
 ونســت

 المديونّية أو الّتنمية ؟

ُمواصلة تسديد خدمة الّدين الّذي يزداد عبؤه باستمرار وذلك برغم ضخامة األموال الّتي تّم إرجاعها 
والّتضحيات الجسيمة الّتي تكابدها الطبقات الشعبّية، أو استعمال الموارد المالّية العمومّية من أجل خلق 

بالّرفع في مستوى عيش هذه الطبقات الشعبّية ؟ تلك هي المعادلة الّتي  الّشروط الّتي من شأنها أن تسمح
تواجه تونس، والّتي تكتسي اليوم طابعا ملّحا نظرا لكونها تطرح بعد عقدين مّثل خاللها تسديد خدمة 

إّن تونس ال تفتقر إلى مؤّهالت لكي تشرع في . الّدين األولوّية على حساب المصالح الحيوّية للمجتمع
تقّدم، بعد انقضاء نصف قرن على نيلها االستقالل، نحو مجتمع عادل وحّر ومزهر، بشرط أن ال

 .تتخّلص قبل ذلك من عراقيل عّدة من بينها المديونّية الخارجّية
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القروض الخارجّية أداة أن تمّثل  وكان يفترض .الّدين الخارجي بعد االستقالل نشأ

ظرا لمستواها نلكن . المنشودة "ّيةّية واالجتماعتحقيق الّتنمية االقتصاد" نحوأساسّية 

من  المديونّية أصبحت ادّية والّسياسّية واالجتماعّية،ولتعّدد انعكاساتها االقتص ،المرتفع

 .الّتونسيلواقع ا أبرز معضالت

57,80Fين تونس ؟ بلغ إجمالي د كم تبلغ قيمة الّدين الخارجي لتونس

مليار دينار  1

ويتوّزع هذا الّدين ما بين دين . الخامالّداخلي من الناتج  %140,4، أي ما يمثل 2006سنة 

1Fداخلي بنسبة الثلثين 

ويمثل الّدين ). %36,9(، ودين خارجي بنسبة الثلث (63,1%) 2

من  %92من الّدين الداخلي و  %26,5أو . من مجموع دين البالد %41,7العمومي نسبة 

 .الهاّم للّدولة في االقتصاد الّتونسيوتعكس هذه الوضعّية الوزن . الّدين الخارجي

مليار  24 فإّنه تجاوز )طويل ومتوسط وقصير األمد(الخارجي إجمالي الّدين أّما 

سنة  %57,9مقابل من الّناتج الّداخلي الخاّم،   %58,5تساوينسبة تداين ، أي دينار

قائم الجارية و الخاّم باألسعارالّداخلي ومنذ ذلك الّتاريخ تضاعف كّل من الناتج . 1986

فيما مليار دوالر،  41,1مليار دوالر إلى  7,2حيث ارتفع األول من  :مّرة 5,7الّدين 

ويعود جزء هاّم من هذا الّدين . مليار دينار 24,1مليار دينار إلى  4,2قائم الّدين من  ارتفع

تقتصر  ، فيما%24,4بنسبة الشركات العمومّية ثّم ، %67,5إلى اإلدارة العمومّية بنسبة 

مجال عنصر في ولة أهّم الّدبناء على ذلك تمّثل . %8,1حّصة الشركات الخاّصة على 

 .ةالخارجّي مديونّيةال

بّين تطّور هيكلة قائم الّدين الخارجي حسب طبيعة الّدائنين، ُي من ناحية أخرى،

رأس حيث ارتفعت حّصة أسواق . خالل العقدين األخيرين، تدّعم مكانة الّدائنين الخواّص

عت في الوقت نفسه كما تراج. 2006سنة  %43إلى  1986سنة  %36المال الدولّية من 

كما . %57إلى  %64من الخارجي اإلجمالي مومّية من قائم الّدين ين الُعّدحّصة مصادر ال

 %3,7الّتي ارتفعت من  األمديضاف إلى ذلك التقّدم الملحوظ لحّصة القروض قصيرة 

 .2006 سنة %18,1إلى  1986سنة 

                                                            
 مليون دينار تونسي 4,355وباعتبار الّدين الخارجي قصير المدى الّذي تبلغ قيمته  بحساب العملة المحلّية1 
 )باللغة الفرنسّية( 7الصفحة  2007تونس، أكتوبر " 2006الّدين الخارجي لتونس سنة "البنك المركزي الّتونسي  2
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ّدى تدعيم مكانة األسواق المالّية في إجمالي قائم الّدين إلى زيادة على ذلك، ُيؤ

خالل سنة  %31,2إلى  1997سنة  %4,7خدمة الّدين من  فيالّزيادة الهاّمة في حّصتها 

 .نحو الّتدهور ّيةونسّتال ةالخارجّي ا يؤكد بدوره نزعة شروط المديونّية، مّم2006

من قائم الّدين متوّسط وطويل  %66بعة دائنين لوحدهم بما يقارب أخيرا، يتحّكم أر

والّدولة الفرنسّية  %30,2األسواق المالّية بنسبة : والي، وهم على الّت2006سنة األمد 

 .%10وأخيرا البنك العالمي بنسبة  %11,8والبنك اإلفريقي للتنمية بنسبة  %13,8بنسبة 

القروض الخارجّية  ؟ يزعم الفكر الّسائد أّن جّيةهل أّن تونس بحاجة إلى القروض الخار

لتونسّية بعبارة أخرى، تلتجئ الّدولة ا". يخار المحّلقص الهيكلي لالّدالّن"تفادي مّكن من ُت

تمويل الّتنمية وتحديث البالد، أي بهدف تهيئة الّتراب  إلى االقتراض الخارجي ُبغية

، وتحسين التعليم ونظام اإلستراتيجية الوطني، واالستثمار في القطاعات االقتصادّية

الصّحة العمومّية وتمويل البحث العلمي والثقافة، ومن أجل إقامة دولة القانون وتيسير 

فهل تدعم أرقام الّدين في تونس هذا  .الوصول إلى القضاء، وتمويل حماية البيئة، الخ

االعتقاد الّسائد ؟ 

من سنة  ،ي تحّصلت عليها تونسالّت األمد،بلغ مجموع القروض متوسطة وطويلة 

، بالغ المالّية الّتي سّددتهاكما بلغ مجموع الم. مليار دينار 32,4ما قيمته 2006 إلى  1986

برز ميزان وبالّتالي، ُي. مليار دينار 36,2قيمة  ،خالل نفس الفترة، بعنوان خدمة الّدين

2Fاألمدلة الّصافية لرؤوس األموال بعنوان القروض متوسطة وطوي المحاصيل

 حاصال 3

أو  1986إجمالي قائم الّدين سنة قيمة ما يضاهي تقريبا  مليار دينار، أي 3,8سلبّيا بقيمة 

19843Fقائم سنة قيمة من أكثر 

4. 

فهي . أكثر مّما تلّقت سّددت بعنوان االقتراض الخارجي نالحظ إذا أّن تونس قد

تونس هي الّتي تمّول  لك أّنضح بمقتضى ذبالّتالي مصّدرة لرؤوس أموال االقتراض، ويّت

ونسّية برم الّدولة الّتبعبارة أخرى، ُت. وليس العكس المؤّسسات واألسواق المالّية الّدولّية

                                                            
من (إّال تسديد خدمة الّدين +) المقابيض  من ناحية(االقتراض هو محصول القروض الجديدة  رؤوس أموالل ةافيّصالل يحاصميزان الميساوي  3

) المصاريف -ناحية 
مّما  1984جانفي  1دعم المواد الغذائّية األساسّية بداية من تبعا لتوصيات صندوق النقد الّدولي والبنك العالمي قّررت الحكومة الّتونسّية حذف  4

بعد عّدة أّيام من االضطرابات الخطيرة، ). انتفاضة الخبز(كما نتج عن هذا القرار انتفاضة شعبّية . أّدى بالخصوص إلى مضاعفة سعر الخبز
رقيبة إلى اإلعالن عن العودة إلى السعر األصلي للخبز أضطّر الّرئيس بو). حسب حصيلة رسمّية(شخصا  50الّتي تسّببت في وفاة قرابة 

 .واإلبقاء على الصندوق العاّم للتعويض
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الّدين الخارجي، وليس بغاية تمويل خدمة قروضا جديدة لغاية وحيدة أال وهي تسديد 

ال تخدم ال الّتنمية وال مومّية روض الُعضح لنا أّن الُقومن خالل ذلك يّت. الّتنمية المزعومة

تحسين مستوى عيش تساهم في االقتصاد، كما ال تفيد في شيء خلق مواطن الشغل، وال 

يمقراطية على الحياة الّسياسّية، وال تصلح أيضا لحماية تعميم الّدتخدم ونسّيين، وال الّت

 .البيئة

تسديد  نتيجة لذلك، تضطّر الّدولة إلى توظيف جزء من محاصيلها الجبائّية في

 سنوّيا من الخارج في شكلما تحصل عليه  مجموعخدمة الّدين، وذلك باإلضافة إلى 

وهي إذ تفعل ذلك إّنما تحرم األجراء، والطبقات الشعبّية عموما، من . قروض جديدة

 .عيشهاشروط  بكيفّية تمّكنها من تحسينموارد مالّية من حّقها أن تتمّتع بها هي 

إّن سبب ذلك بسيط حيث أّنه ؟  الّتونسّية االقتراض من الخارج لماذا إذا تواصل الّدولة

بعبارة أخرى ُيستخدم . يد خدمة الّدينتسدبُرّمتها في ستعمل القروض الجديد ُتكما رأينا 

الخارجي، الّدين  آللّيةنظرا إلى الّطبيعة الخاّصة  لكن. الّدين الجديد في تسديد الّدين القديم

تمويل وسيلة ليست الّدين الخارجي آلّية زيدا من الّدين ذلك أّن ده تخلق مدافإّن شروط َس

تحويل فائض قيمة العمل وإّنما آلّية استعمارّية جديدة تتمّثل وظيفتها األساسّية في  عادّية،

. المحّلي نحو الّرأسمال الّدولي

، القرن العشرينمانينات التي برزت في بداية ث ،روط الجديدة للمديونّيةالّش تتمّيز

مّما جعل الكثير من دول . المديونّية الجديد، بتثاقل ملحوظ لعبء ظام الّرأسماليفي ظّل الّن

ولقد بلغ األمر بالبعض . ضمان تسديد خدمة الّدينفي سبيل  الجنوب تواجه صعوبات جّمة

في المقابل . 1986شرف على اإلفالس، وهو حال الّدولة الّتونسّية سنة منها مبلغا جعلها ُت

امج ن، في إخضاع أقطار الجنوب إلى برل رّد الرأسمالّية العالمّية على هكذا أزمة ديتمّث

. عديل الهيكليالّت

لم يتّقبل النظام في البداية، . 1986نامج سنة عت تونس بدورها إلى هذا البرخِضُأ

تضافر الّصعوبات في  لكّن، محاوال تجّنبها ما استطاع رحابالمحلّي سياسة التعديل بالّت

وحالة شبه إفالس الّدولة ، منها األزمة المالّية ال تتعّدي الّسنتين ترة وجيرة من الّزمنف

على القضاء، وهو  ألول محّمد مزالي ثّم إحالتهإقالة الوزير اكذلك ، و1986خالل سنة 
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من  مّكن، 1987نوفمبر  7انقالب  وأخيرا، "جاهد األكبرللُم"حتمال عّد خليفة ُمالّذي كان ُي

، تمّكن الّرأسمال 1995سنة بعد ذلك، . حّيز الّتنفيذ الفعلينامج التعديل الهيكلي وضع بر

ومنذ ذلك الّتاريخ . األوروبي من إحكام هيمنته على تونس من خالل اتفاق الّتبادل الحّر

قد الّدولي والبنك العالمي، على الّسياسة االقتصادّية ندوق الّنشرف، بمعّية ُصأصبح ُي

 .لبالد الّتونسّيةواالجتماعّية ل

مليار  3,9، 2006؟ بلغت خدمة الّدين الخارجي سنة  كم يكّلف تونس سداد خدمة الّدين

أّما وزنها بالّنسبة للّناتج الّداخلي الّخام فإنه ). فوائضلل ¼رأس المال و لسداد  ¾(دوالر 

الي وعلى سبيل المقارنة، بلغ إجم. 2006سنة  %9,9إلى  1986سنة  %9,4قد ارتفع من 

الثة باإلضافة إلى البحث العلمي بأصنافه الّث) تصّرفا وتجهيزا(مومي ميزانّية التعليم الُع

. مليار دينار 0,7مليار دينار، فيما بلغت ميزانّية الصّحة العمومّية  2,9والتكوين المهني 

لكن وعلى . مليار دينار 37أكثر من  2006و  1984كما التهمت خدمة الّدين ما بين سنة 

مّرة خالل نفس الفترة، وأكثر من  6,2غم من هذا الّنزيف الهاّم، تضاعف قائم الّدين لّرا

. 1970 ذثالثين مّرة من

لخدمة  "الّثقل االجتماعي" علىعّرف مّكننا مؤّشر الّدين بحساب الّساكن من الّتُي

 383لى إ 1986دينارا سنة  90من بالّنسبة إلى تونس المؤّشر  ارتفع هذا. الّدين الخارجي

مّرة خالل عقدين من  4,2هكذا يكون عبء خدمة الّدين قد تضاعف . 2006دينار سنة 

 4,1) باألسعار الجارية(الخاّم بحساب الفرد الّداخلي اتج في األثناء تضاعف الّن. الّزمن

ول دون ترجمة الّنمو االقتصادي إلى ويّتضح من خالل ذلك أّن خدمة الّدين تُح. مّرة

ستوى عيش التونسّيين، وذلك نتيجة لتحويله وجهة جزء من فوائد هذا النمّو تحّسن فعلي لُم

 .نحو الخارج

 درك إلى أّيمومي ُنلفة االستثمار الُععندما نقارن ما يتطّلبه تسديد خدمة الّدين مع ُك

نتج مومّية من االستثمار الُمالّية الُعحاصيل الَممدى تتسّبب هذه الخدمة في تحويل وجهة الَم

4Fؤّشرؤّكد الُمحيث ُي. أسمال الخارجيالّر نحو

ناه حظالّذي نحصل عليه االتجاه الّذي ل 5

                                                            
إلى االستثمار العمومي خالل نفس عالقة إجمالي خدمة الّدين الخارجي بحساب الّدينار  االستثمار العمومي/خدمة الّدين الخارجيمؤّشر يبرز  -5

مصاريف ( x) 100 ) /المصاريف العمومّية %(االستثمار العمومي / (( )ينار الجاريبالّد(دمة الّدين خ :بقياسنحصل على هذا المؤّشر . الّسنة
  )بالدينار الجاري( الناتج المحّلي الخام) 100/ )الناتج المحّلي الخام%(الّدولة 
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سنة  2,5من مبلغ هذا االستثمار ب قارنًةُمقد ارتفعت سابقا، ذلك أّن حّصة خدمة الّدين 

كّلف خدمة الّدين أربعة أضعاف قيمة بعبارة أخرى، ُت ، أي2006سنة  4,2إلى  1986

 .عاّممومي الاالستثمار الُع

5Fتراجع مستوى اإلنفاق العمومي في الصّحة

من  الّداخلي الخاّمبالنسبة للناتج  6

كما انخفض بالمقارنة مع مجموع مصاريف . 2006سنة  %1,6إلى  1955سنة  2,3%

 .2006سنة  %5,2إلى  1995سنة  %5,7الّدولة، حيث تراجعت حّصتها النسبّية من 

جموع النفقات العمومّية في مجال الصّحة عن تدّلنا العالقة ما بين خدمة الّدين وم

ويبرز . العبء الّذي تمثله خدمة الدين بالنسبة لألموال المخّصصة للصّحة العمومّية

6Fالمؤّشر

الّذي نحصل عليه من خالل هذه العالقة ازديادا ملحوظا لهذا العبء، حيث ارتفع  7

مة الّدين ى، تكّلف خدبعبارة أخر. 2006سنة  5,588إلى  1995سنة  3,753المؤشر من 

 .2006 سنةلالصّحة العمومّية  ميزانّية من ميزانّية 5,6 الشعب التونسي ما يربو عن

7Fفقات العمومّية اإلجمالّيةأّما بالّنسبة للّن

8Fفي مجال التعليم 8

الّناتج الّداخلي بعالقة ب 9

 %7,1لترتفع إلى  2000سنة  %6,1إلى  1995سنة  %6,7فإّنها قد انخفضت من  الخاّم

بالّتوازي مع ذلك، انخفضت الحّصة النسبّية لنفقات التعليم بالمقارنة مع . 2006سنة 

لترتفع  2000 %15,4ثّم  1995 %17,2إجمالي اإلنفاق العمومي وكانت على الّتوالي 

. 2006سنة  %21,9إلى 

أن  عليم الُعموميالّزيادة في نفقات الّتهذه ليس بإمكان  لكن على الّرغم من ذلك

جبر الّضرر الّذي لحق المؤّسسة التربوّية، بسبب التراجع الفاجع لهذه النفقات خالل عقد َت

في الحقيقة، ليست الّزيادة المسجلة في الّسنوات األخيرة سوى النتيجة المنطقّية . التسعينات

                                                            
ويعادل اإلنفاق على الصحة العامة . محّلي الخامحصة اإلنفاق في مجال الصحة العامة من إجمالي الناتج ال. إجمالي اإلنفاق العام على الصحة 6

ويمكن تعريف إجمالي اإلنفاق الجاري . في الصحة) إجمالي تكوين رأس المال(إجمالي اإلنفاق الجاري على الصحة باإلضافة إلى االستثمار 
والعالجات اليومية، والعالجات الخارجية  العالجات بالمستشفيات(الخدمات العالجية والتأهيلية والرعاية : على الصحة بأنه اإلنفاق على 
والخدمات اإلضافية المرتبطة بالعالجات ) االستشفاء ودور الصحة(وخدمات الرعاية التمريضية طويلة األجل ) للمرضى والعالجات بالمنزل

 .تأمين الصحيالصحية والمنتوجات الطبية التي يتم تقديمها للمرضى وخدمات الوقاية والصحة العامة وإدارة الصحة وال
خدمة الّدين الّسنوي بحساب نفقات الصحة العمومّية هو معامل المبلغ الّسنوي لخدمة الدين، المعبر عنه بالدينار، إلى مبلغ / مؤشر خدمة الدين   7

نفقات الصحة [(  /) ريالدينار الجا(خدمة الّدين = ونحصل على هذا المؤّشر بقيس . الدينار إلى إجمالي النفقات العمومّية في مجال الصّحة
 ] )الدينار الجاري(الناتج المحّلي الخام  x) 100 / )الناتج المحّلي الخام  %(العمومّية 

 مستويات التعليم الثالثة باإلضافة إلى البحث العلمي والتكوين المهني  8
من التصنيف المعياري  7إلى  0المستويات من (م التصنيف المعياري الدولي للتعلي(العام المخصص لجميع الفئات التعليمية  حصة اإلنفاق 9

اإلنفاق على البناء والتجديد، واإلصالحات الرئيسية، وشراء (ويشمل اإلنفاق، نفقات التجهيز . من الناتج المحّلي الخام) ISCEDالدولي للتعليم 
تستهلك أثناء السنة الجارية، والتي تحتاج إلى تجديد في السنة اإلنفاق على السلع والخدمات التي (والنفقات الجارية ) المعدات الثقيلة أو المركبات

 ).الموالية
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. 2006و  1995مّرة ما بين  3,2لالرتفاع الّسريع الذي سجله عدد الطلبة، الّذي تضاعف 

الي بالكاد تستطيع الزيادة في ميزانّية التعليم تغطية الحاجيات المالّية الّتي يتطلبها وبالّت

9Fتوافد هذا الكّم الهائل من الطلبة

10. 

 منذ عّدة سنواتيتنّزل تسديد خدمة الّدين  ؟ من المستفيد من القروض الخارجّية

على سلبا  مّما أّثر واجتماعي موسوم بصعوبات متنامية، في وضع محّلي اقتصادي

. ولة، التي تمّر من خاللها أموال التسديد نحو الخارجميزانّية الّد

عديل الهيكلي قد أوكل للّدولة مهّمة أساسّية تتمّثل في ضمان أّوال أن برنامج الّت نعلم

ما وهو . ولقد رأينا أن عبء هذه األخيرة في ازدياد مستمّر. تسديد خدمة الّدين الخارجي

ويبدو تحقيق هذه المهّمة صعب . لمالّية العمومّيةتحّدي كبير على ايطرح في حّد ذاته 

 .للغاية بالنظر لكونها تندرج في ظرفّية تّتسم بتقلص الموارد الّريعّية التقليدّية للّدولة

 %12,8إّن األمر يتعّلق بالخصوص بالموارد غير الجبائّية والّتي تمّثل أكثر من 

وكانت هذه . 1984سنة  %29,6، مقابل 2006سنة  ولةلّدميزان االعادّية ل من المقابيض

ثّم بدرجة ثانية من الضرائب غير . من استغالل النفط %60الموارد تتأّتى بما يربو عن 

 ةولقد انخفضت حّصة هذه الّرسومات واألداءات الجمركّي. المباشرة المرتبطة بالواردات

 %6,2ثّم إلى  2000سنة  %12 إلى 1995سنة  %22,8بالّنسبة للمقابيض الجبائّية من 

10F، كنتيجة لتفكيك الحماية الجمركّية2006سنة 

 .الّتي فرضها اتفاق الّشراكة 11

كما نالحظ، في الوقت الّذي ما انفّك فيه عبء خدمة الّدين يتزايد، وبالّتالي سداد 

ّية الوضع ولقد كان لهذه. الّدولة، تسّجل الموارد التقليدّية لهذه األخيرة تقلصا ملحوظا

االلتجاء إلى مزيد االقتراض، والضغط على المصاريف : انعكاسات سلبّية عديدة

 .االجتماعّية والبحث عن موارد تمويل جديدة

نا إليها أعاله، من خالل الحديث عن ، الّتي أشر"سياسة التقشف"ة إلى باإلضاف

لقد . ض الخارجّيةقطاعي الّتعليم والصّحة، بإمكاننا أن نضيف هنا االزدياد المستمّر للقرو

مليار دينار، خالل  4,6ارتفاعا يقّدر بمعّدل سنوي بقيمة سّجلت قيمة القروض الخارجّية 

                                                            
 .المقصود هو جيل االنفاجار الّديمغرافي خالل عقد الثمانينات 10
أما بخصوص الخدمات والمنتجات . 2008جانفي  1التفكيك الكامل للمعاليم الجمركّية على المنتجات المصّنعة أصبح ساري المفعول بداية من 11

. الفالحّية فإّن الحماية لم يقع إزالتها تماما إلى حّد اآلن
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مليار دينار خالل الّسنوات األولى  2,4مليار دينار خالل التسعينات، و  1,3الثمانينات، ثم 

 .بعد األلفين

ال بإعادة تنظيم نظام أّما بخصوص الموارد المالّية الجديدة، فإّن األمر يتعّلق أّو

 .الجباية، ثّم بسياسة الخوصصة الّتي تندرج في إطار برنامج التعديل الهيكلي

لقد مّكنت إعادة هيكلة نظام الجباية الّدولة من تدارك النقص في الموارد المترّتب 

عن تقلص الموارد الّريعّية، من ناحية، ومن مواجهة جزئّية لالرتفاع المتواصل لخدمة 

 .، من ناحية أخرىالّدين

من الموارد العادّية لميزانّية  %87أكثر من  2006تمثّل الموارد الجبائّية سنة 

ب على وجه الخصوص ويتحّمل عبء هذه الضرائ. 1984سنة  %70الّدولة، مقابل 

وذلك من خالل األداءات المباشرة الّتي أصبحت تمثل . األجراء ومداخيل الّطبقات الّشعبّية

وتساهم األجور . 1984سنة  %17من الموارد العادّية للّدولة مقابل أقّل  %34أكثر من 

الّناتج ثلث  من جملة األداءات المباشرة، في حين أّنها ال تتلّقى سوى %42إلى مستوى 

من قيمة  %44,7في نفس الوقت، تساهم مرابيح الشركات بما يساوي . الّداخلي الخاّم

 .من نفس الّناتج %50على ما يزيد عن األداء المباشر، بينما نجدها تحصل 

لترتفع بذلك من مّرة  2,6تضاعفت قيمة موارد الجباية بعنوان األداء المباشر 

في الوقت ذاته، . 2006و  1997مليون دينار، ما بين  3107مليون دينار إلى  1109

عن  وهو ما يعطينا فكرة واضحة. مّرة فقط 1,9االسمي الخاّم  الّداخلياتج تضاعف الّن

مستمّرة للمقدرة الشرائّية لألجور، نظرا لكونها  تهرئهطبيعة هذا المسار الّذي يؤّدي إلى 

وهو ما يدّل عليه أيضا تطّور الضريبة . تساهم بالقسط األوفر في تحقيق الموارد الجبائّية

ثّم  2000سنة  %10,1إلى  1995سنة  %8,2الوسطى على األجور التي ارتفعت من 

11F .2004 سنة %11,1إلى 

12 

. في المقابيض العادّية %53من ناحية أخرى، تساهم األداءات غير المباشرة بنسبة 

وتتغّذى هذه األداءات بالخصوص . لم تتغّير هذه الّنسبة كثيرا منذ منتصف الثمانينات

                                                            
التقرير الّسنوي حول خصائص أعوان الوظيفة العمومّية لسنة "المعهد الوطني لإلحصاء . وزارة التنمية االقتصادّية والتعاون الّدولي 12 

  )باللغة الفرنسّية( 24الصفحة  2006تونس ، ماي " 2004
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12Fبواسطة األداء على القيمة المضافة ورسوم االستهالك

بشكل  وتطال هذه األخيرة. 13

كما يبدو الوزن النسبي لهذه األداءات . ة، أكثر من األقلّية الغنّيةخاّص الطبقات الشعبّي

. مرتفع مّما يعّبر في حّد ذاته على الطبيعة االجتماعّية غير العادلة للنظام الجبائي الّتونسي

. 1998، تسارعا ملموسا منذ سنة 1987مسار الخوصصة الّذي انطلق سنة  عرف

مؤّسسة عمومّية أو إسناد امتياز بسعر إجمالي بلغ  256فويت في ّتولقد تّم حّتى اليوم ال

13Fمليون دينار 5865

مؤّسسة، فيما وقعت  108كما تّمت الخوصصة الكاملة لـ . 14

شملت الخوصصة كافة . مؤّسسة 19مؤّسسة أخرى، وتصفية  16الخوصصة الجزئّية لـ 

 %81ائمة بنسبة من حيث القيمة، يأتي قطاع الخدمات في رأس الق. القطاعات االقتصادّية

وأخيرا الفالحة بحّصة ال تزيد  %18من إجمالي محصول الخوصصة، ثم الّصناعة بنسبة 

، فيما %54أّما من حيث عدد المؤّسسات المخوصصة فإن الخدمات تمثل . %0,7عن 

. %8والمؤّسسات الفالحّية ومقاوالت الّصيد %38 ة ّيالّصناعالمؤّسسات تمثل 

قطاعات قدين، الّرأسمال األجنبي من شراء نت الخوصصة، في ظرف عمّك

وكنتيجة لذلك ارتفعت حّصة هذا الّرأسمال في إجمالي . صناعّية وخدماتّية بأكملها

لقد تّم تبّني هذه . مليار دينار 5,1أي ما قيمته  %87محصول الخوصصة إلى مستوى 

في  ،روع في تطبيقهاثّم الّش ،الّسياسة الّتي لها تأثير حاسم على مستقبل تونس والتونسّيين

وبها كما أّن آلّياتها وإجراءات تنفيذها يُش. أّي شكل من أشكال االستشارة الديمقراطّيةغياب 

، وبالّتالي تفتح الباب على ديمقراطّية عتيم باإلضافة لكونها ال تخضع ألّي رقابةالّت

. ضاربيمارسات المشبوهة وذات الطابع الُممصراعيه للُم

كّل ما له قيمة تبادلّية ضمن الّشركات العمومّية، أي الّتي  باإلضافة إلى عرض

، ُشرع منذ عّدة سنوات بإمكانها أن تمّكن من الحصول على النقد المنعش لخزائن الّدولة

هكذا إذا أصبح بإمكان . في استكشاف مصدر تمويل جديد يتمّثل في نظام االمتيازات

Build, Own & Operate ( 14F" (شّيد وامتلك واستغّل"الّدولة بفضل نظام 

تحقيق هدفين  15

بالمناسبة " قتصدت"امتيازا تحصل على المال وففي كّل مّرة تبيع فيها . بضربة واحدة

                                                            
.  الخصوص على السّيارات، والمحروقات، والتبغ والمشروبات الكحولّيةب هذه الّرسومتوظف  13 

14  http://www.privatisation.gov.tn/ 
إلى ) سنة 20ّدة استغالل تفوق عموما بعد م(يتضّمن البناء واالستغالل ثّم إرجاع المنشأة  أي نظام الّلزمات الّذي" شّيد وامتلك واستغّل"نظام 15 

 الملك العاّم على اثر نهاية مّدة الّلزمة

http://www.privatisation.gov.tn/�
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في صورة عدم بيع  ذاتها، المعادل على مستوى االستثمار المنتج الّذي كان عليها إنفاقه

نجاز وحدات تجهيزّية كبيرة بيعها إلى حّد اآلن إتّم تشمل أغلب االمتيازات الّتي . االمتياز

. األشغال العمومّية وإنتاج الّطاقة، الخوفي قطاعات االتصاالت والنقل 

من إجمالي قائم الّدين  %24,6يساوي إجمالي محصول الخوصصة نسبة 

فقط من المبلغ اإلجمالي لخدمة الّدين الّذي تّم  %15,2، و نسبة 2007الخارجي سنة 

فماذا نستنتج من هذه المقارنة ؟ أّن جزءا ال يستهان به من  .2007و  1987تسديده ما بين 

كات العمومّية قد تّم بيعها بسعر هو، في نهاية األمر، ساخر بالمقارنة مع الّدين الشر

فهل هذا يبّرر جّرها إلى مغامرة المديونّية الخارجّية ؟ وهل . الخارجي الّذي تجّره البالد

إّن المديونّية، على غرار  !ين ؟ طبعا ال هذا يشّرع مواصلة تسديد خدمة الّد

تنتج من المنطق االستعماري ذاته، والّذي يتعارض مع مصالح تونس الخصوصصة، 

. ومصالح الطبقات الشعبّية

إّنهم أصحاب رؤوس أموال : لكن رغم كّل ذلك هناك رابحون في هذه القضّية

تفيدون األساسّيين من آلّية الّدين االقتراض، أي الّرأسمالّيون األجانب الّذين يمّثلون المس

عبئها  الخارجي ومن الخوصصة، بينما يتحّمل األجراء والمنتجون الّصغار المحلّيون

المالي، وذلك بواسطة الّضرائب، والّرسوم والمكوس، وكذلك على مستوى تدهور القدرة 

. الّشرائّية، والخدمات االجتماعّية والحقوق بشكل عاّم

في تونس بأطول  2008اّتسمت األشهر األولى من سنة . وضعّية اجتماعّية ملّحة

قامت الّسلطة، بعد . حركة احتجاج شعبّية شهدها اإلقليم المنجمي في جنوب غرب البالد

تمّثل هذه األحداث التعبير الجماهيري األّول عن . بشّدة ع االنتفاضةمبق فترة ترّدد أولى،

أال . تي تعاني منها المنطقة، والبالد بشكل عاّم، منذ عّدة سنواتاألزمة االجتماعّية ال

االستجابة إلى المطالب المشروعة للّطبقات الشعبّية فسخ الّدين الخارجي؟ تتطّلب 

فترة التسيير البيروقراطي،  ّض الّنظر عن الّشروط الموروثة عنفة عاّمة، وبغبص

ل المنطقي الختيارات الّسياسة االقتصادّية تعّد الوضع االقتصادي واالجتماعي الّراهن المآ

النظام الّسياسي الّذي يسّيرها وينتج . واالجتماعّية الّليبرالّية الجديدة المعتمدة منذ عقدين

القتصادّية الخاضعة لرقابة البيروقراطّية، ليبرالّية اقدر ما من المج بين ّدال عن طريق
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ي يحاول، برغم عزمة الّذي ال ينثني، بواسطة وكذلك تراجع الّدور االجتماعي للّدولة والّذ

باإلضافة  ،ثّم. مجموعة من المسّكنات المتنّوعة، مراعاة مصالح كّل من الّذئب والخروف

باستعمال قمع سياسي ما انفّك يحاول الّتواري خلف أشكال زائفة من إلى كل ذلك، 

: وينتج عن هكذا نظام بالخصوص. الّديمقراطّية

عالقة مباشرة بتفكيك الحماية الجمركّية، واالندماج صلب الّسوق  أّوال، نتائج لها

ثقل  خاّصة تنامي .كذا اندماجه العالمّية والّتبعّية المتنامية تجاه هته الّسوق الّتي تنجم عن

من ناحية أخرى، يرافق انفتاح االقتصاد : "المنافسة العالمّية الّساحق داخل الّسوق المحلّية

ويتمّثل . 15F16"متزايدة، تضغط بثقلها على قطاعات اقتصادّية أساسّيةعلى الخارج منافسة 

الشركات، وتجهيزات " برنامج تأهيل"الجواب على مستوى ميزانّية الّدولة في تمويل 

فبفضل هذا البرنامج الّذي انطلق . البنية األساسّية والموارد البشرّية، مشكوك في فعالّيته

مليار  0,609، مبلغ 2008ى حدود شهر مارس شركة خاّصة إل 2711تلّقت  1996سنة 

16Fدينار في شكل منح عمومّية

17 .

أّثر بشكل  ، وهو ما2005اّد األساسّية منذ سنة االرتفاع الحاّد ألسعار أغلب المو ثّم

زعت منها الحماية الجمركّية بشكل تاّم، محّلية انُتمستوى األسعار في سوق كبير على 

للّسوق العالمّية بالّنسبة لجزء هاّم من احتياجاتها من  ةهاّم ةّيبعشهد تتبّاإلضافة إلى كونها 

. المواّد األولّية، ومواد التجهيز، ومن المواّد الغذائّية والطاقّية

وكنتيجة لكّل ذلك، سّجلت أسعار التفصيل لمجمل المواّد األساسّية في الّسوق 

ألسعار  %8,7بنسبة : 2008المحلّية ارتفاعا حاّدا، خاّصة خالل الّسداسي األول من سنة 

17F، والحليب ومشتّقاته بنسبة %17,1المواّد الغذائّية، خاّصة الّزيت بزيادة 

، ثم 15,1% 18

كما شمل ارتفاع . %9,5، والحبوب ومشتّقاتها %8,5، والخضر %10,7الغالل بنسبة 

، وخاّصة أسعار المحروقات الّتي %4,6، والّسكن %5,6األسعار هذا النقل بزيادة 

أخيرا لم تسلم مصاريف . 2008و أوت  2007ما بين سبتمبر  %17,4فعت بنسبة ارت

. %6,4الّدراسة من هذا االرتفاع حيث سّجلت أسعارها زيادة بنسبة 

                                                            
 ترجمة الكاتب. 102صفحة . 2005تقرير البنك المركزي الّتونسي لسنة   16
  (http : //www.bct.gov.tn) )باللغة الفرنسّية. (2008، مارس 79عدد " نشرّية الظرف االقتصادي: "البنك المركزي الّتونسي  17
. خالل سّتة أشهر %20بنسبة " نسف دسم"تفع سعر الحليب ار 18
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حيث أنضاف مفعولها إلى الّتأثيرات طالت هذه الّزيادة بحّدة الطبقات الشعبّية 

اّص على سكان الجنوب الغربي وقد أّثرت بشكل خ. الّسلبّية لعقدين من التعديل الهيكلي

للبالد، حيث تراكب مفعول ارتفاع األسعار مع مضاعفات أزمة الشغل متحّوال تبعا لذلك 

. إلى محّرك االنتفاضة الشعبّية

لقمع البوليسي على تشكيات ومطالب جميع وكعادتها، رّدت الّسلطة بواسطة ا

ايته، ككّل مّرة في مثل هذه فيما شرع جهاز دع. أصناف ضحايا سياسة الّتعديل الهيكلي

الّتعويض الّذي توّظفه الّدولة " عبء"المناسبات، في اجترار نفس التّرهات حول زيادة 

18F"دعم الشرائح االجتماعّية المعوزة"من أجل 

ومزاعم انعكاساتها الوخيمة على توازن  19

. ميزانّية الّدولة

بهدف دعم أسعار بعينات، في بداية الّس" الّصندوق الوطني للتعويض"لقد تّم إنشاء 

بعض مواّد االستهالك األساسّية، مثل الخبز والّزيت والحليب والسكر وكذلك األسمدة 

باإلضافة إلى الضرورة حّتمت إنشاء الّصندوق . الكيماوّية والورق المدرسي، الخ

 كان يتطّلب من جانب الّدولة ضمان، حيث أّن استقرار الّنظام ورة سياسّيةضراالجتماعية 

الّشروط الّدنيا إلعادة إنتاج قّوة العمل على اثر التدهور الملموس لشروط العيش ألغلبّية 

. السّكان خالل السّتينات

 الّذي يتوّجب الّتخلص منه مباشرة بعد" عبء الميزانّية"أصبح صندوق الّتعويض 

ق حذف صندو الّدولة حاولتلذلك  .أزمة الّدين في تونس في بداية الثمانينات ورظه

" بنصائح"وذلك عمال غريزة البقاء الحاّدة لديها، ، على الّرغم من 1984الّتعويض سنة 

. وا بتونس على خلفّية أزمة الّدينالّذين حّل ،خبراء البنك العالمي وصندوق الّنقد الّدولي

لكّن الفشل الّذريع الّذي منيت هذه المحاولة لم يثنيها فيما بعد من نهج سياسة هدفها خنق 

ندوق، وذلك عبر التخفيض في عدد المواّد المدّعمة، من ناحية، والقيام بعّدة الّص

ندوق البقاء لّصل ىفي الواقع، لم يتسّن. ألسعار المواّد األخرى، من ناحية ثانية" تعديالت"

. االجتماعّية، أو حّتى احتدادها ّصعوباتإال بسبب استعصاء ال

                                                            
 2007تونس جوان . 2006التقرير الّسنوي لسنة . البنك المركزي الّتونسي  19
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الخاّم الّداخلي من الناتج %4 بلغ مستوى مصاريف صندوق الّتعويض نسبة 

إلى  1955فيما انخفض األول سنة . 1984من إجمالي االستهالك الخاّص سنة  %6,2و

يؤّكد هذا الّتراجع . 2006سنة  %1,3و  %0,8، ثّم إلى %2,9والثاني إلى  1,4%

. االتجاه العاّم والمتمّثل في انسحاب الّدولة من الّدائرة االجتماعّية

الّتعويض متواضعا، عندما نقارنه بعبء خدمة الّدين، حيث  صندوق" عبء"يبدو 

، أي أّن نفقات مليار دوالر 3,9مليار دينار، فيما تبلغ قيمة الّثاني  0,3تبلغ قيمة األول 

نفقات صندوق التعويض كما تبدو . فقط من كلفة خدمة الّدين %8,2التعويض تساوي 

ها الّدولة للّرأسماليين، منها على منحي تالّت" الهدايا"بمختلف  هاقارنعندما نمتواضعة 

تأهيل القطاع "الّتي تلقاها هؤالء في إطار مليار دينار  0,609سبيل المثال مبلغ 

لكن بالّرغم من كّل ذلك وحدها المعونات الّتي تخّصصها الّدولة لدعم أسعار ". الّصناعي

"  س المفّكرةّرؤولل"بعض المواد األساسّية هي الّتي تطرح إشكاال بالّنسبة 

يأتي بعد ذلك انخفاض أو حّتى الّتراجع الّنسبي للمقدرة الّشرائّية لألجراء الّذين 

. من مجموع السّكان الّنشيطين %71,5، 2004يمّثلون، حسب نتائج تعداد السّكان لسنة 

19Fدينار 575متوسط األجر الشهري االسمي  2006وقد بلغ سنة 

، فيما بلغ األجر األدنى 20

لنظام دينار  200,7ساعة أسبوعّية و  48دينار بالّنسبة لنظام  231,3المضمون الّصناعي 

20Fبالّنسبة ألجرة يوم عمل فالحي 7,129ساعة ثّم  40

21 .

21Fمن قدرتها الّشرائّية %15خسرت األجور خالل الثمانينات 

كما تراجع األجر . 22

22Fإلى مؤّشر  100من مؤّشر الوسطي بالقيمة الحقيقّية 

أّما . 2000و  1984ما بين  2398,5

) ساعة 40نظام (دينار  0,484كانت  1983بالّنسبة لألجر األدنى فإّن قيمته بالّساعة سنة 

ثّم تطّورت . دينار بالّنسبة لألجر اليومي الفالحي 2,640و ) ساعة 48نظام ( 0,457و 

دينار،  1,158: على النحو الّتالي 2006مختلف هذه األجور باألسعار الجارية سنة 

. دينار 7,129 دينار، و 1,112و

                                                            
متوسط يساوي ) 2006دينار سنة  1,7قيمة (بحساب األورو  2007 تونس جوان . 2006التقرير الّسنوي لسنة . البنك المركزي الّتونسي20  

 أورو 388سمي اال األجر الشهر
 .أورو بالنسبة ليوم العمل الفالحي 4,2أورو و  118و  136على التوالي أي بحساب األورو يساوي األجر األدنى الصناعي المضمون   21
 38، صفحة 1994" في تونسدراسة ظاهرة البطالة . إستراتيجّية تخفيض الفقر: "منظمة األمم المتحدة، صندوق األمم المتحدة اإلنمائي   22
 115، صفحة 2001المجلس الوطني، ديسمبر  "واالجتماعيالتقرير االقتصادي "اإلتحاد العاّم الّتونسي للشغل  23
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حصل على زيادة في مؤّشر األسعار بمثابة سنة أساس، ن 1983عندما نأخذ أسعار 

أضعاف، في األثناء تضاعفت القيمة الحقيقّية لألجور الّدنيا بـ   3,03تساوي 2006لسنة 

تدحرجت هذه األجور أو بعبارة أخرى، . بالّنسبة للفالحة 2,7بالنسبة للّصناعة و  2,4

كما تضاعف الناتج . 1983مقارنة بمستواها سنة  %15بنسبة  2006بالقيمة الحقيقّية سنة 

وهو ما . مّرة 4,9، خالل نفس الفترة 1983أسعار بقيمة الخام بحساب الفرد الّداخلي 

ألف عاملة  280يبرز خسارة معتبرة على مستوى المقدرة الّشرائّية لما ال يقّل عن 

. نىدمجموع األجراء، يحصلون على األجر األمن  %13وعامل، يمّثلون 

 راجعّتمن الغم ّرعلى ال في مستوى مرتفع،نسبة البطالة  بقاء بعد ذلك يأتي

إلى  1994سنة  %16,3نتائج تعدادا السّكان األخيرين من  الّذي تشير إلهفيف، الّط

ا تدّل وهو معلى غاية من الهشاشة،  الّتشغيلزال في الواقع، ال ي. 2004سنة  14,1%

مع تطّور ظاهرة لم تكن لبطالة الّشباب، االرتفاع الحاّد  عليه عديد الظواهر السلبّية مثل

 تضّخمظاهرة ، وكذلك الكثيفة ، وهي بطالة حاملي الشهادات الجامعّية1995معروفة قبل 

من الّنشيطين  %45و  30القطاع غير المهيكل الّذي يشغل، حسب المصادر، ما بين 

البطالة والمقدرة الّشرائّية الّسببان المباشران ليس من الغريب أن تمّثل  ذاإ. المشتغلين

. لألحداث األخيرة في الحوض المنجمي

لقد بات من الواضح أّن الليبرالّية االقتصادّية وانسحاب الّدولة من الّدائرة 

ة والّشغل االجتماعّية المتزايد يكّلفان المجتمع ثمنا عاليا، على مستوى المقدرة الّشرائّي

، بإمكاننا أن نظيف باقتضاب شديد بأّن الستكمال هذه الّلوحة القاتمةو. ومستوى العيش

تنامي النفقات األمنّية لدولة أصبحت رهينة "الّنتيجة الطبيعّية لمثل هذه الخيارات إنما هو 

 الّلوبيات الّتي تنشط من أجل استخالص أوفر األرباح في أقرب اآلجال من الليبرالّية

الّتي تطّبق في غياب الّليبرالّية الّسياسّية، وهو ما ينتج عنه خنق كّل إمكانّية  االقتصادّية

23F"احتجاج أو استنجاد

24 .

                                                            
 .2003نوفمبر " الّدولة ّيةالتبديد االقتصادي لميزان: "عبد الجليل البدوي 24
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تقرير "أخيرا، سنحاول التثّبت من صّحة تأكيداتنا من خالل طرح الّسؤال على 

ول نتائج تونس الّذي يصدره برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ح" الّتنمية البشرّية في العالم

. على مستوى الّتنمية البشرّية، أي تقييم نتائجها بالمقارنة مع مجموع أمم العالم

تتراجع في الّترتيب الّدولي حسب مؤّشر  1993أّن تونس ما انفكت منذ نالحظ 

سنة  91ثّم المرتبة  2003سنة  89إلى المرتبة  78الّتنمية البشرّية، وذلك من المرتبة 

يتقّدمون عليها، خالل الخمسة عشر  خرى تركت تونس ثالثة عشر بلدابعبارة أ. 2005

ويرافق هذا التقهقر على مستوى الترتيب حسب الّتنمية البشرّية، تعّمق . سنة األخيرة

التفاوتات االجتماعّية، وهو ما يبرزه فارق الّترتيب على مستوى الّتنمية البشرّية إّال 

، وذلك من بالّدوالر األمريكي معادل القدرة الشرائّيةالّترتيب حسب الّدخل الفردي بحساب 

وبالّتالي كان بإمكان . 2005سنة  23ثّم إّال  2000سنة  20 إّالإلى  1993سنة  13إّال 

تونس، بالنظر إلى ما حّققته من نتائج اقتصادية، تحقيق نتائج أفضل بكثير من أجل 

. الّرفاهة االجتماعّية لسّكانها
فتحي الّشامخي 

 2008مبر سبت
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لقد حاولنا أن نبّين من خالل هذا النّص الطبيعة المشئومة للّدين الخارجي، وذلك من خالل 
أي أّن الّدين الخارجي الّذي هو آلّية استعمارّية جديدة، ما . تحليل بعض تبعاته االقتصادّية واالجتماعّية

. واالجتماعي وتحّرره الّسياسيانفّك يخّرب كافة جهود الّشعب الّتونسي من أجل رقّيه االقتصادي 
ارة التونسّيات والّتونسيّين حول الّدين الخارجي، م يقع استششكال، لاألمع ذلك، وبأّي شكل من 

أو حول الخيارات االقتصادّية والّسياسّية والثقافّية واالجتماعّية الّتي يفرضها تسديد خدمة الّدين، فيما لم 
لكن . وإّنما كانت دائما بالّنسبة إليهم بمثابة األموال الوهمّية تستخدم القروض الخارجّية في صالحهم،

واألدهى من ذلك هو أّن . يتسّلط تسديد هذا الّدين عليهم بدون رضاهم الصريحوعلى الّرغم من ذلك 
باإلضافة إلى ذلك يتطّلب استمرار خدمة الّدين ". يزيل رغيف الخبز من أفواههم"سداد هذا الّدين 
. ة حقوقهم األساسّيةالجائرة مصادر

في ظّل الظروف الّراهنة، ال تتوّفر أّية آلّية ديمقراطّية من شانها أن تمّكن الّتعبير الحّر لإلرادة 
وى الّرأسمالّية الّتي تستمّد حيث أّن ميزان القوى الحالي هو في صالح الق. الشعبّية حول الّدين الخارجي

واالتحاد العاّم  )المستقّلة فعال عن الّسلطة( األحزاب الّسياسّية نلكّن بإمكا. من هذه اآللّيةالوفير ح بّرال
تبّني موضوع الّدين  متى قّررت ،والجمعّيات ومناضلي حقوق اإلنسان بصفة عاّمة الّتونسي للّشغل

اّم وحفز نقاش واسع حوله، من خالل جعله أحد محاور عملها، بهدف تحسيس الّرأي الع ،الخارجي
يمّكن من تحرير تونس والّطبقات ميزان قوى جديد  من شأنها أن تساهم في خلق خلق الّشروط الّتي

. الشعبّية من آفة الّدين الخارجي، ومن سياسة الّتعديل الهيكلي الّتي يغّذيها
تعتقد لجنة إلغاء دين تونس الخارجي أّنه من المفروض أن ال تعلو أّية مصلحة فوق الحقوق 

، وبشكل خاّص عندما تتعارض تلك جتماعّية والثقافّية للشعب الّتونسياالقتصادّية والّسياسّية واال
مّثل االستجابة إلى هذه الحقوق األساس الّذي يقوم من المفروض أيضا أن ُت. المصلحة مع هذه الحقوق

 وال يمكن للّسلطة الّسياسّية أن يكون لها شرعّية ديمقراطّية إّال بقدر ما تخدم هذه. عليه العمل الّسياسي
. واعتبارا لكّل ذلك تجعل الّلجنة من إلغاء الّدين الخارجي لتونس هدفها الّرئيس. الحقوق

كما تعتقد لجنة إلغاء دين تونس الخارجي أّنه من أجل توفير الّشروط الضرورّية لبروز ميزان 
طقة قوى ديمقراطي لصالح إلغاء الّدين، يتوّجب تنسيق العمل مع كافة المبادرات المثيلة في المن

. العربّية
كما تستند لجنة إلغاء دين تونس الخارجي على العمل الجّبار الّذي تنجزه على المستوى الّدولي منذ 

عقدين من الّزمن، مجموعة كبيرة من الجمعّيات والمنظمات والحركات االجتماعّية الّتي من بينها شبكة 
" الّنامية"ليها لجنتنا، من أجل فضح آلّية دين البلدان لجنة إلغاء ديون العالم الّثالث الّدولّية، والّتي تنتمي إ

. والمطالبة بإلغاء الّدين الخارجي


