مبعرب رٔأس �د�ر. 

 طریقة الكّرایة: وتنطلق عند اختیار املا� التو�يس ميناء طرابلس الس�تقبال سلعته املشحونة من مواين ←
 الوس�یط املوازيالصني، سور�، �ر�یا أٔو ديب وذ� للهترب من معالمي ا�یوانة يف املواين التو�س�یة. ویتكفّل 
 .بتسمل البضا�ة من طرابلس و�سلميها لصاحهبا يف ماكن متفق �لیه يف تو�س (�ادة العامصة)

 طریقة صغار الت�ار: ←

" املنتصبني �سوق لیبيا ببنقردان (السوق املغاريب) بعملیة الزتود صغار الت�ار من "%35,9حيث یتكفل 
 1992 سفرة للشخص الوا�د يف الس�نة يف 88بوسائلهم اخلاّصة مبارشة من لیبيا، مرص، سور�... (ّمت �سجیل 

 .)2012 مّرة يف س�نة 195و
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 ا�ٓفاق:← 8

 ٕا�داث منطقة �دودیة �از� �جلنوب التو�يس:  ∗

ٕا�شاء منطقة تبادل حر بني تو�س ولیبيا كام �اء �لورقة املعدة من قبل مصاحل وزارة الت�ارة  ∗
 التو�س�یة بعد الثورة.

 توصیات مقرت�ة ملعاجلة ظاهرة الت�ارة املوازیة وا�هتریب �لفضاء احلدودي التو�يس اللیيب:← 9

  تعریف ظاهرة "�قتصاد �ري الرمسي" توحيد -

 .توحيد تعریف ظاهرة "الت�ارة املوازیة" -

 �كثیف ا�ورات التكوینية ٔ�عوان وٕاطارات املصاحل ا�یوانیة وأ�منیة العام� �حلدود و�شجیعها ماد� -
 اس�تنباط أٓلیات �اصة ملاكحفة الرشوة والفساد يف الهیالك احلدودیة.و

 1991تفعیل �سرتاتیجیة املشرتكة للتمنیة اليت ٔأقرهتا ا�ول أ�عضاء �حتاد املغرب العريب يف مارس  -
ٕا�شاء منطقة تبادل حر �اّصة �ملنتو�ات املغاربیة.  واليت تنّص �ىل 

�رشیك املسؤولني اجلهویني ومجیع أ�طراف املتدا�� يف القطاع يف ورشات معل للحفاظ �ىل  -
 �قتصاد الوطين وهیالك ا�و�.

 احتواء القطاع املوازي من �الل إالعفاءات اجلبائیة. -

من التوصیات اليت خرج هبا املشار�ون يف ورشة العمل املغلقة اليت حرضها ممثيل الوالة ورؤساء إالدارات 
اجلهویة وامجلا�ات العمومية احمللیة والقيادات أ�منیة وا�یوانیة واجليش الوطين من الصف أ�ول والثاين يف 

 2013 جوان 1 ماي و31-30والیيت مدنني وتطاو�ن، واليت نّظمها املعهد التو�يس ل�راسات �سرتاتیجیة ٔأ�م 
بتطاو�ن، نذ�ر ما یيل: 

توحيد نظام املراقبة والعقو�ت بني خمتلف الهیالك احلكومية املعنیة �شأٔن قضا� ا�هتریب والت�ارة املوازیة يف  -
" �كون مشّلكة من مج� من الرتاتيب الناظمة لها بني خمتلف املتد�لني جم� رقابیة وقضائیة مو�دة"

(ا�یوانة، مصاحل املراقبة الت�اریة، ٕادارة الغا�ت، فرق أ�من واحلرس ا�یواين) ومتضّمنة مجل� الفصول 
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القانونیة اجلاري هبا العمل عند خمتلف الهیالك املتد�� يف املوضوع مع حتیني نظام العقو�ت والرقابة فهيا يف 
 شلك جم� موّ�دة ومرجع قانوين وا�د.

" دا�ل وزارة العدل ختتّص مبثل هذه القضا� وتطبیق ما تأٔيت به فصول هذه ا�� و�دة قضائیة�لق " -
 اجلدیدة، ونقرتح ٔأن �كون امسها "جم� القطاع �ري الرمسي واملوازي".

، املمضاة يف ٔأ�اد�ر بني Euro-med" (اتفاقية ٔأورومادتفعیل االتفاقيات املمضاة من تو�س ف� خيّص " -
" املمضاة بني ا�ول منطقة الت�ارةالعربیة الكربىاتفاقية "و) 2006ا�ول العربیة وا�ول أ�وروبیة يف ٔأوت 

 ∗2005العربیة واليت د�لت �زي التنفيذ منذ �انفي 

 

                                                           
 دو� �لهيا ٕال�شاء سوق عربیة مشرتكة لتوا�ه التكتالت العاملیة اكن 17، ویتوقع 1997وقعت االتفاقية �ر�ایة اجلامعة العربیة يف القمة العربیة يف عامن �ام ∗

 االتفاق �ىل ختفيض الرسوم �ىل املنت�ات ذات املنشئ العريب وٕا�شاء منطقة جتارة حرة عربیة لالس�ترياد والتصد�ر.


