بسم هللا الرمحن الرحيم
كتاب مفتوح من حزب التحرير /والية تونس إىل أعضاء احلكومة التونسية
إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدويل هو صك آخر الستعمار تونس
السيدات والسادة أعضاء احلكومة التونسية
السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته ،وبعد،
بعد االتفاق يوم  15تشرين األول/أكتوبر  2022بني صندوق النقد الدويل وتونس على مستوى اخلرباء على متويل قدره 1.9
مليار دوالر ملدة  4سنوات ،نتوجه إليكم ،حنن حزب التحرير /والية تونس ،انصحني وحمذرين من عاقبة هذا االتفاق وتداعياته
على البالد والعباد ،خاصة وأنكم زعمتم يف أكثر من مناسبة أنكم جئتم لتصلحوا ما أفسدته احلكومات السابقة!
أيها السيدات والسادة،
لقد درجت حكومات ما قبل الثورة وما بعدها على اتباع سياسة االقرتاض ملعاجلة األزمات االقتصادية وتقدمي التعهدات
بتطبيق الربامج واإلمالءات اخلارجية دون الرجوع إىل األسباب احلقيقية اليت أدت إىل الوقوع يف دوامة املديونية وإدخال االقتصاد يف
دائرة مفرغة يتزايد فيها طلب الدولة على القروض لتسديد الديون السابقة ،ابإلضافة إىل إرهاق الشعب بزايدة الضرائب اجملحفة
لتذهب هباء منثورا خاصة للمقرضني اخلارجيني ،وال شك أنكم تدركون أن القروض املمنوحة لتونس من طرف صندوق النقد الدويل
يف  1,5( 2013مليار دوالر) و 2,8( 2016مليار دوالر) و 0.745( 2020مليار دوالر) مل حتل املشكلة االقتصادية ،بل على
العكس من ذلك فقد ازداد الفقر وارتفعت نسبة البطالة والتضخم وتراكمت الديون بشكل مطرد بسبب القروض وخدمة الدين
(الراب) وتدهور سعر العملة ،حىت وصلت إىل  114مليار دينار حبسب توقعات وزارة املالية للسنة احلالية (.)2022
وأخطر ما يف األمر أن أكثر من ثلثي هذه الديون مستحقة جلهات خارجية تقايض مستحقاهتا املالية بشروط جمحفة؛ حيث
اختذ صندوق النقد الدويل من القروض أداة لفرض شروطه على تونس ،كتقليص كتلة األجور ورفع الدعم عن الطاقة وعن املواد
الغذائية األساسية ،والتخفيض يف قيمة الدينار ،والتقشف يف اإلنفاق احلكومي ،وزايدة الضرائب ،وخصخصة امللكية العامة
والتفويت فيها لألجنيب ،والتدخل يف اجلانب التشريعي والثقايف والسياسي ،وما ترتب عن ذلك من تبعية سياسية مطلقة وتدهور
على مستوى املعيشة والقيم اجملتمعية ،ويكفي يف هذا اخلصوص أن نرجع إىل قانون االستثمار وقانون استقاللية البنك املركزي لنعرف
حجم الكوارث اليت ترتبت على ما يسمى ابإلصالحات الكربى اليت فرضها صندوق النقد الدويل واالحتاد األورويب على حكومة
يوسف الشاهد السابقة.
إنكم تعلمون أن شروط صندوق النقد الدويل غري قابلة للنقاش أو التفاوض ،وقد يسمح إبمهال الدولة مدة من الزمن لتطبيق
شروطه ولكنه ال يسمح بتغيريها مطلقا ،بدليل أنه امتنع سنة  2019عن تسليم تونس القسط السادس والسابع من القرض املمدد
( ،)2020-2016رغم تنفيذ  85ابملائة مما يسمى ابإلصالحات (اإلمالءات) املطلوبة حبسب ما صرح به توفيق الراجحي الوزير
السابق املكلف ابإلصالحات الكربى ،وهو ما يؤكد أن وظيفة صندوق النقد الدويل األساسية يف العامل هي بسط النفوذ عن طريق
الشروط اليت يفرضها على الدول.

أيها السيدات والسادة،
هل تتوقّعون ابتباعكم سياسة االقرتاض نتيجة مغايرة ملا وصل إليه أسالفكم يف احلكم؟
إن حزب التحرير /والية تونس يدرك أنكم على وعي ابلتداعيات اخلطرية هلذه الشروط بدليل أنكم أجريتم اتفاقا على الزايدة
يف األجور مع االحتاد العام التونسي للشغل المتصاص غضب الشارع من جهة ،واستجابة لصندوق النقد الدويل الذي اشرتط
التفاهم مع االحتاد حىت تُنفَّذ شروطُه دون تنغيص من جهة أخرى.
إن القروض اخلارجية فيها ضرر حمقق على استقالل البالد وقرارها السياسي ،فطريق القروض اخلارجية للتمويل كانت يف
السابق طريقا لالستعمار املباشر على البالد؛ فعن طريقها وصل الفرنسيون الستعمار تونس ،وهي اليوم طريق أساسي لبسط النفوذ
والتآمر على البالد وال أييت منها خري أبدا .وبلدان تونس خري شاهد على ذلك ،فإمجايل الدين العام ابلدينار بلغ  105.7مليار
دينار يف آذار/مارس املاضي ،أي أنه تضاعف أكثر من  4مرات عما كان عليه سنة  25( 2010مليار دينار).
فهل ابقرتاضكم من صندوق النقد الدويل االستعماري ستقطعون مع سياسات من سبقكم يف احلكم ،وتصلحون بذلك
ما أفسدوا؟ أم أنكم سرتاكمون ديون تونس أكثر فأكثر وترهنون ابملقابل مقدرات البالد االقتصادية وقرارها السياسي
ذمة؟
ومستقبل األيجيا القادمة لعدو ماكر ال يرقب فينا ّإال وال ّ
أيها السيدات والسادة،

إن االقتصاد ال يعاجل ابالقرتاض من هذه املنظمة الدولية أو تلك ،وإمنا ابلوقوف على واقع املشكلة االقتصادية ابتداء مث
البحث عن املعاجلات الصحيحة ،خاصة وأن األزمة االقتصادية يف تونس ليست من قبيل األزمات العابرة ،وإمنا هي أزمة هيكلية
مشلت مجيع القطاعات االقتصادية ،وسببها األساسي النظام الرأمسايل الذي مكن من خالل تشريعاته االقتصادية من وضع اقتصاد
البالد حتت اهليمنة الغربية وأذرعها املالية ،ما أدى إىل:
 فرض سياسات اقتصادية عقيمة حتت عنوان اإلصالحات االقتصادية اليت تشرتطها املؤسسات املالية عند منح القروض،وهو ما أعاق قطاعات حيوية كالفالحة ،والصناعة والتجارة ،واستبدال قطاعات هامشية كالسياحة هبا ،واعتماد املناولة يف القطاع
الصناعي لفائدة الشركات األجنبية اليت حتتاج ليد عاملة رخيصة وامتيازات ضريبية لتعزيز قدراهتا التنافسية ،وفرض اتفاقية الشراكة مع
االحتاد األورويب اليت دمرت النسيج الصناعي وزادت من نسب البطالة والفقر وعمقت العجز يف امليزان التجاري.
 االستيالء على املؤسسات العمومية وهنب ثروات البالد من نفط وغاز ومعادن وغريها من طرف الشركات االستعماريةابسم االستثمار اخلارجي.
 ربط الدينار ابلعمالت األجنبية ما جعل قيمته يف احندار حىت يكاد يفقدها ،فرتاجع الدينار التونسي أمام الدوالر خاللالسنوات اليت أعقبت الثورة بنسبة  1.42( %128دينارا للدوالر الواحد سنة  2011إىل  3.25دينارا حاليا).
مث إن النظام الرأمسايل نفسه هو أصل الداء وشر البالء؛ ألن األسس اليت تنبين عليها احلياة االقتصادية الرأمسالية هي أسس
مدمرة بطبيعتها .ومن هذه األفكار الرأمسالية اهلدامة واملفاهيم االقتصادية اخلطرية:
 تصوير املشكلة االقتصادية أبهنا الندرة النسبية للسلع واخلدمات (الثروة) ،وليس التوزيع العادل هلذه الثروة. اعتماد االقتصاد الرأمسايل على الراب. -فساد النظام النقدي العاملي الذي أقصى الذهب والفضة عن النقد ،وجعل الدوالر أساس النقد العاملي.

 احلصر اخلاطئ للملكيات الذي تفرع إىل قطاع خاص (امللكية اخلاصة) وقطاع عام (ملكية الدولة) ،وإغفال امللكية العامةاليت نص عليها اإلسالم ومتيز هبا عن سائر األنظمة.
ومما زاد الطني بلة أن الرأمسالية مت حتويلها إىل نظام عاملي ج رِربي حتت اسم العوملة ما أدى إىل زايدة يف الفتك االقتصادي
العاملي وسرعة أتثري األزمات على االقتصادايت الضعيفة كما حيدث اليوم يف تونس ،ومثاله ارتفاع نسبة التضخم واضطراب سعر
العملة وانتشار املزيد من الفقر املدقع بسبب الكوروان وحرب روسيا وأوكرانيا.
أيها السيدات والسادة،
إن كتابنا هذا دعوة صادقة يُوجهها حزب التحرير إىل أعضاء احلكومة ،حىت يقطعوا صلتهم ابملؤسسات املالية الدولية وال
يستجيبوا لوصفات صندوق النقد الدويل وجرعاته املميتة ،فاالقرتاض من هذه املنظمات اليت تعمل ابلنظام الرأمسايل الربوي جير
البالد إىل مزيد من الفقر والتبعية ،عالوة على استجالب سخط رب العاملني ألنه تعامل ابلراب الذي حرمه الشرع ،لقوله تعاىل:
ص مدقمات مو ّ
﴿َيمْ محق ّ
الرماب﴾.
الرماب موي ْرب ال ّ
اَلل مال ُيب ك ّل مك ّفار أمثيم﴾ وقوله سبحانه ﴿ :موأ م
مح ّل هللا الْبم ْي مع مو مح ّرمم ّ
اَلل ّ
إن أخطر ما يف األمر أن السلطة وخرباءها ،خرجيي املدرسة الرأمسالية ،يصرون على ربط تونس ابلغرب واستبعاد اإلسالم
وأحكامه ،فتجاهلوا متاما نظاما اقتصاداي عريقا قاد البشرية قروان طويلة ،عاش الناس يف ظله يف حببوحة العيش ،وكانوا ينعمون حبياة
اقتصادية آمنة خالية من األزمات مدة جتاوزت ثالثة عشر قران ،فكانت قوافل الزكاة جتوب البالد حبثا عن فقري واحد ليأخذ الزكاة
فال جتده ،يف حني إن الفقر اليوم يكاد يشمل اجلميع إال قلة من أصحاب املصاحل.
ولذلك فإننا يف حزب التحرير /والية تونس ندعوكم لنبذ املبدأ الرأمسايل ونظامه االقتصادي واملايل ،ورفض االستجابة للضغوط
الدولية ورفض املساعدات الدولية وقروض بنوكها ،وعليكم ابملقابل تفعيل املشروع احلضاري اإلسالمي لتستشرفوا حياة جديدة آمنة
مطمئنة خالية من األزمات االقتصادية أو املالية ،يف ظل عدالة النظام االقتصادي اإلسالمي ،فاإلسالم وضع نظاما رابنيا حيول دون
سيطرة أي طبقة يف اجملتمع على سائر الناس.
أيها السيدات والسادة،
إن تبين اإلسالم مبدأ ينبثق عنه نظام ،وتطبيق أنظمته ومنها النظام االقتصادي كفيل أبن يعاجل مشاكلنا وأزماتنا .فاألسس اليت
شرعها اإلسالم وبىن عليها نظامه االقتصادي قادرة وحدها على حل األزمات االقتصادية يف البالد دون حاجة إىل االقرتاض من
املؤسسات املالية الدولية األجنبية االستعمارية اليت ال تريد لنا هنضة وال رفعة ،كما أن هذه األسس كفيلة إبعادة توزيع الثروة توزيعا
عادال يف اجملتمع فال يبغي أحد على أحد وال تتسلط حفنة من األثرايء والشركات األجنبية على مقدرات البالد والعباد.
وإن هذه املعاجلات ليست خياال وإمنا هي فكر يعاجل واقعا ،وقد طبقت ابلفعل يف التاريخ اإلسالمي يف عهد اخلالفة فأنتجت
خريا عميما ،وسيعود هذا األمر مرة أخرى إبذن هللا تعاىل كما ذكر رسول هللا ﷺ يف احلديث الصحيح« :يمكون يف آخر أ ّمت
مخلي مفة مُْيثي ال مْما م محثْيا ،مال يمعده مع مددا»» (رواه مسلم).
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