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نكره الفساد الذي يكبر فينا 
بدت تون�س غداة ثورتها، كما لو اأنها �ساحة ملحاكمة الف�ساد 

ال�ساحات  يف  �سبابها  قبل.  من  فيها  �سائدا  كان  الذي 

الإعالمية  منابرها  الفا�سدين،  �سد  عاليا  ي�سرخ  العامة 

حتدث النا�س عن الف�ساد الذي دفعهم للح�سم يف النظام 

ال�سابق. موؤ�س�ساتها تتناف�س يف اإعالن جناحها يف التخل�س 

من الفا�سدين ويف ك�سف ملفات ف�سادهم التي �ستكون 

�سندا للمحا�سبة. �سيا�سيوها يحدثون النا�س عن الأموال 

بقرب  ويب�سرونهم  تون�س  خارج  بت 
ّ
وُهر ُنهبت  التي 

ا�ستعادتها وتوظيفها يف تنمية تق�سي على البطالة وحتقق 

الرفاهة. ثماين �سنوات بعد ذلك ك�سفت ا�ستطالعات 

راأي متعددة عن قناعة عامة بكون الف�ساد ا�ست�سرى اأكرث 

رغم حديث اجتثاثه. 

ع�سف �سا�سة البالد ونخبها دون طول انتظار بنقاء قيم 

للطرابل�سية  ورثة  يكونوا  اأن  لهم حقا يف  وفر�سوا  الثورة 

يف ف�سادهم. ومل يكن توايل النتخابات وتغّي الفائزين 

فيها يف لونهم و�سعاراتهم �سببا لتخفيف حدة الرغبة يف 

الإثراء الفا�سد. واأن�سى ف�ساد ما بعد الثورة واحلديث عن 

تطور ثروات ال�سا�سة الفلكي وبروز املهربني واملتهربني من 

دفع اجلباية يف �ساحة القرار ف�ساد من قبلهم، وفر�س اأن 

يكون حديث مكافحة الف�ساد �سعارا بل خطابا، تتناف�س 

النتخابية  ا�ستعماله يف حمالتها  وال�سلطة يف  املعار�سة 

لو�سع  التقني  اجلهد  عن  احلديث  دون  هذا  املبكرة. 

ت�سريعات متاآلفة مع املمار�سات الدولية ملكافحة الف�ساد، 

وهي ت�سريعات قلما جتد طريقها اإىل النفاذ الفعلي. 

تفّوت  ل  التي  املعار�سة  احلاكمة  الأحزاب  اليوم  تتهم 

منا�سبة دون طرح ملف الف�ساد بال�سعبوية. باملقابل، تعترب 

املعار�سة حرب احلكومة على الف�ساد وما جنحت الأغلبية 

العمل  النيابية يف متريره من قوانني حتت عنوان تخليق 

ال�سيا�سي وحت�سينه من الفا�سدين معارك فا�سدة غايتها 

ت�سفية اخل�سوم ال�سيا�سيني.

تظهر تون�س هنا كما لو اأنها ُهزمت يف معركة الف�ساد قدميه 

وجديده. ويظهر الف�ساد الذي كان طلب دحره اأول الثورة 

تكون  قد  قيمي.  م�سرتك  اإىل  حتول  قد  وم�سرتكا،  ثابتا 

هذه ال�سورة �سحيحة يف جانب هام من تفا�سيلها لكنها 

حتما ل تختزل امل�سهد. فذات تون�س التي ي�ستفحل فيها 

الف�ساد تبدي مقاومة له عنوانها الأ�سا�سي �سبابها الذي 

اختار اأن تكون مكافحة الف�ساد معركة م�ستقبله.
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ملحاكمة  �ساحة  اأنها  لو  كما  ثورتها،  غداة  تون�س  بدت 

يف  �سبابها  قبل.  من  فيها  �سائدا  كان  الذي  الف�ساد 

الفا�سدين، منابرها  العامة ي�سرخ عاليا �سد  ال�ساحات 

دفعهم  الذي  الف�ساد  عن  النا�س  حتدث  الإعالمية 

للح�سم يف النظام ال�سابق. موؤ�س�ساتها تتناف�س يف اإعالن 

الفا�سدين ويف ك�سف ملفات  التخل�س من  جناحها يف 

�سيا�سيوها  للمحا�سبة.  �سندا  �ستكون  التي  ف�سادهم 

بت خارج 
ّ
يحدثون النا�س عن الأموال التي ُنهبت وُهر

تنمية  ا�ستعادتها وتوظيفها يف  تون�س ويب�سرونهم بقرب 

تق�سي على البطالة وحتقق الرفاهة. ثماين �سنوات بعد 

قناعة  عن  متعددة  راأي  ا�ستطالعات  ك�سفت  ذلك، 

عامة بكون الف�ساد ا�ست�سرى اأكرث رغم حديث اجتثاثه .

تظهر تونس كما لو 
أنها ُهزمت في معركة 

الفساد قديمه كما 
جديده. ويظهر 

الفساد كأنه تحول 
إلى مشترك قيمي

مل ت�ستعد تون�س اأموالها املنهوبة رغم اأنها بذلت كثيا 

من اجلهد يف �سبيل ذلك. ويعود ف�سلها هذا يف جانب 

التي �سّفقت لتون�س يف  الغربية  هام منه لكون الدول 

انت�سارها املبدئي على حكم الف�ساد، مل ت�ساأ اأن تتنازل 

تون�س  وغي  تون�س  من  وردها  فا�سد  مال  عن  ب�سهولة 

ولكن  ا�سرتاطاتها.  يف  فت�سددت  اقت�سادها،  يف  ّخ  و�سُ

على  العمل  تولوا  من  اأّن  اأي�سا  الف�سل  اأ�سباب  من 

مقت�سيات  ق�سد  غي  اأو  ق�سد  عن  يحرتموا  مل  امللف 

الآخرين  لقبول  �سرطا  كانت  التي  العادلة  املحاكمات 

الثورة  قبل  ما  فا�سدو  يحا�سب  مل  عملهم.  بخال�سة 

يتبارى  نافذة  �سخ�سيات  املايل  نفوذهم  بفعل  وباتوا 

عنهم  �سدر  ما  تربير  ويف  ودهم  خطب  يف  ال�سيا�سيون 

اجلراأة  نف�سه  يف  هوؤلء  بع�س  ووجد  �سابقا.  خطايا  من 

لإعالن نف�سه �سخ�سية �سيا�سية متلك برنامج اإ�سالح ملا 

يقول اأنه رفاه كان موجودا واأف�سدته الثورة. 

اأفل جنم بن علي واأ�سرته واأ�سهاره ومن كانوا مقربني منه 

يف عامل الف�ساد، فغاب ما كان ين�سب لهم من �سغط 

على اأ�سحاب الأعمال لتح�سيل �سراكات يف امل�ساريع 

الناجحة ومل يعد من اأثر ملا كان معروفا عنهم من فر�س 

يروم  من  يدفعها  عمومية  �سفقة  كل  على  لعمولت 

الفوز بها. مل يوؤّثر هذا الغياب يف �سماء الف�ساد حيث 

ح�سرت جنوٌم جديدة تناثرت هنا وهناك موؤّكدًة عزمها 

علي،  بن  اأ�سهار  فرار  اأّدى  الإ�سالح.  حلم  واأد  على 

اآله يف تون�س لأن اأ�سحى  ونزع ال�سلطة عمن بقي من 

املالكون الواجهة ل�سركاتهم مالكني لها بحكم القانون 

غنموا  ما  م�سادرة  من  خوفهم  هوؤلء  ودفع  والواقع. 

احلياة  انخرطوا يف  لأن  م�سدره  ال�سوؤال عن  �سورة  يف 

نفوذ.  ذوي  لأ�سخا�س  حّولهم  مبا  ون�ساطا  متويال  العامة 

املوؤ�س�سات  �سهدتها  التي  التطهي  حمالت  اآلت  كما 

"اإرحل"  كلمة  �سالحها  وكان  الثورة  غداة  التون�سية 

لفراغ يف مواقع القرار مل يكن للقوى ال�ساعدة كوادر 

موؤهلة ل�سّده. وقد انتهز هذه الفر�سة اأ�سخا�س اعتادوا 

التكيف مع التغييات ليعتلوا مواقع القيادة رغم نق�س 

يف  امل�سوؤولية  هوؤلء  اختزل  لديهم.  ال�سرورية  الكفاءة 

ال�سفريات اخلال�سة التي باتت مو�سوع اخل�سومة بينهم، 

والأمر الذي يتبارون يف جتميع ما اأمكنهم منه ووجاهة 

�سرط  وكان  مالية.  ورمبا  عينية  منافع  تدّر  اجتماعية 

تخدم  قرارات  اتخاذ  فيه  باتوا  الذي  النعيم  ا�ستدامة 

التعيني  بتو�سية  اأنعموا عليهم  اأ�سدقائهم ومن  م�سالح 

عنها.  ترتتب  التي  بالآثار  معرفة  اأو  درا�سة  دون  من 

اأوجه  اأكرث فاأكرث ظاهرة املح�سوبية لتكون من  فتف�ّست 

الف�ساد الأكرث �سيوعا. 

طيف  املتحركة  ال�سورة  من  الآخر  اجلانب  يف  انتهز 

الت�سيب  امليدانية حالة  املوظفني والإطارات  من �سغار 

باتت  بدورهم عمولت  ليجنوا  الدولة  اأجهزة  و�سعف 

يطالبون  كانوا  اإجنازه.  منهم  يطلب  عمل  لكل  �سرطا 

يف  الكاملة  لثقتهم  خوف،  اأو  حرج  دون  من  بالر�سوة 

حماولة  لكل  �سيت�سدون  العمل  يف  زمالوؤهم  كون 

لقطاعهم.  حقا  بات  ما  حت�سيل  من  منعهم  هدفها 

لوحده  يبّدد  للمرحلة  عنوانا  ال�سغي  الف�ساد  ا�ستحال 

اأموال الأفراد  450 مليون دينار من  �سنويا ما يقارب 

الإداري  الإ�سالح  ت�سورات  كل  ويعّطل  واملوؤ�س�سات 

التف�سي  لكون  التنّبه  وجب  وهنا،  واملوؤ�س�ساتي. 

من  بحال  يعني  يكن  مل  ال�سغي  للف�ساد  ال�سرطاين 

الأحوال اأنه احتّل مكان الف�ساد الكبي. كان قد �ساد 

على  امل�سطلح  علي  بن  اأ�سهار  اأن  الثورة  غداة  اعتقاد 

الف�ساد وبذهابهم ذهب.  الطرابل�سية" هم  ت�سميتهم" 

وطبعا، مل يكن ذلك �سحيحا لكون ف�ساد ما قبل الثورة 

كان اأكرث تعقيدا من اختزاله يف جمموعة اأفراد وملا تبني 

بعد الثورة من بروز �سريع لفا�سدين جدد راكموا الرثوة 

بف�سل ال�سلطة.

ذات تونس التي يكبر 
الفساد فيها تبدي 

مقاومة له عنوانها 
األساسي شبابها 

الذي اختار أن تكون 
مكافحة الفساد 
معركة مستقبله

�سّقت اخلالفات اأول جلنة ا�ستحدثت يف تون�س الثورة 

فتبادلوا  اأع�ساوؤها  ت�سارع  اأن  وكان  الف�ساد.  ملكافحة 

ما  ف�ساد  يف  املورطني  الأعمال  اأ�سحاب  بابتزاز  التهم 

ال  جمموعة  مماثلة  خالفات  �سقت  كما  الثورة.  قبل 

حما�سبة  غايته  مدين  ائتالف  اأول  كانت  والتي   25
الفا�سدين. وكان اأن ك�سفت هذه اخلالفات عن اتهامات 

املوؤ�سفة،  التطورات  اأ�سهر من هذه  بعد  بالبتزاز.  مماثلة 

ُدعي ال�سعب التون�سي لنتخاب اأع�ساء جمل�س وطني 

حينها  رافقت  الثورة.  جلمهورية  يوؤ�س�س  تاأ�سي�سي 

اأ�سوات  �سراء  منها  ف�ساد،  �سبهات  النتخابية  العملية 

عن  واأ�سفرت  النتخابات.  هيئة  اإدارة  و�سوء  الناخبني 

داخله  �سوق  عن  حديث  �سريعا  �سقه   
ّ

نيابي ت�سكيل 

حمدد  مايل  مبقابل  للنواب  احلزبي  النتماء  فيها  يباع 

�سلفا. ويغيب فيه النائب عن املجل�س لن�سغاله بالتنقل 

اخلال�س الأجر بني الإدارات ب�سفة وا�سطة خي لفائدة 

�سديق. بعيدا عن ال�سيا�سة وال�سا�سة، علقت اآمال على 

العدالة النتقالية التي كان يظن اأن تكون معول يفتك 

مبنظومة الف�ساد. ولكن مرة اأخرى، ك�سفت خ�سومات 

ف�ساد  �سبهات  عن  والكرامة  احلقيقة  هيئة  اأع�ساء 

وحم�سوبية حكمت على امل�سار بالف�سل.

ع�سف �سا�سة البالد ونخبها دون طول انتظار بنقاء قيم 

الثورة وفر�سوا لهم حقا يف اأن يكونوا ورثة للطرابل�سية 

يف ف�سادهم. ومل يكن توايل النتخابات وتغّي الفائزين 

فيها يف لونهم و�سعاراتهم �سببا لتخفيف حدة الرغبة يف 

الإثراء الفا�سد. واأن�سى ف�ساد ما بعد الثورة واحلديث عن 

املهربني واملتهربني  الفلكي وبروز  ال�سا�سة  ثروات  تطور 

من دفع اجلباية يف �ساحة القرار ف�ساد من قبلهم، وفر�س 

خطابا،  بل  �سعارا  الف�ساد  مكافحة  حديث  يكون  اأن 

حمالتها  يف  ا�ستعماله  يف  وال�سلطة  املعار�سة  تتناف�س 

النتخابية املبكرة طلبا لإغراء الب�سطاء ممن حلموا يوما 

اجلهد  عن  احلديث  دون  هذا  ف�ساد.  دون  من  بتون�س 

الدولية  املمار�سات  ت�سريعات متاآلفة مع  التقني لو�سع 

اإىل  طريقها  جتد  قلما  ت�سريعات  وهي  الف�ساد،  ملكافحة 

النفاذ. 

اليوم الأحزاب احلاكمة املعار�سة التي ل تفّوت  تتهم 

تعترب  وهي  بال�سعبوية  الف�ساد  ملف  طرح  دون  منا�سبة 

حمددة  معامالت  وعن  بعينهم  م�سوؤولني  عن  حديثها 

من قبيل الت�سهي الذي ينم عن غياب �سوابط اأخالقية 

تنظم املمار�سة ال�سيا�سية. باملقابل، تعترب املعار�سة حرب 

يف  النيابية  الأغلبية  جنحت  وما  الف�ساد  على  احلكومة 

ال�سيا�سي  العمل  متريره من قوانني حتت عنوان تخليق 

ت�سفية  غايتها  فا�سدة  معارك  الفا�سدين،  من  وحت�سينه 

اخل�سوم ال�سيا�سيني.

الف�ساد  معركة  يف  ُهزمت  اأنها  لو  كما  هنا  تون�س  تظهر 

دحره  طلب  كان  الذي  الف�ساد  ويظهر  وجديده.  قدميه 

اأول الثورة ثابتا وم�سرتكا، قد حتول اإىل م�سرتك قيمي. 

من  هام  جانب  يف  �سحيحة  ال�سورة  هذه  تكون  قد 

تفا�سيلها لكنها حتما ل تختزل امل�سهد. فذات تون�س 

عنوانها  له  مقاومة  تبدي  الف�ساد  فيها  ي�ستفحل  التي 

الأ�سا�سي �سبابها الذي اختار اأن تكون مكافحة الف�ساد 

معركة م�ستقبله.

�سياغة  يف  رئي�سيا  دورا  التون�سي  املدين  املجتمع  اأّدى 

وفر�س مترير قوانني حتارب الف�ساد، لعل من اأهمها قانون 

النفاذ للمعلومة. وا�ستعمل ذات املجتمع تلك القوانني 

احلرب  بحيوية  العام  الوعي  ليطور  احلريات  ومناخ 

الفا�سدين.  حما�سبة  فر�س  على  ويعمل  الف�ساد  �سد 

"ماني�س  حلملة  املثالية  قيادته  املجتمع  لهذا  ويح�سب 

ال�سعبية يف  التحركات  اأبرز  من  كانت  التي  م�سامح" 

تون�س بعد الثورة والتي كان هدفها منع كل حماولت 

التطبيع مع الف�ساد وجنحت يف ذلك اإىل حّد بعيد.

قبل ثماين �سنوات، اأ�سقط �سباب تون�س بثورتهم نظاما 

اأبدا وبعدها يعود ذات  اأنه لن ي�سقط  فا�سدا كان يظن 

ال�سباب ل�سناعة اأمل جديد يف انت�سار جديد وحا�سم 

يف  النجاح  معه  يكون  مبا  الف�ساد  مواجهة  يف  لتون�س 

احلرب على الف�ساد حلما ممكنا ل يحققه جميل خطاب 

ال�سا�سة بقدر ما يبنى بفعل مثابر حامل ل يقدر عليه اإل 

من اعتقد بعدالة املعركة �سد الف�ساد. 

مقدمة
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كيف قارب 
اآلليات  المشّرع 

القانونيةلمكافحة 
الفساد؟

مت التاأ�سي�س �سلب النظام القانوين التون�سي ب�سفة 

تدريجية لعديد الآليات التي تهدف ملكافحة الف�ساد 

يف القطاعني العام واخلا�س والتي ت�سّمنتها عدد من 

القوانني امل�سادق عليها خالل هذه العهدة الربملانية. 

النفاذ إلى المعلومة: آلية 
وقائية

ميثل النفاذ اإىل املعلومة من اأهم الآليات التي ميكنمن 

خاللها مكافحة الف�ساد . وقد مّثل احلق يف النفاذ اإىل 

تكري�سها  مت  التي  احلقوق  اأول  من  لأهميته  املعلومة 

ماي   26 يف  املوؤرخ   41 املر�سوم  خالل  من  وذلك 

للهياكل  الإدارية  الوثائق  اإىل  بالنفاذ  املتعلق   2011

اأو  طبيعي  �سخ�س  لكل  اأتاح  املر�سوم  هذا  العمومية. 

ب  املوجودة  الإدارية  الوثائق  على  احل�سول  معنوي 

للدولة واجلماعات  املركزية واجلهوية  الإدارة  "م�سالح 
املحلية واملوؤ�س�سات واملن�ساآت العمومية". 

اإىل  النفاذ  يف  للحق  �سراحة  الد�ستور  وبتكري�س 

ال�سعب يف  نواب  اأقر جمل�س   ،)32 )الف�سل  املعلومة 

املوؤرخ   22 عدد  الأ�سا�سي  القانون   2016 مار�س   11
يف 24 مار�س 2016 املتعلق بالنفاذ اإىل املعلومة. هذا 

القانون الذي يعترب من اأهم القوانني التي قام املجل�س 

اأ�سا�سية  ب�سفة  �س 
ّ
يكر عليها،  بامل�سادقة  وليته  املنتهية 

ولكنه  املعلومة  على  احل�سول  يف  الد�ستوري  احلق 

 15 الف�سل  مقت�سيات  اآثاره  حيث  من  اأي�سا  �س 
ّ
يكر

ال�سفافية والنزاهة  من الد�ستور من خالل تر�سيخ قيم 

وامل�ساءلة وميّكن اأي�سا من تطوير العمل الإداري وهو ما 

ن�س عليه الف�سل الأول منه الذي اأكد على اأن القانون 

يهدف اإىل "تعزيز مبداأي ال�سفافية وامل�ساءلة، وخا�سة 

ولتحقيق  العام".  املرفق  يف  بالت�سرف  يتعلق  فيما 

الإجراءات  من  لعدد  القانون  هذا  اأ�س�س  الهدف  هذا 

الواجب اإتباعها للنفاذ اإىل املعلومة لدى عديد الهياكل 

العمومية واخلا�سة التي تنتفع باملال العام اأو التي هي 

يف عالقة به . وعلى هذا الأ�سا�س، فاإن الت�سور الذي مت 

تكري�سه من اأجل مكافحة الف�ساد بهذا القانون يهدف 

فقط اإىل حماية املال العام دون املال اخلا�س وهو ما ل 

ي�ستوعب جمال مفهوم الف�ساد املذكور �سواء باملر�سوم 

الإطاري ل�سنة 2011 اأو القانون املتعلق بحماية املبلغني 

واللذين و�سعا تعريفا للف�ساد ي�سمل كال من املال العام 

واخلا�س.   

النفاذ  قانون  لها  اأ�س�س  التي  الإجراءات  حيث  ومن 

اأو معنوي  اأتاح لكل �سخ�س طبيعي  اإىل املعلومة، فقد 

طلب النفاذ اإىل "كل معلومة مدونة مهما كان تاريخها 

عليها  تتح�سل  اأو  تنتجها  والتي  وعاوؤها  اأو  �سكلها  اأو 

اإطار ممار�سة  الهياكل اخلا�سعة لأحكام هذا القانون يف 

�س، ل يوؤ�س�س 
ّ
ن�ساطها" )الف�سل 3(. هذا احلق املكر

بتوفي  املعنية  الهياكل  على  حممول  لواجب  فقط 

اأن  اأي  جودة  ذات  معلومة  لتوفي  كذلك  بل  املعلومة 

ل يكون اجلواب اأجوف وغي مفيد، وهو ما اأقرته هيئة 

النفاذ اإىل املعلومة يف اأحد قراراتها . 

اإىل  �سراحة  ترتقي  ل  القانون  هذا  تطبيقات  اأن  اإل 

الآمال املرجوة منه. فاإن متكن عديد الفاعلني، اأ�سخا�سا 

طبيعيني كانوا اأم معنويني، من التاأثي على عمل عديد 

باملال  الهياكل و"ف�سح" عدد من عمليات التالعب 

من  والعملية  جهة  من  القانونية  تطبيقاته  اأن  اإل  العام 

منه.  املرجوة  الفاعلية  حتقيق  دون  حالت  اأخرى  جهة 

فقد  الن�س،  لهذا  القانوين  التطبيق  م�ستوى  فعلى 

الت�سييق  اإىل  املنا�سي  من  عدد  وفق  احلكومة  عمدت 

من�سور  خا�سة  منها  نذكر  املعلومة  اإىل  النفاذ  حق  من 

 16 يف  املوؤرخ   2017 ل�سنة   4 عدد  احلكومة  رئي�س 

والت�سال  الإعالم  بخاليا  واملتعلق   2017 جانفي 

الراجعة بالنظر للوزارات واملوؤ�س�سات واملن�ساآت . 

فاإن  القانون،  لهذا  العملية  التطبيقات  حيث  من  اأما 

عديد الهياكل العمومية والوزارات ل تزال غي حمرتمة 

ال�ستثناءات  م�ستوى  فعلى  املعلومة.  توفي  لواجب 

والتي  املعلومة  اإىل  النفاذ  يف  للحق  بالقانون  املذكورة 

الهيكل  متّكن  والتي  القانون  من   24 بالف�سل  وردت 

كان  اإذا  املعلومة  اإىل  النفاذ  طلب  رف�س  من  املعني 

"يوؤدي اإىل اإحلاق �سرر بالأمن العام اأو بالدفاع الوطني 
اأو بالعالقات الدولية فيما يت�سل بهما اأو بحقوق الغي 

ال�سخ�سية وملكيته  يف حماية حياته اخلا�سة ومعطياته 

تاأويال  الأحيان  بع�س  تاأويلها يكون يف  فاإن  الفكرية"، 

خا�سة  العمومية  الهياكل  بع�س  تزال  ل  اإذ  وا�سعا. 

مت�سمنة  اإدارية  اأختام  و�سع  اإىل  تعمد  الوزارات  منها 

لعبارات تفيد �سرية الوثائق الإدارية على غرار "�سري 

من�سور  اإليه  اأ�سار  ما  وهو  للغاية"،  "�سري  اأو  جدا" 

مكافحة الفساد في تشريعات ما بعد 2011: 
يعات باهرة لحصاد باهت  تشر

مكافحة الفساد في تشريعات ما بعد 2011

محمد أنور الزياني
____________________________________________________________________________________________

اال شك أن التحوالت السياسية التي شهدتها تونس خالل العقد األخير قد طرحت عديد المواضيع التي كان من الصعب تناولها زمن الحزب الواحد، أي زمن الرأي الواحد والحقيقة 

الواحدة. ويعد ملف مكافحة الفساد من بين هذه المواضيع التي لم تكن تطرح في تونس بطريقة مباشرة  قبيل ثورة ديسمبر -2010 جانفي 2011 لضلوع النظام السابق في ملفات 

الفساد بصفة مباشرة أو غير مباشرة . ولذلك، فإن النظام القانوني المتعلق بمكافحة الفساد لم يكن، قبل الثورة نظاما متكامال يهدف بجدية لمكافحة الفساد. 

ومع حلول سنة 2011، برزت مكافحة الفساد من بين األولويات التشريعية لجميع الحكومات المتعاقبة. وفي هذا اإلطار، جاء المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 

2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ثم المرسوم عدد 13 لسنة 2011 مؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة 

وعقارية من أول النصوص التي تم اتخاذها مباشرة إثر ثورة 17 ديسمبر14-2010 جانفي 2011 والتي تتعلق بمكافحة الفساد وفق أثر رجعي أي في الفترة السابقة لصدورها. كما 

تم، في نفس اإلطار، بهدف تعزيز الشفافية إصدار المرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية والذي وقع تنقيحه 

بموجب المرسوم عدد 2011-54 المؤّرخ في 11 جوان 2011. 

وبعدما كانت تونس انضمت بموجب القانون عدد 16 المؤرخ في 25 فيفري 2008 على اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد ، صادقت تونس على االتفاقية العربية لمكافحة 

الفساد  بموجب القانون األساسي عدد قانون أساسي عدد 73 مؤرخ في 15 نوفمبر 2016.  كما صادقت في الجلسة العامة المنعقدة في 9 جويلية 2019 على االتفاقية اإلفريقية 

لمكافحة الفساد الذي تم تقديمه منذ سنة 2016 مع طلب استعجال النظر. باإلضافة إلى ذلك، وبعد تقديم طلبها تلقائيا لالنضمام إلى مجموعة الدول األوروبية ضد الفساد 

)GRECO(، منذ سنة ،2016 لم تصادق تونس إلى اليوم على االتفاقية المنظمة لهذه المجموعة بالرغم من مطالبة رئيس هيئة مكافحة الفساد بضرورة 

االنضمام إليها أمام لجنة الحقوق والحريات. ويبّرر هذا التأّخر، على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن عديد الوزارات معارضة لالنضمام إلى هذه المجموعة خاصة منها 

وزارة العدل ولذلك صعوبة المعايير المعتمدة داخل المجموعة لمكافحة الفساد والتي يمكن أن ال تتمكن تونس من توفيرها .

ومنذ سنة 2016، بدأ استخدام "مكافحة الفساد" كشعار سياسي للحكومة وقامت على إثره بمحاوالت إليقاف عديد المشتبه فيهم بالفساد وفق معايير غير واضحة أّيدتها عدد من 

منظمات المجتمع المدني بينما حّذر البعض اآلخر من خطر التالعب بها وضرورة البدء في إصالح هيكلي بدل تتبع بعض "بيادق الفساد". 

ويبدو أن التركيز على التأسيس آلليات قانونية ومؤسساتية لمكافحة الفساد بات مهيمنا على التعامل بجدية مع ملفات الفساد، وهو ما أدى إلى المصادقة على قانون 

المصالحة في المجال اإلداري  الذي يعفو عن عديد من المشتبه فيهم في الضلوع في قضايا فساد خالل النظام السابق. فهذا القانون ينسف كليا مفهوم مكافحة الفساد. 

هذا التذبذب في التعاطي مع ملف مكافحة الفساد تواصل إلى حدود سنة 2018 و2019 حيث مع التقّدم في سن تشريعات تهدف إلى مكافحة الفساد ترتئي الحكومة رفع 

التجميد عن أموال أحد أكبر المعنيين بمرسوم المصادرة وهو صهر الرئيس األسبق وهو ما يجعل من سياسات الحكومات المتعاقبة في مجال مكافحة الفساد متضاربة. 

ومن هنا تأتي أهمية البحث من خالل مختلف التشريعات التي تم سّنها بعد سنة 2011 في مدى سعي السلطات التونسية وعلى رأسها الحكومة في تفعيل النصوص القانونية 

التي صدرت في إطار مكافحة الفساد وبيان فاعليتها وقدرتها على معالجة هذه الظاهرة.
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رئي�س احلكومة ل�سنة 2017، يف جزء منه، من خالل 

التن�سي�س على �سرورة التخلي عن هذه املمار�سة. 

بالإ�سافة اإىل ذلك، ل تزال عديد الوزارات والهياكل 

العمومية اإىل اليوم متلكئة عن توفي املعلومة لطالبيها. 

اأمام  املرفوعة  الق�سايا  عدد  من  ذلك  على  اأدّل  ول 

خالل  بلغ  الذي  املعلومة  اإىل  للنفاذ  الوطنية  الهيئة 

اإىل  بالإ�سافة  ق�سية  األف  الهيئة  لعمل  الأوىل  ال�سنة 

تطبيق  اأجل  من  تواجهها  التي  والعراقيل  امل�ساعب 

املعنية  الهياكل  خمتلف  على  وفر�سه  القانون  اأحكام 

والبت يف الق�سايا املقدمة اأمامها . 

التبليغ عن الفساد وحماية 
لمبلغين ا

على  الف�ساد،  عن  التبليغ  م�ساألة  ع 
ّ
امل�سر يوِل  مل 

اأهميتها، اأهمية كبية. فقد اقت�سر التن�سي�س بالأ�سا�س 

على ما ن�ّس عليه الف�سل 29 من املجلة اجلزائية الذي 

اإ�سعار  العموميني  واملوظفني  ال�سلط  عاتق  على  و�سع 

اأثناء  اجلرائم  من  بعلمهم  ات�سل  مبا  العمومية  النيابة 

اأدائهم ملهامهم . ن�س املر�سوم الإطاري عدد 120 ل�سنة 

2011 املتعلق مبكافحة الف�ساد يف الف�سل 11 منه على 
الف�ساد  ملكافحة  �سيا�ستها  اإطار  الدولة يف  "ت�سمن  اأن 

الت�سجيع على التبليغ عن حالت الف�ساد بن�سر الوعي 

القانونية  العراقيل  من  والتقلي�س  بخطره  الجتماعي 

حلماية  تدابي  واإقرار  واإثباته  ك�سفه  متنع  التي  والعملية 

التن�سي�س  هذا  ويعد  واملبلغني".  وال�سهود  ال�سحايا 

الف�ساد  ملكافحة  الدولية  التفاقية  ت�سمنته  ملا  ترجمة 

بف�سليها 32 و33 والتي مت التاأكيد �سلبها على �سرورة 

تدابي  اإدخال  بالتفاقية على  تقوم كل دولة ع�سو  اأن 

لها  م�سوغ  ل  معاملة  اأي  من  احلماية  "لتوفي  منا�سبة 

لأي �سخ�س يقوم بح�سن نية ولأ�سباب وجيهة باإبالغ 

مة" 
ّ
جمر باأفعال  تتعلق  وقائع  باأي  املخت�سة  ال�سلطات 

�سلب نظامها القانوين وهو تقريبا نف�س التعريف الذي 

مّت اعتماده للمبلغ �سلب النظام القانوين التون�سي .

على  ال�سعب  نواب  �سادق جمل�س  تقدم،  ملا  وتدعيما 

يف  املوؤرخ   2017 ل�سنة   10 عدد  الأ�سا�سي  القانـون 

7 مار�س 2017 املتعلق بالإبالغ عن الف�ساد وحماية 
تكري�س  من  املبلغني  حماية  متثله  ملا  ولذلك  املبلغني 

من  العديد  يف  اأثبتت  التي  الآليات  لإحدى  فعلي 

الف�ساد  مكافحة  جمال  يف  فاعليتها  املقارنة  التجارب 

جملة  جهة،  من  اأي�سا،  القانون  هذا  �سبط  وقد   .

القانون  هذا  اأحكام  بتطبيق  املعنية  العمومية  الهياكل 

مبا فيها انطباقه عليها. ومن جهة اأخرى، القطاع اخلا�س 

املعني اأي�سا باأحكام هذا القانون والذي ي�سمل "كل 

الأ�سخا�س واملوؤ�س�سات والهياكل التي ل تعود ملكيتها 

اإىل الدولة مبا يف ذلك ال�سركات واجلمعيات والأحزاب 

واأ�سخا�س القانون اخلا�س التي ت�سّي مرفقا عاما". وهو 

ما يخرج املوؤ�س�سات اخلا�سة التي ل تقوم بت�سيي مرفق 

عام من نطاق هذا القانون .

  وقد اأ�س�س هذا القانون لعدد من الآليات والإجراءات 

قيامه  اإطار  يف  بها  اللتزام  املبّلغ  على  يجب  التي 

املبّلغ  توّجه  اإمكانية  على  القانون  ن�ّس  فقد  بالتبليغ. 

مبا�سرة اإىل الق�ساء ، كما مكنه اأي�سا من توجيه التبليغ 

كتابيا اإىل الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد دون غيها من 

الهياكل والهيئات الأخرى. 

�سنة  من  اأكرث  اأي   2019 جوان  �سهر  حدود  واإىل 

اإ�سدار الأوامر  يتم  النفاذ، مل  القانون حيز  من دخول 

التبليغ.  لآلية  اأمثل  تفعيل  ب�سمان  الكفيلة  احلكومية 

اأمرين حكوميني:  اإ�سدار  �سرورة  على  ين�ّس  فالقانون 

احلوافز  اإ�سناد  واإجراءات  �سروط  ب�سبط  الأول  يتعلق 

ت�ستجيب  التي  واخلا�سة  العمومية  للهياكل  بالن�سبة 

ودوليا،  وطنيا  عليها  املتعارف  الف�سلى  للممار�سات 

)الف�سل  حدوثه  ومنع  الف�ساد  من  التوقي  جمال  يف 

على  يجب  الذي  الثاين  الأمر  اأما  القانون(.  من   3
بتحديد  املتعلق  احلكومي  الأمر  هو  اإ�سداره  احلكومة 

للمبّلغني  املالية  املكافاآت  اإ�سناد  ومعايي  و�سيغ  اآليات 

اأّي  ارتكاب  دون  احليلولة  اإىل  اإبالغهم  اأّدى  الذين 

اأو  اأو اإىل اكت�سافها  من جرائم الف�ساد يف القطاع العام 

اكت�ساف مرتكبيها اأو البع�س منهم اأو ا�سرتداد الأموال 

وبخ�سو�س  القانون(.  من   28 )الف�سل  منها  املتاأّتية 

خالل  للحكومة  الر�سمي  الناطق  اأ�سار  الأوامر،  هذه 

جل�سة ال�ستماع التي نظمتها جلنة الإ�سالح الإداري 

الت�سرف  الف�ساد ومراقبة  الر�سيدة ومكافحة  واحلوكمة 

هذه  اأن  على   2019 جوان   24 يف  العام  املال  يف 

املجل�س  اأمام  عر�سها  مت  وقد  جاهزة  احلكومية  الأوامر 

الوزاري املنعقد يف 31 ماي 2019.  

كما ت�سّمن هذا القانون تعريفا ملفهوم "احلماية" وبابا 

الإجراءات  "جملة  باحلماية  يق�سد  بها.  يتعلق  كامال 

خمتلف  �سد  الف�ساد  عن  املبّلغ  حماية  اإىل  الهادفة 

اأو  عليه  ت�سلط  قد  التي  التمييز  اأو  النتقام  اأ�سكال 

عن  تبليغه  ب�سبب  به  ال�سلة  وثيق  �سخ�س  كل  �سد 

املبّلغ �سكل  النتقام من  اّتَخذ  �سواء  الف�ساد،  حالت 

م�سايقات م�ستمرة اأو عقوبات مقّنعة وب�سفة عامة كل 

اإجراء تع�سفي يف حقه مبا يف ذلك الإجراءات التاأديبية 

طلب  رف�س  اأو  الرتقية  رف�س  اأو  الإعفاء  اأو  كالعزل 

اأو  اأو �سكل اعتداء ج�سدي  التع�سفية  النقلة  اأو  النقلة 

احلماية  تدابي  ت�سمل  كما  بهما.  التهديد  اأو  معنوي 

اأّنه  الهيئة  تقّدر  اآخر  �سخ�س  واأّي  واخلرباء  وال�سهود 

عر�سة لل�سرر مبنا�سبة الإبالغ اأو تبعا له. وت�سند احلماية 

بالتن�سيق  قرارات احلماية  تنفيذ  ويتّم  الهيئة  بقرار من 

مع ال�سلطات العمومية املعنية بتوفيها وخا�سة الأمنية 

وفق الت�سريع اجلاري به العمل. 

الدور  على   2017 ل�سنة   10 عدد  القانون  اأّكد  وقد 

املهم للهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد يف تفعيل اأحكام 

اأنها الهيكل الأ�سا�سي املكلف بحماية  اإذ  هذا القانون 

املبّلغ  هوّية  �سرية  على  "احلفاظ  يجب  اإذ  املبلغني. 

اإل  هوّيته  تك�سف  ول  الهيئة،  قبل  من  كامل  ب�سكل 

بعد موافقته امل�سبقة والكتابية.

ميكن عند ال�سرورة، واحرتاما حلقوق الدفاع ال�ستماع 

النظر  ذات  الق�سائية  اجلهة  اأمام  ك�ساهد  املبّلغ  اإىل 

�سرّية هوّيته جتاه  تدابي حلماية  يلزم من  ما  تّتخذ  التي 

"اأّية  ت�سليط  ميكن  ل  كما   .)22 )الف�سل  الغي" 

اأ�سـا�س  على  املبّلغ(  )على  جزائية  اأو  تاأديبية  عقوبات 

اتخذت  اإذا  التحفظ  لواجب  اأو  املهني   
ّ
لل�سر خمالفته 

يتمتع  كما  له.  تبعا  اأو  الإبالغ  مبنا�سبة  العقوبات  تلك 

املبّلغ بالإعانة العدلية وبالإعانة الق�سائية لدى املحكمة 

التي  اأو  �سده  املثارة  الدعاوى  خ�سو�س  يف  الإدارية 

وذلك  الف�ساد  عن  باإبالغه  واملرتبطة  باإثارتها  يقوم 

بها".  لالنتفاع  امل�ستوجبة  ال�سروط  عن  النظر  ب�سرف 

بحماية  املتعلق  القانون  من   25 الف�سل  ت�سّمن  كما 

الهيئة  عن  ال�سادر  احلماية  قرار  ي�سمل  باأن  املبلغني 

مثل  احلمائية  الإجراءات  بع�س  اأو  بكل  املبّلغ  متّتع 

توفي احلماية ال�سخ�سية، ونقله من مكان عمله وتوفي 

الإر�ساد القانوين والنف�سي. 

يف هذا ال�سدد، يلحظ اأن الف�سل 6 من القانون جعل 

الهيئة خمت�سة "وجوبا بالنظر يف الإبالغ عن حالت 

للهيكل  رئي�سا  عنه  املبلغ  كان  حال  يف  الف�ساد" 

الد�ستورية  الهيئات  اأع�ساء  اأحد  اأو  املعني  العمومي 

املحكمة  اأو  للق�ساء  الأعلى  املجل�س  اأو  امل�ستقلة 

الد�ستورية اأو جمل�س نواب ال�سعب اأو اجلماعات املحلية 

اأو ينتمي اإىل القطاع اخلا�س. وت�سي القراءة العك�سية 

لهذا الف�سل اإىل اأن الهيئة ل تخت�ّس وجوبا يف الإبالغ 

لها  اأن  كما  الف�ساد.  من  الأخرى  احلالت  عن جميع 

اأي�سا �سلطة تقديرية يف اإعداد امللفات مو�سوع الإبالغ 

ومتابعتها لدى الق�ساء ح�سب ما ن�س عليه الف�سل 15 

تطبيق  اإطار  ويف  املبلغني.  بحماية  املتعلق  القانون  من 

 2016 �سنوات  خالل  الهيئة  قامت  القانون،  هذا 

و2017 و2018 باإحالة 544 ملفا ملختلف اجلهات 

فقط  منها  ق�سية   21 يف  �سوى  البت  يتم  الق�سائية مل 

بينما امللفات املتبقية ل تزال يف مرحلة البحث بع�سها 

لدى النيابة العمومية )192 ملفا( وبع�سها الآخر لدى 

حاكم التحقيق )274 ملفا(. 

بع�س  الف�ساد ح�سب  التبليغ عن  النظام يف  يبدو هذا 

املتابعني نظاما "غريبا" عن التنظيم الإداري التون�سي 

العمومية  الهياكل  فوق  وكاأنها  الهيئة  يجعل  اأنه  اإذ 

الهياكل  هذه  ملنظوري  لتعليمات  توجيهها  خالل  من 

خاليا  اإىل  دورها  اإ�سناد  الأجدر  من  كان  اأنه  واحلال 

احلوكمة �سلب الهياكل العمومية . 

كما ي�سجل بعد مرور اأكرث من �سنة من دخول القانون 

غي  تزال  ما  القانون  اأحكام  عديد  اأن  النفاذ،  حيز 

املخت�س"  الإداري  "الهيكل  تركيز  بينها  من  نافذة 

الإدارية  الهياكل  �سلب  الف�ساد  عن  البالغات  بتلقي 

لهذا  امتثلت  التي  الهياكل  عدد  بلغ  اإذ  العمومية. 

عموميا  هيكال   1000 بني  من  هيكال   78 الواجب 

للوزارات  بالن�سبة  اأي�سا  ال�ساأن  كذلك  بذلك.  مطالبا 

8 منها فقط قامت برتكيز الهيكل املخت�س  اأن  حيث 

وليات   6 عددها  يتجاوز  مل  التي  كذاك  والوليات 

من بني 24 وهو ما يعترب ن�سبة �سعيفة جدا من �ساأنها 

تعطيل عمل الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

بالمكاسب  يح  التصر
والمصالح 

قانونيا  2011 ن�سا  التون�سي قبل �سنة  الت�سريع  ت�سّمن 

 17 عدد  القانون  وهو  املايل  بالذمة  بالت�سريح  يتعلق 

املتعلق   1987 اأفريل   10 يف  املوؤرخ   1987 ل�سنة 

احلكومة  اأع�ساء  مبكا�سب  ال�سرف  على  بالت�سريح 

بقي  والذي  العموميني  الأعوان  الأ�سناف من  وبع�س 

وذلك  الف�ساد  مكافحة  على  يذكر  اأثر  اأي  دون  ن�سا 

وكذلك  تفعيله،  يف  ال�سيا�سية  الإرادة  غياب  بفعل 

نظرا ل�سيق قائمة امل�سمولني بتطبيقه والتي ا�ستبعدت 

وظائف ح�ّسا�سة كرئي�س اجلمهورية ونواب ال�سعب.

الذي   2014 جانفي   27 د�ستور  �سدور  مع  اأنه  اإل 

باملكا�سب  الت�سريح  �سرورة   11 ف�سله  يف  ت�سّمن 

ل�ساغلي الوظائف العليا بالدولة، اأ�سبح من ال�سروري 

الأ�سا�س، �سدر  الغر�س. وعلى هذا  ت�سريع يف  اإ�سدار 

املتعلق   2018 اأوت   1 يف  املوؤرخ   46 عدد  القانون 

غي  الإثراء  ومبكافحة  وامل�سالح  باملكا�سب  بالت�سريح 

امل�سروع وت�سارب امل�سالح. هذا القانون و�ّسع يف قائمة 

لتغطي عددا  اخلام�س  ف�سله  بالت�سريح �سلب  املعنيني 

ال�سامني  وامل�سوؤولني  العموميني  املوظفني  من  هائال 

اأ�سخا�سا حتى  لي�سمل  القانون  تو�سع  وقد  الدولة.  يف 

من خارج هياكل الدولة على غرار م�سيي الأحزاب 

ال�سيا�سية واأ�سحاب املوؤ�س�سات الإعالمية وال�سحفيني 

واأع�ساء مكاتب النقابات املهنية املركزية اأو اجلهوية اأو 

القطاعية... 

الأمر  �سدر  القانون،  هذا  اأحكام  تفعيل  اإطار  ويف 

 2018 اأكتوبر   11 يف  املوؤرخ   818 عدد  احلكومي 

وامل�سالح  باملكا�سب  الت�سريح  اأمنوذج  ب�سبط  املتعلق 

الواجب  والهدايا  والقرو�س  للمكا�سب  الأدنى  واحلد 

الت�سريح بها الذي ت�سّمن �سلب الف�سل 3 منه على 

�سرورة الت�سريح باملكا�سب العقارية واملكا�سب املنقولة 

والقرو�س  دينار  اآلف   10 املفردة  قيمتها  تتجاوز  التي 

قرينه  اأو  للت�سريح  اخلا�سع  قبل  من  عليها  املتح�سل 

بالت�سريح  القيام  تاريخ  يف  بالكامل  �سدادها  مت  والتي 

والتي تتجاوز قيمتها الأ�سلية 30 األف دينار. 

بالت�سريح  املطالبني  قائمة  فاإن  العملية،  الناحية  ومن 

الف�ساد  مكافحة  هيئة  قدمت  والتي  بالقانون  املذكورة 

بالت�سريح  املعنيني  الأ�سخا�س  يف  قائمة  ب�ساأنها 

باملكا�سب وامل�سالح ت�سمنت ما يزيد عن 350 األف 

�سخ�س. مل يقم باأداء واجب ال�سريح منها �سوى الثلث 

مع حلول �سهر جانفي 2019. 

وقد مت خالل مناق�سة م�سروع قانون الت�سريح باملكا�سب 

مل  املجل�س  اأن  اإل  ال�ساأن.  هذا  اإىل  التنبيه  وامل�سالح 

ياأخذ باملقرتحات املتعلقة به خا�سة على م�ستوى اللجنة 

يف  الف�ساد  مكافحة  هيئة  و�سع  اخليار  هذا  الت�سريعية. 

بالت�سريح  للمطالبني  الهائل  للعدد  نظرا  ع�سي  موقف 

امل�سرحني  متابعة  يف  جمهوداتها  من  �سّتت  والذي 

ف فيه. 
ّ
واملطالبني بالت�سريح و�سعف جناعة نظام الت�سر

يف  عليه  امل�سادق  القانون  م�سروع  خالل  من  مت  كما 

املتعلق  القانون  بتنقيح  املتعلق   2019 جوان   18
الت�سريح  �سرط  ت�سمني  وال�ستفتاء  بالنتخابات 

لالنتخابات  للمرت�سحني  بالن�سبة  وامل�سالح  باملكا�سب 

الرئا�سية دون ت�سمينها بالن�سبة للمرت�سحني لالنتخابات 

الت�سريعية. وهو ما يعد م�ستغربا ول يعك�س �سوى رغبة 

مع  خا�سة  الت�سريح  واجب  من  التمل�س  يف  النواب 

باملكا�سب  الت�سريح  عن  ال�سيا�سيني  الفاعلني  عزوف 

وامل�سالح اإذ اأنه، اإىل حدود �سهر مار�س 2019، مل يقم 

مبكا�سبهم  بالت�سريح  فقط  اأحزاب   10 م�سيي  �سوى 

وم�ساحلهم من جملة م�سيي 215 حزبا مكون قانونا.

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 

مكافحة الفساد في تشريعات ما بعد 2011
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تونس:  في  القضائي  بعدها  في  االنتقالية  العدالة 
ج  الخار من  قراءة 

محمد أنور الزياني
__

ن�س الد�ستور التون�سي ل�سنة 2014 بف�سله 130 على 

�سرورة اإر�ساء هيئة للحوكمة الر�سيدة ومكافحة الف�ساد. 

هذا التن�سي�س الد�ستوري جاء ليواكب يف مرحلة اأوىل 

وجود هيئة ملكافحة الف�ساد مّت اإحداثها مبقت�سى املر�سوم 

الإطاري عدد 120 ل�سنة 2011 ولإعطائها، يف مرحلة 

ثانية، قيمة د�ستورية. 

لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
1 الفساد: المؤقت الذي يدوم 

جاء املر�سوم الإطاري عدد 120 املوؤرخ يف 14 نوفمرب 

2011 املتعلق مبكافحة الف�ساد ب�سرورة تركيز هيئة وطنية 
"هيئة  منه   12 الف�سل  ح�سب  وهي  الف�ساد  ملكافحة 

عمومية م�ستقلة تتمتع بال�سخ�سية املعنوية وال�ستقالل 

الإداري واملايل". وقد اأ�سند لها الف�سل 13 من ذات 

املر�سوم عديد ال�سالحيات من بينها: اقرتاح �سيا�سات 

اجلهات  مع  بات�سال  تنفيذها  ومتابعة  الف�ساد  مكافحة 

بات�سال  العامة  التوجيهية  املبادئ  واإ�سدار  املعنية 

لك�سفه  مالئمة  ونظم  الف�ساد  ملنع  املعنية  اجلهات  مع 

العام  القطاعني  يف  الف�ساد  مواطن  عن  والك�سف 

حول  والإ�سعارات  ال�سكاوى  تلقي  وكذلك  واخلا�س 

واإحالتها على اجلهات  فيها  والتحقيق  الف�ساد  حالت 

م�ساريع  يف  الراأي  واإبداء  الق�ساء  ذلك  يف  مبا  املعنية 

مبكافحة  العالقة  ذات  والرتتيبية  القانونية  الن�سو�س 

األزم الف�سل  الف�ساد"، وغيها من ال�سالحيات. كما 

العمومية  والهياكل  امل�سالح  املر�سوم  نف�س  من   15
املعلومات  "جمع  يف  الهيئة  م�ساعدة  على  املخت�سة 

وتنفيذ  مبهامها  املرتبطة  امل�سائل  حول  والإح�سائيات 

اإجراءات حماية ال�سحايا وال�سهود واملبلغني". 

الهيئة.  عمل  طريقة   120 عدد  املر�سوم  �سبط  كما 

للهيئة  املالية  املوارد  اأن  على  منه   16 الف�سل  ن�س  اإذ 

من  لها  تر�سد  التي  املالية  "العتمادات  من  تتكون 

وامل�ساعدات  والهبات  املنح  وكذلك  الدولة  ميزانية 

التي تتح�سل عليها مبوافقة جمل�س الهيئة". كما مّكنها 

املر�سوم من ميزانية م�ستقلة تلحق مبيزانية الوزارة الأوىل 

الف�سل  ا�ستثنى  كما  �سرفها.  اآمر  الهيئة  رئي�س  يكون 

17 من ذات املر�سوم املعامالت املالية للهيئة من م�سك 
حما�سبة وفق جملة املحا�سبة العمومية ـ 

وبخ�سو�س تركيبتها فقد ن�س الف�سل 18 من املر�سوم 

للهيئة  رئي�س  من  تتكون  تركيبة  على   120 عدد 

وجمل�س وجهاز للوقاية والتق�سي وكتابة عامة. 

ويتم تعيني الرئي�س باأمر يّتخذ باقرتاح من احلكومة من 

بني ال�سخ�سيات الوطنية امل�ستقلة ذات اخلربة القانونية 

 20 الف�سل  ح�سب  الهيئة  تت�سمن  كما  املتميزة." 

جمل�سا يتاألف من رئي�س الهيئة واأع�ساء )7 على الأقل 

من �سامي املوظفني وممثلني عن هياكل الرقابة والتدقيق 

والتفقد والتقييم و7 على الأقل عن منظمات املجتمع 

يف  واخلربة  الكفاءة  ذوي  من  املهنية  والهيئات  املدين 

عديل  ق�ساة  و3  الهيئة،  مبهام  العالقة  ذات  امل�سائل 

واإداري ومايل وع�سوين عن قطاع الإعالم والت�سال(. 

ويتم تعيني هوؤلء الأع�ساء اأي�سا باأمر بناء على اقرتاح 

من احلكومة، بعد الت�ساور مع الأطراف املعنية. وهو ما 

�س الدور الكبي الذي ميكن اأن تلعبه احلكومة يف 
ّ
يكر

عمل الهيئة من خالل ت�سمية اأع�سائها. 

ومنذ بعثها، مل تقم الهيئة اإل بتكوين جمل�سها مبوجب 

4 جوان  املوؤرخ يف   2013 2394 ل�سنة  الأمر عدد 

2013 والذي مل يجتمع منذ تركيزه اإىل حدود اأكتوبر 
 .2013 جويلية   17 بتاريخ  واحدة  مرة  اإل   2018
الوقاية  جهاز  ت�سكيل  من  الهيئة  تتمكن  مل  باملقابل، 

باإ�سدار الأمر املتعلق به  اإذ مل تقم احلكومة  والتق�سي 

وغاب معه بالتايل الن�ساط ال�ستق�سائي والتحقيق يف 

جرائم الف�ساد.

قانون هيئة 
الحوكمة الرشيدة 

ومكافحة الفساد لم 
يتم حتى اليوم إذ لم 

يتوصل مجلس نواب 
الشعب، خالل عهدته 

الحالية، إلى انتخاب 
أعضاء مجلسها

ل�سنة  تون�س  د�ستور   130 الف�سل  لأحكام  وتطبيقا 

عدد  الأ�سا�سي  القانون  على  ع 
ّ
امل�سر �سادق   2014

59 ل�سنة 2017 املوؤرخ يف 24 اأوت 2017 املتعّلق 
بهيئة احلوكمة الر�سيدة ومكافحة الف�ساد. هذا القانون 

ل�سنة   120 عدد  املر�سوم  من  الثاين  الباب  يلغي 

بالهيئة  الف�ساد ويعو�سها  املتعلق بهيئة مكافحة   2011
الد�ستورية. 

ول بد من الإ�سارة باأن النموذج املعتد من خالل اإر�ساء 

هذه الهيئة له عديد الإيجابيات وال�سلبيات. اإذ من بني 

اإر�ساء  ميّكن من  هيئة جديدة  الإيجابيات ميكن وجود 

من  ميّكنها  اأن  �ساأنه  من  كما  جديدة  حوكمة  قواعد 

بني  اأما من  العمومية.  املوؤ�س�سات  جتاه  اأكرب  ا�ستقاللية 

ال�سلبيات، فاإن هذا اخليار ي�ستوجب اعتمادات ونفقات 

جمال  يف  للمناف�سة  مناخ  واإر�ساء  اإ�سافية  عمومية 

. هذه الهيئة 
2
مكافحة الف�ساد بني الهيئة وهيئات الرقابة

الد�ستورية ل تختلف كثيا من حيث �سالحياتها عن 

هيئة مكافحة الف�ساد. 

وين�س القانون املنظم لها اأن تتوىل الهيئة ر�سد حالت 

الف�ساد والتق�سي فيها والتحقق منها قبل اإحالتها على 

 .)16 )الف�سل  املخت�سة  والق�سائية  الإدارية  اجلهات 

"ا�ستدعاء  �سالحية  الهيئة  منحت  الإطار،  هذا  ويف 

)اأي( �سخ�س �سواء من القطاع العام اأو القطاع اخلا�س 

الف�ساد"  �سبهات  حول  معه  والتحري  لال�ستف�سار 

والتبليغات  "ال�سكايات  وتدوين   )20 )الف�سل 

ال�ساهد"  اأو  املبّلغ  اأو  ال�ساكي  عليه  مي�سي  مبح�سر 

مو�سوع  تكون  اأن  �ساأنها  من  التي  الأفعال  يت�سّمن 

كما   .)21 )الف�سل  امل�ساحبة  الإثبات  وو�سائل  تق�ّس 

ميكن للهيئة اأي�سا اتخاذ حما�سر حجز ملمتلكات امل�ستبه 

فيهم يف ال�سلوع يف ق�سايا ف�ساد وذلك وفق اإجراءات 

ي�سبطها الف�سالن 22 و23 من القانون. وميكن للهيئة 

تطلب  اأن  جدية،  ف�ساد  �سبهة  وجود  �سورة  يف  اأي�سا 

الإجراءات  اتخاذ  املخت�سة  الق�سائية  ال�سلطة  من 

التحفظية الالزمة كتحجي ال�سفر اأو جتميد الأموال اأو 

املمتلكات" )الف�سل 25(.

كما تختلف الهيئة الد�ستورية عن هيئة مكافحة الف�ساد 

من حيث تركيبتها اأي�سا. فبالن�سبة اإىل جمل�س الهيئة، 

اأع�ساء م�ستقلني  35 من  فاإنه يرتكب ح�سب الف�سل 

ق�ساة عديل   3( والنزاهة  الكفاءة  ذوي  حمايدين من 

ومايل واإداري وحماٍم و4 خمت�سني يف مراقبة احل�سابات 

الرقابة  اأو  واجلباية  الجتماعية  والعلوم  التدقيق  اأو 

من  ونا�سط  والإعالم  الت�سال  اأو  واملالية  الإدارية 

مهامهم  يبا�سرون   ، الف�ساد(  مبكافحة  معنية  منظمات 

لفرتة واحدة مدتها �ست �سنوات". يتم انتخاب هوؤلء 

جتديد  ويتم  ال�سعب  نواب  جمل�س  قبل  من  الأع�ساء 

ثلثهم كل �سنتني. كما اأنه خالفا لهيئة مكافحة الف�ساد 

ميكن للهيئة الد�ستورية اإحداث فروع لها داخل تراب 

اجلمهورية بقرار من جمل�سها. 

احلوكمة  هيئة  قانون  تفعيل  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  ولبد 

مل  اإذ  اليوم  حتى  يتم  مل  الف�ساد  ومكافحة  الر�سيدة 

ال�سعب، خالل عهدته احلالية،  نواب  يتو�سل جمل�س 

اإىل انتخاب اأع�ساء جمل�سها. وهو ما �سيجعل من هيئة 

توافق  ح�سول  حني  اإىل  قائمة  هيئة  الف�ساد  مكافحة 

ب�ساأن املر�سحني لع�سوية جمل�سها.

القضائية  الهيئات 
يعترب الق�ساء من اأهم الآليات الكفيلة مبكافحة الف�ساد 

وركنا من اأركان نظام النزاهة الوطني. اإذ اأنه الفي�سل يف 

البت يف �سبهات الف�ساد املحالة عليه وت�سليط العقوبات 

امل�سوؤول الأول  وبالتايل هو  الفا�سدين  امل�ستوجبة على 

الفا�سد.  مبكافحة  املتعلق  القانوين  النظام  تفعيل  عن 

ق�ساء  اإحداث  جهة،  من  مت،  الأ�سا�س،  هذا  وعلى 

متخ�س�س يف جمال مكافحة الف�ساد، ومن جهة اأخرى، 

تعميق دور دائرة املحا�سبات.

أ. دور القضاء المالي

 117 الف�سل  مبوجب  املحا�سبات  حمكمة  اإحداث  مت 

دائرة  حمل  لتحل   ،2014 ل�سنة  تون�س  د�ستور  من 

كانت  والتي   2014 لد�ستور  ال�سابقة   
3
املحا�سبات

بالرغم من عديد النقائ�س  ا�سطلعت بدور رقابي مهم 

الد�ستور  اأحكام  ولتفعيل   .  
4
اخت�سا�سها �سابت  التي 

 41 عدد  اأ�سا�سي  قانـون  على  امل�سادقة  متت  التون�سي 

املتعلق   2019 اأفريل   30 يف  موؤرخ   2019 ل�سنة 

انتقالية  اأحكام  على  ن�ّس  والذي  املحا�سبات  مبحكمة 

تق�سي عمليا باأن تدخل اأحكام هذا القانون حّيز النفاذ 

مع بداية �سهر جانفي من �سنة 2020. 

وقد اأ�سند القانون عديد ال�سالحيات الرقابية والق�سائية 

خا�سة  الف�ساد  مكافحة  جمال  يف  املحا�سبات  ملحكمة 

اإزاء الدولة واملوؤ�س�سات العمومية التي تكون ميزانياتها 

املحلية  واجلماعات  الدولة  مبيزانية  ترتيبّيا  ملحقة 

اإدارية  �سبغة  تكت�سي  ل  التي  العمومية  واملوؤ�س�سات 

واملن�ساآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت ت�سميتها 

املن�ساآت  اأو  املحلية  اجلماعات  اأو  الدولة  ت�ساهم  والتي 

مبا�سرة  غي  اأو  مبا�سرة  ب�سفة  مالها  راأ�س  يف  العمومية 

الهيئات  من  وغيها  امل�ستقلة  الد�ستورية  والهيئات 

 .
5
العمومية امل�ستقلة والهيئات التعديلية

املحا�سبات  دائرة  تقارير  اأن  اإىل  الإ�سارة  من  بد  ول 

تتعلق  التي  امل�ساكل  عديد  على  اليد  و�سعت  قد 

اأثار  الذي   31 عدد  الدائرة  تقرير  ذلك  مثال  بالف�ساد 

عديد م�ساكل الت�سرف يف املال العام �سلب الهياكل 

العمومية وهو ما دفع اللجنة اخلا�سة املتعلقة بالإ�سالح 

ومراقبة  الف�ساد  ومكافحة  الر�سيدة  واحلوكمة  الإداري 

الت�سرف يف املال العام اإىل طلب ال�ستماع اإىل احلكومة 

وتوجيه عديد الأ�سئلة لها بخ�سو�س امل�ساكل املطروحة 

يف التقرير )جل�سة 24 جوان 2019(.

ب. القضاء المتخصص: 
االقتصادي  القضائي  القطب 

والمالي 
من  واملايل  القت�سادي  الق�سائي  القطب  اإحداث  مت 

خالل القانون عدد قانون اأ�سا�سي عدد 77 موؤرخ يف 6 

القت�سادي  الق�سائي  بالقطب  يتعّلق   2016 دي�سمرب 

واملايل الذي ن�ّس الف�سل الأول منه على اأن "يحدث 

ق�سائي  قطب  بتون�س  ال�ستئناف  حمكمة  لدى 

والتحقيق  والتتبع  بالبحث  يخت�س  ومايل  اقت�سادي 

 ... املت�سعبة  واملالية  القت�سادية  اجلرائم  يف  واحلكم 

البتدائي  بالطورين  وذلك  بها  املرتبطة  اجلرائم  ويف 

املرتكبة يف جمالت  اجلرائم  والنظر يف  وال�ستئنايف" 

املال العام واخلا�س املو�سوع حتت يد املوظف العمومي 

وال�سرف  واجلباية  والديوانة  الوظيفة  مبقت�سى  �سبهه  اأو 

ومتويل  املالية  واملوؤ�س�سات  والبنوك  املالية  وال�سوق 

التجارية  والأن�سطة  والنتخابات  واجلمعيات  الأحزاب 

والقت�سادية. 

كيف قارب المشّرع اإلطار المؤسساتي لمكافحة 
الفساد؟

مكافحة الفساد في تشريعات ما بعد 2011
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وجتدر الإ�سارة اإىل اأن م�سار تركيز هذا القطب يف البداية 

بهدف  كانت  اأنها  اإذ  والنفعالية  بالت�سرع  ات�سم  قد 

حتقيق نتائج على امل�ستوى ال�سيا�سي يف جمال مكافحة 

 . وقد جاء هذا القانون كذلك ت�سوية للو�سعية 
6
الف�ساد

ملكافحة  الق�سائي  القطب  يعي�سها  كان  التي  احلرجة 

مّما  به  قانوين خا�س  نظام  اإىل  ي�ستند  الذي مل  الف�ساد 

 .
7
اأدى يف عديد املرات اإىل تعطيل اأعماله

القطب  �سالحيات  على  القانون  هذا  ن�س  وقد 

ن�س  اإذ  تركيبته.  وكذلك  عمله  وطريقة  املتخ�س�س 

ممثلني  من   )...( "يتكّون  اأنه  القانون  ـمن   5 الف�سل 

التهام  بدوائر  وق�ساة  حتقيق  وق�ساة  العمومية  للنيابة 

الطورين  يف  واجلنائية  اجلناحية  بالدوائر  وق�ساة 

العديل  الق�ساء  يعينهم جمل�س  وال�ستئنايف  البتدائي 

الق�سايا  ويتم اختيارهم ح�سب تكوينهم وخرباتهم يف 

اإىل  بالإ�سافة  واملالية"  القت�سادية  باجلرائم  املتعّلقة 

املهني   
ّ
ال�سر على  باملحافظة  ملزمني  فنيني  م�ساعدين 

اأكرث  ل�سمان  وم�ساحلهم  مبكا�سبهم  الت�سريح  وكذلك 

قدر ممكن من احلياد وال�ستقاللية )الف�سل 10(. 

يف  للقطب  امل�سند  الق�سائي  التخ�س�س  هذا  وميّكن 

اإمكانية تكوين ق�ساة خمت�سني يف املجال القت�سادي 

واملايل على دراية كبية باملعايي الدولية واآليات مكافحة 

الف�ساد. كما اأن من �ساأن الطاقم الفني للقطب الق�سائي 

وتطوير  الق�ساة  انفتاح  مزيد  و�سمان  اخلربة  هذه  تعزيز 

ولالتفاقيات  للقوانني  اأمثل  تطبيق  اأجل  من  خرباتهم 

اأي�سا  الدولية املتعلقة مبكافحة الف�ساد وهو ما من �ساأنه 

اإ�سفاء النجاعة والفاعلية على منظومة مكافحة الف�ساد 

باأكملها.

تقارير دائرة 
المحاسبات قد 

وضعت اليد على 
عديد المشاكل 

التي تتعلق بالفساد 
مثال ذلك تقرير 

الدائرة عدد 31 الذي 
أثار عديد مشاكل 
التصرف في المال 

العام صلب الهياكل 
العمومية

احلوكمة  هيئة  اإحالة  اإمكانية  على  القانون  ين�س  ومل 

الر�سيدة ومكافحة الف�ساد امللفات التي تقوم بالتحقيق 

فيها مبا�سرة على اأنظار القطب الق�سائي، واإمنا يتم ذلك 

من خالل النيابة العمومية وهو ما يعطي �سلطة مو�سعة 

للنيابة العمومية يف تقدير اجلرائم القت�سادية وتكييفها 

ما  وهو  عدمه  من  القطب  اأنظار  على  عر�سها  وبالتايل 

القانون ولكن  مناق�سة م�سروع  اإليه عند  النظر  مت لفت 

  ،
8
احلكومة رف�ست خالف ذلك .وعلى هذا الأ�سا�س

التنفيذية واحلكومة خ�سو�سا كبيا  ال�سلطة  يبقى دور 

�سواء من خالل دور  الف�ساد وذلك  يف معاجلة ملفات 

العدل  وزارة  مع  عالقتها  تبقى  التي  العمومية  النيابة 

ملتب�سة وكذلك من خالل الهيئات الرقابية احلكومية. 

الحكومية الرقابية  الهيئات 
تعرف الرقابة الإدارية بكونها الرقابة التي جتريها ال�سلطة 

مراقبني  بوا�سطة  وهياكلها  م�ساحلها  على  التنفيذية 

يتبعونها ويخ�سعون ل�سلطتها. وتتم هذه الرقابة يف تون�س 

والتداخل  بتعددها  تعرف  هيئات  خالل  من  خا�سة 

الهيئات  هذه  اإر�ساء  كان  واإن  بينها.  فيما  والت�سابه 

اإل   ،2011 قبل  ما  فرتة  اإىل  منها  كبي  يرجع يف جزء 

اأن العديد منها قد مت تعديل نظامها الأ�سا�سي بعد �سنة 

فئتني:  �سمن  الهيئات  هذه  ت�سنيف  وميكن   .2011
الأوىل  الفئة  خ�سو�سية.  وهيئات  عامة  رقابة  هيئات 

لهياكل  اخلارجية  املراقبة  بوظيفة  ت�سطلع  هيئات  ت�سّم 

عامة  هيئات  فت�سم  الثانية  الفئة  اأما  العمومي.  القطاع 

دون  معني  جمال  يف  متخ�س�س  رقابتها  جمال  لكن 

غيه على عك�س الهيئات العامة التي تن�سحب رقابتها 

على عديد املجالت ب�سفة اأفقية اأي يف كامل مراحل 

اأي  قبلية  ب�سفة  اإما  الهيئات  هذه  وتتدخل  الت�سرف. 

�سابقة لأعمال الت�سرف اأو لحقة لها اأو اأفقية.

القانونية  الأنظمة  عديد  تغيي  مت   2011 �سنة  ومنذ 

قبل.  من  موجودة  كانت  التي  الهيئات  بهذه  املتعلقة 

اليوم  اإىل  يتم  واإن مل  اإحداث هيئات جديدة.  كما مت 

العامة  الرقابة  القانونية لكّل من هيئة  مراجعة الأنظمة 

وال�سوؤون  الدولة  العامة لأمالك  الرقابة  وهيئة   
9
للمالية

الإدارية  للمراقبة  العامة  الهيئة  وكذلك   
10

العقارية

املتعلق  القانوين  النظام  فاإنه قد متت مراجعة   ،
11
واملالية

يعود  التي  العمومية  للم�سالح  العامة  الرقابة  بهيئة 

مبوجب  مت  فقد   .
12

ال�ستقالل فرتات  اأول  اإىل  اإن�ساوؤها 

اأوت   12 املوؤرخ يف   2013 ل�سنة   3232 الأمر عدد 

2013 املتعلق بتنظيم وم�سمولت هيئة الرقابة العامة 
الأ�سا�سي لأعوانها.  النظام  تعديل  العمومية  للم�سالح 

العليا  الرقابة  اإجراء  يف  اأ�سا�سا  الهيئة  هذه  وتهتم 

واملوؤ�س�سات  املحلية  واجلماعات  الدولة  م�سالح  على 

التي  والذوات  املنظمات  وكل  العمومية  واملن�ساآت 

مبا�سرة.  غي  اأو  مبا�سرة  ب�سفة  عمومي  بتمويل  تتمتع 

ماأموريات  وفق  الرقابية  اأعمالها  الهيئة  هذه  ومتار�س 

ت�سدر عن رئي�س احلكومة اأو كذلك يف وقت �سابق عن 

 .
13

وزير الوظيفة العمومية

بالهيئات اخل�سو�سية فقد مت، منذ �سنة  اأما فيما يتعلق 
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2011، مراجعة النظام القانوين لهيئة مراقبي الدولة
 22 املوؤرخ يف   5093 عدد  الأمر  وذلك من خالل 

برئا�سة  الدولة  مراقبي  بهيئة  املتعلق   2013 نوفمرب 

باأع�سائها  اخلا�س  الأ�سا�سي  النظام  وب�سبط  احلكومة 

التحاليل  للجنة  القانوين  النظام  مراجعة  وكذلك 

 26 عدد  الأ�سا�سي  القانون  مبوجب  وذلك   
15

املالية

الإرهاب  مبكافحة  املتعلق   2015 اأوت   7 يف  املوؤرخ 

اأي�سا  مّت  كما   .)118 )الف�سل  الأموال  غ�سل  ومنع 

يف  اأول،  تتمثل،  جديدة  رقابية  هياكل  ا�ستحداث 

الهيئة العامة ملراقبي امل�ساريف العمومية وذلك مبوجب 

الأمر عدد 1683 املوؤرخ يف 22 اأوت 2012 املتعلق 

مراقبة  �سلك  باأعوان  اخلا�س  الأ�سا�سي  النظام  ب�سبط 

توؤ�س�س  وهي  احلكومة،  برئا�سة  العمومية  امل�ساريف 

لرقابة تتعلق مبو�سوع النفقات العمومية و�سحة حتميلها 

ومقاديرها وغيها من املهام التي تتعلق بالتثبت منها يف 

عالقة بالعتماد املتوفرة بامليزانية. كما مت، ثانيا، اإحداث 

جلان مراقبة ال�سفقات العمومية من خالل الأمر عدد 

بتنظيم  املتعلق   2014 مار�س   13 يف  املوؤرخ   1039
ال�سفقات العمومية وتهدف اأ�سا�سا اإىل اإر�ساء رقابة على 

ال�سفقات العمومية. 

يف  ح�سل  الذي  التطور  لتواكب  جاءت  اللجان  هذه 

جمال تاأمني م�سار اإبرام ال�سفقات العمومية والذي مت 

ل�سنة   1039 عدد  الأمر  خالل  من  ومواكبته  تاأطيه 

2014 اأو كذلك الأمر عدد 498 املوؤرخ يف 8 اأفريل 
2016 املتعلق ب�سبط �سروط واإجراءات الإق�ساء من 
خالل  من  خا�سة  العمومية  ال�سفقات  يف  امل�ساركة 

العمومية  لل�سفقات  املنظم   1039 عدد  الأمر  اإ�سارة 

ال�سفقات  مراقبة  "هياكل  اإحداث  �سرورة  اإىل 

اأ�سا�سا  تتمثل  الهياكل  2(. هذه  )الف�سل  العمومية" 

يف الهيئة العليا للطلب العمومي املحدثة مبقت�سى الأمر 

املتعلق   2013 نوفمرب   22 يف  املوؤرخ   5096 عدد 

النظام  العمومي و�سبط  للطلب  العليا  الهيئة  باإحداث 

ومراجعي  مراقبي  �سلك  باأعوان  اخلا�س  الأ�سا�سي 

هيئتني  اإىل  بدورها  تنق�سم  والتي  العمومي  الطلب 

ح�سب الف�سل 148 من هذا الأمر. 

ول �سك باأن وجود هذه الهيئات ي�سكل يف حّد ذاته 

مكافحة  يف  الدولية  املعايي  منها  جزء  يف  تتبع  خطوة 

م�سوبة  تزال  ل  وتركيبتها  عملها  طريقة  اأن  اإل  الف�ساد 

بعديد النقائ�س مت�ّس من جناعتها الفعلية اأهمها:

- كرثة هذه الهياكل وتعددها وتداخل مهامها مّما يوؤثر 

�سلبا على جناعة تدّخلها، 

�سبط  م�ستوى  على  العامة  الرقابة  هياكل  تقييد   -

�سلطة  طرف  من  اإليها،  املوكلة  الرقابية  املهام  وتنفيذ 

الإ�سراف، لكونها خا�سعة لل�سلطة التنفيذية،

العامة  الرقابة  لهياكل  الرقابية  التقارير  امتالك  - عدم 

للحجّية لدى الق�ساء،

هو  ما  خالف  على  العام  للراأي  التقارير  ن�سر  عدم   -

  .
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معمول به يف العديد من الدول الأخرى

كما ل بد من الإ�سارة اأي�سا اإىل اأن الهيئات احلكومية 

الهياكل  على  فقط  تقت�سر  ل  الف�ساد  مبكافحة  املعنية 

الرقابية اإذ مت مبوجب الأمر احلكومي عدد 1158 ل�سنة 

الهياكل  مبختلف  للحوكمة  خاليا  اإحداث   2016
واملوؤ�س�سات العمومية وهي خاليا تهدف اإىل التوقي من 

الف�ساد وال�ستباق يف الت�سدي له. كما مت مبقت�سى اأمر 

حكومي عدد 1072 موؤرخ يف 12 اأوت 2016 يتعلق 

بتنقيح الأمر عدد 147 املوؤرخ يف 18 جانفي 1993 

املتعلق باإحداث فريق "املواطن الرقيب" والذي مّكن 

من تو�سيع �سالحيات هذا الفريق الرقابي. 

تبقى  �سالحياتها  وتداخل  تعددها  مع  الهياكل  هذه 

لنوامي�س  بال�سرورة  تخ�سع  لالإدارة  تابعة  هياكل 

منها  جزء  يف  تريد  ل  التي  العميقة  الإدارة  وجتاذبات 

بالتايل  جناعتها  وتبقى  القائمة  العالقات  طبيعة  تغيي 

رهينة تغي تلك العالقات. 

يبقى  تون�س  الف�ساد يف  فاإن ملف مكافحة  اخلتام،  ويف 

ب�سدة  فيها  يتداخل  التي  ال�سائكة  امللفات  بني  من 

القانوين  النظام  تعزيز  مت  فلئن  بال�سيا�سي.  القانوين 

جملة  �سن  خالل  من  وذلك  الف�ساد  مكافحة  بهدف 

من القوانني التي توؤ�س�س لآليات جديدة ومن خالل 

اإر�ساء هيئات تخت�س مبكافحة الف�ساد، فاإن التعامل مع 

هذا امللف بقي تعامال يغلب عليه التوظيف ال�سيا�سي 

ويجعل منه بابا للمزايدة. 

ملزيد املعلومات حول تطور هيئات مكافحة الف�ساد يف تون�س، �سرف الدين . 1
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php?id=1195
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يقع اإحداثه وتنظيمه بقوانني خا�سة تتعلق باإحداث املحاكم.

جمل�س نواب ال�سعب، تقرير جلنة الت�سريع العام حول م�سروع قانون اأ�سا�سي . 8
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شــرف الدين يعقوبي
__

بكونها  وظيفيا  للرقابة  العامة  الهيئات  تعريف  ميكن 

اأ�سكال  على  البعدية  الرقابة  تتوىل  التي  "الهياكل 
الت�سرف يف املال العام طلبا لتح�سني طرقه و�سعيا لك�سف 

الإخاللت". كما ميكن تعريف ذات الهيئات هيكليا 

رقابية  هيئات  الداخلية  الرقابة  خالف  وعلى  بكونها 

خارجية على املوؤ�س�سات والإدارات. وقد تطورت هيئات 

الرقابة العامة وظيفيا وعدديا يف تون�س يف �سياقني متمايزين 

اأولهما قبل الثورة وثانيهما بعدها.

امل�ستقلة جتاذب  الرقابة  هيئات  فكرة  الثورة، حكم  قبل 

ا�ستئنا�سا  الهيئات  تلك  اأر�سى  توجه حتديثي  بني  ظاهر 

بالتجارب الإدارية املقارنة املتطورة وتوجه حكم البالد. 

حلكم  خا�سعة  املوؤ�س�سات  كل  تكون  اأن  يفر�س  وكان 

الفرد وتنفذ التعليمات التي ت�سلها من ال�سلطة ال�سيا�سية.

الوظيفي  وت�سّورها  الهيئات  تلك  كانت  الثورة،  بعد 

وقد  املرحلة.  مّيز  جديد  ب�سراع  حمكومة  والهيكلي 

ح�سل التجاذب بني رغبة القوى ال�سيا�سية ال�ساعدة يف 

اإر�ساء موؤ�س�سات جديدة دون النظر يف القدمي، وا�ستمرار 

الهيئات القدمية يف عملها وبحثها عن تطوير جمالته يف 

حماولة للتكيف والنهو�س.

ويبدو يف هذا الإطار طرح ال�سوؤال حول التطور احلا�سل 

مهّما ملا قد يقدمه من ت�سخي�س لأ�سباب الف�سل احلا�سل 

يف تطوير قدرة موؤ�س�سات الدولة على تطوير مناعتها الذاتية 

�سد الف�ساد رغم تعدد احلاملني �سلبها للواء حماربته.

1  . البناء القديم: أسس صلبة 
وجهد موؤود

اإىل ت�سكل ثالث  التون�سي  انتهى تطور اجلهاز الإداري 

هيئات رقابية م�ستقلة ارتبط اإن�ساء كل واحدة منها بوزارة 

من الوزارات التي لها اخت�سا�س وظيفي ميتد اأفقيا ليم�ّس 

اإدارات وموؤ�س�سات تتبع هيكليا وزارات اأخرى:

والتي  للمالية  العامة  الرقابة  هيئة  املالية  وزارة  -اأن�ساأت 

كان الهدف من اإن�سائها متابعة تنفيذ تطبيق موازنة الدولة 

والت�سرف يف املال العام، 

الأوىل  الوزارة   1982 �سنة  وحتديدا  لحقا  -اأن�ساأت 

 - هيئة الرقابة 
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-والتي باتت حاليا ت�سمى رئا�سة احلكومة 

تعطيها  التي  ذراعها  لتكون  العمومية  للم�سالح  العامة 

مبا  والإدارات  الوزارات  كل  عمل  عن  واقعية  معطيات 

ميكنها من �سبط  ال�سيا�سات العامة وتقييم تنفيذها.

-اأن�سات يف مرحلة اأخية وزارة اأمالك الدولة وال�سوؤون 

العقارية وحتديدا �سنة 1991 هيئة الرقابة العامة لأمالك 

الدولة وال�سوؤون العقارية لتمكنها من مراقبة الت�سرف يف 

اأمالك الدولة. 

يتبني  منطلقها وكما  الرقابية يف  الهياكل  تعددية  كانت 

تن�سجم مع  اإدارية و�سيا�سية ل  نتيجة ملمار�سة  مما �سلف 

مفهوم الفريق احلكومي املتكامل واملتجان�س. وقد اأدى 

هذا اخليار اإىل اأن اإ�سطلعت هيئات متعددة مبهام رقابية 

من  التقنيات  ذات  وت�ستعمل  الأهداف  ذات  تكر�س 

دون اأن يكون هناك تن�سيق بينها ي�سمن حوكمة ن�ساطها. 

وقد فر�ست هذه التعددية يف مرحلة متقدمة زمنيا على 

رئا�سة اجلمهورية اأن ت�ستحدث الهيئة العليا للرقابة بهدف 

تنفيذ  ومتابعة  الهيئات  خمتلف  عمل  برامج  تن�سيق 

تو�سياتها.

ت�ستتها  عن  بعيدا  للرقابة  العامة  الهيئات  ا�سرتكت 

وتداخل اأعمالها، يف كونها من�سات راكمت جتارب هامة 

يف الرقابة البعدية، كان �سالحها فيها املراقبون العموميون 

نظري  تكوين  ب�سالبة  اإدارية  كاإطارات  متيزوا  والذين 

ت�سمنه �سروط انتدابهم وبخربة ميدانية هامة خولتهم اإجناز 

العامة  مهام رقابية معمقة من دون تعويق �سي امل�سالح 

التي تخ�سع لذلك. نّزل املراقبون العموميون يف �سياق 

من  لتكون  الدولية  الرقابة  معايي  املرتاكمة  اخلربة  هذه 

�سوابط عملهم م�ستعينني يف ذلك بذات اجلهد الذي 

بذله ق�ساة دائرة املحا�سبات الذين كانوا ميار�سون معهم 

ذات املهام الرقابية.

تعددية الهياكل 
الرقابية في منطلقها 

وكما يتبين مما 
سلف نتيجة 

لممارسة إدارية 
وسياسية ال تنسجم 

مع مفهوم الفريق 
الحكومي المتكامل 

والمتجانس
يف املقابل، اأعاق تطور جتربتهم وحتقيق ما هو مفرت�س من 

نتيجة لعملهم:

هيئاتهم  بالنظر  لهم  ترجع  الذين  الوزراء  -اخت�سا�س 

بتعيني روؤ�ساء الهيئات وحتديد برامج عملها ال�سنوية،

مبا  الإ�سراف،  بوزارات  اإدارية  الهيئات م�سالح  اعتبار   -

يعني عدم متتعها مبيزانية خ�سو�سية، مبا يحول غالبا دون 

توفر ما يكفي من اعتمادات لتنفيذ مهامها،

اأنها  بدعوى  يحررونها  التي  الرقابية  التقارير  ن�سر  -منع 

وثائق اإدارية داخلية تعدها الوزارة لتح�سن �سروط اتخاذ 

امل�سوؤول ال�سيا�سي للقرار، 

لتنفيذ  الرقابية   الهيئة  من  مبا�سرة  متابعة  كل  -منع 

تو�سياتها،

-عدم تخويل الهيئات الرقابية، حتى يف احلالت التي 

مبا�سرة  �سكاية  تقدمي  ذلك،  القانوين  الن�س  لها  يجيز 

فيما مت اكت�سافه من جتاوزات ميكن اأن ت�سكل خمالفات 

جزائية من دون موافقة م�سبقة من الوزير امل�سرف. واأدى 

الرقابة  اأعمال  كانت  لأن  ال�سالحيات  التقييد يف  هذا 

والت�سفيات  ال�سيا�سية  التحالفات  �سناعة  يف  ت�ستعمل 

للخ�سوم. فكان يتم التغا�سي عما يك�سف من ف�ساد ملن 

كان يتمتع بحماية ال�سلطة ال�سيا�سية، فيما كان ي�ستثار 

ال�سلطة  تلك  ت�سحب  من  حق  يف  فقط  الف�ساد  ملف 

حمايتها عنهم.

اأنظمة داخلية ملتابعة التو�سيات. فال  -عدم ا�ستحداث 

يتوىّل الهيكل الذي اأجنز التقرير متابعة التو�سيات الواردة 

فيه مبا�سرة مع اجلهة املراقبة. كما ل ترفع الأجهزة الرقابية 

تقاريرها اإىل ال�سلطة الت�سريعية اإل نادرا وبناء على طلب 

من جلنة من جلان هذه الأخية. اأما الهيئة العليا الرقابية 

لرئا�سة اجلمهورية فتوّليها متابعة  التابعة  الإدارية واملالية 

التو�سيات ي�سكو بطء يف ن�سقه ل�سعف مواردها الب�سرية. 

كما اأن متابعتها لتو�سياتها تبقى م�ستندية ولي�س متابعة 

ميدانية، مبا يحول دون التاأكد ب�سفة جازمة من اإجناز هذه 

التو�سيات من عدمه.

اجتاه  الواقع يف  تغيي هذا  العامة  الرقابة  هيئات  حاولت 

. وكان من ثمار هذا اأن �سدر 
2
ي�سمن لها اأكرث ا�ستقاللية

الأمر عدد 3232 ل�سنة 2013، الذي اأعاد تنظيم هيئة 

الرقابة العامة للم�سالح العمومية وت�سمن يف الف�سل 15 

منه تن�سي�سا �سريحا على اأن "املراقبني يوؤدون مهامهم 

ووفقا  وال�ستقاللية  والنزاهة  واحلياد  امل�سوؤولية  اإطار  يف 

ملدونة �سلوك وباعتماد دليل عام للرقابة والتقييم". كما 

ت�سمن الأمر تن�سي�سا �سريحا على امكانية ن�سر التقارير 

رئي�س احلكومة  قرار عن  .كما �سدرت مبوجب 
3
الرقابية

بتاريخ 31-10-2013 مدونة �سلوك املراقب العمومي 

املراقب  الثالث منها ل�ستقاللية  الباب  والتي خ�س�س 

وورد فيها "ميار�س مهامه ب�سفة م�ستقلة، دون اأي �سغط 

اأو تاأثي اأو تدّخل مبا�سر اأو غي مبا�سر اأو كّل ما من �ساأنه 

اأن يوؤّثر يف نزاهته ومو�سوعية اأعماله". كما اأنها اعتربت 

وهذا تطور مفهومي اأن احلفاظ على ال�ستقاللية واجب 

مهني يحمل على املراقب.

كان يتم التغاضي 
عما يكشف من فساد 

لمن كان يتمتع 
بحماية السلطة 

السياسية، فيما كان 
يستثار ملف الفساد 

فقط في حق من 
تسحب تلك السلطة 

حمايتها عنهم
الأمر   2019-03-21 بتاريخ  �سدر  نف�سه،  الجتاه  يف 

عدد 357 الذي ينظم عمل وزارة اأمالك الدولة ومنها 

هيئة الرقابة بوزارة اأمالك الدولة وال�سوؤون العقارية والذي 

اأّكد على معايي ال�ستقاللية يف العمل الرقابي. 

وكان ميكن لذات الإ�سالحات اأن تطور من هيكلة اأجهزة 

الرقابة العامة لو متت �سياغة ت�سور جديد لهيكلتها. ويذكر 

الوزير  عر�س   2016 �سنة  وخالل  اأنه  الإطار  هذا  يف 

املكلف بالوظيفة العمومية على جمل�س الوزراء م�سروع 

اأمر اقرتح اإعادة ت�سكيل خارطة الرقابة لكن املجل�س مل 

ي�سادق عليه خلالف حول ن�سه. 

وتبدو الإ�سالحات التي متت حمدودة لكونها مل تطرح 

ال�سوؤال حول �سمانات ا�ستقاللية الهيئات الرقابية  ومل 

هذا  يعود  و  عملها.  تطور  اأعاق  ما  لتجاوز  بالتايل  تنفذ 

ال�ستنباط  جهد  لكون  منه  كبي  جانب  يف  الإغفال 

والبحث عن النجاعة ا�ستغرقته الهيئات واللجان اجلديدة 

التي كانت اأكرث حظوة.

2 .  المؤسسات الجديدة: بناءات 
منسية عمل  وتقنية  جميلة 

كانت فكرتا مكافحة الف�ساد وحوكمة الت�سرف يف املال 

العام من امل�ساغل التي اهتمت بها ال�سلطة ال�سيا�سية بعد 

الثورة. وقد �ساغت لأجل حتقيقها ثالثة ت�سورات متتالية 

زمنيا وكانت دوما الالحقة منها ت�ستفيد من جتربة ال�سابقة، 

وهي جلنة تق�سي احلقائق حول الر�سوة والف�ساد واللجنة 

الوطنية ملكافحة الف�ساد والهيئة الد�ستورية ملكافحة الف�ساد 

واحلوكمة الر�سيدة.

اللجنة الوطنّية لتقصي الحقائق حول   . أ 
الرشوة و الفساد

مت ا�ستحداث هذه اللجنة بعد اأيام قليلة من الثورة مبوجب 

املر�سوم عدد 07 ل�سنة 2011 والذي حدد كمهام لها 

"الك�سف عن احلقائق عن حالت الف�ساد والر�سوة التي 
قام بها اأو ا�ستفاد منها اأي �سخ�س عمومي اأو خا�س اأو 

اأو  اأو الإدارة  الدولة  اأ�سخا�س بفعل موقعه يف  جمموعة 

بفعل قرابته اأو م�ساهرته اأو اأي عالقة اأخرى مهما كانت 

الدولة  يف  م�سوؤولني  جمموعة  اأو  م�سوؤول  مع  طبيعتها 

خا�سة خالل الفرتة املمتدة من 7 نوفمرب 1987 اإىل 

الأ�سا�سية  التوجهات  و"النظر يف   "2011 14 جانفي 
للت�سدي  امل�ستقبلية  الت�سورات  وو�سع  اللجنة  لعمل 

طابعها  ورغم  مهامها  وبحكم  والف�ساد".  الر�سوة  ملظاهر 

املوؤقت، �سكلت هذه اللجنة اأول جلنة م�ستقلة تتوّلد عن 

خارج  من  عامة  رقابية  مبهام  وتكلف  التنفيذية  ال�سلطة 

لرئي�س  امل�سرع  اأ�سند  وقد  املخت�سة.  الرقابية  الهيئات 

وع�سرة  اأهدافها  حتقيق  على  ال�سهر  مهمة  اللجنة  هذه 

اأ�سخا�س من الكفاءات املتخ�س�سة �سي�سكلون جمل�سها 

نهاية  يف  والتحقيق".  "التق�سي  مهمته  الذي  الفني 

اأعمال  فعليا يف كل  اأنها عولت  تبني  اللجنة  جتربة هذه 

التحقيق والتق�سي التي اأجرتها على  الهيئات الرقابية. 

وكان هنا اأن اأر�ست اللجنة  عالقة غي معلنة بينها وبني 

التجربة،  الهيئات. يف م�سعى لال�ستفادة من هذه  تلك 

حتقيق 
 4

حاول املر�سوم الإطاري عدد 120 ل�سنة 2011 

عالقة موؤ�س�ساتية بني الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد التي 

ا�ستحدثها والهيئات الرقابية.

العامة:  الرقابة  هيئات 
األداء حول  وسؤال  التعدد  في  قراءة 

المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد
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ب . الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: 
ت�سنف الهيئة يف خانة املوؤ�س�سات املوؤقتة اأي موؤ�س�سات 

املرحلة النتقالية. لكنها تعترب فعليا اأول هيئة قارة م�ستقلة 

حاول  بالرقابة.  مبا�سرة  عالقة  على  �سالحيات  متار�س 

امل�سرع �سمان ح�سور املراقبني العموميني يف تركيبة الهيئة 

"�سبعة  الثالثني  اأع�سائها  بني  من  يكون  اأن  فر�س  باأن 

اأع�ساء على الأقل من �سامي املوظفني وممثلني عن هياكل 

الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم". كان اأن حاول هنا 

بناء  العموميني يف  املراقبني  امل�سرع ال�ستفادة من خربة 

هيئته دون اأن ي�سعى لال�ستفادة من الهيئات الرقابية ذاتها.

انتهى هذا امل�سار للف�سل لكونه مل يكن لأع�ساء الهيئة 

دور حقيقي  على اختالف خلفياتهم طوال فرتة عملها 

يف تطوير اأدائها لغياب اأغلبهم عن جل�ساتها اأو/و ل�سيطرة 

رئي�سها على هياكل عملها بحكم تفرغه املهني اأول وبالنظر 

لكون القانون ي�سند اإليه �سالحيات هامة يف هذا الإطار. 

فعليا، انتهت ذات التجربة لف�سل الهيئة يف تركيز فريق 

الرقابية.  الهيئات  فرق  كفاءة  ذات  على  وتق�سٍّ  حتقيق 

فكان عملها مكتبيا بالأ�سا�س. 

ويذكر يف هذا الإطار اأن الهيئة ت�سّغل 147 موظفا اأغلب 

اأغلبهم  انتداب  مّت  وقد  حمددة.  ملدة  متعاقدون  هوؤلء 

يطرح  مبا  مناظرات  اإىل  اللجوء  دون  من  مبا�سرة  بطريقة 

ق�سايا  يف  حتقيقات  مبا�سرة  على  قدرتهم  حول  ال�سوؤال 

ف�ساد معقدة مت�سعبة. 

واأيا كان تقييم اأداء الهيئة، يالحظ اأنها كما اللجنة التي 

اأن  دون  الرقابية  الهيئات  تقارير  من  ا�ستفادت  �سبقتها 

تتوا�سل معها هيكليا ودون اأن تك�سف للراأي العام هذه 

العالقة اخلفية.

انتهى هذا المسار 
للفشل لكونه لم يكن 

ألعضاء الهيئة على 
اختالف خلفياتهم 

طوال فترة عملها دور 
حقيقي في تطوير 

أدائها لغياب أغلبهم 
عن جلساتها أو/و 

لسيطرة رئيسها على 
هياكل عمله

ت . الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة 
ومكافحة الفساد 5 : 

كر�س الت�سور الهيكلي لهيئة احلوكمة ومكافحة الف�ساد 

كما متت �سياغته يف الد�ستور فكرة اأن تكون تلك الهيئة 

يف توا�سل هيكلي مع الهيئات الرقابية. ونزّل هذا التوجه 

لها  املحدث   2017 ل�سنة   59 عدد  الأ�سا�سي  القانون 

هيئات  وبني  بينها  وظيفي  لتوا�سل  ت�سورا  فر�س  الذي 

الرقابة. من اأهم اأ�سكال التوا�سل، ا�سرتاط اأن يكون من 

اأو املراقبة العمومية،  بني اأع�سائها من له خربة يف املالية 

واأي�سا التن�سي�س �سلب الف�سل 30 منه على "تلقيها 

م�سالح  عن  ال�سادرة  التقارير  من  ن�سخا  الهيئة(  )اأي 

ال�سنوية  والتقارير  والتدقيق  والتفقد  الرقابة  وهيئات 

واخل�سو�سية ال�سادرة عن حمكمة املحا�سبات، وذلك يف 

اأجل اأق�ساه ثالثون يوما من تاريخ تقدميها لل�سلط املعنية."

ويوؤمل هنا اأن تنجح هذه الهيئة والتي مل ترّكز بعد يف اإجناز 

عملها م�ستقبال ويف تطوير جتربة تتجاوز نقائ�س ما �سبقها 

من هيئات وجلان. 

اأن يتجاوز امل�سهد ما برز من نقائ�س يف عمل  ناأمل  كما 

هيئات الرقابة ومكافحة الف�ساد ومن اأهم اخلطوات املطلوبة 

ل�سّد هذه النقائ�س، تطوير ت�سور موؤ�س�ساتي ي�سمح باإنهاء 

ت�ستت هيئات الرقابة العامة وي�سمن لها ا�ستقاللية وظيفية 

حقيقية قد يكون الن�سر الآيل لتقاريرها بعد حجب ما مي�س 

املعطيات ال�سخ�سية به من اأول اخلطوات يف �سبيلها. ومنها 

اأي�سا تعزيز التوا�سل بني هيئة احلوكمة الر�سيدة ومكافحة 

الهيئة �سالحية  الرقابة من خالل منح  الف�ساد وهيئات 

تكليف تلك الهيئات باأعمال وماأموريات حمددة. للغاية 

نف�سها، قد يكون من ال�سروري �سياغة �سيا�سة توا�سلية 

ت�سمل كل املتداخلني يف جمال احلوكمة ومكافحة الف�ساد 

يكون الهدف منها الت�سجيع على ك�سف الف�ساد.

اأحلقت مب�سالح رئا�سة احلكومة مبوجب الأمر عدد 468 ل�سنة 2017 موؤرخ . 1

يف 10 اأفريل 2017 واملتعّلق باإحلاق هياكل برئا�سة احلكومة.

يراجع  منظومة الرقابة العاّمة يف تون�س و�سرورات الإ�سالح ، منى مكي ، . 2

 13-11-2017
   مل تبادر الهيئة لتفعيل هذه الإمكانية. وي�سجل هنا اأن هيئة الرقابة العاّمة . 3

للمالية كانت الهيئة الوحيدة التي بادرت للن�سر بن�سرها التقرير حول تدقيق 

منظومة دعم املحروقات على م�ستوى ال�سركة التون�سية للكهرباء والغاز 

وال�سركة التون�سية ل�سناعات التكرير واملوؤ�س�سة التون�سية لالأن�سطة البرتولية 

وخمتلف امل�سالح الإدارّية املتدخلة يف املنظومة والّذي اأعّده فريق م�سرتك 

من هيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العاّمة للم�سالح العمومّية. ولكنها 

مل توا�سل جهدها هذا لحقا، يراجع منى مكي املرجع ال�سابق. 

 اقرتحته جلنة تق�سي احلقائق حول الر�سوة والف�ساد . 4

   ن�س عليها الف�سل 130 من الد�ستور الذي  ورد به "ت�سهم هيئة احلوكمة . 5

الر�سيدة ومكافحة الف�ساد يف �سيا�سات احلوكمة الر�سيدة ومنع الف�ساد 

ومكافحته ومتابعة تنفيذها ون�سر ثقافتها، وتعّزز مبادئ ال�سفافية والنزاهة 

وامل�ساءلة.

تتوىل الهيئة ر�سد حالت الف�ساد يف القطاعني العام واخلا�س، والتق�سي   

فيها، والتحقق منها، واإحالتها على اجلهات املعنية.

ت�ست�سار الهيئة وجوبا يف م�ساريع القوانني املت�سلة مبجال اخت�سا�سها.  

للهيئة اأن تبدي راأيها يف الن�سو�س الرتتيبية العامة املت�سلة مبجال . 6

اخت�سا�سها.

تتكون الهيئة من اأع�ساء م�ستقلني حمايدين من ذوي الكفاءة والنزاهة، . 7

يبا�سرون مهامهم لفرتة واحدة مّدتها �سّت �سنوات، ويجّدد ثلث اأع�سائها كل 

�سنتني."

المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد
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محمد العفيف الجعيدي
__

ف الف�سل 57 من د�ستور غرة جوان 1959 دائرة 
ّ
عر

وثانيهما  هيكلي  اأولهما  معيارين  باعتماد  املحا�سبات 

الإدارية  املحكمة  مع  ُتكّون  اأنها  ن�ّس  فقد  وظيفي. 

ح�سابات  "مراجعة  تتوىل  واأنها  الدولة"  "جمل�س 
الدولة"، تلك املراجعة التي تنتهي برفع "تقرير لرئي�س 

اجلمهورية ورئي�س جمل�س الأمة" . هذا التعريف قابله 

ع ملوؤ�س�سة جمل�س الدولة وتباطوؤ 
ّ
جتاهل كامل من امل�سر

مكونه  اإر�ساء  يف  �سنوات  الثماين  ناهز  ما  ا�ستمر  منه 

الأول املتمثل يف دائرة املحا�سبات. مت تربير التاأخي يف 

التون�سيني  الخت�سا�سيني  "بقلة  الدائرة حينها  اإر�ساء 

القادرين على القيام مبثل هذه املهمة الدقيقة وبانهماك 

اأعمال  متثلت يف  اأهمية  اأكرث  اأعمال  املوجودة يف  القلة 

اإدارة املوازنة و الت�سرف فيها" . باملقابل، ظل ال�سمت 

حول جمل�س الدولة �سائدا. 

تطّور  املا�سي،  القرن  �ستينيات  منت�سف  ويف  لحقا، 

تدّخل الدولة يف الن�ساط القت�سادي يف اإطار التجربة 

القت�سادية امل�سطلح على ت�سميتها بالتعا�سد. وقد طرح 

على  الرقابة  �سبل  حول  ملّحا  �سوؤال  الدور  هذا  تزايد 

بهذا  الوعي  ثمار  من  وكان  العام.  املال  يف  الت�سرف 

القانون  تنقيح   1967-12-08 بتاريخ  مّت  اأن  املطلب 

الأ�سا�سي للميزانية، بحيث فر�س لأول مرة "اأن يكون 

تقرير  امليزانية  ختم  قانون  م�سروع  م�ساحيب  بني  من 

عر�س  اأوجب  كما   . املحا�سبات"  دائرة  عن  �سادر 

على  العموميني  واملحا�سبني  ال�سرف  اآذين  ح�سابات 

ذات الدائرة . 

ثم عاد املجل�س الت�سريعي لي�سادق بتاريخ 03-08-

1968 على القانون املتعلق بدائرة املحا�سبات ليكون 
فعليا الن�س املوؤ�س�س لت�سور الق�ساء املايل بتون�س، هذا 

مالية  ملراقبة  العليا  الهيئة  "بكونه  عرفه  الذي  الق�ساء 

العمومية"  واملوؤ�س�سات  املحلية  واجلماعات  الدولة 

مراقبة".  و�سلطة  ق�سائية  �سلطة  "ميتلك  وبكونه 

املايل  الق�ساء  مالمح  املوؤ�س�س  الن�س  هذا  ر�سم  وقد 

انح�سر  والذي  الأوىل  اجلمهورية  ظّل  يف  عمل  الذي 

املحا�سبني  ح�سابات  على  امل�سادقة  يف  الق�سائي  دوره 

العموميني، ول ميكن اأن ين�سر تقريره الرقابي من دون 

ويتلّخ�س  رئي�س اجلمهورية.  اإذن يف ذلك من  حت�سيل 

موقف امل�سرع يف هذا اخل�سو�س بالأمور الآتية:

املحا�سبات  لدائرة  الق�سائي  الخت�سا�س  ح�سر  اأنه   -

يف امل�سادقة على ح�سابات املحا�سبني العموميني. وكان 

للدائرة  الرقابي  الدور  هيمن  اأن  الختيار  هذا  اأثر  من 

على عملها كميا، مبا جعل �سبغتها الق�سائية �سبه مغيبة 

يف نظر املتابعني لن�ساطها.

-  اأنه ربط ن�سر تقاريرها الرقابية وال�سنوية باإذن رئا�سي. 

حترج  ل  منتقاة  ملخ�سات  اإل  منها  ُين�سر  مل  وفعليا، 

حميطها.  يف  النافذين  من  هم  ومن  ال�سيا�سية  ال�سلطة 

ا�سطلعت  الذي  الدور  تقييم  ي�سبح  لذلك،  تبعا 

ح�سن  قواعد  وتطوير  الف�ساد  مكافحة  يف  الدائرة  به 

الت�سرف يف املال العام غي ممكن.

لحقا، ومع الثورة، حتررت دائرة املحا�سبات من القيود 

التي كانت تكبلها. وجنح ق�ساتها باأن يغيوا واقع عملهم 

على اأر�س املمار�سة، دون توقف على ن�س ت�سريعي. 

خالل تلك الفرتة التي ي�سطلح على ت�سميتها باملرحلة 

ن�سر  الدائرة يف حت�سيل احلق يف  ق�ساة  النتقالية، جنح 

اإ�سالح  يف  تفكي  ور�س  اأداروا  كما  الرقابية.  التقارير 

رائد  ت�سّور  �سياغة  جهدهم  اأثمر  وقد  املايل.  الق�ساء 

للمحكمة املالية بالد�ستور اأعقبته �سياغة م�سروع لقانون 

من  فيها  مبا  الدائرة  جتربة  �سكلت  وقد  لها.  اأ�سا�سي 

نقائ�س، الأ�سا�س الذي ا�ستند اإليه ق�ساتها واإطاراتها يف 

بناء املحكمة التي بها كانوا يحلمون.

الحقا، ومع الثورة، 
تحررت دائرة 

المحاسبات من 
القيود التي كانت 

تكبلها. ونجح 
قضاتها بأن يغيروا 

واقع عملهم على أرض 
الممارسة

ا�ستندت �سياغة ت�سّور الق�ساء املايل يف د�ستور 

اجلمهورية الثانية على ما ورد يف تو�سية رئي�س دائرة 

املحا�سبات عند �سماعه اأمام هذه اللجنة من وجوب 

"اإ�سنادها مهمة الرقابة العليا لالأموال العمومية وتعزيز 
ال�سبغة الق�سائية لت�سبح حمكمة مالية يتم اإدراجها 

يف باب ال�سلطة الق�سائية" . وعليه، مّت اإدراج الق�ساء 

املايل يف باب ال�سلطة الق�سائية مع ت�سمني هذا الت�سور 

�سمن الف�سل 117 الوارد حتت عنوان "الق�ساء 

املايل".

و�سبط  املحا�سبات  حمكمة  الد�ستور  ا�ستحدث 

اخت�سا�ساتها ب�سكل مت�سع ودقيق، عالوة على �سمانه 

اطالع الراأي العام على عملها. ونّزل القانون الأ�سا�سي 

املحا�سبات  ملحكمة  املحدث   2019 ل�سنة   41 عدد 

�سبط  تقت�سي  التي  ت�سوراتها  ذات  وفق  القيم  هذه 

اخت�سا�سات كاملة وغي جمتزاأة للمحكمة اأول وتوفي 

�سمانات "ال�سفافية وال�ستقاللية" فيها.

1 . ضبط االختصاصات: من 
التقييد إلى الوالية الكاملة 

القانون  �سن  ومبنا�سبة  الأوىل  اجلمهورية  حقبة  خالل 

الد�ستوري عدد 37 ل�سنة 1976 ، مت تنقيح الف�سل 

تعريف  منه  فحذف  املحا�سبات،  بدائرة  املتعلق 

د�ستور  اأ�سهب  ذلك،  من  العك�س  على  اخت�سا�سها. 

اجلمهورية الثانية يف تعريف حمكمة املحا�سبات وظيفيا، 

يف  ف 
ّ
الت�سر ح�سن  "مراقبة  تتوىل  كونها  على  فن�س 

وال�سفافية،  والنجاعة  ال�سرعية  ملبادئ  وفقا  العام،  املال 

وتقّيم  العموميني،  املحا�سبني  ح�سابات  يف  والق�ساء 

وم�ساعدة  به،  املتعلقة  الأخطاء  وتزجر  الت�سرف  طرق 

ال�سلطة الت�سريعية وال�سلطة التنفيذية على رقابة تنفيذ 

قوانني املالية وغلق امليزانية." ويكون لها وفقه بالتايل 

ثالث وظائف هي:

أ - الوظيفة القضائية:  
ترتكب هذه الوظيفية من اخت�سا�سني: زجر خمالفات 

وامل�سادقة  لها،  اأ�سند  جديد  اخت�سا�س  وهو  الت�سرف 

اخت�سا�س  وهو  العموميني  املحا�سبني  ح�سابات  على 

قدمي لها مت تعزيزه.

-زجر أخطاء التصرف: اختصاص 
جديد 

القانون  مبوجب   1970 يف  التون�سي  امل�سرع  اأحدث 

اأ�سند  وقد   ، امليزانية  ميدان  الزجر يف  دائرة    21 عدد 

اأخطاء  خمالفات  مرتكبي  حماكمة  "�سالحية  لها 

وهيكليا  وظيفيا  م�ستقلة  تكون  اأن  وفر�س  الت�سرف. 

عن دائرة املحا�سبات. وقد تطورت تلك الدائرة لحقا 

املايل  الزجر  دائرة  لت�سبح   1985 �سنة  يف  وحتديدا 

النظر  تبعا لإ�سناد  التعويل عليها  اإنهاء جتربة  يتّم  قبلما 

ن�س  ب�سريح  املحا�سبات  ملحكمة  الت�سرف  اأخطاء  يف 

  2019 ل�سنة   41 عدد  القانون  وبفعل  اأول  الد�ستور  

باأخطاء  املوؤاخذين  تو�سيع  مّت  ذلك،  عن  ف�سال   . ثانيا  

منع  قيد  من  التتبع  �سلطة  حترير  خالل  من  الت�سرف، 

هذا  ويبدو   . �سابقا  مفرو�سا  كان  الذي  الوزراء  تتبع 

ن�سبة العمل  اإىل تطوير  يوؤدي  اأنه  اإيجابيا، جلهة  التوجه 

الق�سائي يف ن�ساط حمكمة املحا�سبات واإىل فر�س  قيم 

العدالة على كل من يت�سرف يف هذا املال دون متييز. 

اإ�سناد هذه ال�سالحية للق�ساة  الأهم من ذلك، هو اأن 

فعليا  تتوفر  ل  والتي  امليدانية  بخرباتهم  مربر  املاليني 

ل�سواهم من الق�ساة.

حسابات  على  -المصادقة 
شرط  العموميين:  المحاسبين 

العادلة  المحاكمة 
مبحكمة  الق�سائية  الوظيفة  هذه  اإناطة   ترافقت 

ما  وفق  العادلة،  املحاكمة  �سروط  ب�سمان  املحا�سبات 

ن�س عليه الد�ستور. 

مار�ست دائرة املحا�سبات منذ تاأ�س�ست فعليا اأي بداية 

مبراقبة  تعلق  فيما  الق�سائية  مهامها   1969 �سنة  من 

املحا�سبني العموميني. ولكن ممار�ستها لهذا الخت�سا�س 

كما احلال مبمار�سة دائرة الزجر املايل لخت�سا�س النظر 

املحاكمة  قواعد  حترتم  تكن  مل  الت�سرف  اأخطاء  يف 

كانت  املايل،  الزجر  بدائرة  تعلق  ففيما  لكونه.  العادلة 

جل�ساتها غي علنّية وقراراتها غي قابلة لال�ستئناف ول 

فاإجراءاتها  املحا�سبات  بدائرة  تعلق  وفيما  للتعقيب. 

الق�سائية مل تكن تخول املحا�سب العمومي �سمانات 

�سروط  تكري�س  مت  بالد�ستور،  وعمال  الدفاع.  حق 

املحاكمة العادلة وذلك من خالل :

كل  واعتبار  درجتني  على  التقا�سي  مبداأ  اإر�ساء   -

التي ت�سدر عن هذه املحكمة تقبل  النهائية  الأحكام 

الطعن بالتعقيب. كما مت التن�سي�س �سراحة على حق 

كل  على  الطالع  ويف  مبحام  ال�ستعانة  يف  املتقا�سي 

وثائق ملف الق�سية. ويالحظ هنا اأن امل�سرع اأوجب اأن 

يتم  الطعن بال�ستئناف والتعقيب بوا�سطة حمام. 

يلحظ ختاما يف هذا ال�سدد اأن امل�سرع اعترب "املكلف 

تنفيذ  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  الدولة"  بنزاعات  العام 

الأحكام. ولكنه مل يقر بدور هذه املوؤ�س�سة يف الدفاع 

عن الوزارات التي تكون طرفا يف النزاعات  رغم كونها 

وب�سريح ن�سها القانوين متثل الدولة اأمام املحاكم.

 

إرساء مبدأ التقاضي 
على درجتين واعتبار 

كل األحكام النهائية 
التي تصدر عن هذه 

المحكمة تقبل 
الطعن بالتعقيب

العمومية  املالية  تكبيد  اإىل  الختيار  هذا  ويوؤدي 

ويتعار�س  اقت�سادها  باإمكانها  كان  تقا�ٍس  م�ساريف 

بالتايل مع التزام حمكمة املحا�سبات بحوكمة الت�سرف 

يف املال العام. 

من دائرة المحاسبات إلى محكمة المحاسبات:
تطور اصطالحي وفعل مؤسس

المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد
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إلى  السلطة  عين  من  رقابي:  دور   - ب 
خادم المجتمع

لهم الطالع على  تناغم حتديد من يحق  الثورة،  قبل 

رئي�س  �سخ�سي  املحا�سبات يف  لدائرة  الرقابية  التقارير 

اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب مع ت�سور كان يفر�س 

الذي  الواحد  ال�سخ�س  يد  يف  القرار  �سلطة  ترتكز  اأن 

والقانون  الد�ستور  لحقا  كر�س  ويحكم.  ويراقب  يقرر 

املنظم ملحكمة املحا�سبات هذا التحول املفهومي الهام 

فكان اأن ن�س على الأمور الآتية:

ملحكمة  ال�سنوية  التقارير  وجوبا  املحكمة  تن�سر  اأن   -

وتلك  امليزانية  بختم  املتعلقة  والتقارير  املحا�سبات 

اخلا�سة "بالت�سديق على القوائم املالية ال�سنوية للدولة 

من حيث �سالمتها و�سدقها وتعبيها ب�سورة اأمينة عن 

الو�سعية املالية للدولة" . 

ير  - أن تنشر المحكمة تقار
الخاصة. الرقابية  مهماتها 

جديد  ت�سور  اإر�ساء  اإىل  الرقابية  التقارير  ن�سر  يوؤدي 

املحا�سبات، يكون هدفه خدمة  الرقابي ملحكمة  للدور 

له يف ذات  التقارير  توجه  الذي  املواطن  املواطن. هذا 

حني توجيهها لل�سلطة مبا يخوله متابعة تنفيذ تو�سياتها. 

اأن دائرة املحا�سبات جنحت قبل تكري�س  ويالحظ هنا 

هذا الإ�سالح الهام يف قيادة حملة ات�سالية لفتت انتباه 

الراأي العام لتقاريرها وجعلت منها مادة حوار جمتمعي 

و�سيا�سي اأ�سا�سية.

السياسية:  للسلطة  المساعد  دور   - ت 
االستقاللية ال تتعارض مع  وحدة الدولة 
الهاج�سني  الخت�سا�س  وحماية  ال�ستقاللية  كانت 

ملحكمة  املوؤ�س�سة  الن�سو�س  ت�سور  حكما  اللذين 

جديدة  فكرة  ح�سور  يغيبا  مل  ولكنهما  املحا�سبات. 

على موؤ�س�سة الق�ساء املايل التون�سي هي وظيفة م�ساعدة 

ال�سلطة ال�سيا�سية، وهي وظيفة توؤكد اأهمية التكامل يف 

ا�ستقاللية  اأن  تك�سف  كما  الدولة.  موؤ�س�سات  عمل 

اأجهزة الرقابة وا�ستقاللية الق�ساء تدعم وحدة  الدولة 

ول تهددها.

وقد ربط امل�سرع يف هذا الإطار ا�ستجابة املحكمة لطلب 

امل�ساعدة الذي ي�سلها من ال�سلطة ال�سيا�سية مبقت�سيات 

العمل لديها اأي بقدرتها على القيام بالأعمال املطلوبة 

منها، باعتبار اأن الأولوية تبقى لعملها الأ�سلي . 

يف  اجلهة  لهذه  الثورة  بعد  ما  ت�سريعات  طورت  وقد 

والق�سائية  الرقابية  املحا�سبات  حمكمة  اخت�سا�سات 

اأكرب على  يف توجه ت�سريعي ك�سف عن توّجه لتعويل 

ومن  عامة.  ثقة  به من  باتت حتظى  ما  خدماتها، مربرة 

الخت�سا�سات التي متت اإ�سافتها يف هذا املجال:

الدور  مبمار�سة  ح�سريا  اخت�سا�سا  املحكمة  منح   -

الرقابي على الهيئات امل�ستقلة.

الالحقة  الرقابة  مبمار�سة  اخت�سا�سا  املحكمة  منح   -

على الت�سرف املايل للبلديات وعددها 350 بلدية.

تعلق  فيما  وق�ساء  رقابة  كجهة  املحكمة  تكري�س   -

بتمويل احلمالت النتخابية.

ترافق تو�سيع جمال تدخل حمكمة املحا�سبات، �سواء 

اخت�سا�سيها  نطاق  يحفظ  الذي  املبدئي  ت�سوره  يف 

من  لها  اإ�سناده  مت  ما  �سياق  يف  اأو  والق�سائي  الرقابي 

عدد  طورت  انتداب  ب�سيا�سة  "خا�سة"،  وظائف 

ق�ساتها واإطارها الإداري. ولكن هذه ال�سيا�سة ل ميكنها 

كميا  بها  املناط  العمل  حجم  تطور  تغطي  اأن  بحال 

ونوعيا.

وهذا ما ك�سفت عنه الدائرة  يف تقريرها الرقابي املتعلق 

بتمويل النتخابات البلدية ل�سنة 2018 جلهة اأن من 

يوؤدي لعرقلة  اأن  للتعويل عليها  املبالغ فيه  التطور  �ساأن 

تنفيذ برامج عملها، داعية بالتايل اإىل مراجعته . وتبدو 

هذه املراجعة متاأكدة منعا لإغراق حمكمة املحا�سبات، 

والدقة   ال�سرعة  عملها  يفقد  الذي  الإغراق  هذا 

املطلوبتني وهما من دعائم ا�ستقالليتها.

يس ضمانات    2 . تكر
للمحكمة  االستقاللية  

ولقضاتها:
الرئي�س  يكون  اأن  الأوىل  ت�سريعات اجلمهورية  فر�ست 

عملها  يف  يتحكم  من  املحا�سبات  ملحكمة  الأول 

خارج  من  تعيينه  من  ال�سيا�سية  ال�سلطة  ومكنت 

ا�ستقالليتها.  من  للحد  �سبيلها  �سكل  مبا  ق�ساتها، 

التي  ال�سغط  قوة  بفعل  الثورة  بعد  الدائرة  ق�ساة  جنح 

�سكلوها يف فر�س اأن يكون رئي�س حمكمتهم من بينهم 

اأكرث  ب�سكل  داخل حمكمتهم  املراكز  تداول  يتّم  واأن 

طلبهم  الثانية  اجلمهورية  د�ستور  لحقا  كر�س  �سفافية. 

هذا وفر�س ملحكمتهم وق�ساتها �سمانات ال�ستقاللية 

ومنها جمل�س اأعلى للق�ساء منتخب يف اأغلبية اأع�سائه 

يدير م�سارهم املهني.

ب�سمان  املحكمة  ق�ساة  مطلب  املك�سب  طور 

ال�ستقاللية ف�سّمنوا م�سروع القانون الذي �ساغوه مبداأ 

ال�ستقاللية املالية والإدارية ملحكمتهم. كما اأ�سندوا يف 

نف�س امل�سروع ملجل�س ق�سائها �سلطة ترتيبية فيما تعلق 

مبطلبهم  احلكومة  قبلت  اأن  فكان  الهيكلي.  بتنظيمها 

ن�سه  اأودعت  واعتمدت م�سروعهم كم�سروع حكومي 

الكتل  اأهملت  وفيما   .2016 �سنة  النيابي  باملجل�س 

النيابية املوؤثرة امل�سروع طوال ثالث �سنوات، فاإن �سغط 

ربط  بعدما  متريره  اأ�سهم يف  لتون�س  واملقر�سني  املانحني 

هوؤلء ت�سريح قرو�سهم بامل�سادقة عليه.

يوؤدي اإقرار ال�سلطة الرتتيبية ملجل�س الق�ساء فيما يتعلق 

املالية  ال�ستقاللية  مبداأ  وتكري�س  املحا�سبات  مبحكمة 

املحكمة  هذه  لتحول  املحا�سبات  ملحكمة  والإدارية 

التي كان طيلة عهد اجلمهورية الأوىل يف هام�س امل�سهد 

الق�سائي اإىل طليعة هذا امل�سهد حيث ا�ستحالت مثال 

على  للن�سج  الأخرى  الأق�سية  تطمح  جميل  لبناء 

منواله.

المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد
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77 لسنة  أرسى القانون عدد 
2016 المؤرخ في 6 -12- 2016 والذي 

القضائي  بالقطب  يتعّلق 
االقتصادي والمالي ألول مرة في 

يخ القضاء التونسي تجربة  تار
المتخصص  الجزائي  القضاء 

في مكافحة الفساد. وقد صدر 
هذا القانون بعد خمس سنوات 

أخرى غزت فيها ملفات فساد 
وقة المحاكم. رغم  كبرى أر

ذلك، يبدو نتاج عمل القطب 
غير  المتخصص  القضائي 

عموم  كما  للمتابعين  معلوم 
إحصائيات  لغياب  المواطنين 
رسمية صادرة عنه ولما يالحظ 

من عدم نشر أحكام أو قرارات توثق 
ز ما تكّون  عمل هذا القطب وتبر

من فقه قضاء صلبه.
فرضت العتمة أن يكون عمل 

القضاء على ملف الفساد المالي 
غير ظاهر في المشهد العام. 

وأدى البطء في استرجاع األموال 
ر في جانب  المنهوبة والذي يبر

دول المالذات بانتفاء الدليل 
القضائي على فسادها. كما أدى 

المحاسبة  وغياب  الفساد  تفشي 
إلى أن بات ذات القضاء موضع 

اتهام بالتقصير في الحرب على 
الفساد.

في محاولة لفهم عمل القطب 
والمالي  االقتصادي  القضائي 

ؤية من داخله، ُتحاور المفكرة  بر
سحابة  جمال  القاضي  القانونية 

الذي كان من القضاة المؤسسين 
ز قضاته  له وهو يعّد اليوم من أبر

بحكم شغله لمنصب رئيس 
المتخصصة  الجنائية  دائرته 

فتنقل له هاجس السؤال عن األداء 
ر(. )المحر

_

المفكرة: تجربة القطب القضائي 
االقتصادي والمالي، كيف ُتعّرفها؟

الأيام  خالل  وحتديدا   2011 �سنة  بداية  �سحابة: 

ميكن  فيما  التفكي  انطلق  التون�سية،  الثورة  من  الأوىل 

اأن يعّد تخ�س�سا ق�سائيا يف جمال مكافحة الف�ساد على 

البتدائية  املحكمة  �سلب  التحقيق  ق�ساء  م�ستوى 

بتون�س، حتت تاأثي ما مت ن�سره من ملفات ف�ساد وما برز 

خربة  حتتاج  و�سعوبات  امللفات  تلك  يف  ت�سعب  من 

اعتبارا  املاأمول  ُكلها 
ُ
اأ التجربة  حينها  توؤِت  مل  خا�سة. 

متخ�س�سة  اعتربت  التي  التحقيق  مكاتب  لكون 

التي  العام  احلق  بق�سايا  مثقلة  ظلت  املايل  بالف�ساد 

تعهدت بها �سابقا وبالنظر لكون هذا الجتهاد الق�سائي 

ملكاتب  خ�سو�سية  عمل  اإمكانيات  بر�سد  يعا�سد  مل 

التحقيق تلك تي�سر عملها.

2016 مت  77 ل�سنة  لحقا وبعد �سدور القانون عدد 

املت�سعبة  املالية  الق�سايا  يف  متخ�س�س  قطب  اإحداث 

مو�سوعية  معايي  باعتماد  تعريفها  حتديدها  مت  والتي 

اخت�سا�س  �سِند 
ُ
واأ حمددة.  جرائم  من  قائمة  وباعتماد 

بتون�س  باملحكمة البتدائية  ح�سري لوكيل اجلمهورية 

ولق�ساء  فيها،  التتبع  وممار�سة  اجلرائم  تلك  اإثارة  يف 

واحلكم  با�ستقرائها  العا�سمة  مبحاكم  واحلكم  التحقيق 

فيها. ومت مبوازاة هذا تكوين ق�ساة يف هذا الخت�سا�س.

الذين  التحقيق  ق�ساة  اأوىل  مرحلة  يف  التكوين  �سمل 

تعلق  فيما  وقدراتهم  معارفهم  تطوير  منهم  مطلوبا  كان 

من  بداية  وحتديدا  لحقا  الدويل.  الق�سائي  بالتعاون 

على  الق�سائي  العمل  لتقدم  واعتبارا   2018 �سنة 

ملفات الف�ساد، مّت اإحداث الدوائر الق�سائية املتخ�س�سة 

على م�ستوى ال�ستقراء اأي دائرة التهام واحلكم، اأي 

الدوائر اجلناحية واجلنائية، البتدائية وال�ستئنافية. ويف 

الوقت الراهن، فاإن ق�ساء الف�ساد املايل ق�ساء متخ�س�س 

تعد  الف�ساد  ق�سايا  يف  اأحكاما  فعليا  وي�سدر  متكامل 

اأ�سبوعيا بالع�سرات.

المفكرة: هل يعني هذا أنك تقيم إيجابيا 
في  المتخصص  القضائي  القطب  أداء 
اليوم  نالحظ  أننا  حين  في  الفساد  قضايا 
من  بالتقصير  اتهام  موضوع  بات  أنه 
الفساد  بملف  المهتمين  من  هام  جانب 
لمكافحة  الوطنية  الهيئة  رئيس  ومنهم 
في  حمله  الذي  الطبيب  شوقي  الفساد 
أكثر من تصريح إعالمي مسؤولية الفشل 

الحاصل في مكافحة الفساد؟

الإعالم.  يف  كثيا  متداول  التهام  هذا  �سحابة: 

لتو�سيح  مو�سوعية.  ملعطيات  ي�ستند  ل  اأنه  اأظن  لكن 

الإلتبا�س، هناك �سنفان من ق�سايا الف�ساد املايل: اأولهما 

ق�سايا ف�ساد ميكن و�سفها بق�سايا الف�ساد العادية اأي من 

الوظيف،  من  والرتبح  والإرت�ساء  ال�ستيالءات  قبيل 

املمنهج  الف�ساد  ومنها  املت�سعبة  الف�ساد  ق�سايا  وثانيهما 

والف�ساد العابر للدول.

ضعف استرداد 
األموال المنهوبة 

ال يتحملها الطرف 
التونسي ومردها 

غياب اإلرادة 
السياسية في دول 

المالذات اآلمنة في 
إرجاعها

بالن�سبة ال�سنف الأول، وخالفا ملا يدّعى، يعّد نظر 

الق�ساء فيها �سريعا وت�سدر فيها الأحكام يف كل اأطوار 

التقا�سي. اأما بالن�سبة للق�سايا املت�سعبة فهي بالنظر 

خل�سو�سيتها حتتاج اإنابات دولية واختبارات معقدة، 

مبا يف�سر بطء نظرها. ولكن رغم ذلك ف�سل عدد هام 

منها خالفا ملا يدعى.

املحاكمة  ب�سوابط  الق�ساء  يلتزم  اأن  هنا  املهم  من 

يخ�سع  ول  ال�سرعية  املتهمني  حقوق  واحرتام  العادلة 

املهم  من  كما  الف�سل.  يف  الت�سرع  لدعوات  بالتايل 

الف�ساد حتتاج حل�سن ف�سلها  اأن ق�سايا  نفهم جميعا  اأن 

اأبحاثا معمقة: فهي من اجلرائم الذكية التي يتهم فيها 

اأ�سخا�س على م�ستوى من اخلربة والذكاء مبا ي�ستدعي 

امل�سوؤوليات  حتديد  ثمة  ومن  تفكيكها  يف  كبيا  جهدا 

فيها واحلكم يف جرائمها.

 

االتهامات  أي  السياق  المفكرة: في ذات 
أن  ُيذكر  بالتقصير،  للقطب  الموجهة  

دول المالذ أي تلك الدول التي تم تهريب 
يقيم  التي  تلك  أو  لها  الفاسدة  األموال 
التونسية  للعدالة  مطلوبون  متهمون  بها 
ذات  أمواال  تونس  اليوم  حتى  تسّلم  لم 
أو متهمين مطلوبين. يحصل هذا  أهمية 
األمر رغم ما تبديه هذه الدول من تعاون 
مظاهره  أبرز  من  التونسية،  الدولة  مع 
فسادها.  في  المشتبه  لألموال  تجميدها 
أال يمكن أن ُيعتبر عدم النجاح في تكوين 
القضاء  تقنع  واسترجاع  تسليم  ملفات 
األوروبي،  الفضاء  دول  في  وبخاصة 
بها،  المشتبه  األموال  إرجاع  بمشروعية 

مؤشرا على ضعف أداء قضائي؟

مبطالب  املعنية  الدول  اأن كل  بداية  األحظ  �سحابة: 

ت�سليم املجرمني، وتلك املعنية بطلب ا�سرتجاع الأموال 

من  تثّمن  بال�سوؤال  ورد  ملا  وخالفا  اخلارج،  يف  املهربة 

خالل تعامل ممثليها معنا ح�سن التزام الق�ساء التون�سي 

التي  اخل�سو�سية  وباملعايي  املجال  يف  الدولية  باملعايي 

تفر�سها كل منها. نحن كق�ساء متخ�س�س راكمنا جتربة 

هامة يف جمال التعاون الق�سائي الدويل كان من ثمارها 

تذكر من  ما  امللفات.  هام من  الأبحاث يف عدد  تطور 

�سعف ح�سيلة ل يتحملها بال�سرورة الطرف التون�سي 

ال�سيا�سية  الإرادة  غياب  الواقع  يف  مردها  يكون  وقد 

احلقيقية يف دول املالذات الآمنة للت�سليم بحق تون�س 

يف ا�سرتجاع اأموالها املنهوبة.

على م�ستوى ثان، وجب التنّبه لكون ما ميكن اأن ُيدّعى 

من تعرث يف م�سار ال�سرتجاع ل يتحمله الق�ساء لكونه 

لي�س الطرف الوحيد املتداخل يف هذا امل�سار. ويجب 

هنا التنبه ل�سرورة التفاعل الإيجابي بني كل الأطراف 

من  يربز  ما  وجتاوز  الوطنية  امل�سلحة  حلماية  املتداخلة 

اأن  اأريد  وهنا  امللف.  اإدارة  يف  خلل  من  لآخر  حني 

اأقول: "هناك جمهود ق�سائي كبي غي معلوم لالأ�سف 

ول ميكن عموما اأن ُيقا�س بنتيجة ال�سرتجاع والت�سليم 

كما اأ�سلفت. وميكن اأن يالحظ اأثر هذا اجلهد ملن يريد 

دقيقة  معطيات  من  الق�سائي  العمل  وفره  فيما  ر�سده 

تتعلق مبنظومة الف�ساد وهند�سته". 

التي  والحقائق  المعطيات  المفكرة: 
القضائي  العمل  ثمار  أهم  من  اعتبرتها 
في  والكرامة  الحقيقة  هيئة  اتهمتكم 
تقريرها الختامي بكونكم تعمدتم حجبها 

المالي: القضائي  بالقطب  االستئنافية  الجنائية  الدائرة  رئيس  سحابة  جمال 

راكمنا خبرة هامة في القضاء المتخصص في مكافحة الفساد...

وحققنا نجاحات في تفكيك منظومة 
الفساد

المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد
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عنها، وكان ذاك من أسباب إعاقة عملها. 
الهيئة وجهت  "أن  التقرير  في  فقد ورد 
المحكمة  إلى  المراسالت  من  جملة 
بعض  من  لتمكينها  بتونس  االبتدائية 
الملفات القضائية المنشورة لدى القطب 
ردود  في  جاء  وقد  المالي.  القضائي 
وجود  يفيد  بما  تمكينها  ضرورة  القطب 

طلب تحكيم ومصالحة؟"

الهيئة كما  مع  توا�سلنا  ق�سائية  نحن كجهة  �سحابة: 

هو واجب علينا قانونا وعر�سنا على جمل�سها متكينه من 

كل املعطيات املتعلقة بالأ�سخا�س الذي تقدموا للهيئة 

ر�سمية.  مبكاتيب  موثق  وهذا  وم�ساحلة.  حتكيم  بطلب 

لكن الهيئة مت�سكت باأن حتال امللفات كاملة لها رغم اأن 

تلك امللفات تتعلق يف جوانب هامة منها باأ�سخا�س مل 

التزمنا مببداأ �سرية  تتعهد مبلفاتهم. نحن كجهة ق�سائية 

التحقيق اأول وبحماية املعطيات ال�سخ�سية لالأفراد ثانيا 

ينا يف هذا امل�سمار 
ّ
وبح�سن تطبيق القانون ثالثا. وقد حتر

التي  تلك  ومنها  النتقالية  العدالة  ت�سريعات  تنفيذ 

ترتيبية  لها من �سلطة  ما  �سياق  الهيئة يف  �سدرت عن 

اإجراءاتها التي تن�س �سراحة على كون ما  اأدلة  ومنها 

التي  املعطيات  هو  الق�ساء  من  به  التو�سل  لها  يحق 

تخ�س امللفات التي تتعهد ببحثها دون غيها.

كجهة   - لنا  ين�سب  ما   اأن  لكم  اأقول  الإطار  هذا  يف 

للوقائع  تعاون غي �سحيح وحمرف  ق�سائية- من عدم 

فدليل  اللتزام.  يف  ق�سرت  من  هي   
1
الهيئة لكون 

عن  وال�سادر  وامل�ساحلة  بالتحكيم  اخلا�س  الإجراءات 

الهيئة  كان يفر�س يف تاريخ النقا�س بيننا وبني الهيئة 

يف الف�سل 11 منه على رئي�س الهيئة مبجرد اإبرام اتفاقية 

مبدئية على امل�ساحلة اأن يوجه "مكتوبا للقا�سي املتعهد 

بامللف بتلقي مطلب التحكيم وامل�ساحلة مع ن�سخة من 

املطلب ومن موؤيداته".

 

قانون المصالحة 
اإلدارية صدر بعدما 

وصلت أغلب القضايا 
التي كان من بين 

المتهمين فيها من 
يمكن أن يشملهم

وملا طالبنا بتنفيذ هذا الن�س القانوين ال�سادر عن الهيئة، 

رف�س طلبنا واأعلمتنا لحقا رئا�سة الهيئة اأنها واإثر طلبنا 

عدلت نظامها الداخلي لتتحلل من التزامها القانوين، 

هذا اللتزام الذي كان ير�سي تكامال بني عمل الهيئة 

  
2
والق�ساء والذي ُنالم اليوم على كوننا مت�سكنا به

المصالحة  لقانون  كان  هل  المفكرة: 
القضاء  عمل  على  سلبي  تأثير  اإلدارية 
المتخصص في قضايا الفساد المالي التي 

باشرها؟

اأغلب  و�سلت  بعدما  �سدر  القانون  هذا  �سحابة: 

ميكن  من  فيها  املتهمني  بني  من  كان  التي  الق�سايا 

اأي  له  يكن  مل  وبالتايل  احلكمي  للطور  ي�سملهم،  اأن 

اأي على ك�سف  اأعمال ال�ستقراء والبحث  تاأثي على 

قا�سي  فاإن  ذكر،  ملا  اإ�سافة  وتفكيكه.  الف�ساد  منظومة 

متى  اإل  القانون  هذا  يطبق  ل  املحكمة   اأو  التحقيق 

منه  امل�ستفيد  يكون  اأن  وهي  �سروطه،  توفر  من  تاأكد 

من   96 الف�سل  معنى  على  وحمال  عموميا  موظفا 

املجلة اجلزائية واأن تكون ال�ستقراءات قد اأثبتت اأنه مل 

الذي  الت�سريعي  للعفو  التطبيق  خا�سة.  منفعة  يحقق 

واأ�سباههم  العموميني  املوظفني  القانون  هذا  منه  مكن 

كان وفق ال�سروط التي و�سعها امل�سرع. واأقّدر اأن جانبا 

القانون مل يكونوا �سالعني  ا�ستفادوا من هذا  هاما ممن 

يف الف�ساد ولكنهم نفذوا تعليمات اإدارية. وهنا اأفيدكم 

اأن املحاكم حري�سة على تطبيق القانون وفق ن�سه وهي 

حري�سة على حتري ال�سروط القانونية لإنفاذه.

قرار  الفائتة  المدة  خالل  صدر  المفكرة: 
عن المجلس األعلى للقضاء العدلي أعلن 
باألقطاب  القضائية  الخطط  بكل  الشغور 
وطلب  المالي  القطب  ومنها  القضائية 
من عموم القضاة الراغبين في العمل بها 
بتقديم مطالب في الغرض. هل تقدر أن 
كبير  لتجديد  يؤول  قد  الذي  القرار  هذا 
باألقطاب القضائية المتخصصة يمكن أن 
ألداء  المجلس  من  تقييم  منه  يستشف 

قضاة األقطاب المتخصصة؟

اأن  دوره  �سميم  ومن  املجل�س  واجب  من  �سحابة: 

تعيني  يف  ال�سالحيات  وله  الق�ساة  اأداء  دوريا  يقّيم 

قرار  اأن  اعتقد  ل  �سخ�سيا  واأنا  وتغييهم.  الق�ساة 

تقيم  منه  ي�ست�سف  موؤ�سر  تذكر  الذي  ال�سغور  اإعالن 

املايل  الق�سائي  بالقطب  العاملني  الق�ساة  لأداء   
ّ

�سلبي

الإرهابية  الق�سايا  يف  املتخ�س�س  الق�سائي  بالقطب  اأو 

والذين يبذلون جهدا هاما يف عملهم اليومي ال�سعب. 

هذا  تدعيم  وعلينا  مهم  املتخ�س�س  الق�ساء  اأن  اأقدر 

التخ�س�س بتوفي مزيد من اإمكانيات التكوين العلمي 

والإمكانيات املادية لق�ساته. ويف هذا الإطار يجب علينا 

املهني  امل�سار  اإدارة  يف  ا�ستقرار  من  اأدنى  حد  �سمان 

الق�ساة لال�ستفادة من خربتهم.

قــــــــــرار جمل�س هيئة احلقيقة والكرامة عدد 03 ل�سنة 2015 بتاريخ . 1

13 جويلية 2015 يتعلق بامل�سادقة على دليل اإجراءات التحكيم وامل�ساحلة 
للجنة التحكيم وامل�ساحلة.

بعد اأن نقح جمل�س الهيئة �سنة 2016 دليل الإجراءات ا�ستحدث الف�سل . 2

12 جديد   عنوانه : اإعالم اجلهة الق�سائية املتعهدة بتلقي مطلب التحكيم 
وامل�ساحلة   ورد بن�سه " بقبول مطلب التحكيم وامل�ساحلة وا�ستيفاء جميع 

ال�سروط القانونية املن�سو�س عليها بالف�سل 46 من قانون العدالة النتقالية، 

وبعد اإبرام اتفاقية التحكيم وامل�ساحلة يوجه رئي�س هيئة احلقيقة والكرامة 

مكتوبا اىل اجلهات الق�سائية املتعهدة بق�سايا �سّد املن�سوب اإليه النتهاك 

لإعالمه بقبول املطلب وتعهد اللجنة به.وتتوقف نظر الهيئات الق�سائية يف 

النزاعات املن�سورة اأمامها وتتخذ الإجراءات والتدابي الالزمة ل�سمان عدم 

الإفالت من العقاب طيلة فرتة تنفيذ ال�سلح وفق ما جاء يف الف�سل 48."

المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد
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تونس:  في  والمصالحة  التحكيم  وسؤال  الدولة  نزاعات 
وعر لمسار  مشّوشة  ؤية  ر

محمد المجاهد فريضي
م�ست�سار مقرر عام بنزاعات الدولة

__

يعود اإحداث "املكلف العام بنزاعات الدولة اإىل �سنة 

1962 فيما يخ�سع يف عمله وت�سور عالقاته املوؤ�س�ساتية 
مع الدولة وخ�سوم الدولة للقانون 13 ل�سنة 1988 . 

ويف حني اأحجم هذا القانون عن التو�سيف املوؤ�س�ساتي 

اأو  طالبة  كانت  �سواء  الدولة،  متثيل  له  اأ�سند  فاإنه  له، 

اأمام املحاكم. كما  ترك له م�سوؤولية تنفيذ ما  مطلوبة، 

املادة  امل�ساحلات يف  واإبرام  لفائدتها  اأحكام  ي�سدر من 

للموؤ�س�سات  واأجاز  ولفائدتها  با�سمها  والإدارية  املدنية 

العامة ال�ستفادة من خربته وخدماته.

الوظيفي  للدور  الت�سريعي  الت�سور  تنزيل  يرث  مل 

اإ�سكاليات نظرية قبل  العامة  اأبعاده  العام يف  للمكلف 

مواقف  �سبط  يف  ال�سيا�سي  التدخل  كان  واإن  الثورة، 

فر�س  قد  ون�سقه  عملها  اأ�سلوب  وحتديد  املوؤ�س�سة  هذه 

ال�ستقاللية  تدعيم  ال�سوؤال حول �سرورة  مبكرا طرح 

حماية  ت�سمن  هيكلية  با�ستقاللية  الخت�سا�س  يف 

الفاعل  يلتفت  مل  الثورة،  بعد  الدولة.  مل�سالح  اأف�سل 

وموظفي  لإطارات  املهنية  الهياكل  لطلبات  ال�سيا�سي 

م�ستقلة  هيئة  موؤ�س�ستهم  باإعالن  املطالبة  العام  املكلف 

تتعهد  اأن  الثورة  بعد  ما  تطورات  فيه  فر�ست  يف وقت 

ومنها  امل�ستجدة،  النزاعات  من  بعدد  املوؤ�س�سة  هذه 

ال�سوؤال حول امل�ساحلة يف م�سار العدالة النتقالية وما 

تعّلق منها مبلفات النتهاكات اجل�سيمة حلقوق الإن�سان 

والف�ساد املايل.

اأثار م�سار امل�ساحلة الذي ورد يف الف�سلني 45 و46 من 

قانون العدالة النتقالية ال�سوؤال حول اإذا كان املكلف 

العام بنزاعات الدولة موؤهال قانونا لتمثيل الدولة فيه. 

كما  عليه.  جوابها  يف  املوؤ�س�سة  ا�سطربت  �سوؤال  وهو 

طرح ال�سوؤال حول املوقف من طلبات امل�ساحلة ومعايي 

هذا املوقف وهو �سوؤال ك�سف جمددا اأن ال�ستقاللية 

لينتهي  العمل.  �سروط  من  اأ�سا�سي  �سرط  الهيكلية 

ظل  يف  التحكيم  قرارات  حول  حمرج  �سوؤال  بطرح 

قانون مل يت�سور طعونا ممكنة لها وواقع يفر�س الت�سريح 

بكونها حتتاج اإىل مراجعة حتمي حق الدولة يف التقا�سي 

العادل.

لنزاعات  العام  المكّلف 
الدولة أمام هيئة الحقيقة 

والكرامة: سؤال الصفة
ا�ستحدث قانون العدالة النتقالية يف الف�سل 45 منه 

جلنة للتحكيم وامل�ساحلة �سلب هيئة احلقيقة والكرامة 

الفساد والعدالة االنتقالية
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النتهاكات  ملفات  يف  والبّت  "النظر  اإليها  عهد 

الدولية  واملعايي  والإن�ساف  العدالة  قواعد  على  بناء 

يف  ال�سلح  مطالب  يف  بالنظر  ها  خ�سّ كما  املعتمدة". 

وجوبا  الدولة  "تكون  اأن  وفر�س  املايل  الف�ساد  ملفات 

طرفا اأ�سليا يف تلك امللفات" والتي تتعهد بها بناء على 

اتفاقية حتكيم وم�ساحلة بطلب من ال�سحية، مبا يف ذلك 

"موافقة  هنا  ن�سه  ب�سريح  وفر�س  املت�سررة".  الدولة 

الّدولة يف حالت الف�ساد املايل اإذا تعلق امللف باأموال 

عمومية اأو اأموال موؤ�س�سات ت�ساهم الدولة يف راأ�سمالها 

بدا  احلّد،  هذا  عند  مبا�سرة".  غي  اأو  مبا�سرة  بطريقة 

ل  اأمراً  وامل�ساحلة  التحكيم  جلنة  اأمام  الدولة  متثيل 

ولكن  اإ�سكال.  يطرح  ل  لكونه  التو�سيح  ي�ستحّق 

وخالفا لهذا الظّن، يت�سح من الرجوع للف�سل ال�سابع 

من القانون املوؤطر لعمل املكلف العام بنزاعات الدولة 

ع من "اأهلية اإبرام ال�سلح 
ّ
اأن هذا الأخي مل ميكنه امل�سر

مع خ�سوم الدولة اإل يف املادة املدنية والإدارية  ".

ا�ستند املكّلف العاّم بنزاعات الدولة يف منت�سف �سنة 

املُحّدد ل�سالحياته  القانون  اأنه منطوق  ملا ظّن   2014
"اأنه ل  ليوّجه مرا�سلة لهيئة احلقيقة والكرامة �سّمنها 

�سفة له قانونا يف اإبرام ال�سلح اأمامها يف حق الدولة". 

جلنة  بها  تتعهد  التي  النزاعات  اأن  املرا�سلة  وت�سّمنت 

وبالتايل  جزائية،  جرائم  مو�سوعها  وامل�ساحلة  التحكيم 

امل�ساحلة  اأهلية  له  ما  قانونه �سمن  لي�ست ح�سب  فهي 

فيه.

اإيجابيا  اأوىل  والكرامة يف مرحلة  تفاعلت هيئة احلقيقة 

العام،  املكلف  اأثاره  الذي  القانوين  العرتا�س  مع 

لعمل  املنظم  الأمر  تنقيح  مل�سروع  ت�سّورا  فاأعّدت 

املكلف العاّم فيها تعلق بال�سلح عر�سته على احلكومة. 

كان  مبا  الت�سريعي  الإ�سالح  بطلب  احلكومة  تهتم  مل 

هنا  لكن  منه.  ملاأزق ل خمرج  الأمر  و�سول  معه  يظن 

العام  املكلف  كون  ومتثل يف  متوقع  غي  �ُسّجل حدث 

تنا�سى اعرتا�سه املبدئي على �سفته يف م�سار امل�ساحلة 

با�سم  م�ساحلة  مطلب  واأربعني  ب�ستمائة  للهيئة  وتقدم 

جزائية  ق�سائية  ملفات  مو�سوع  جميعها  كانت  الدولة 

ومن   2016-05-05 بتاريخ  توىل  اأنه  كما  جارية. 

دون مقدمات اإم�ساء اتفاقية مبدئية للتحكيم وامل�ساحلة 

مع اأحد املن�سوب لهم النتهاكات .

وال�سوؤال املطروح يف هذا ال�سدد: "ملاذا تتخذ موؤ�س�سة 

يف  ونقي�سه  املوقف  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف 

ظرف زمني وجيز؟ الإجابة يف نظرنا ب�سيطة ومعقدة يف 

بنزاعات  العام  املكلف  موؤ�س�سة  اأن  وهي  الوقت  نف�س 

املتمثلة  الإ�سراف  ل�سلطة  مطلقة  لتبعية  تخ�سع  الدولة 

يف �سخ�س وزير اأمالك الدولة وال�سوؤون العقارية، ذلك 

اأن من يراأ�س املوؤ�س�سة ويحدد توجهاتها ياأمتر باأمره. هذا 

امل�ساحلة  ملفات  بتقدمي  تعلق  فيما  يرد  الذي مل  الأمر 

اإل يف اليوم الأخي من اأيام الأجل الذي منحته الهيئة 

لتقدمي ملفات املت�سررين.

"ُمَكًلف  المصالحة:  مسار 
"في مواجهة هيئة لها 

أجنداتها وتحت ضغط وزارة 
حساباتها  لها 

مبلفات  تعلق  فيما  اإ�سكاليات  العام  املكلف  تواجه  مل 

حلقوق  اجل�سيمة  "بالنتهاكات  املتعلقة  التحكيم 

للوزارات  ملفاتها  وّجه  بها  تعهده  مبجرد  اإذ  الإن�سان" 

اأ�سا�سا وزارة الداخلية ووزارة الدفاع  املعنية والتي هي 

متثل يف  �ساأنها  ردا يف  كليهما  تلقى من  وقد   . الوطني 

كونها تتم�سك باإنكار م�سوؤوليتها عما يدعى من انتهاك 

النتهاك  بني  ال�سببية  العالقة  ثبوت  يف  وبالت�سكيك 

املدعى ن�سبته ملنظوري الدولة وال�سرر املدعى ح�سوله. 

ميثلها  من  برد  للدولة  حماميا  بو�سفه  التم�سك  فتوىل 

وانتهى الأمر عند هذا احلد يف اإطار مهني ل لب�س فيه 

بعيدا عما ميكن اأن يوجه له من انتقاد قيمي.

مبلفات  تعلق  فيما  العمل  يف  الأريحية  ذات  غابت 

مردها  لأ�سباب  املايل  الف�ساد  بق�سايا  اخلا�سة  امل�ساحلة 

اأ�سلوب  اأخرى  جهة  ومن  ال�سيا�سي  القرار  جهة  من 

عمل الهيئة.

المصالحة  يعطل  السياسي 
التحكيم  بجل�سات  عالقته  يف  العام  املكلف  ظهر 

وامل�ساحلة يف فرتات من مدة العمل عليها والتي ناهزت 

امل�سار  يف  اإيجابيا  انخراطا  منخرطا  �سنوات  الثالث 

الأحكام  وينفذ  الطلبات  ويحرر  اجلل�سات  يواكب 

التح�سيية فيما بدا يف فرتات اأخرى وهي التي امتدت 

العمل طرفا يبحث عن  الثاين من مدة  الن�سف  طيلة 

املربرة  غي  التاأخي  طلبات  خالل  من  النظر  تعطيل 

والتغيب عن اجلل�سات. 

تجاهلت الهيئة 
موقف المكلف العام 

واعتبرت شخص 
مرتكب االنتهاك 
الوحدة التي يتم 

اعتمادها في ضبط 
ملف المصالحة ال 

االنتهاك ذاته
وهنا كانت املوؤ�س�سة مرة اأخرى اأ�سية ملزاج امل�سوؤول 

احلكومي الذي تخ�سع لإ�سرافه. هذا املزاج الذي 

فر�س األ مي�سي املكلف العام اإل على ثالث اتفاقات 

مبدئية للم�ساحلة مع رجال اأعمال متهمني يف ق�سايا 

ف�ساد مايل ل يعلم �سبب متييزهم ول �سبب حجب ما 

منح لهم من امتياز عن غيهم وعددهم باملئات.

العام  المكلف  تقمع  الهيئة 
عمل  منهجية  فر�س  والكرامة  احلقيقة  هيئة  حاولت 

على املكلف العام متثلت يف دفعه مل�ساحلات ت�سمل كل 

جّدّي  حترٍّ  دون  النتهاك  لطالب  ن�سبت  التي  الق�سايا 

ملعطى  ال�ستناد  ودون  انتهاك  من  ن�سب  ما  لتف�سيل 

الدولة فعليا من �سرر. عار�س  يبنّي ما حلق  مو�سوعي 

بنظر  تعلق  فيما  ومت�سك  التوجه  هذا  العام  املكلف 

ملفات امل�ساحلة التي تقدم بها اأي تلك التي كان فيها 

اجلهة التي طلبت التحكيم وامل�ساحلة، ب�سرورة اأن يكون 

مو�سوع ال�سلح حمّددا وال�سرر الذي حلق بالدولة قد 

مّت تقديره ب�سكل دقيق. جتاهلت الهيئة موقف املكلف 

العام واعتربت �سخ�س مرتكب النتهاك الوحدة التي 

يتم اعتمادها يف �سبط ملف امل�ساحلة ل النتهاك ذاته. 

وعليه، يكون مو�سوع امل�ساحلة ح�سب ت�سورها �سامال 

اأن  وكان  واحد.  ل�سخ�س  انتهاك  من  ين�سب  ما  لكل 

رغما  العام  املكلف  على  التم�سي  هذا  الهيئة  فر�ست 

اأن تعترب جمرد تقدمي  عنه ورغم رف�سه له بعدما قررت 

بانتهاكات  يتعلق  اأكرث  اأو  م�ساحلة  مبلف  العام  املكلف 

عقد  على  منه  �سمنية  موافقة  معني  ل�سخ�س  من�سوبة 

اتفاقية م�ساحلة مبدئية تتعلق بذاك ال�سخ�س يف كل ما 

قد ين�سب له من جتاوزات.

 فر�س هذا التم�سي على  املكلف العام اأن يكون طرفا 

يف ت�سع اتفاقات مبدئية للم�ساحلة مل يقبل فعليا منها 

اإل ثالثا منها ومل تت�سمن ملفاتها تقديرا حقيقيا لل�سرر 

الالحق بالدولة.

آلية التحكيم 
والمصالحة قد 

حققت مكاسب 
ومغانم لمن نهبوا 

المال العام ووضعت 
الدولة في مأزق يبدو 

المخرج منه صعبا
هذا  عند  العام  املكلف  حق  يف  التع�سف  يقف  مل   

احلد اإذ اأن الهيئة منعته من الطالع على امللفات التي 

املقدمة  امل�ساحلة  مطالب  ومنها  فيها  طرف  اأنه  يفرت�س 

من املن�سوب لهم النتهاك. وكان من اأثر هذا اأن اختار 

ممثلوه مقاطعة جل�سات الهيئة يف خطوة احتجاجية بدت 

بديل.  من  لها  يكن  مل  لكن  ال�سلطة  ممثل  من  غريبة 

موقف  منه من  ينتظر  مبا  تعلق  فيما  اأثر  لأ�سبابها  وكان 

فيما تعلق مبا اأعلن عنه من قرارات حتكيم �سدرت عن 

الهيئة.

العبء  التحكيمية  القرارات 
الثقيل

واأربعني  ب�ستمائة  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف  تقدم 

اآلف  باأربعة  معنيا  القانون  بقوة  وكان  م�ساحلة  ملف 

وت�سعمائة وت�سعة ت�سعني ملف ف�ساد مايل تعهدت بها 

الهيئة ولكنه مل يبلغ له العلم اإل ب�سدور ثمانية قرارات 

حتكيمية. بعيدا عن التقييم الكمي لأداء الهيئة والذي 

تتحّمل فيه الدولة وممثلها جانبا من امل�سوؤولية، فاإّن النظر 

املعلن عنها وخ�سو�سا منها تلك  التحكيم  قرارات  يف 

التي تعلقت باأ�سحاب اأعمال ن�سب لهم نهب مال عام 

قربى  با�ستغالل �سالت  الدولة  على ح�ساب  اإثراء  اأو 

بف�سل  ينذر  علي،  بن  العابدين  زين  املخلوع  بالرئي�س 

من زاويتني: 

الزاوية الأوىل: اأن القرارات امللزمة ل حتقق �سروط جرب 

التحكيم  جلنة  فيه  كانت  الذي  الوقت  ففي  ال�سرر: 

وامل�ساحلة تنظر يف طلبات التحكيم، كان ق�ساة التحقيق 

باعتماد اخلربة  تو�سلوا  قد  واملايل  الق�سائي  القطب  يف 

املالية  املبالغ  حل�سر  الدويل  الق�سائي  والتعاون  الفنية 

التي ا�ستفاد بها املن�سوب لهم الف�ساد املايل بطرق غي 

�سرعية. كان يظن هنا اأن تعتمد اللجنة يف تقدير مقابل 

امل�ساحلة كحد اأدنى ما مت نهبه من مال. مل ينتِه الأمر 

على هذا النحو، وكانت فعليا املبالغ املحكوم بها دون 

 مب�سالح الدولة. 
ّ
الأ�سرار احلا�سلة مبا ي�سر

الدولة  جتعل  قد  القرارات  بع�س  اأن  الثانية:  الزاوية 

مدينة واإن ظّنت نف�سها الدائنة: مل تكتِف الهيئة بتمييز 

من  متّكنهم  التعوي�سات  يف  بتخفي�سات  �ساحلتهم  من 

الحتفاظ بجانب من املال الفا�سد، بل توّجهت ملنحهم 

ميزة ثانية متثلت يف تن�سي�سها �سلب قرارات التحكيم 

قيمة  من  يطرح  اأموال  من  عنهم  �سودر  ما  كون  عن 

يف  امل�سادرة  الأموال  اإدماج  يوؤدي  باأدائه.  يطالبون  ما 

جانبا  باعت  التي  الدولة  تكون  لأن  امل�ساحلة  مقررات 

قيمة  باحت�ساب  اليوم  مطالبة  الأموال  تلك  من  كبيا 

تلك الأموال ومقاربتها مبا مت احلكم باأدائه على خ�سمها 

لتكون متى كان ما �سادرت - وهذا وارد نظريا وفعليا 

- مطالبة بغرم �سرر ملن كان قد توىل نهبها. ويبدو هذا 

املاآل غريبا خ�سو�سا واأنه �سيوؤدي لتفقي الدولة واإثراء 

التحكيم  اأن  يظن  كان  اأنه  حال  العام  املال  نهبوا  من 

وامل�ساحلة �سيكون من اأثره توفي موارد للدولة.

قد  وامل�ساحلة  التحكيم  اآلية  باأن  للقول  هذا  يدفعنا 

حققت مكا�سب ومغامن ملن نهبوا املال العام وو�سعت 

�سعبا  منه  املخرج  يبدو  ماأزق  وهو  ماأزق  يف  الدولة 

خ�سو�سا يف ظّل ما ن�ّس عليه قانون العدالة النتقالية 

لنا  ويبدو  امل�ساحلة.  قرارات  الطعن يف  من عدم جواز 

عالوة  العادلة  املحاكمة  بقواعد  ما�ّسّا  هذا  الطعن  منع 

اأنه غي د�ستوري لعدم مراعاة احلق يف التقا�سي  على 

التون�سية  الدولة  م�سالح  عن  ودفاعا  درجتني.  على 

وانطالقا مما تبني من عدم مو�سوعية مقررات امل�ساحلة 

والتحكيم، فقد توجه املكلف العام بنزاعات الدولة اىل 

اإثارة طعون ق�سائية يف تلك املقررات وعلل اختياره هذا 

بكون احلق يف الطعن من �سروط املحاكمة العادلة التي 

ن�س عليها الد�ستور التون�سي واأن ما ورد من حجب له 

يف القانون ل ميكن القبول به.

املوؤرخ يف 7/3/1988 واملتعلق بتمثيل الدولة واملوؤ�س�سات العمومية ذات . 1

ال�سبغة الإدارية واملوؤ�س�سات اخلا�سعة لإ�سراف الدولة لدى �سائر املحاكم

يراجع  الأمر عدد 2046   ل�سنة 1997 املتعلق ب�سبط �سروط اإبرام . 2

ال�سلح يف املادة املدنية والتجارية ومت تنقيحه مبوجب الأمر عدد 135 ل�سنة 

2018 املوؤرخ يف 02/02/2018 و الذي حدد �سلبه امل�سرع �سروط 
وطرق اإبرام ال�سلح يف حق الدولة.

ن�سرت مبوقعها جمعية انا يقظ ن�س التفاقية  .. 3

ن�س الف�سل 45 من القانون الأ�سا�سي للعدالة النتقالية على انه   حتدث . 4

�سلب هيئة احلقيقة والكرامة " جلنة للتحكيم وامل�ساحلة.و ا�سند لها  من 

�سمن �سالحياتها " اأن تنظر يف مطالب ال�سلح يف ملفات الف�ساد املايل ....

وبني    الف�سل 46 ـ من ذات القانون اأنها تتعهد بناء على اتفاقية حتكيم 

وم�ساحلة :

بطلب من ال�سحية، مبا يف ذلك الدولة املت�سررة،  
      بطلب من املن�سوب اإليه النتهاك �سرط موافقة ال�سحية،

مبوافقة الدولة يف حالت الف�ساد املايل اإذا تعلق امللف باأموال عمومية اأو    
اأموال موؤ�س�سات ت�ساهم الدولة يف راأ�سمالها بطريقة مبا�سرة اأو غي مبا�سرة،  

وورد بذات الف�سل  " يقع التن�سي�س باملطالب وجوبا على القبول بالقرار 

التحكيمي واعتباره قرارا نهائيا غي قابل لأي وجه من اأوجه الطعن اأو 

الإبطال اأو دعوى جتاوز ال�سلطة..فيما اقت�سى الف�سل 50 من ذات القانون  

ـ يتم اإك�ساء القرار التحكيمي بال�سبغة التنفيذية بعد اإم�سائه من الرئي�س 

الأول ملحكمة ال�ستئناف بتون�س يف اأجل اأق�ساه ثالثة اأيام من تاريخ اإيداعه 

لديه.ويعترب القرار التحكيمي نهائيا غي قابل لأي وجه من اأوجه الطعن اأو 

الإبطال اأو دعوى جتاوز ال�سلطة.

الفساد والعدالة االنتقالية
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محمد العفيف الجعيدي
__

زين  اأ�سرة  بتورط  عامة  قناعة  ثمة  كان  الثورة،  ع�سية 

العابدين بن علي والأ�سر املت�ساهرة معه واملقربني منه 

ا�ستعمال  منها  املايل،  الف�ساد  اأعمال  من  العديد  يف 

عديد  على  عمولت  حت�سيل  يف  ال�سيا�سي  نفوذهم 

اأهم  على  و�سيطرتهم   
1
الإدارية واملعامالت  ال�سفقات 

وقد   .  
2
العالية الربحية  ذات  القت�سادية  القطاعات 

البطالة  تف�سي  مع  العامة  القناعة  هذه  اقرتان  اأدى 

واأ�سكال الت�سغيل اله�س يف و�سط ال�سباب التون�سي، 

ع�سابة"ال�سراق"3  على  الق�ساء  �سعار  اإبراز  اإىل 

.
4
ك�سعار مركزي للثورة التون�سية يف فجر حراكها

وت�سور  ال�ستبدادي  النظام  طبيعة  بالتايل  فر�ست 

يكون  اأن  و�سخو�سه  النظام  لذاك  الثورة  رواد 

ا�ستحقاقات  من  املايل"  "الف�ساد  مع  التعاطي 

اأن  فكان  النتقالية.  عدالتها  مطالب  و�سمن  الثورة 

الأ�سا�سي  القانون  من  والتا�سع  الثامن  الف�سالن  نّزل 

منزلة  املايل"  "الف�ساد  النتقالية  بالعدالة  املتعلق 

ت�سقط  ل  التي  الإن�سان  اجل�سيمة حلقوق  النتهاكات 

احلقيقة  هيئة  طّورته  الذي  الت�سور  وهو  الزمن.  مبرور 

عملها.  لقواعد  جمل�سها  �سبط  �سياق  يف  والكرامة 

يف  �سريح  ب�سكل  املايل  الف�ساد  الهيئة  �سنفت  فقد 

بعدما  الإن�سان،  حلقوق  اجل�سيمة  النتهاكات  خانة 

ف مفهوم النتهاك اجل�سيم 
ّ
ع مل يعر

ّ
اعتربت اأن امل�سر

.
5
واأّن القائمة التي اأوردها يف �ساأنه كانت غي ح�سرية

لها  ميزة  املايل  الف�ساد  يف  بالبحث  الهيئة  تعهد  ميثل 

م�ستوى  على  احلقيقة  هيئات  جتارب  من  �سبقها  عما 

ملا  منوذجا  يكون  لأن  م�ستقبال  ي�سلح  وقد  دويل. 

�سيلحقها من جتارب يف املنطقة العربية التي قد تعرف 

لالإ�ستبداد.  مربرا  الف�ساد  كان  واأينما  دميقراطيا  حتول 

عملها  خمرجات  عند  التوقف  تفر�س  اأهمية  وهي 

على هذا امللف.

منها  تعهد،  طلب   62716 تلّقت  الهيئة  وكانت   

املايل"  "الف�ساد  مو�سوعها  كان  ملفا   19464
م�سادر  وكانت  العام".  املال  على  و"العتداء 

املن�سوب  اأو  املت�سررين  بني  موزعة  امللفات  تلك 

العام  واملكلف   17292 حدود  يف  النتهاك  لهم 

 686 بــ  التون�سية  الدولة  حق  يف  الدولة  بنزاعات 

بــ1486  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  ملف 

 31% الف�ساد  على  العمل  بالتايل  و�سّكل   .
6
ملــف

من  يزيد  مبا  الهيئة،  عمل  مو�سوع  النتهاكات  من 

جة  حلــــــا لهذا ا وطلبا   .
7
خمرجاته عن  لل�سوؤال 

اأ�سا�س الغر�س، من  على  املخرجات  ت�سنيف  املتجه 

والتق�سي �سكـــــــل  البحث  اأي  الــهيئة،  تعهد 

لتحــكيم  ا وامل�ساحلـــة واإثــــــارة التتبع الق�سائي.و

كشف  والتقصي:  البحث 
يل في ملف  الحقيقة جهد هز

كبير
تعهد رئي�س اجلمهورية باجي قايد ال�سب�سي خالل 

حملته النتخابية باأن ينجز م�ساحلة مع اأ�سحاب 

الأعمال الذين لحقتهم  تتبعات عدلية على خلفية 

تهم ف�ساد مايل واإطارات الدولة الذين يتهمون 

مب�ساركتهم. فحاول م�سروع القانون الأ�سا�سي عدد 

49 ل�سنة 2015 الذي تقدمت به رئا�سة اجلمهورية 
11-08-2015 اأن يحقق  للمجل�س النيابي بتاريخ 

هذا الوعد من خالل ثالثة مقت�سيات:

الثورة  قبل  مايل  ف�ساد  من  ا�ستفادوا  َعمن  عفو   -

مقابل �سلح حتدد بنوده جلنة اإدارية، 

�سبه  اأو  عمومي  موظف  كل  عن  م�سروط  غي  عفو   -

الف�ساد  من  مبا�سرة  ا�ستفادة  له  تتحقق  مل  موظف 

وتورط يف ق�سايا على عالقة به نتيجة تطبيق تعليمات 

اأو �سيا�سية،  اإدارية 

- عفو ب�سروط مي�سرة على من يتهمون بتهريب اأموال 

التون�سية. البالد  خلارج 

ل�سن  امل�سروع  عن  الك�سف  مبجرد  الهيئة  بادرت 

م�ّس  من  ن�سه  يت�سمنه  مبا  بررتها  له  م�سادة  حملة 

جلنة  �ساحاتها  من  وكان   
8
النتقالية العدالة  مببادئ 

نا�سطو  تلك  معركتها  يف  عا�سدها  وقد   .
9
البندقية

حتريك  يف  جنحوا  الذين  م�سامح"  "ماني�س  حملة 

ال�سراع  انتهى  املحا�سبة.  يف  احلق  عن  دفاعا  ال�سارع 

اإىل الإطاحة مب�سروع القانون يف فرعه املتعلق مبن اأثروا 

بي 
ّ
مهر عن  بالعفو  املتعلق  وفرعه  م�سروعة  غي  بطرق 

 .
10

الأموال الفا�سدة اإىل املالذات الآمنة

عن  الدفاع  يف  الهيئة  حما�سة  تكون  اأن  ُيظّن  وكان 

من  عقبها  وما  املعركة  تلك  النتقالية يف  العدالة  قيم 

حمفزا  بالف�ساد،  املتورطني  عن  العفو  اإ�سقاط  يف  جناح 

اإل  ف�ساد.  من  لهم  ين�سب  ما  لها على ك�سف حقيقة 

اأن عمل الهيئة يف هذا املجال ظل على العك�س من 

التدقيق  بو�سوح من  ون�ست�سف ذلك  ذلك حمدودا. 

اأعمالها:  يف 

نلحظ  العلنية،  ال�ستماع  �سعيد جل�سات  فعلى   .1-

عر�ست  علنية  ا�ستماع  جل�سة   14 نظمت  الهيئة  اأن 

وقد  ج�سيمة.  بانتهاكات  تعلقت  �سهادة   22 فيها 

اجلل�سات  تلك  جممل  من  واحدة  جل�سة  خ�س�ست 

  مت خاللها تلقي ثالث �سهادات اثنتان 
11

للف�ساد املايل

وكانت  وثالثة  اجلمارك  قطاع  يف  بف�ساد  تعلقت  منها 

الطرابل�سي  املايل لعماد  بالف�ساد  تعلقت  م�سجلة، وقد 

الأ�سعف  احللقة  �سكل  الذي  املعزول،  الرئي�س  �سهر 

بالف�ساد،  املتورطني  الأعمال  اأ�سحاب  جممل  من 

لكونه مودعا يف ال�سجن يف ق�سايا متعددة منها ق�سايا 

�سيكات بدون ر�سيد. 

ذوي  من  علي  بن  اأ�سهار  من  عددا  اأن  هنا  ونذكر 

املن�سوبة  الأعمال  اأ�سحاب  كبار  من  وعددا  النفوذ 

لهم ق�سايا ف�ساد مايل تقدموا للهيئة مبطالب م�ساحلة. 

وثائقها  �سمن  من  تلك  طلباتهم  ت�سمنت  وقد 

اعرتافات مف�سلة مبا �سدر عنهم من انتهاكات. ورغم 

باأن  هوؤلء  اإلزام  �سالحية  الهيئة  يعطي  القانون  اأن 

الثقايف  الإ�سالح  يف  اإ�سهاما  علنية  اعرتافات  يقدموا 

وال�سلوكي، فاإنها مل تبادر اإىل ذلك يف اأي حلظة.

اأفادت  فقد  اخلتامي،  التقرير  �سعيد  على  اأما   .2-

ب  تعلق  فيما  البحث  تولت  عملها  فرق  اأن  الهيئة 

وحاولت   .
12

مايل ف�ساد  مو�سوعه  انتهاك   4042
هذا  عملها  ل�ستثمار  تنتهي  اأن  اخلتامي  تقريرها  يف 

اأثر  بيان  ويف  الثورة  قبل  الف�ساد  منظومة  ك�سف  يف 

الغاية،  ولهذه  املجتمع.  حقوق  على  الف�ساد  هذا 

اأوردت يف تقريرها ما ذكرت اأنه اأمثلة عن هذا الف�ساد 

اإىل  القت�سادي  الن�ساط  معيار  باعتبار  وزعته  الذي 

و)2(  العقاري  املجال   )1( الآتية:  هي  جمالت   6
املجال البنكي واملايل و)3( جمال ا�ستغالل الرثوات 

و)5(  الر�سيدة  احلوكمة  جمال  و)4(  الباطنية 

اإنقاذ  منظومة  العمومية،  املوؤ�س�سات  خو�س�سة  جمال 

و)6( جمال  واجلبائية  املالية  والمتيازات  املوؤ�س�سات 

.
13

تهريب عرب التجاوزات اجلمركية

يالحظ هنا اأن عر�س هذه الأمثلة كان يف ن�سبة هامة 

جلنة  بتقرير  معطيات  من  وورد  �سبق  ملا  تكرارا  منه 

وامل�سطلح  والف�ساد  الر�سوة  حول  احلقائق  تق�سي 

ن�سر  ومما  عمر  الفتاح  عبد  بلجنة  حمليا  ت�سميتها  على 

من  جانب  كان  كما  جارية.  ق�سايا  يف  املحاكم  اأمام 

املطلوبة  للدقة  يفتقد  ا�ستعرا�سها  مت  التي  املعطيات 

جلهة  اأو  النتهاك  لهم  ين�سب  من  بيان  جلهة  �سواء 

معطيات  وهي   .
14

�سرر من  بالدولة  حلق  ما  تقدير 

ال�ستقراء  اأعمال  اأن  متعددة  ق�سائية  م�سادر  توؤكد 

حتققه  مل  فيها  تقدما  حققت  املايل  الق�سائي  بالقطب 

وامل�ساحلة  بالتحكيم  تعهدها  لها  وفره  ما  رغم  الهيئة 

من فر�س جدية لذلك. 

اأما على �سعيد خمرجات التحكيم وامل�ساحلة،   .3-

احلقيقة  بهيئة  وامل�ساحلة  التحكيم  جلنة  تعهدت  فقد 

منها  م�ساحلة،  طلب  بنظر25998  والكرامة 

ب  تقدم  قد  كان  املايل  بالف�ساد  يتعلق  ملفا   4821
حق  يف  الدولة  بنزاعات  العام  املكلف  منها   645
لدائرة  الرقابية  املهمة  تقرير  وكان  التون�سية.  الدولة 

التقرير  بعده  ومن  الهيئة  ن�ساط  حول  املحا�سبات 

الهيئة مل تدر�س من ملفات  اأن  للهيئة ك�سفا  النهائي 

بها  تقدم  التي  امللفات  منها  م�ستثنى  املايل  الف�ساد 

ّنفت  �سُ وقد  منها.  ملفا   472 اإل  العام  املكلف 

على  العتداء  خانة   )1( عدة:  خانات  يف  امللفات 

ادعاء  مو�سوعها  لأفراد  ب�سكاوى  وتعلقت  امللكية 

ال�سكنى  وكالت  عقاري من  مق�سم  حق يف حت�سيل 

والتهيئة العقارية العمومية، و)2( خانة العتداء على 

تاأديبية  مقررات  يف  مبنازعة  وتعلقت  العمل  يف  احلق 

اإدارة  مع  �سلح  مطالب  خانة  و)3(  ب�ساكني،  تعلقت 

اأحكام  حقهم  يف  �سدرت  اأ�سخا�س  من  اجلمارك 

يف  النظر  من  ويتبني  ديوانية.  ق�سايا  يف  جناحية 

وامل�ساحلة  التحكيم  جلنة  اأداء  اأن  الإح�سائي  املعطى 

كميا.  حمدودا  كان  املت�سعبة  الف�ساد  ملفات  على 

مل  اإذ  املخرجات  م�ستوى  على  ال�سعف  هذا  ويتاأكد 

بهذا  تعلقت  حتكيمية  قرارات   8 اإل  اللجنة  ت�سدر 

الهيئة  رئا�سة  املايل. وهنا حاولت  الف�ساد  اأي  الغر�س 

جناح  ملوؤ�سر  ف�سال  بدا  ما  حتويل  با�سمها  واملتحدثني 

بنجاح  ت�سيد  التي  الإعالمية  الت�سريحات  فتوالت 

تفوق  للدولة  موارد  توفي  وامل�ساحلة يف  التحكيم  اآلية 

745 مليون دينار، وتنبه املتابعني لكون املوارد كانت 
الدولة  اأن  لو  دينار  مليون   1500 اإىل  بي�سر  �ست�سل 

هذا  ويف  بجدية.  فيه  و�ساهمت  امل�سار  لهذا  حتم�ست 

العك�س  على  �سعت  الدولة  اأن  الهيئة  راأت  الإطار، 

من ذلك اإىل تخريب امل�سار من خالل املكلف العام 

طلبات  يف  موقف  اإبداء  يف  ماطل  والذي  بنزاعاتها، 

مبا  له من عرو�س،  ما قدم  لرف�س كل  وانتهى  ال�سلح 

توقف  قراراتها من دون  ت�سدر  اأن  اللجنة  فر�س على 

.
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موافقته على 

في حين كانت 
وسائل اإلعالم 

منكّبة على متابعة 
األحداث االجتماعية 

في محافظة 
تطاوين، انتقلت إلى 
رئاسة الحكومة في 

القصبة بعد إيقاف 
عدد من أصحاب 

األعمال والمهّربين
الأموال  اإدماج  واقعة  الدعائي  اخلطاب  حجب 

امل�ساحلة.  يف  بها  املحكوم  املبالغ  قاعدة  يف  امل�سادرة 

�سريعا  تبني  فقد  طويال.  يدم  مل  احلجب  هذا  لكن 

كان  مالية  موارد  من  وفرته  اأنها  الهيئة  ادعت  ما  اأن 

للدولة  عادت  اأن  �سبق  التي  الأموال  من  غالبيته  يف 

اإ�سافية مالية  واأن ادعاء توفي موارد  مبوجب امل�سادرة 

للدولة ت�ساعدها يف اأزمتها املالية مل يكن دقيقا لكون 

الدولة قد تكون م�سطرة يف مواجهة عدد ممن �سدرت 

اأن  لها  �سبق  اأموال  لرد  م�ساحلة  قرارات  لفائدتهم 

.
16

�سادرتها بدل حت�سيل اأموال جديدة

االنتقالية:  العدالة  منظومة  ضمن  المالي  الفساد  ملفات 
باإلنكسار  مهدد  ي  ثور استحقاق 

الفساد والعدالة االنتقالية
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المحاسبة: ملفات مشوشة في 
مسار قضائي عليل

املتخ�س�سة  الدوائر  على  ملفا   143 الهيئة  اأحالت 

لوائح  حترير  منها   69 يف  وتولت  النتقالية.  للعدالة 

فيما   )
17

املايل بالف�ساد  تت�سل  فقط   3 )منها  اتهام 

ملفا   26 )منها   104 وعددها  البقية  يف  اكتفت 

�سكايات  ملفاتها  ت�سمني  ااملايل(  بالف�ساد  يت�سل 

�سيق  باأن  الأمر  هذا  عللت  وقد  �سماعات.  وبع�س 

ق�ساة  بكون  الأبحاث، متم�سكة  اإمتام  منع من  الوقت 

وانتهاء  اأبحاثها  من  بداية  امللفات  �سيكملون  الدوائر 

التهمة وتف�سيل ما قد ين�سب لكل متهم من  بتوجيه 

هي  املحالة  الف�ساد  ملفات  ن�سبة  تكون  وعليه،  فعل. 

باأخرى،  اأو  %16 من جمموع امللفات املحالة بطريقة 
ال�سكايات  الف�ساد من جمموع  ملفات  ن�سبة  اأن  علما 

 .31% املقدمة اإليها بلغت 

يف  البحث  م�ساألة  توِل  مل  الهيئة  اأن  �سلف  مما  يتبني 

اأثره  مبا كان من  اأهمية  الف�ساد ما ت�ستحق من  ملفات 

اأن كان عدد ملفات الف�ساد املايل التي اأنهت اأبحاثها 

هامة  ف�ساد  ملفات  فيه  حتوز  كانت  وقت  يف  حمدودا 

يثيه  ملا  اأبحاث  دون  لإحالتها  يبدو  فيما  ا�سطرت 

يفر�سه  وما  خلفياته  عن  �سوؤال  من  ذلك  عن  تخلفها 

�سي�ستفيد  ال�ساكني  ت�سييع حلقوق  �سبهات  من  ذلك 

منها من ين�سب لهم النتهاك.

نالحظ  النوعي،  الكمي–  التقييم  هذا  عن  وبعيدا 

الدوائر  على  الهيئة  اأحالتها  التي  الف�ساد  ملفات  اأن 

بالتقرير  الوارد  جردها  من  يتبني  كما  املتخ�س�سة 

للهيئة هي: اخلتامي 

املايل  الق�سائي  بالقطب  للق�ساء  �سبق  ملفات   .1-

منها  عدد  يف  وتقدمت  بنظرها  تعهد  اأن  املتخ�س�س 

ق�سائي  تعاون  ثمرة  منه  جانب  يف  هذا  وكان  اأبحاثه 

دويل واختبارات فنية. 

-2. ملفات كانت على عالقة مبلف الأموال املنهوبة 

واملهربة خارج تون�س. 

الدوائر  اإىل  امللفات  هذه  اإحالة  توؤدي  واإذ  وعليه، 

املتخ�س�سة بالعدالة النتقالية اإىل �سحبها من الق�ساء 

املتخ�س�س بالق�سايا املالية )والتي هي بطبيعتها ق�سايا 

اأن  ذلك  �ساأن  من  فاإن  الثورة،  بعد  واملن�ساأ  مت�سعبة( 

حقوق  على  ال�سلبي  اأثره  اإزاء  م�سروعة  خماوف  يثي 

الدولة التون�سية. وما يزيد من حجم هذه املخاوف هو 

العيب احلا�سل يف ت�سور الدوائر الق�سائية املتخ�س�سة 

بفعل  وتاليا  لال�ستئناف  اأحكامها  قابلية  عدم  بفعل 

من  تعّد  التي  العادلة  املحاكمة  �سروط  مراعاة  عدم 

�سروط التعاون الق�سائي الدويل. فبفعل هذا العيب، 

"املنهوبة"  الأموال  ا�سرتداد  طلبات  جممل  تكون 

اإىل  امل�سندة  تون�س  خارج  فارين  متهمني  ت�سليم  اأو 

قرارات �سادرة عن هذه الدوائر مهددة بالرّد.

ي�ستخل�س من كل ما �سلف اأن ملف الف�ساد املايل كان 

من اأ�سباب الثورة وا�ستحال من بعدها اإىل ا�ستحقاق 

كان  ال�ستحقاق  هذا  اأن  ويبدو  ا�ستحقاقاتها.  من 

العدالة  ا�سطراب  اأدى  التي  ال�ستحقاقات  اأبرز  من 

النتقالية بتون�س اإىل انك�سارها، ويوؤمل اأن يكون هذا 

الف�سل  �سوؤال حول �سبب  يعقبه  واأن  موؤقتا  النك�سار 

وعالجاته.

 
يراجع تقرير البنك الدويل حول ف�ساد بن علي اأو الثورة املنقو�سة موقع نواة . 1

. 11-04-2011
ك�سف تقرير �سدر عن البنك الدويل �سنة 2014 اأن اأ�سهار زين العابدين . 2

بن علي واأقاربه حتكموا ب�سكل �سبه كامل خالل فرتة حكمه على 14 قطاعا 

اقت�ساديا ت�سنف من القطاعات الأكرث ربحية.

الل�سو�س باللهجة املحلية التون�سية  ومن ال�سعارات التي رفعت اأي�سا . 3

"تون�س ل ل للطرابل�سية اإيل �سرقو امليزانية ". ويق�سد هنا بالطرابل�سية 
اأ�سقاء زوجة بن علي ليلى الطرابل�سي واأبناوؤهم، يراجع يف هذا الإطار  كتاب 

الربيع العربي-   �سفحة  49  – الدكتور حممد في�سل عبد الغفار

حول �سعارات الثورة يراجع مقال " ال�سباب والثورة التون�سّية: من ال�سباب . 4

الثائر اإىل ال�سباب احلائر )مقاربة حتليلّية – اإ�ست�سرافّية(-وليد غبارة – -25

2014-04 موقع نواة.
ال�سفحة 98 من التقرير اخلتامي لهيئة احلقيقة والكرامة – اجلزء الأول . 5

العهدة .

ال�سفحة 7 من الثاين من التقرير اخلتامي لهيئة احلقيقة والكرامة اخلا�س . 6

"بتفكيك منظومة الف�ساد".
بال�ستناد ملا ورد باجلزء الأول من تقرير هيئة احلقيقة والكرامة "العهدة" . 7

وحتديدا لل�سفحة 42 منه كان عدد امللفات التي تقدمت بها الهيئة الوطنية 

ملكافحة الف�ساد للهيئة 292 ملف فقط. فيما كان عدد امللفات املتعلقة 

بانتهاك تعلق بف�ساد مايل واعتداء على املال العام وكما ورد بال�سفحة  49 

من ذات اجلزء 4955 ملف ) باعتبار ما ورد على الهيئة( مايل رف�ست 

منها 87 لعدم الخت�سا�س. واعتمدنا يف عملنا على ما ورد باجلزء اخلا�س 

بالف�ساد املايل بالتقرير اخلتامي لهيئة واكتفينا بالإ�سارة للمعطيات املناق�سة 

بهذا الهام�س.

�سهام بن �سدرين: م�سروع قانون امل�ساحلة القت�سادية �سيعيد اإنتاج منظومة . 8

الف�ساد، وكالة تون�س اإفريقيا لالأنباء، 16-08-2015.

ت�سمية خمت�سرة تطلق على "اللجنة الأوربية للدميقراطية عن طريق . 9

القانون" التي هي جهاز ا�ست�ساري ملجل�س اأوروبا حول الق�سايا الد�ستورية. 

تولت الهيئة توجيه طلب ا�ست�سارة للجنة البندقية  التي اأعلنت بتاريخ 

2015-10-26 راأيها الذي اأكد على عدم د�ستورية اجلانب الأكرب من 
اأحكام م�سروع القانون. اأحرج الراأي الإ�ست�ساري جهة الإقرتاح الت�سريعي 

التي باتت يف حال اإ�سرارها على م�سروعها، متهمة مبحاولة خرق الد�ستور 

عالوة على اتهامها بالإنقالب على م�سار العدالة الإنتقالية.

اكتفت ال�سلطة ال�سيا�سية باإ�سدار القانــون الأ�سا�سي عدد 62 ل�سنة . 10

2017 املتعلق بامل�ساحلة يف املجال الإداري والذي منح عفوا ت�سريعيا 
مبقت�ساه ملوظفي الدولة ومن حتملوا م�سوؤوليات يف هياكلها خالل الفرتة 

املمتدة من 1955-07-01 اإىل 2011-01-14 وتورطوا ب�سكل مبا�سر 

يف ت�سهيل نهب غيهم للمال العام دون اأن تنتج لهم من ذلك ا�ستفادة 

مالية �سخ�سية.

جل�سة  19-05-2017. 11

ي�سعب تقييم هذا الأداء لوجود ت�سارب وا�سح يف تقرير الهيئة فيما تعلق . 12

بالعدد اجلملي للملفات التي تعهدت بها.

اجلزء الثالث من التقرير �سفحة 10.. 13

من ذلك مثال ما ورد فيما تعلق باخلو�س�سة حيث مل يتم ا�ستعر�س حالت . 14

دقيقة ومت الكتفاء بحديث عام غي موؤيد.

يراجع ' احلكومة فوتت على الدولة ا�سرتجاع الموال املنهوبة ' – ملف . 15

من اعداد هيئة احلقيقة والكرامة – 2019-04-11 من�سور مبوقعها

اأحد من �سدرت لفائدتهم  قرار م�ساحلة حدد املبلغ الذي �سيطالب بدفعه . 16

ب35 مليون دينار . ذات ال�سخ�س �سبق للدولة التون�سية ان �سادرت 

اأموال كانت على ملكه   واتهم انه  جناها با�ستعمال الف�ساد وا�ستغالل 

النفوذ تتجاوز قيمتها مو�سوع ال�سلح . يكون بالتايل متعينا على الدولة متى 

نفذ هذا ال�سلح ان تعو�س من ا�ستفاد منه عن فارق القيمة. هنا من ين�سب 

له تكوين ثروة بالف�ساد �سي�سبح طالب تعوي�س من الدولة على جانب من 

ماله الفا�سد.

تعلق اأولها مبا ي�سطلح على ت�سميته بالنتدابات الوهمية باخلطوط اجلوية . 17

التون�سية فيما كان مو�سوع  امللف الثاين الف�ساد املايل لنب علي وعائلته 

وامللف الثالث الف�ساد يف القطاع البنكي

الفساد والعدالة االنتقالية
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محمد سميح الباجي عكاز
__

يخ البشرّي، شّنت  على مّر التار
وبا ال  األنظمة والحكومات حر

حصر لها، بعضها كان توّسعيا 
ظالما وبعضها دفاعا عن النفس 

أو الستعادة حقوق مغتصبة. لكّن 
يخ عرف أيضا أنظمة أعلنت  التار

وبا لم تهدف سوى لتنفيس  حر
أزمات داخلّية أو إللهاء األنظار عن 

فشل أو تقصير أو فساد. في هذا 
النوع من المعارك تعلو األصوات 

والشعارات على السيوف والهامات 
واإلنجازات الميدانّية، ليكون واقع 

الحال أشبه برحى يطحن الهواء 
يدا  وال يخّلف سوى الجعجعة ومز

من االنتظار لنتائج ُتسمع عبر 
أبواق الدعاية وال تتحّسسها 

األعين وال تترجمها األرقام والوقائع. 
هنا، من تونس، ما تزال البالد 

منذ ثالث سنوات تعيش على 
وقع الحرب على الفساد، التي 

أعلنها رئيس الحكومة يوسف 
03 أوت  الشاهد منذ تنصيبه في 

2016 كأولوّية مطلقة بعد الحرب 
على اإلرهاب. عبر محّطات عّدة، 

2017 و2018، استفاق  بين سنتي 
المعارك  التونسّيون على طبول 

في هذه الحرب، لكّنهم حتى هذه 
وا سوى غبار لم  اللحظة، لم ير

ينقشع عن الساحات حاجبا 
وراءه عشرات األسئلة والنتائج 

الموعودة.

مّثل حوار �سفي الحتاد الأوروبي، باتري�س برغاميني، 

لوموند  �سحيفة  مع   ،2019 جويلية   09 يوم 

حول  احلكومّية  للدعاية  موجعة  �سربة  الفرن�سّية، 

اعرتف  التي  املقابلة  هذه  الف�ساد.  على  احلرب 

مبفا�سل  العائلّية  اللوبيات  بتحّكم  برغاميني  خاللها 

اأّي جهود  املوؤّثر يف عرقلة  ، ودورها 
ّ

التون�سي القت�ساد 

خمتلف  يف  والنزاهة  ال�سفافّية  من  مناخ  لإر�ساء 

حفيظة  اأثارت  وم�ساحلهم،  تتقاطع  التي  القطاعات 

�سفي  ا�ستدعاء  اإىل  �سارعت  التي  التون�سّية  احلكومة 

ي�سدر  اأن  دون  تو�سيحات،  لطلب  الأوروبي  الحتاد 

الت�سريحات.  تلك  رّد حا�سم بخ�سو�س  باملقابل  منها 

تون�س  اإعالن  من  اأّيام  بعد  جاء  برغاميني  حوار 

وال�سامل   
ّ
التبادل احلر اتفاق  املفاو�سات حول  تعليق 

ف�ّسره  وفيما   .
ّ

الأوروربي والحتاد  تون�س  بني  واملعّمق 

على  الأوروبيني  قبل  من  غا�سبة  فعل  كرّدة  البع�س 

جمتمعي  برف�س  املدفوعة  الر�سمّية  التون�سّية  املمانعة 

يف  يعك�س  اأّنه  اإّل  التفاقّية،  لهذه  وا�سع   
ّ

و�سيا�سي

الف�ساد  تغلغل  من  الأوروبّيني  امتعا�س  منه  جانب 

احلرب  حقيقة  ي 
ّ
ويعر التون�سّية  الدولة  مفا�سل  يف 

الثالث  عامها  تدخل  التي  الف�ساد  على  احلكومّية 

تر�سانة  رغم  الأر�س  على  ملمو�سة  نتائج  اأّي  دون  من 

ومئات  العلن  يف  احلكومة  تها 
ّ
اأقر التي  الإجراءات 

 
ّ

املحلي لال�ستهالك  املوّجهة  واملوؤمترات  اخلطابات 

ال�سادقة  "املجهودات  حول  الدولّية  للدعاية  اأو 

الف�ساد". للحكومة يف مكافحة 

دائرة  قرار  مع  بالتزامن  الت�سريحات  وقد جاءت هذه 

�سراح  باإطالق  تون�س  يف  ال�ستئناف  مبحكمة  التهام 

كاتب الدولة ال�سابق للطاقة واملناجم ها�سم احلميدي 

�سهر  منذ  اإيقافه  مّت  اأّن  بعد  اجلاري  جويلّية   10 يف 

املايل،  والف�ساد  بالر�سوة  تتعّلق  بتهم   2018 اأكتوبر 

رئي�س احلكومة  ال�سوء على حرب  ت�سليط  تعيد  وهي 

الت�ساوؤلت حول  مثية  الف�ساد  على  ال�ساهد  يو�سف 

الفرتة  طيلة  نتائج  من  حّققته  وما  وجدواها  مغزاها 

املا�سية.

الحرب على الفساد: ُمكره 
أخاك ال بطل

امللف  اإدارة  الف�سل يف  وقع  تعي�س على  البالد  كانت 

القت�سادي وتفاقم حالة الحتقان الجتماعي الذي 

بلغ ذروته يف انفجار موجة الحتجاجات يف اأكرث من 

حني   ،2016 �سنة  جانفي  �سهر  بداية  حمافظة   16
الذي  قرطاج  اتفاق  عن  اجلمهورّية  رئا�سة  اأعلنت 

ب ما ُعرف بحكومة الوحدة الوطنّية التي تراأ�سها  ن�سّ

اثنتا ع�سرة  الوثيقة التي وّقعتها  يو�سف ال�ساهد. هذه 

ي�سبه خّطة عمل م�ستقبلّية  ما  ت�سّمنت  منّظمة وحزبا 

اأولّيات  اأبرز  كاأحد  الف�ساد  وا�سعة  القادمة،  للحكومة 

متحورت  التو�سيات  من  جملة  عرب   
ّ

احلكومي العمل 

الف�ساد،  ملقاومة  وطنّية  خطة  و�سع  حول  بالأ�سا�س 

الّداعمة  والإجراءات  القوانني  �سّن  يف  الإ�سراع 

لل�سفافّية ومقاومة الف�ساد وفقا للمعايي الّدولّية اإ�سافة 

اإىل دعم دور املجتمع املدين يف مقاومة الف�ساد. 

ليفع  التّفاق،  تو�سيات  عن  ال�ساهد  يخرج  مل 

الرئي�سّية  النقاط  كاأحد  الف�ساد  مكافحة  �سعار  بدوره 

 
ّ

لربناجمه خالل جل�سة امل�سادقة على فريقه احلكومي

2016. هذا  اأوت   26 نّواب ال�سعب يف  يف جمل�س 

مرحلة   يف 
ّ

ال�سيا�سي اخلطاب  على  طغا  الذي  ال�سعار 

مطلقة  كاأولوّية  نف�سه  فر�س  قرطاج،  اتفاق  بعد  ما 

التي   
ّ

ال�سيا�سي التجاذب  حماور  من  جملة  مغّيبا 

على  ال�سابقة  ال�سنوات  طيلة  امل�سهد  على  طغت 

وم�سروع  القت�سادّي  والتدهور  املديونّية  ق�سايا  غرار 

واأّن  خ�سو�سا  املايل،  للقطاع   
ّ

الهيكلي الإ�سالح 

وا  غ�سّ الذين  احلاكم  الئتالف  مكّونات  خمتلف 

كانوا  تقريبا،  �سنتني  طيلة  الف�ساد  ملّف  عن  الطرف 

الوطنّية  الوحدة  ت�سكيل حكومة  قبل  �سلفا  روا 
ّ
قر قد 

القت�سادّية  الدولة وخياراتها  �سيا�سات  املحافظة على 

خيار  احلايل.  الو�سع  تاأّزم  عن  م�سوؤولة  كانت  التي 

جوان  من  الثاين  يف  ال�سب�سي  قائد  الباجي  اأعلنه 

�ستناق�س  الوطنية  الوحدة  “حكومة  قائال:   ،2016
فيها”.  �سابقتها، وتوا�سل  فيها  التي م�ست  اخليارات 

 فر�ست البحث عن 
ّ

لكّن مقت�سيات التغيي احلكومي

 مبرتكزات واأولويات جديدة.
ّ

خطاب �سيا�سي

الف�ساد  على  احلرب  خلطاب  الطاغي  احل�سور  لكّن 

بحتة.  �سيا�سّية  ا�ستحقاقات  اأو  منطلقات  ين�ساأ من  مل 

املنّظمات  �سغط  بتعاظم  املرحلة  تلك  اقرتنت  فقد 

ال�سيا�سّية  املعار�سة  مكّونات  من  وعدد  واجلمعّيات 

هذه  �سّد  حقيقّية  بحرب  والبدء  الف�ساد  ملّف  لفتح 

ففي  الدولة.  موؤ�ّس�سات  خمتلف  نخرت  التي  الآفة 

تلك ال�سنة كانت التقارير ال�سادرة عن هيئات الرقابة 

ي حجم الف�ساد امل�ست�سري يف البالد. فقد 
ّ
املحلّية تعر

تعالج  اأّنها  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  ك�سفت 

اإىل  تنق�سم  بالف�ساد،  يتعّلق  مّلف  األف   14 من  اأكرث 

اإىل عهد الرئي�س الأ�سبق  5000 اآلف ق�سّية تعود 
�سنتي  بني  اإليها  ورد  بينما   ،

ّ
علي بن  العابدين  زين 

2015 و2016 ما يفوق 9000 ملّف. 
بح�سب  الف�ساد  و�سبهات  الإخاللت  �سملت  وقد 

الثالثون  ال�سنوي  العام  والتقرير  املذكور  التقرير 

يف  العمومّية  املوؤ�ّس�سات  اأغلب  املحا�سبات،  لدائرة 

والنتدابات  العمومّية  وال�سفقات  ف 
ّ
الت�سر جمال 

والختال�س  النفوذ  ا�ستغالل  عرب  متظهرت  والتي 

عمومّية.  و�سركة  اإدارّية  م�سلحة   27 يف  والر�سوة 

الدولة  تكبيد  اإىل  املع�سلة  هذه  ا�ست�سراء  اأّدى  وقد 

خ�سائر تقدر ب %25 من احلجم اجلملي لل�سفقات 

ال�سراءات  يف  الت�سرف  يف  الف�ساد  نتيجة  العمومية 

تناهز  جملّية  وبقيمة  الهيئة  رئي�س  بح�سب  العمومية 

بدوره  يتقاطع  الت�سخي�س  هذا  دولر.  مليون   820
الأموال  غ�سل  ملخاطر  الوطني  "التقييم  تقرير  مع 

2016 وال�سادر عن اللجنة  ومتويل الإرهاب" ل�سنة 

املركزي  للبنك  التابعة  املالّية  للتحاليل  التون�سّية 

من  �سريح  ب�سكل  التقرير  هذا  حّذر  وقد  التون�سي. 

والذي  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�سل  جرائم  تفاقم 

بلغ م�ستويات مرتفعة ن�سبّيا، م�سيا اإىل �سعف فعالّية 

وغياب  بالرقابة  اخلا�سة  واملمار�سات  الإجراءات 

اجلرائم،  من  النوع  بهذا  معنية  حمددة  رقابية  جهة 

قبل  من  الإدارية  العقوبات  تطبيق  تاأخر  اإىل  اإ�سافة 

�سدور  وتاأخر  التعديلية  والهيئات  الرقابية  الأجهزة 

على  اأّما  اجلرائم.  هذه  مرتكبي  �سد  ق�سائية  اأحكام 

اإذ  �سوءا،  اأقّل  الت�سخي�س  يكن  فلم  الدويّل،  ال�سعيد 

الف�ساد  موؤ�ّسر مدركات  75 يف  املرتبة  تون�س  احتّلت 

كانت  اأن  بعد  الدولّية  ال�سفافّية  منّظمة  عن  ال�سادر 

املنّظمة  نف�س  لت�سدر   ،2010 �سنة   59 املرتبة  حتتل 

لحقا تقريرا بعنوان »النا�س والف�ساد« يف اإطار درا�سة 

 ،2016 اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط  لل�سرق  م�سحّية 

 2% يعادل  تون�س  يف  الف�ساد  حجم  اأّن  فيه  ك�سفت 

مليار  اإهدار  يف  ويت�سّبب  اخلام   
ّ

الداخلي الناجت  من 

دولر �سنويا من موارد الدولة. 

الحتاد الأوروبي بدوره كان اأحد املحّذرين من تفاقم 

حيث  التون�سّية،  الدولة  مفا�سل  يف  الف�ساد  انت�سار 

 14 يف  الأوروبي  الربملان  عن  �سادرة  وثيقة  نبّهت 

�سبتمرب 2016، تت�سّمن 70 نقطة يف �سكل دعوات 

”عالقات الحتاد الأوروبي بتون�س  وتو�سيات بعنوان 

الآفة  هذه  خطر  اإىل  الراهن”،  الإقليمي  ال�سياق  يف 

الوثيقة  دعت  وقد  الدميقراطي.  النتقال  م�سار  على 

ملحا�سرة  عاجلة  تدابي  اتخاذ  اإىل  التون�سّية  احلكومة 

العمومّية  بال�سفقات  يتعّلق  فيما  خ�سو�سا  الف�ساد 

الهيئات  عمل  لتعزيز  الالزمة  العتمادات  وتوفي 

الرقابّية واإر�ساء مناخ من ال�سفافّية والنزاهة يف الو�سط 

القت�سادّي. المتعا�س الأوروبي �سرعان ما حتّول اإىل 

اجراءات عقابّية متّثلت يف م�سادقة وزراء مالّية الحتاد 

تون�س  اإدراج  على   2017 نوفمرب   05 يف  الأوروبي 

كمالذات  ت�سنيفها  مّت  دولة   17 من  قائمة  �سمن 

.
ّ

ال�سريبي ب 
ّ
التهر تتقاع�س يف مكافحة  �سريبّية 

الحرب على الفساد تحجب 
فسادا آخر

ال�ساهد  حكومة  لتبداأ  تقريبا  �سنة  يتطّلب  الأمر  كان 

حربها املُعلنة �سّد الف�ساد. فبينما كانت معظم و�سائل 

على  منكّبة  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع  الإعالم 

خ�سو�سا  تطاوين  حمافظة  يف  الأحداث  تطّور  متابعة 

عقب مقتل ال�ساب اأنور ال�سكرايف اأثناء ف�ّس اإعت�سام 

اإىل  وال�سعبي  الإعالمي  الهتمام  انتقل  الكامور، 

 2017 23 ماي   رئا�سة احلكومة يف الق�سبة يوم 
ّ
مقر

�سفيق  ال�ساخب  الأعمال  �ساحب  اإيقاف  بعد 

يا�سني   2014 الرئا�سّية  النتخابات  ومر�ّسح  اية 
ّ
جر

بني. 
ّ
واملهر الأعمال  اأ�سحاب  اآخر من  ال�سّنويف وعدد 

قرارها  امل�سادرة  جلنة  اأعلنت   ،2017 ماي   26 ويف 

على  املوقوفني  الأعمال  اأ�سحاب  اأمالك  مب�سادرة 

اإيقافات يف  تتاىل لحقا الأخبار حول  التحقيق.  ذمة 

والق�سرين  �سفاق�س  بجهة  بني 
ّ
املهر من  عدد  �سفوف 

الب�سرية  الرتكيبة  لتبداأ  احلدودّية،  قردان  بن  ومدينة 

اأ�سا�سا  الت�سكّل  الإيقافات يف  ا�ستهدفتها حملة  التي 

الديواين  احلر�س  اأعوان  من  عدد  ومن  بني 
ّ
املهر من 

دون اأن تتجاوز هذه احلملة روؤوؤ�س الف�ساد ل بل حتى 

اأذرعها. 

الرسمّي" "الفساد  لحجب  دخاٍن  قنابل  الفساد:  على  الحرب  خطاب 
ورة وسياسة العين الواحدة الحرب على الفساد: معارك الضر

الخطاب حول مكافحة الفساد
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اأهايل  حراك  عن  الأب�سار  �سّتتت  التي  ال�سربة،  هذه 

اأبرز  اأحد  احتجاجاتهم  يف  رفعوا  الذين  تطاوين 

مة وهي مراجعة عقود ا�ستغالل الرثوات 
ّ
املطالب املحر

 
ّ

داخلي ماأزق  من  الفتّية  احلكومة  واأخرجت  الطبيعّية 

، �سرعان ما فرتت، مع اندلع حرب جديدة 
ّ

وخارجي

الق�سبة  ق�سري  وبني  ال�سعب  نّواب  اأروقة جمل�س  يف 

وقرطاج، بعد تعاظم طموحات رئي�س احلكومة يو�سف 

وجنل  الأّم  حزبه  رئي�س  رغبات  مع  وت�سادمه  ال�ساهد 

ال�سب�سي. قائد  رئي�س اجلمهورّية حافظ 

ال�ساهد  بني  اجلديدة  ال�سيا�سّية  احلرب  احتدام 

�سّفه،  اإىل  والده   
ّ
جر الذي  ال�سب�سي  قائد  وحافظ 

 15 يف  احلكومة  رئي�س  الأب  ال�سب�سي  ومطالبة 

جويلّية 2018، بال�ستقالة اأو جتديد الثقة يف جمل�س 

ال�ستنجاد  اإىل  الأخي  هذا  دفعت  ال�سعب،  نّواب 

ودون  فجاأة  الف�ساد.  على  احلرب  ب�سعار  اأخرى  ة 
ّ
مر

احلكومة،  با�سم   
ّ

الر�سمي الناطق  يخرج  مقّدمات، 

اكت�ساف  معلنا   ،2018 اأوت   31 يف  الدهماين  اإّياد 

 
ّ

النفطي احلقل  بامتياز  تتعّلق  ف�ساد  ل�سبهات  احلكومة 

التوا�سل  مواقع  على  ُعرف لحقا  ما  املنزل يف  حلق 

اإعالن  خل�سة“.  النفط  “بيع  بق�سّية   
ّ

الجتماعي

تاله اإلغاء وزارة الطاقة واإقالة وزيرها واأربعة م�سوؤولني 

التي  الربوباغندا  تدم  مل  احلفر.  عمليات  وجتميد 

طويال،  الالحقة  الأّيام  طيلة  ال�ساهد  بقرار  اأحاطت 

التنا�سي.  اأو  الن�سيان   
ّ

طي �سريعا  احلادثة  لتدخل 

 TOPIC �سركة  اتهمت  التي  احلكومّية  فالرواية 

 من دون ترخي�س منذ �سنة 
ّ

با�ستغالل احلقل النفطي

2009، تغّيت ليدور احلديث لحقا حول التبا�س 
الف�ساد  �سبهة  اأّما  املحروقات.  جمّلة  ف�سول  تاأويل  يف 

اإدارّي. لكّن املّلف الذي َخفَت  فتحّولت اإىل تق�سي 

بنف�س ال�سرعة التي خرج بها اإىل الراأي العام، خّلف 

من  باأكرث  “املُّتهمة”خ�سائر  لل�سركة  غام�سا  و�سعا 

95 األف دولرا يومّيا �ستتحّمل منها الدولة التون�سية 
به  املعمول  اجلبائي  النظام  وفق   70% ن�سبته  ما 

 
ّ

التون�سي ال�سعب  ليتحّمل  النفطي،  للقطاع  بالن�سبة 

راأ�س  لإنقاذ  عجل  على  ا�ستدعيت  معركة  تبعات 

وحكومته. ال�ساهد 

ال�سنوات  مّت خالل  فقد   ،
ّ

الت�سريعي ال�سعيد  اأّما على 

 ،2016 نوفمرب   23 يف  امل�سادقة  املا�سية،  الثالث 

 2016 ل�سنة   57 الأ�سا�سي عدد  القانون  ن�ّس  على 

القت�سادي  الق�سائي  للقطب  ر�سمّيا  عهد  الذي 

اجلرائم  يف  التحقيق  م�سار  على  لالإ�سراف  واملايل 

يف  الربملان  �سادق  كما  املعقدة.  واملالية  القت�سادية 

الف�ساد  عن  الإبالغ  قانون  على   2017 فيفري   22
املعارك  هذه  وخلف  لكن،  عنه.  املُبلغني  وحماية 

تخّط  احلكومة  كانت  "الف�ساد"،  �سّد  ال�ساخبة 

اإجراءات  عرب  املُعلن  وخطابها  يتناق�س  اآخر  م�سارا 

تزال  وما  بها  اأحاطت  ملّفات  عن  تعاٍم  اأو  وقرارات 

العديد من الت�ساوؤلت و�سبهات الف�ساد. فبعيدا عن 

تك�سف  احلكومّية،  للحرب  الدعائي  الت�سخيم  �سياق 

”مموؤ�س�س“،  ف�ساد  وجود  عن  ال�سلطة  ممار�سات 

عنه  لُتعرّب  احلكم،  وموؤ�س�سات  الدولة  اأجهزة  ترعاه 

هذه  اأول  عديدة.  حمّطات  يف  احلكومية  اخليارات 

الف�ساد  ملفات  فتح  عن  التغا�سي  يف  جتّلى  اخليارات 

البنكي والإداري وعلى راأ�سها ق�سّية البنك الفرن�سي 

النظام  حا�سية  خلدمة  توظيفه  مّت  الذي  التون�سي 

الأعمال  اأ�سحاب  من  منه  القريبة  والدائرة  ال�سابق 

 300 من  اأكرث  الآن  حّتى  الدولة  كّلف  والذي 

باإنقاذ  حا�سم  قرار  اتخاذ  يتّم  اأن  دون  دولر،  مليون 

امل�ستفيدين  ومالحقة  العمومّية  املالّية  املوؤ�ّس�سة  هذه 

حكومة  تراخت  كما  امل�ستخل�سة.  غي  القرو�س  من 

اإىل  لتذهب  ال�سريبي  ب 
ّ
التهر مقاومة  يف  ال�ساهد 

املالية ل�سنة  قانون  حّد تكري�س الإ�سطهاد اجلبائي يف 

قانون  من   13 الف�سل  تطبيق  تاأجيل  عرب   2019
على  ال�سريبة  ن�سبة  مبراجعة  واخلا�ّس   2019 املالية 

%35 واإرجائه اإىل �سنة  ال�سركات واإخ�ساعها لن�سبة 

ف�سول  من  عدد  لتمرير  �سابقة  وحماولت   ،2020
املوازنات  ف�سول  �سمن  القت�سادّية  امل�ساحلة  قانون 

اإطار  خارج  يقراأ  ل  اإجراء   .2017 ل�سنة  العمومّية 

الإنتخابّية  للحمالت  امل�ستقبلّيني  املمولني  حماباة 

مكّونا  �ساروا  والذين   ،2019 �سنة  نهاية  يف  املنتظرة 

الثورة.  بعد  ما  لتون�س   
ّ

ال�سيا�سي امل�سهد  يف  اأ�سا�سّيا 

لتتجّلى حماباة الف�ساد ب�سورة اأكرث فجاجة يف تدّخل 

الر�سمّية  القنوات  وت�سخي  مبا�سرة  احلكومة  رئا�سة 

زين  الأ�سبق  الرئي�س  �سهر  واأموال  اأ�سول  لإنقاذ 

العابدين بن علي، مروان مربوك عرب مرا�سلة تقّدم بها 

الحتاد  اإىل   2018 نوفمرب   22 يوم  احلكومة  رئي�س 

الأوروبي طالبا رفع التجميد الأوروبي عن اأموال هذا 

من  ا�سمه  وحذف   2011 جانفي   28 منذ  الأخي 

قائمة ال 48 امل�سمولني بهذا القرار.

تبين سريعا أن ما 
ادعت الهيئة أنها 

وفرته من موارد مالية 
كان في غالبيته من 

األموال التي سبق أن 
عادت للدولة بموجب 

المصادرة
هذا وتعّد احلكومة خطوتها الأخية عرب تقدمي م�سروع 

خمتلف  من  بدعم  القت�سادّية  للم�ساحلة   
ّ

حكومي

م�سروع  وهو  احلاكم،  لالئتالف  الربملانّية  الكتل 

يف  متريره  مّت  الذي  الإدارّية  امل�ساحلة  قانون  �سيكّمل 

القرار  هذا  يكون  اأن  ويرتقب   .2017 �سبتمرب   13
الهدّية الأخية من حكومة احلرب على الف�ساد، مبنح 

 جديد للوبيات الحتكار والف�ساد 
ّ

طوق جناة ت�سريعي

هذه  حّتى  قابعا  يزال  ما  م�سروع  والتجارّي.  املايل 

انتظار  يف  ال�سعب،  نّواب  جمل�س  اأدراج  يف  اللحظة 

اقتنا�س اللحظة املنا�سبة لطرحه، رمّبا ملا قد ي�سّببه من 

م�سلحة  يف  تكون  لن  وا�سعة  ومعار�سة  احتجاجات 

الأمتار  قبيل   
ّ

النتخابي ال�ستحقاق  على  املراهنني 

الأخية منه.  

واج  تحصين الفساد: ز
وة والثر السلطة 

العلوم  يف  والباحث  الأمريكي  الكاتب  ح 
ّ
ي�سر

"متالزمات  كتابه  يف  جون�ستون؛  مايكل  ال�سيا�سّية 

حتالف  ظاهرة  والدميقراطّية"  وال�سلطة  الرثوة  الف�ساد، 

 قائال:
ّ

ال�سلطة والرثوة وف�ساد املناخ ال�سيا�سي

املوؤ�س�سات  من  بيئة  يف  الدولة  نخب  تعمل  "عندما 
وتو�ّسع  ال�سيا�سية  املناف�سة  من  وقدر حمدود  ال�سعيفة 

مفتوحاً  ي�سبح  املجال  فاإن  القت�سادية  الفر�س  يف 

نكون  احلالة  هذه  يف  العقاب.  من  والإفالت  للف�ساد 

“امل�سوؤولون احلكوميون” حيث مت�سك  اأمام متالزمة 

بكل  واإخوانهم  واأقربائهم  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات 

اأحادي  �سكل  على  الف�ساد  ي�ست�سري  وهنا  الأوراق. 

امل�سوؤولني  حالة  ففي  ال�سلطة،  قبل  من  اجلانب 

احلكوميني الأثرياء فاإنه ما من �سيء مينع ال�سخ�سيات 

املجتمع والقت�ساد." الطموحة من �سلب  ال�سيا�سية 

امل�سهد  اأطياف  خمتلف  بني  �سمني  اتفاق  ظّل  يف 

غي  هالميا  مفهوما  الف�ساد  بقاء  على   
ّ

ال�سيا�سي

يف  "الأ�سطورّية"  الآفة  هذه  امتّدت  املعامل،  وا�سح 

فت�سمل  واملايّل  القت�سادّي  بعدها  لتتعّدى  تون�س 

احلكم  موؤ�ّس�سات  حتّولت  هنا  من   .
ّ

ال�سيا�سي البعد 

على  بالتحايل  جديد  ف�ساد  ملمار�سات  ثاٍن  فناء  اإىل 

بخلق  النتخابّية  العملّية  واأحكام  ال�سعب  اإرادة 

وت�سريف  ال�سرّية  التوافقات  ل�سنع  خلفّية  قنوات 

و�سراء  احلزبّية  ال�سياحة  مع  والت�ساهل  اخلالفات 

املقاعد والولءات. هذا الف�ساد الذي نتج عن تزاوج 

اإىل  الأعمال  اأ�سحاب  اندفاع  عقب  بال�سلطة  الرثوة 

ن�سبة  لتبلغ   2014 �سنة  النتخابّية  القائمات  تراأ�س 

ح�سورهم اأكرث من %10 من اإجمايّل النّواب اإ�سافة 

م�سّوها  واقعا  اأنتج  املتناف�سة،  الأحزاب  متويل  اإىل 

للم�سالح اخلا�سة وح�سابات  الدولة  �سيا�سات  اأخ�سع 

اأر�سا   
ّ

ال�سيا�سي احلقل  من  وجعل  واخل�سارة  الربح 

الف�ساد. اأنواع  ل�سّتى  خ�سبة 

لمكافحة  الوطنية  الهيئة 
من  أكثر  تعالج  الفساد 

يتعّلق  مّلف   14.000
لفساد با

........................................................................

الوطنية  الهيئة  إلى  ورد 
ما  الفساد  لمكافحة 

تتعّلق   
ّ

ملف  9000 يفوق 
 2015 سنتي  بين  بالفساد 

و2016
........................................................................

خسائر  الدولة  تتكبد 
%25 من الحجم  تقدر ب 

للصفقات  الجملي 
الفساد  نتيجة  العمومية 
في التصرف في الشراءات 

جملّية  بقيمة  العمومية 
تناهز 820 مليون دوالر

........................................................................

المرتبة  تونس  احتّلت 
ر مدركات 

ّ
75 في مؤش

مة 
ّ

الفساد الصادر عن منظ
الشفافّية الدولّية بعد أن 

كانت تحتل المرتبة 59 
سنة 2010

........................................................................

300 مليون دوالر هي 
قيمة خسائر الدولة ضمن 

البنكي  الفساد  ملفات 
واإلداري في قضّية البنك 

الذي  التونسي  الفرنسي 
تّم توظيفه لخدمة 

السابق  النظام  حاشية 
والدائرة القريبة منه من 

أصحاب األعمال

الفساد في أرقام

الخطاب حول مكافحة الفساد
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ثماني سنوات فقط بعد 
جمعية  نجحت  تأسيسها، 

أنا يقظ  في أن تصبح من أهم 
المدني  المجتمع  في  الفاعلين 
التونسي، خصوصا بعدما باتت 

الجهة التي تحتكر اختصاص 
تصيد حيتان الفساد الكبرى 

التي اختارت غيرها من المؤسسات 
الرسمية تحاشي االصطدام بها. 

وينتظر تاليا أن يتطور حضور 
باعتبار  الشبابية  المنظمة  هذه 

معيار الناشطين فيها في 
بتونس  الفساد  مكافحة  مشهد 
خالل  توجهها  بفعل  والمنطقة 

الكتساب  المقبلة  يبة  القر الفترة 
بمنظمة  الكاملة  العضوية 

الدولية. الشفافية 
دفعت  وحيويتها،  التجربة  أهمية 

المفكرة إلجراء حوار مع رئيسها 
وأحد مؤسسيها أشرف العوادي 

لسؤاله عن كينونة جمعية 
عاداها النافذون فصمدت في 

مواجهتهم بفضل ما بات لها من 
قدرة على إدارة سياسة ناجعة في 

ر(. )المحر الفساد  مكافحة 

المفكرة: كيف كانت انطالقة أنا يقظ؟
لكن  احلرية  من�سوب  الثورة  بداية  تطور  العوادي: 

ونحن كمجموعة موؤ�س�سة، �سرعان ما برزت لدينا مبكرا 

اأن  فقررنا  ال�سامتة.  بالأغلبية  �سمي حينها  مما  تخوفات  

وا�سحة.  فكرة  لنا  تكن  مل  جمعية.  لتاأ�سي�س  نتداعى 

انطلقنا من �سعار الثورة: "الت�سغيل ا�ستحقاق يا ع�سابة 

ال�سراق". قلنا الت�سغيل يعني التنمية وهي م�ساألة تخرج 

عن اخت�سا�سنا، الذي تركز على اجلزء الثاين من ال�سعار 

ودون  خربة  دون  النطالق  كان  )ال�سرقة(.  الف�ساد  اأي 

خلفية معرفية. مل يكن من بني اأّي من املوؤ�س�سني خمت�ّس 

يف القانون اأو ال�سوؤون املالية، حيث كنا جميعنا من طلبة 

الإن�سانيات اأي اللغات.

  
1
الداخلية وزارة  رف�س  يف  متثلت  تلقيناها  �سدمة  اأول 

الرتخي�س لنا بحجة "اأن الثورة اأتاحت جلميع التون�سيني 

مكافحة الف�ساد فال داٍع لحتكارها من جمعية". هذا 

وفعال  ال�ستمرار  على  ن�سمم  اأن  على  حفزنا  الرف�س 

اإمنا  مت�سكنا بطلبنا. وللذكرى مل نتح�سل على ترخي�س 

 . فتاأ�س�ست 
2
اكتفت الإدارة يف حماولتنا الثالثة بال�سمت

"اأنا يقظ " بذلك وباإ�سرار منا. 
وقد ك�سف لنا موقف احلكومة احلا�سل يف حني كانت 

الثورة ما تزال تتفاعل وت�سنع نف�سها، اأن مكافحة الف�ساد 

�ستكون احلرب الكربى، لأن ع�سابة ال�سراق تبقى بكل 

ب�ساطة قوية ونافذة.

هل  البدايات،  سياق  في  دوما  المفكرة: 
كان اإلطار القانوني كافيا لتحويل الفكرة 

إلى مشروع؟
نوعا ما يف  الفكرة كانت �ساذجة  العوادي: كما قلت 

البداية، مبعنى اأن املوؤ�س�سني كان لهم الطموح دون املعرفة 

ودون و�سوح الت�سور. مل نكن متاأكدين من قدرتنا على 

نحن  ذلك.  على  عازمني  كنا  لكننا  بالفكرة،  النهو�س 

انطلقنا منذ �سهر فيفري 2011 لكن طيلة 2011 و2012 

التي  الندوات  ن�سعى للم�ساركة يف  نتحاور،  كنا ندر�س، 

مو�سوعها مكافحة الف�ساد وت�سارك فيها خربات دولية. 

يف �سنة 2013، انطلقنا يف العمل يف بعده العام التقني 

خ�سو�سا بعدما تكّونت لنا جتربة يف املو�سوع. عملنا حينها 

على تطوير النقا�س العام حول الإ�سالحات املوؤ�س�ساتية 

الت�سريعي.  بعدها  الف�ساد خ�سو�سا يف  الواجبة ملكافحة 

بطرح  متيزنا  اإذ  النظر  اإلينا  لفت  ن�ساطنا حينها  اأن  واأظّن 

اأفكار م�ساريع قوانني مل تكن موجودة حينها، منها حماية 

املبلغني عن الف�ساد والنفاذ للمعلومة وغيها. كما عملنا 

على الت�سجيع على التبليغ على الف�ساد؛ وكان من اأثر هذا 

الن�ساط اأن ات�سلت بنا اجلمعية الدولية لل�سفافية لتطلب 

مكانة  يف  هام  تطور  كان  وهنا  معها.  التعاون  من  �سكال 

جمعيتنا يف امل�سهد التون�سي ويف قدرتنا على البحث يف 

الف�ساد وهو ما تبني لنا لحقا. كما كان هذا النجاح  �سببا 

يف تعزيز اإ�سرارنا على تطوير جتربتنا يف اجتاه املاأ�س�سة وتنمية 

املوارد وحت�سني الأداء.

لنا  توضح  أن  بإمكانك  هل  المفكرة: 
الشفافية  منظمة  مع  تعاونكم  عّزز  كيف 

وكيف  العام،  المشهد  في  مكانتكم 
استفدتم من هذه الشراكة في عملكم على 

ملف الفساد بتونس؟
ال�سيا�سي  املجتمع  اإطار  يف  لالأ�سف،  العوادي: 

من  بل  يقال  ما  يهم  ل  ما  كثيا  التون�سي،  والإعالمي 

يقول. فما يقال واإن كان هاما يتم جتاهله متى كان القائل 

غي معروف وغي موؤثر. نحن لم�سنا ذلك يف بدايتنا لكن 

بعد ت�سبيك عالقاتنا خارج تون�س وداخل تون�س، اأ�سبح 

    
"ذراري"3 نظرهم  نعد يف  باهتمام. مل  نقوله يحظى  ما 

مبنظمة  لعالقتنا  كان  الإطار،  ذات  يف  جتاهلهم.  ميكن 

ال�سفافية الدولية اأثر اإيجابي على نوعية عملنا اإذ اأن هذه 

ال�سراكة مكنتنا من التعاون مع اأكرث من مائة زميل حول 

العامل ي�ساعدوننا يف ف�سح الف�ساد.

فبعدما   :2014 �سنة  لبنان  من  الأوىل  امل�ساعدة  كانت 

نازعت ليلى الطرابل�سي اأمام الق�ساء اللبناين يف �سرعية 

رّد البنك املركزي اللبناين لأموال نهبتها وكانت تخفيها 

بامل�سارف اللبنانية واأمام تكتم ال�سلط التون�سية على ماآل 

اأن  من  لبنان  زمالئنا يف  م�ساعدة  بف�سل  متكنا  الق�سية، 

نكون اأول من يتح�سل على قرار حمكمة التمييز اللبنانية 

جمعية رئيس  العوادي  أشرف 
للمفكرة:  يقظ  أنا 

اإلصالح  يقود  قضاء  يد  نر
طمع أو  خوف  دون  من 

اجتماعييين  العبين  أي 
الفساد؟ لمكافحة 

أي العبين اجتماعيين لمكافحة الفساد؟
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يف املو�سوع وال�سادر بتاريخ 28-04-2014 واأطلعنا 

عليه الراأي العام التون�سي.

كما اأود اأن اأذكر ق�سية تعاون اأخرى كان ميكن اأن توؤدي 

اإىل جناح كبي. ففي بداية �سنة 2017، تلقينا اإعالما من 

املتهم  املاطري  �سخر  تقدم  حول  ال�سي�سال  يف  زمالئنا 

لطلب  العدالة  من  والفار  تون�س  خارج  اأموال  بتهريب 

اأن  زمالوؤنا  لنا  ذكر  ال�سي�سالية.  اجلن�سية  على  ح�سول 

اجلن�سية  منح  �سالحية  للربملان  يعطي  الوطني  قانونهم 

التجن�س  لطلب  �ستت�سدى  الربملان  يف  املعار�سة  واأن 

املاطري.  تدين  وثائق  على  احل�سول  من  متكنت  متى 

العدل  الق�ساء واحلكومة ووزارة  نتوا�سل مع  اأن  حاولنا 

التعاون  رف�س  اجلميع  لكن  ال�سعب:  نواب  وجمل�س 

معنا كما رف�س التعامل مع ال�سي�سال مبا�سرة. لالأ�سف 

خ�سرنا تلك املعركة التي كانت ثمرة تعاون ناجح بفعل 

�سعف التفاعل الر�سمي بعد اأن حت�سل �سخر يف نهاية 

ال�سهر التا�سع من ذات ال�سنة على اجلن�سية وتلك م�سكلة 

اأخرى. 

المفكرة: الحظنا أنكم نجحتم خالل سنتي 
2017 و2018 في إثارة ملّفات فساد كبرى 
المشهد  في  فاعلة  بشخصيات  تعلقت 
اإلعالمي والسياسي، في وقت كانت فيه 
بملف  المهتمة  الرسمية  المؤسسات 
هذه  لمثل  تتطرق  ال  كثرتها  على  الفساد 
للفساد  التطرق  على  وتحرص  الملفات 
بهذه  توصلتم  كيف  أخرى.  زوايا  من 

الملفات؟ 
باأحد  يح�سل  ح�سا�سة  مللفات  ل  التو�سّ العوادي: 

للمعلومة  النفاذ  قانون  ا�ستعمال  اأولهما  اأ�سلوبني: 

والتحقيق وال�ستق�ساء، وثانيهما من مبّلغني. 

فيما تعلق بتقنية العمل الأوىل والتي تعك�س تطور عملنا 

وخربتنا يف جمال مكافحة الف�ساد، فاإننا نعتمد على قانون 

النفاذ للمعلومة لتح�سيل معطيات من اجلهات الإدارية 

خ�سو�سا منها تقارير التفقد الداخلي، وتاليا نتوىل تعميق 

ملفات  تكوين  اإىل  لننتهي  املعطيات  تلك  العمل على 

متكاملة. ولعل من اأهم امللفات التي اعتمدنا يف اإعدادها 

فيما  تون�س.  نقل  �سركة  البحث هذه، ملف  تقنية  على 

تعلق بتلقي ملفات من مبلغني، فمن املهم اأن اأذكر اأنه 

بف�سل مهنيتنا وجديتنا يف حماية �سرية املعطيات املتعلقة 

باملبلغني املتعاملني معنا، اأ�سبحت "اأنا يقظ" اليوم اجلهة 

التي يق�سدها عدد هام ممن لديهم ملفات ف�ساد ويرغبون 

يف اأن يتم ف�سحها وك�سف من يقفون وراءها. هنا من املهم 

اأن اأذكر لكم اأن ن�سبة هامة من املبلغني هم من اإطارات 

الدولة وموظفيها املتحم�سني لقيم الثورة والذين بحكم 

من  تواطوؤاً  وعاينوا  ف�ساد  ملفات  على  اطلعوا  عملهم 

روؤ�سائهم مع املتورطني يف تلك امللفات.

منهجية  عن  قليال  حدثتنا  لو  المفكرة: 
التي  الكبرى  الفساد  ملفات  على  عملكم 

عملتم عليها 
العوادي: يف بداية عملنا، كنا نكتفي بتنظيم دورات 

الوقت،  مع  ولكن  ا�ستق�سائيني.  ل�سحفيني  تكوينية 

�سعرنا باحلاجة لأن تكون لنا من�ستنا الإعالمية وحتقيقاتنا 

يف  متخ�س�س  فريق  ا�ستحداث  توّلينا  وهنا  اخلا�سة. 

جمعيتنا ي�ستغل على اجلانب ال�سحفي يف ملفات الف�ساد 

بعدان  لدينا  بات  اأنه  مبعنى  القانوين  العمل  ويعا�سد 

تقدمي  يف  ويتمثل  قانوين  الأول،  امليداين:  ن�ساطنا  يف 

ن�سر  يف  ويتمثل  اإعالمي  والثاين،  وتتبعها،  ال�سكايات 

مقالت وحتقيقات على ملفات الف�ساد التي كنا قد عملنا 

عليها وتو�سلنا فيها ملعطيات هامة.

يوم تحدثنا عن 
تقصير هيئة مكافحة 

الفساد، فوجئنا 
بأن بعض الجهات 

المانحة تدخلوا 
في شأننا بحجة أن 

للمس بالهيئة يسييئ 
لها 

وهنا اكت�سفنا اأن ن�سر مقالت تتعلق بق�سايا ف�ساد كربى 

ل يوؤدي فقط لتنبيه الراأي العام لتلك امللفات ولكنه اأي�سا 

ي�سجع من لديهم معطيات عن تلك امللفات اأو ملفات 

على  بالتحقيق  امل�سمولني  بالأ�سخا�س  تتعلق  اأخرى 

اإبالغنا عنها. هنا اأي�سا اأدى الن�سر لتدعيم ثقة املبلغني 

فينا، فاأ�سبح املبلغ التون�سي يعد "اأنا يقظ" حمل ثقة. 

تو�سلنا  الأحيان  من  كثي  يف  اأثمرت  التي  الثقة  هذه 

مللفات هامة مل نكن نعمل عليها ومل يكن لنا اأي اإمكانية 

ملعرفتها.

السنة  المفكرة: ينتظر أن يتم قبل نهاية 
العهدة  بداية  في  أو  الحالية  النيابية 
 2019 سنة  نهاية  الجديدة  النيابية 
تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة 
الفساد، لتكون الهيئة الدستورية البديلة 
الفساد.  لمكافحة  الوطنية  الهيئة  عن 
مع  المشترك  عملكم  تجربة  خالل  من 
هذا  إلى  تنظرون  كيف  الحالية  الهيئة 

االستحقاق؟ 
العوادي: بداية، اأود اأن اأذكر اأنه من الثوابت لدى كل 

فريق اأنا يقظ مت�سكنا مب�ساندة هيئة مكافحة الف�ساد. نحن 

نقول يف جمال�سنا اأنها الباقية، فيما جمعيتنا قد ل تدوم 

وقد تخرتق يف يوم من الأيام من اأ�سحاب النفوذ. نحن 

ل نعلم امل�ستقبل. لذلك، وجب التم�سك باملوؤ�س�سات 

الإطار  هذا  يف  تولينا  وتطويرها.  دعمها  على  والعمل 

املبادرة اإىل ت�سريك هيئة الف�ساد يف جميع تظاهراتنا، منها 

التظاهرات. هذا ل   وغيها من 
الف�ساد"4 "�سهر �سد 

يعني اأننا نقبل بكل ما ي�سدر عن الهيئة قبول التابعني 

اإذ اأننا نحر�س على اأن تكون �سراكتنا معها �سراكة حقيقية 

ودعمنا لها دعما ملن يكافح الف�ساد ل دعما مل�سمى.

على  الإم�ساء  رف�سنا  املبدئية،  مواقفنا  مع  ان�سجاما 

وبررنا  الهيئة  اأعلنتها  التي  الف�ساد  مكافحة  اإ�سرتاتيجية 

رف�سنا بكون تلك الإ�سرتاتيجية وخالفا ملا يروج له مل 

تكن ح�سيلة عمل ت�ساركي مع املجتمع املدين بل كانت 

املتحدة  المم  برنامج  من  بدعم  اأعده خرباء  ن�س  جمرد 

�سقط اإ�سقاطا ونحن نرف�س اأن نكون اأداة ت�سويق 
ُ
للتنمية واأ

لأمر غي �سحيح. وتنازعنا ان�سجاما مع ذات املوقف مع 

الهيئة على خلفية ما تبنّي لنا من تق�سي يف جانبها يف 

غياب  من  عايّنا  ملا  وبالنظر  الف�ساد  عن  املبلغني  حماية 

ال�سفافية يف جانب من اإدارة اأعمالها. 

بكل ب�ساطة، نحن نوؤمن ب�سرورة اأن يكون العمل على 

ال�سبهات.  كل  عن  وبعيدا  ت�ساركيا  الف�ساد  مكافحة 

ناأمل  التي  الد�ستورية  الهيئة  تكون  اأن  على  و�سنعمل 

اأن تركز �سريعا قاطرة لهذا اجلهد. كما ناأمل اأن ت�ستفيد 

هذه الهيئة من التجربة ال�سابقة التي كانت حقيقة ثرية، 

جتميع  على  قدرتها  ويف  الإعالمي  بعدها  يف  خ�سو�سا 

اأهم  ومن  نقائ�سها.  وتتجاوز  للن�ساط،  الالزمة  املوارد 

الدرو�س، وجوب احلوؤول دون ترّكز �سلطة القرار يف يد 

رئي�س الهيئة ودون تهمي�س دور جمل�سها وتطوير قواعد 

احلوكمة داخلها يف اجتاه فر�س ال�سفافية يف كل املعامالت 

يف  �سيء  ملثال  يحولها  ول  و�سعاراتها  اأهدافها  يالئم  مبا 

جمال تخ�س�سها. ونتعهد هنا اأن نكون دوما رقيبا لفائدة 

ال�سعب ويف خدمة ال�سعب على موؤ�س�ساته ول يهمنا يف 

ذلك �سغط املانحني الأجانب. 

المفكرة: يستشف من قولكم تخوف من 
"ضغط المانحين األجانب"؟ 

العوادي: يوم حتدثنا على ما اعتربناه تق�سيا من هيئة 

اأداءها  انتقدنا  ويوم  املبلغني  حماية  يف  الف�ساد  مكافحة 

التون�سي  املجتمع  ننبه  اأننا  نعتقد  واحلوكمة �سلبها، كنا 

�ساحب املوؤ�س�سة. لكن هنا فوجئنا بكون بع�س اجلهات 

املانحة اأي ممويل الهيئة جتندوا للومنا والتدخل يف �ساأننا 

مب�سار مكافحة  اأننا من�س  ملنعنا من موا�سلة عملنا بحجة 

الف�ساد واأن ما ندعيه من �سوء اإدارة يوؤدي للم�س ب�سمعة 

اجلهات املانحة اأي مبمويل الهيئة.

المفكرة: هل يعني هذا أن تعويل الهيئة 
لمصدر  تحول  الخارجي  التمويل  على 

تدخل في استقاللية قرارها؟ 
العوادي: ما يح�سب لرئي�س الهيئة �سوقي الطبيب اأنه 

متكن من تطوير موازنة الهيئة رغم حمدودية خم�س�ساتها 

من ميزانية الدولة. وقد حتقق ذلك بف�سل ت�سبيك ناجح 

ذلك  من  الهيئة  ا�ستفادت  لقد  الدوليني.  املانحني  مع 

كثيا واآخر ا�ستفادتها فتح مكاتبها اجلهوية اجلديدة. لكن 

احلاجة  حول  ال�سوؤال  طرح  من  متنع  ل  ال�ستفادة  هذه 

اليوم حلماية ا�ستقاللية الهيئة من كل اأ�سكال التدخل 

ومن كل �سور غياب ال�سفافية يف الإدارة.

في  الحاصل  النقص  تعزو  إالم  المفكرة: 
لغياب  األمر  يعود  هل  الفساد؟  مكافحة 
الشفافية داخل الهيئة أو نقص إمكانياتها 

أو أي عامل آخر؟  
العوادي: اأنا اقدر اأن الف�سل احلا�سل يتحمل م�سوؤوليته 

الق�ساء اأول واأخيا لكون احلرب الف�ساد احلقيقية يجب 

الق�ساء.  وقائدها  املحاكم  و�ساحتها  منطلقها  يكون  ان 

نحتاج ق�ساء جريئا يعمل دون ح�سابات ودون خوف. 

اأكيد هناك ق�ساة جريئون و�سادقون لكن هوؤلء عادة ل 

يتقلدون املنا�سب التي توؤهلهم للم�ساركة من مواقعهم 

ق�ساة  هناك  لالأ�سف،  الف�ساد.  على  احلرب  يف  املهنية 

اختاروا اأن يخدموا اللوبيات واأ�سحاب ال�سلطة طمعا يف 

موقع اإداري اأو �سيا�سي وهوؤلء من تتم ال�ستفادة منهم 

لتعطيل دور الق�ساء. 

اأظن اأننا حتى اليوم نتحدث عن الق�ساء ب�سمي اجلمع 

منهم  لكل  كاأفراد  والق�ساة  ق�ساة  الق�ساء  اأن  حني  يف 

�سخ�سيته وثقافته وتكوينه وقناعته. رمبا نحتاج هنا كمجتمع 

تون�سي اأن نتعرف اأكرث على الق�ساة لي�سبح من املمكن 

اأداء وظيفتهم  دعم الق�ساة الذين يعملون ب�سدق على 

الجتماعية وخدمة �سعبهم يف حربه على الف�ساد. يحتاج 

الق�ساة اجلريئون دعما حقيقيا كما يحتاج الق�ساء �سناعة 

رموز له يعيدون الثقة العامة فيه. نحن يف جمعية اأنا يقظ 

الق�ساء هدفها دعم  لنا ت�سور لتطوير عالقة ع�سوية مع 

الق�ساء يف تطوير قدرته على ال�سطالع بدوره. عملنا يف 

هذا املجال ل يهدف للم�س من الثقة العامة يف الق�ساء 

بل �سيكون هدفه دفع الق�ساء لتحمل م�سوؤولياته واإ�سالح 

ما برز من تق�سي يف جانبه يف ال�سطالع بدوره. لي�س لنا 

حتى الآن مقاربة وا�سحة يف هذا ال�ساأن، لكن امل�سروع 

داخل  اأكرب  �سفافية  فر�س  هدفه  و�سيكون  الدر�س  قيد 

الق�ساء واإر�ساء ثقافة املحا�سبة داخل اأ�سوار املحاكم. ومن 

املوؤكد �سيكون فيه للقا�سي مكانة مميزة: �سنعمل بجدية 

على اأن يعرف املجتمع ق�ساءه و�سرناكم جتربة يف املو�سوع 

لقد تعودنا على �سناعة خربتنا و تطوير جتربتنا.

عمل  مخرجات  تقّيمون  كيف  المفكرة: 
كنتم  وقد  والكرامة  الحقيقة  هيئة 
بفضل  لها  األساسيين  الداعمين  من 
مش  حملة  في  الحاسمة  مشاركتهم 
جانب  على  السطو  منعت  التي  مسامح 

هام  من اختصاصاتها؟
العوادي: نقيم �سلبيا جدا اأداء هيئة احلقيقة والكرامة. 

لقانون  ت�سدينا  ملا  فنحن  البداية.  منذ  بهذا  واعني  كنا 

امل�ساحلة ت�سدينا ملحاولة حجب احلقيقة اأ�سا�سا وحتركنا 

دفاعا عن حق �سعبنا يف معرفة احلقيقة واملحا�سبة. 

نحن نرى اأن احلق يف العدالة النتقالية حق اأ�سيل هدفه 

بناء ذاكرة م�سرتكة ل�سعب مت�سالح مع ما�سيه قادر على 

بناء م�ستقبل ل تقدي�س فيه لأفراد ول تدني�س لآخرين 

ول�سعب قادر على بناء م�ستقبل خال من مطبات املا�سي. 

مرة اأخرى، على الق�ساء القيام بدوره يف ك�سف احلقيقة 

اأن يكون بعيدا عن كل ال�سغوط واأن  اأي�سا  لكن عليه 

حق  فهذا  العادلة.  املحاكمة  يف  احلق  عمل  يف  يحرتم 

م�سوغ  اأي  حتت  به  امل�س  متاما  املفرو�س  من  اأ�سا�سي 

واأيا كان التربير. نريد ق�ساء يقود الإ�سالح. نريد ق�ساة 

يتحولون ل�سخ�سيات عامة قادرة على البناء ول تخاف 

ول تطمع.

كان قانون اجلمعيات يفر�س لتكوين اجلمعية اإيداع وثائق تاأ�سي�سها . 1

باملعتمدية اأو الولية حيث مقرها ويحدد اأجل ثالثة اأ�سهر لتعبي الإدارة عن 

موقفها من طلب التاأ�سي�س. وفعليا كانت اجلمعيات تخ�سع يف نظامها 

القانوين للرتخي�س بالن�ساط خ�سو�سا واأنه ل ميكن اإ�سهارها باجلريدة 

الر�سمية دون هذا الرتخي�س. بعد الثورة ومبوجب املر�سوم عدد 88 ل�سنة 

2011 املوؤرخ يف 24 �سبتمرب 2011 والذي  يتعلق بتنظيم اجلمعيات بات 
تاأ�سي�س اجلمعيات يخ�سع لنظام الت�سريح ب�سكل وا�سح. ويالحظ هنا اأن 

جمعية اأنا يقظ خ�سعت يف تاأ�سي�سها للنظام القانوين الأول الذي كان مينح 

وزارة الداخلية �سالحية رف�س طلب التاأ�سي�س.

   كان القانون ين�س على اأن �سمت الإدارة بعد اإيداع مطلب التاأ�سي�س ملدة . 2

ثالثة اأ�سهر يفيد موافقة �سمنية منها على التاأ�سي�س.

�سبية باللهجة املحلية التون�سية .. 3

اأطلقت اأنا يقظ تظاهرة حتت عنوان �سهر �سد الف�ساد منذ نهاية �سنة . 4

2014 وتنطلق التظاهرة يف العا�سر من ال�سهر الأخي كل �سنة وتختم يف 
الع�سرين من ال�سهر الأول من ال�سنة املوالية  ومن اأهم فعاليات تلك 

التظاهرة ور�سات عمل مب�ساركة ال�سباب واملجتمع املدين وممثلي ال�سلطة 

ال�سيا�سية . 

أي العبين اجتماعيين لمكافحة الفساد؟
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تناقل الو�سط الإعالمي واحلقوقي التون�سي بتاريخ 17-

هيئة  جمل�س  داخل  من  �سوتيا  ت�سريبا   2017-04
حترير قناة ن�سمة التون�سية ك�سف عن تعّمد مالكها نبيل 

القروي توظيف فريقها ال�سحفي يف حملة دعاية وت�سويه 

ت�ستهدف اأع�ساء جمعية "اأنا يقظ" على خلفّية عملهم 

على ملف ت�سمن اتهاما له وملوؤ�س�سته بالتهرب ال�سريبي. 

مل مينع هذا الت�سريب مالك القناة من امل�سي فيما خطط 

"بتاريخ  يقظ  "اأنا  جمعية  ا�ست�سدار  يكن  مل  كما  له 

القناة  على  يفر�س  ق�سائي  لقرار    2017-04-23
متكينها من حق الرد كافيا لفر�س �سلطة القانون على قناة 

اختارت اأن يكون خطها التحريري انعكا�سا ل�سورة مالكها 

واأداة لتحقيق مطاحمه.

لحقا، �سّخرت القناة جانبا هاما من بثها للدعاية جلمعية 

خليل تون�س اخليية، تلك اجلمعية التي توىل مالكها بعثها 

واأعلن تفرغه لإجناحها. كانت القناة و�سيلة تعريف بن�ساط 

معه  والعاملني  رئي�سها  لزيارات  تغطية  واأداة  اجلمعية 

ملختلف جهات اجلمهورية بدعوى م�ساعدة املحتاجني.

حّول الرتكيز الإعالمي على قوافل اخلي وموائد الإفطار 

اجلماعي مالك القناة لرمز من رموز التكافل الجتماعي 

يف الو�سط ال�سعبي. وتكفلت ذات املن�سة الإعالمية مع 

دنو موعد النتخابات الت�سريعية والرئا�سية ل�سنة 2019 

خالل  من  اخلية  ال�سورة  ا�ستثمار  وجه  عن  بالك�سف 

ورئي�سا  اجلمهورية  لرئا�سة  مر�سحا  القناة  مالك  اإعالن 

حلزب �سيخو�س النتخابات الت�سريعية.  

يعلن يف الأثناء وحتديدا بتاريخ 08-07-2019 وعن 

بالقطب الق�سائي  انتظار عن كون قا�سي التحقيق  غي 

جتميد  يف  قرارا  واتخذ  القروي  على  ال�سفر  حجر  املايل 

اأمواله. يطرح هذا التطور ال�سوؤال حول ما اإن كان الق�ساء 

قد اأخذ زمام املبادرة يف مكافحة ف�ساد اإعالمي اأو اأن هذا 

الق�ساء تدخل بفعل توظيف خفي له لكبح جماح طموح 

�سيا�سي �سالحه "قناة تلفزية". 

الكافية  املعطيات  تتوفر  ل  ل�سوؤال  جواب  عن  بعيدا 

لالإجابة عليه، تبنّي لنا احلكاية يف بعدها املتعلق بالإعالم 

اأن اأزمة البطالة التي اجتاحت قطاع ال�سحافة وه�سا�سة 

�سحفي  على  فر�ست  الإعالمية  املوؤ�س�سات  يف  العمل 

ن�سمة القبول ولو على م�س�س باأن يكونوا اأدوات ت�سويق 

اأدواته.  وت�ستعمل  الف�ساد  ت�ستبطن  �سيا�سية  ملمار�سة 

وعك�س و�سعهم هذا اإىل حّد بعيد ما بات يواجه الإعالم 

التون�سي من اإكراهات تفر�س على موؤ�س�ساته وامل�ستغلني 

به اأدوارا يف تبيي�س ما قد يكون ف�سادا اأو يف اأدنى احلالت 

ما  متاثل  �سغوط  وهي  معه.  مواجهة  الدخول يف  جتنب 

يتعر�س له زمالء لهم قادهم التزامهم املهني حلديث مل 

يرق مل�ستبه يف ف�سادهم.

الوظيفية اإلعالمية في مرمى 
الفساد: إستهداف المال 

لسلطة  تحتاجه
توؤكد الأو�ساط الإعالمية اأن تكلفة يوم من البث ملحطة 

وهي  دينار  األف   300 الأدنى  تقديرها  تبلغ يف  تلفزية 

كلفة ميكن اأن تت�ساعف ب�سكل كبي متى كان ما يتم بثه 

اإنتاجا خا�سا. كما توؤكد ذات الأو�ساط اأن تكلفة عمل 

حمطة اإذاعية ب�سكل م�سرت�سل ل تقّل �سهريا عن هذا 

املبلغ. فيما يتفق الإعالميون على كون املردود املايل من 

م�ساريف  لتغطية  بذاته  يكفي  الورقية ل  ال�سحف  بيع 

طباعتها وتوزيعها.

تبني هذه املعطيات املالية عن كون الإ�سهار يعد ع�سب 

م�سدر  لكونه  اخلا�سة،  الإعالمية  املوؤ�س�سات  يف  احلياة 

صّده دورها  من  صحافة  الفساد  ينخر  ال  لكي 

أي العبين اجتماعيين لمكافحة الفساد؟
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يفرت�س  ما  لها  ي�سمن  اأن  ميكنه  الذي  املايل  الدخل 

�سعيد  على  مالية.  ومردودية  ربحية  من  ن�ساطها  يف 

مكثف  ح�سور  من  اإعالمية  موؤ�س�سات  ت�ستفيد  اآخر، 

لفر�س  الأحيان  من  كثي  يف  ي�ستحيل  للم�ست�سهرين 

هيمنة لهوؤلء على خطها التحريري.

اإلعالم التونسي 
بسبب ما يعاني من 

إشكاليات وضعف 
قدرته على التقصي 

والتحقيق ال زال 
يخطو خطواته 

األولى في صناعة 
إعالم قادر على 

مكافحة الفساد
الإعالنات  اأموال  عالقة  حول  ال�سوؤال  عن  جوابه  يف 

بالف�ساد ، يذكر ه�سام ال�سنو�سي ع�سو الهيئة العليا امل�ستقلة 

لالّت�سال ال�سمعي الب�سري "الهايكا" لل "املفكرة" 

اأن هيئته ر�سدت عددا من املوؤ�س�سات الإعالمية توا�سل 

العمل منذ �سنوات دون اأن ت�ستفيد من اإ�سهار عمومي 

اأو خا�س، مبا يوؤ�سر عن ح�سور مال م�سبوه اأو �سيا�سي يف 

دورة اإنتاجها ويعزز بالتايل �سبهة ف�ساد خطها التحريري. 

كما لحظ ال�سنو�سي كون عدد من املوؤ�س�سات الإعالمية 

التي ت�ستفيد من الإ�سهار ترف�س مّد الهيئة بك�سف حول 

من  به  تتو�سل  ما  يكون  اأن  يرجح  مبا  املالية،  معامالتها 

الإطار  هذا  يف  ولحظ  املقّنع.  الف�ساد  قبيل  من  اأموال 

الإعالم،  الفا�سد يف  املال  اأثر  تق�سي  هيئته حاولت  اأن 

فلجاأت للبنك املركزي التون�سي من اأجل حتديد حركة 

التقاطعات  لإيجاد  طلبا  الإعالمية  باملوؤ�س�سات  الأموال 

مع القائمات املالية املقّدمة للهيئة وبني حركة الأموال. 

لكن البنك املركزي التون�سي رف�س الطلب ا�ستنادا ملا 

ذكر اأنه حماية للمعطيات ال�سخ�سية. وقد ا�سطر ذلك 

بتاريخ  املعلومة،  اإىل  النفاذ  هيئة  اإىل  اللجوء  اإىل  الهيئة 

13-05-2019 على اأمل ا�ست�سدار قرار يف الغر�س 
ي�سلح اأن يكون مدخال لفر�س �سفافية اأكرب يف الإدارة 

املالية ملوؤ�س�سات الإعالم تالئم خ�سو�سيات هذه ال�سلطة 

ومتنع قيام عالقة خفية بينها والف�ساد املايل. ولك يكن 

قرار الهيئة �سدر بعد حتى تاريخ كتابة هذه الأ�سطر .

يتبني مما �سلف اأن ال�سلطة الرابعة باتت اليوم م�ستهدفة 

فيها، طلبا لأن  الذي ي�سعى لأن يتحكم  الفا�سد  باملال 

تكون اأداة ي�ستغلها يف توجيه الراأي العام اأو طلبا ملنعها 

عن  دفاعها  يف  ال�سلطة  هذه  وحتتاج  جتاوزته.  ف�سح  من 

نف�سها مل�ساندة من غيها من ال�سلط عنوانها الأهم تخليق 

اأن يكون  الف�ساء العام وتنقيته من الف�ساد. وينتظر هنا 

الق�ساء الرائد يف ذلك، هذا الق�ساء الذي ي�ستكي جانب 

للحد من حماولته  توظيفه  من الإعالم من حماولت 

بف�سح الف�ساد. 

تخّوفات من أن يتحّول 
القضاء إلى حربة في يد مال 

فساد يحاول فرض قانون 
الصمت

ل يخفي الإعالميون تخوفاتهم من دور قد يلعبه الق�ساء 

هدفه منعهم من ممار�سة دورهم يف مكافحة لف�ساد. 

يتجلى هذا الدور من خالل مظهرين: اأولهما، زجري يف 

مواجهتهم وثانيهما متهاون يف مواجهة من ي�ستهدفونهم 

على خطورتهم.

الجزائية  التتبعات   •
لتكميم األفواه  : مؤشرات 

مطمئنة وحذر  واجب .
ك�سفت النقابة الوطنية لل�سحفيني التون�سيني يف تقريرها 

ال�سنوي ل�سنة  2019  عن ر�سدها ل 12 تّتبع ق�سائي 

�سفتهم  اأو  اإعالمي  حمتوى  ب�سبب  �سحفيني  �سّد 

ماي  غرة  بني  املمتدة  الفرتة  خالل  وذلك  ال�سحفية 

تلك  بني  من  ور�سدنا   .2019 اأفريل  و30   2018
احلالت حالتني فقط ميكن ت�سنيفهما من قبيل التتبعات 

التي متت على خلفية عمل �سحفي ك�سف ف�سادا اأو م�ّس 

دوائر نافذة.

 

يواجه اإلعالم 
التونسي من 

إكراهات تفرض 
على مؤسساته 

والمشتغلين به 
أدوارا في تبيييض ما 

قد يكون فسادا أو في 
أدنى الحاالت تجنب 
الدخول في مواجهة 

معه
اأفريل 2018 ومتثلت يف تقدم وزارة  بتاريخ 4  الأوىل، 

ال�سحة العمومية ب�سكوى �سّد املرا�سلة ال�سحفية بولية 

مدنني )جنوب تون�س( يرثب م�سيي على خلفية مقالني 

والإذاعة  اليومية  ال�سروق  بجريدة  �سدرا  لها  �سحفيني 

�سرقة  مو�سوعهما  اأم"  اأف  "�سربة  اخلا�سة  اجلهوية 

ال�سمالية.  بتطاوين  بروموت  مب�ستو�سف  خمّدرة  اأدوية 

وقد وّجهت لها تهمة ن�سر اأخبار زائفة على معنى الف�سل 

128 من املجّلة اجلزائية. انتهى التتبع الق�سائي لحقا 
بحفظ الق�سية خالل �سهر فيفري 2019.

الثانية، بتاريخ 4 مار�س 2019 ومّت يف اإطارها ا�ستنطاق 

احلاجي  لطفي  ال�سحفي  بتون�س  اجلزيرة  مكتب  رئي�س 

اأمام فرقة الإدارة الفرعية للق�سايا الإجرامية بحي اخل�سراء 

بتهمة التاآمر على اأمن الدولة بناء على �سكاية رفعها �سّده 

وزير الداخلية ال�سابق لطفي براهم اأمام النيابة العمومية. 

وتناولت ال�سكوى حمتوى اإعالميا اأعده احلاجي وتعر�س 

فيه ملا ورد مبقال ن�سره ال�سحفي الفرن�سي "نيكول بو" 

على املوقع اللكرتوين "موند اأفريك" ذكر فيه اأّن براهم 

جهاز  برئي�س   2018 مار�س  �سهر  اأواخر  لقاء  عقد  قد 

ال�ستخبارات الإماراتي بجزيرة جربة. ول زلت الق�سية 

يف طور البحث والتحقيق.

نالحظ هنا اأن التتبعات حمدودة من حيث عددها. واإذ 

اأو من  ال�سلطة  التتبعات بوجود مزاج من  يوحي نق�س 

دوائر املال يوؤ�سر اإىل �ساأم من حرية الإعالم، اإل اأن هذا 

النق�س يجد تف�سيه اي�سا يف الرقابة الذاتية التي يفر�سها 

اأ�سحاب املوؤ�س�سات الإعالمية على جمال�س حتريرها فيما 

يتعلق مبلف الف�ساد. فدور الإ�سهار يف متويل موؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات  تلك  مالكي  على  يحّتم  اخلا�س  الإعالم 

جتّنب اإثارة م�سائل قد حترج امل�ست�سهرين. اأما يف الإعالم 

العمومي، فاإن النزعة املحافظة لتلك املوؤ�س�سات والتي ما 

زالت �سائدة جتعل اأي�سا من تناول ملف الف�ساد خارج اإطار 

اخلطاب ال�سيا�سي ال�سائد يف �ساأنه من قبيل املحظورات. 

اإل اأنه وب�سرف النظر عن حمدودية الإحالت، يلحظ اأن 

الق�ساء مل يلتزم يف احلالتني اللتني مت ر�سدهما مبا يوجبه 

مر�سوم ال�سحافة  من منع لتتبع ال�سحفيني على خلفية 

عملهم بقواعد القانون اجلنائي العام. وفيما ي�سكل هذا 

التجاوز خروجا عما يلزمه احرتام احلريات ال�سحفية، اإل 

اأنه يجدر اأن ن�سجل اأن الق�ساء تعاطى يف احلالتني مبهنية 

مع الإثبات اجلزائي للتهم.

دور اإلشهار في 
تمويل مؤسسات 

اإلعالم الخاص يحّتم 
على مالكي تلك 

المؤسسات تجّنب 
إثارة مسائل قد 

تحرج المستشهرين
بعد  ما  تون�س  ي�سود  الذي  اأن مناخ احلريات  هنا  ونقدر 

الثورة ويقظة الهياكل املهنية لل�سحفيني يف�سران ما ميكن 

اأن يعّد �سعف املخاطر الآنية التي تهدد حرية الإعالم. 

من  يجد  اأن  ميكن  ملا  التنبه  �سرورة  مينع  ل  هذا  ولكن 

على  يالحظ  ما  ظل  يف  خ�سو�سا  م�ستقبال  تطورات 

م�ستوى امل�سهد ال�سيا�سي من تطور حل�سور دوائر النفوذ 

املايل يف امل�سهد ال�سيا�سي.

تساهل مع المعتدين على 
في  استثمار  اإلعالميين: 

الصحفي  هشاشة 
اأفريل   30 بتاريخ  لها  ا�ستق�سائي  حتقيق  خلفية  على 

2019 حتت عنوان "الق�ساء اأثبت اأّنه قام بغ�سل 652 
مليون دينار .. �سليم الرياحي امرباطور غ�سيل الأموال"، 

تعر�ست ال�سحفية بجريدة ال�سباح اليومية منية العرفاي 

ال�سحفية  نف�س  تعر�ست  كما  وهر�سلة.  لفظي  لتهّجم 

قبل  ت�سويه �سمعة من  وليد اخلفيفي حلملة  وال�سحفي 

كون�سلتينغ"  "امرود  الآراء  �سرب  ل�سركة  العام  املدير 

بلغ حّد اإ�سدار بيان بتاريخ 25 جوان 2019 �سّدهما 

مرده حجب ن�سر نتائج �سرب الآراء حول نوايا الت�سويت 

مبنهجية  تالعب  اإىل  تفطّنهما  بعد  املقبلة،  لالنتخابات 

العمل املتّفق عليها مع ال�سركة املذكورة ح�سب الّتفاق 

بينهما منذ �سنة 2015. 

يك�سف املثالن عن كون الدوائر النافذة تعمد يف كثي 

مواجهة  يف  ك�سالح  الت�سهي  ل�ستعمال  الأحيان  من 

النقابة  وترى  ترهيبه.  ذلك  وراء  من  وهدفها  ال�سحفي 

منع  بغاية  الظاهرة  هذه  مواجهة  اأن  لل�سحفيني  الوطنية 

واجل�سدية  املعنوية  احلرمة  من  مت�س  اجتاهات  يف  تطورها 

تتعامل  اأن  العمومية  النيابة  على  يوجب  لل�سحفيني 

اأكرب مع كل ما قد يتعر�س له الإعالميون من  ب�سرامة 

اعتداءات على خلفية ن�ساطهم املهني ومبنا�سبته.

خالصة: 
ه�سا�سة  ا�ستغل  وقد  الفا�سد  املال  اأن  �سلف  مما  يتبني 

املوؤ�س�سات الإعالمية و�سعف احلماية الفعلية لل�سحفيني 

�سناعة  يف  بعيد  حلد  جنح  القت�سادي  ال�ستغالل  من 

اأذرع له يف الو�سط الإعالمي. ويخ�سى اليوم اأن ي�ستغّل 

املال الفا�سد تلك الأذرع ليفر�س �سيطرته على العملية 

الإعالم  اأن  يتبني  كما  الدولة.  وموؤ�س�سات  النتخابية 

التون�سي ب�سبب ما يعاين من اإ�سكاليات و�سعف قدرته 

على التق�سي والتحقيق ل زال يخطو خطواته الأوىل يف 

�سناعة اإعالم قادر على مكافحة الف�ساد. ويجب دعمه يف 

خطواته تلك منعا ل�سقوطه لكونه اإن �سقط ا�سقط امل�سروع 

الدميقراطي

اأ�سند القانون للهيئة �سالحية تنظيم الإ�سهار يف القنوات التلفزية والإذاعية . 1

من خالل ا�ست�سدار القواعد ال�سلوكية لالإ�سهار عرب كرا�س �سروط تقوم 

املوؤ�س�سات الإعالمية ال�سمعية والب�سرية بالإم�ساء عليها عند ح�سولها على 

الرتخي�س القانوين.

2 ..15/7/2019
اعتمدت قبل الثورة العقوبات ال�سجنية التي كانت تتهدد ال�سحفيني يف . 3

جرائم الت�سهي لرتهيب ال�سحافة واأدت ل�سدور عدد من الأحكام بال�سجن 

يف حق �سحفيني يف ق�سايا راأي. كما �ساهمت يف تنمية هواج�س اخلوف 

وبالتايل الرقابة الذاتية لدى عدد هام من ال�سحفيني. تنبه م�سرع ما بعد 

الثورة للمو�سوع وحر�س مبنا�سبة �سّن املر�سوم 115 املتعلق بال�سحافة على 

اأن تكون عقوبات جرائم ال�سحافة خطايا مالية. ر�سدت النقابة الوطنية 

لل�سحفيني واملجتمع احلقوقي واملدين التون�سي رغم ذلك ترددا من الق�ساء 

يف تفعيل مر�سوم ال�سحافة واإ�سرارا منه على اإحالة ال�سحفيني طبق قواعد 

القانون اجلزائي العام. تراجع ن�سبيا هذا التوجه خالل ال�سنة املا�سية بفعل 

تطور الوعي وال�سغط احلقوقي. لكنه ما يزال متوا�سال. ويف هذا الإطار 

ر�سدت وحدة الر�سد الراجعة للنقابة الوطنية لل�سحافيني اإحالة 6 

�سحفيني على اأنظار الق�ساء ب�سبب حمتوى اإعالمي اأو �سفتهم ال�سحفية 

على معنى املجلة اجلزائية يف الفرتة املمتدة بني �سهر 11 من �سنة 2017 

و �سهر 10 من �سنة 2018.  

أي العبين اجتماعيين لمكافحة الفساد؟
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الفساد؟   ُيحارب  إعالم  أم  فاسد  إعالم  تونس: 
وليد الماجري*

__

 
"اإّما تون�س واإّما الف�ساد .. واأنا اخرتُت تون�س" .. �سعاٌر 
ما  منذ  ال�ساهد  يو�سف  التون�سية  احلكومة  رئي�س  رفعه 

يربو عن ال�سنتني مب�ّسرا مبيالد عهد جديد ل مكان فيه 

بت له   هذا ال�سعار مرور الكرام بل ُن�سِ
ّ
للفا�سدين. مل مير

اأعمدة  وَعّلقت  والتلفزيون  الراديو  بالتوهات  املوائد يف 

طلَق 
ُ
اأ ملا  اأّيام  لعّدة  مهّللة  التون�سية  ال�سحف  كربيات 

عليه اآنذاك ت�سمية "احلرب على الف�ساد" والتي جتّلت 

بني منهم من كان 
ّ
اأ�سا�سا يف اإيقاف عدد من التّجار واملهر

فاعال يف امل�سهد ال�سيا�سي كممول اأو كطامح لحتالل 

وال�سيا�سي  الأعمال  �ساحب  اأبرزهم  فيه،  علني  موقع 

اية. 
ّ
�سفيق جر

يف  التون�سي،  الإعالم  من  الغالب  ال�ّسواد  رفع  ومثلما 

وقت �سابق، �سعار "ل حياد مع الإرهاب"، فقد هرعت 

ترتيب  تبّدل  مع  متا�سيا  ال�سعار  لتعديل  ذاتها  املنابر 

الف�ساد".   مع  حياد  "ل  لي�سبح  احلكومة  اأجندات 

تتغّي ال�سعارات بتغّي املرحلة: اإل اأّن اأجندات و�سائل 

دائما  ظّلت  منه،  التجاري  اأدّق  وجه  وعلى  الإعالم، 

رهينة امل�سالح القت�سادية ملالكيها. هذه امل�سالح تتقاطع 

اأحيان كثية مع م�سالح من باتت تدعي النخراط  يف 

يف احلرب �سدهم. وهو ما يجعلنا نتحّدث عن "حتالف 

الذين  الف�ساد  وبارونات  الإعالم  من  �سّق  بني   "
ّ

خفي

الّدعم  خالل  من  الإعالم  على  �سلطتهم  ميار�سون 

م�سالك  على  ال�سيطرة  خالل  من  اأو  اخلفي   
ّ

ال�سخي

الإعالنات والإ�سهار. 

ي�سارع  املنابر  من  قليل  نزر  مازال  ذلك،  مع  بالتوازي 

من اأجل البقاء �ساعيا ما قدر اإىل حماربة الف�ساد وف�سح 

رموزه، مع املحافظة على ال�ستقاللية.  

من يملك وسائل اإلعالم؟ 
 حكم الرئي�سني ال�سابقني احلبيب بورقيبة 

r
خالل فرتتي

وزين العابدين بن علي، كانت و�سائل الإعالم اأداة بيد 

ال�سلطة وركيزة اأ�سا�سية من ركائز الديكتاتورية حيث

 لعب التلفزيون، ب�سكل خا�س، وبقّية املحامل الأخرى 

من راديوهات عمومية و�سحف وجماّلت، دورا مف�سليا 

كان  ما  دفع  ويف  له  والدعاية  النظام  دعائم  تثبيت  يف 

اأو ملن كانوا قريبني منه من ف�ساد. وهنا كان  له  ين�سب 

ال�سمعي  والإعالم  اأوىل  مرحلة  يف  الورقي  الإعالم 

الب�سري يف مرحلة ثانية بيئة جاذبة لال�ستثمار بالن�سبة 

بعديد  يتمّتعون  كانوا  حيث  النظام  من  بني 
ّ
املقر اإىل 

المتيازات التي مل تكن متاحة لغيهم من الراغبني يف 

ال�ستثمار من خارج دائرة النظام ال�سّيقة. 

يف  فارقة  حالة  تعترب  برود"  "كاكتو�س  ق�سّية  ولعّل 

ال�سلطة.  رعاية  حتت  الإعالم  داخل  الف�ساد  تغلغل 

وبلح�سن  الفهري  ل�سامي  اململوكة  "كاكتو�س"  �سركة 

الطرابل�سي �سهر الرئي�س الأ�سبق كانت ت�ستغّل املرفق 

العمومي املتمّثل يف جتهيزات موؤ�س�سة التلفزة التون�سية 

من اأجل اإنتاج برامج وبيعها لحقا للتلفزيون العمومي 

ة جتاوزت ال�سقف الزمني 
ّ
مقابل م�ساحات اإ�سهارية حر

الذي ي�سبطه القانون بكثي دون اأن تطاله يد القانون. 

تعترب حالة فارقة يف تغلغل الف�ساد داخل الإعالم حتت 

ل�سامي  اململوكة  "كاكتو�س"  ال�سلطة.�سركة  رعاية 

الأ�سبق  الرئي�س  �سهر  الطرابل�سي  وبلح�سن  الفهري 

جتهيزات  يف  املتمّثل  العمومي  املرفق  ت�ستغّل  كانت 

وبيعها  برامج  اإنتاج  اأجل  من  التون�سية  التلفزة  موؤ�س�سة 

ة 
ّ
لحقا للتلفزيون العمومي مقابل م�ساحات اإ�سهارية حر

بكثي  القانون  ي�سبطه  الذي  الزمني  ال�سقف  جتاوزت 

دون اأن تطاله يد القانون.

الطرابل�سي  بلح�سن  ن�سيب  م�سادرة  مّتت  الثورة،  بعد 

�سامي  اأّن  ال�سركة.اإّل  على  ق�سائي  ف 
ّ
مت�سر وتعيني 

التي  الر�سمية  الوثائق  حه  تو�سّ ما  -وفق  جنح  الفهري 

اإنتاج  التخّفي وراء جمموعة �سركات  نتحّوز عليها- يف 

اآيت  غرار  )على  معاونيه  وبع�س  لأقاربه  مملوكة  جديدة 

برود و�ساموراي برود الخ( ملوا�سلة الإنتاج والبّث على 

قناة احلوار التون�سي .

التون�سية  التلفزة  موؤ�س�سة  زالت  ما  الأثناء،  هذه  ويف 

تطارد، منذ ما يربو عن ثماين �سنوات، م�ستحقاتها املالية 

اأمام  الآن  من�سورة  الق�سية  اأّن  علما  جدوى،  دون  من 

املايل  الف�ساد  ق�سايا  يف  املخت�سة  اجلنائية  الدائرة  اأنظار 

باملحكمة البتدائية بتون�س.   

قناة احلوار التون�سي ا�ست�سافت على مدى �سنوات عددا 

من اأ�سحاب الأعمال الذين تعّلقت بهم �سبهات ف�ساد 

يف  �س  متخ�سّ لربنامج  اإنتاجها  من  وبالرغم  بينهم.  من 

اأّن  اإّل  يقل"،  مل  "ما  بعنوان  ال�ستق�سائية  ال�سحافة 

متوّرط  �سخ�س  اأي  ذكر  تتجنب  التون�سي  احلوار  قناة 

بالف�ساد ل �سراحة ول تلميحا.

 

اإلعالم التجاري 
التونسي، عدا 

استثناءات قليلة، 
كان دائما يغّلب 

مصالحه المادية 
ويطّوع مضامينه 
وخّطه التحريري 

خدمة لذلك حّتى إن 
تطّلب األمر الدفاع عن 

الفاسدين 
باأّي  امل�سا�س  عدم  اإىل  مييل  التحريري  خّطها  اأّن  كما 

�ساحب اأعمال )اأغلبهم من امل�ست�سهرين( والعمل على 

تفادي ن�سر الأخبار التي من �ساأنها اأن ت�سّهر بهم حّتى 

واإن كانوا من الأ�سخا�س الذين ثبت تورطهم بالف�ساد. 

التي  املنابر  اأحد  التون�سي  احلوار  قناة  كانت  باملقابل، 

دافعت ب�سرا�سة على قانون امل�ساحلة القت�سادية يف كّل 

الباجي  اجلمهورية  رئي�س  اقرتحه  كان  والذي  ن�سخه، 

التون�سيني  من  وا�سع  طيف  واعتربه  ال�سب�سي  قائد 

"مبادرة لتبيي�س الفا�سدين وم�ساعدتهم على الإفالت 

من العقاب. 

التي  اخلا�سة  التلفزة  قنوات  من  هي  "ن�سمة"  قناة 

انطلقت يف البث قبل الثورة وهي تعود بامللكية لالأخوين 

قوية  �سبهات  تالحقهما  الذين  وغازي(  )نبيل  قروي 

ب من ال�سرائب. وقد تطّورت هذه ال�سبهات لتبلغ 
ّ
للتهر

ر القطب الق�سائي 
ّ
م�ستوى الّتهامات املبا�سرة بعدما قر

ال�سفر  وحتجي  اأمالكهما  جتميد  واملايل  القت�سادي 

التي  الق�سية  يف  الأبحاث  ا�ستكمال  انتظار  يف  عليهما 

اتهما فيها. وتعترب قناة ن�سمة �سوكة يف خا�سرة املجتمع 

نبيل  مديرها  من  مبا�سر  بقرار  عمدت،  حيث  املدين 

القروي، وفق ما توّثقه الت�سجيالت ال�سوتية، اإىل اإنتاج 

وبّث م�سامني حتري�سية �سّد عدد من الن�سطاء على غرار 

اأع�ساء املكتب التنفيذي ملنظمة اأنا يقظ، ف�سال عن اإدارة 

حمالت ت�سويه �سّدهم على خلفية دور هذه املنظمة يف 

�سد  �سريبي  ب 
ّ
وتهر ف�ساد  �سبهات  حول  اأدلة  تقدمي 

الأخوين القروي. متتّد من تون�س اإىل لك�سمبورغ مرورا 

باجلزائر واملغرب. قناة ن�سمة كانت، اأي�سا، من املدافعني 

ال�سر�سني على مترير قانون امل�ساحلة.

ب�سبكة  الأخرى،  هي  اآن"  اآن  "تي  قناة  وترتبط 

هوّيات  دولية حتتمي مبالذات �سريبية لإخفاء  �سركات 

�ست هذه القناة 
ّ
مالكيها وطم�س م�سادر متويلها. وقد كر

الرتويكا،  براجمها، خالل فرتة حكم  م�ساحة وفية يف 

ال�سالم،  عبد  رفيق  الأ�سبق  اخلارجية  وزير  للدفاع عن 

وتبيي�سه غداة توّرطه يف ما ا�سطلح على ت�سميته بق�سية 

الرياحي.  األفة  املدّونة  فّجرتها  التي  "�سياتون غايت" 
التحقيق  اإطار  يف  انكفا�سة  موقع  اأجنزه  حتقيق  وك�سف 

القناة،  مالكي  تاأ�سي�س  بنما"  "وثائق  حول  الدويل 

أي العبين اجتماعيين لمكافحة الفساد؟
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ا�سم  حتمل  ال�سريبية  اجلّنات  احدى  يف  اأخرى  �سركة 

 عربها اأغلب املعامالت التجارية 
ّ
ال�سركة املحلية ذاته، متر

والتحويالت املالية يف خرق وا�سح للقانون.

الف�ساد  حماربة  �سعار  اآن"  اآن  "تي  قناة  ترفع  ولئن 

التلفزي  املنرب  اأّنها  لها  وُيح�سب  الفا�سدين  وف�سح 

عن  احلديث  على  اأ 
ّ
جتر الذي  تون�س  يف  الوحيد 

توّرط  ف�سح  الذي  "�سوي�سليك�س"  حتقيق  خمرجات 

ال�سريبي  ب 
ّ
التهر الأعمال يف  اأ�سحاب  كبار  عدد من 

الفرع  الأموال عرب فتحهم حل�سابات �سرية يف  وتبيي�س 

من  مطبق  �سمت  ظّل  HSBC يف  لبنك  ال�سوي�سري 

ذلك  يف  مبا  ا�ستثناء  بال  التون�سية  الإعالم  و�سائل  كّل 

العمومية، فاإّن هذه القناة ذاتها تتهم بالنتقائية يف ف�سح 

الف�ساد اأو الدفاع عنه وتبيي�سه خ�سو�سا.

إعالم يحارب الفساد؟ 
يف مطلع اأفريل 2016، ا�ستيقظ العامل باأ�سره على دوّي 

قنبلة "وثائق بنما". ذلك التحقيق العاملي الت�ساركي 

الذي اأ�سقط القناع عن اآلف الفا�سدين واملتهربني من 

اإذ  املعرتك  قلب  التون�سية يف  ال�ساحة  ال�سرائب. كانت 

احل�سري  الإطالع  اإمكانية  على  انكفا�سة  موقع  ح�سل 

على اجلانب التون�سي من وثائق بنما.

محاربة الفساد لم 
تكن يوما من أولويات 

االعالم التونسي 
بشّتى مكّوناته 

وتوّجهاته. فاعالمنا 
ينتمي الى صنف 

"اإلعالم المعاشي"  

اآنذاك، حالة من  ال�سيا�سيني،  اأ�سماء عدد من  ن�سر  اأثار 

الإعالم،  بالتوهات  يف  الالمنتهي  والتفاعل  اجلدل 

و�سفته  ملا  املهّللة  الإعالمية  املوؤ�س�سات  كربيات  اأّن  اإل 

بـ"زلزال بنما" على غرار قناة احلوار التون�سي ون�سمة 

والزيتونة وراديو موزاييك و �سم�س اآف اآم �سمتت متاما 

بني 
ّ
املتهر الأعمال  باأ�سحاب  املتعّلق  اجلزء  ن�سر  د 

ّ
مبجر

من  عددا  �ست  خ�سّ بع�سها  اأّن  بل  ال�سرائب.  من 

الذي  ال�سحفي  والفريق  التحقيق  لت�سويه  البالتوهات 

الأعمال  اأ�سحاب  عن  الدفاع  يف  ال�ستماتة  مع  اأجنزه 

ال�ستق�سائي  املوقع  ي�سعى  الذين  "الوطنيني" 
لـ"الّنيل من �سمعتهم خدمة لأجندات خارجية" وفق 

ما ورد على ل�سان �سيوف البالتوهات الذين مّت انتقاوؤهم 

بدّقة. وعليه، ميكن اجلزم باأّن الإعالم التجاري التون�سي، 

املادية  يغّلب م�ساحله  قليلة، كان دائما  ا�ستثناءات  عدا 

حّتى  لذلك  خدمة  التحريري  وخّطه  م�سامينه  ويطّوع 

اأو يف  اإن تطّلب الأمر الدفاع عن الفا�سدين وتبيي�سهم 

اأح�سن الأحوال غ�ّس الب�سر عنهم. 

ولئن �سعى الإعالم العمومي خالل ال�سنوات الأخية 

العمومية  والإذاعات  الأوىل  الوطنية  القناة  يف  ممَّثال 

ال�سحافة  على   لالنفتاح  لالأنباء،  اإفريقيا  تون�س  ووكالة 

ال�ستق�سائية من خالل الت�سجيع على اإنتاج التحقيقات 

ال�ستق�سائية، فاإّن هذه التجربة لقت عديد ال�سعوبات 

اأ�سا�سها ال�سيا�سة التحريرية  وا�سطدمت مبعوقات كثية 

العمومي  الإعالم  موؤ�س�سات  تنتهجها  التي  املحافظة 

التي مازالت تتقّيد بالرواية الر�سمية لالأحداث وتخ�سى 

الذهاب بعيدا يف البحث والتدقيق. 

واخلا�ّس  العمومي  العالم  خّلفه  الذي  الفراغ  ذلك 

على حّد ال�سواء يف م�ستوى دورهما يف حماربة الف�ساد 

منذ  انفّك،  ما  الذي  اجلمعياتي  الإعالُم  ملئه  �سرع يف 

اإطار  يف  بطيئة  بدت  واإن  هاّمة  خطوات  يقطع  الثورة، 

حماربة الف�ساد ودعم ال�سحافة ال�ستق�سائية. 

نواة   
r

موقعي غرار  على  اجلمعياتي  الإعالم  وي�ستند 

)اأنا  الأخرى  املنظمات  بع�س  اإىل  بالإ�سافة  وانكفا�سة 

يقظ، مركز تون�س حلرية ال�سحافة، مركز تطوير الإعالم، 

جمعية املراقبني العموميني الخ( اإىل ال�ستقاللية املالية 

وعدم احلاجة لعائدات الإعالنات، من اأجل اإنتاج -اأو 

ا�ستق�سائي  اأو  �سحفي  حمتوى  اإنتاج-  على  امل�ساعدة 

تقف  التي  اللوبيات  ويك�سف  الف�ساد  يف�سح  م�ستقّل 

ك خيوطه. 
ّ
خلفه وحتر

ملفات  لأغلب  ب�سيطة  اإح�سائية  بعملية  قمنا  واإذا 

الف�ساد التي تفّجرت خالل ال�سنوات الأخية لوجدنا 

العام  الراأي  اإىل  اأخرجها  قد  كّلها  نقل  اإن مل  جّلها  اأّن 

مدّونون م�ستقلون اأو �سحفيون ي�ستغلون حل�ساب مواقع 

موقع  كان  احل�سر،  ل  الذكر  �سبيل  فعلى  جمعياتية. 

جتاوزات  حول  حتقيقا   2013 �سنة  مطلع  ن�سر  قد  نواة 

و�سبهات ف�ساد قام بها مكتب حماماة �سالح الدين قائد 

ال�سب�سي رفقة �سليم �سيبوب يف ما يعرف بق�سية �سركة 

نواة  موقع  حبي�سة  ظّلت  الق�سية  هذه  "فواياجور". 

على حركة  املح�سوبة  املنابر  بع�س   اإّل  لها  تتّطرق  ومل 

ت�سفية  منها  الغر�س  انتقائية  عملية  اإطار  يف  النه�سة 

ح�سابات �سيا�سية ل اأكرث ول اأقّل، يف حني �سمتت بقية 

املوؤ�س�سات الإعالمية الر�سمية والتجارية. 

من جانبها، مّثلت ق�سّية �ساحب الأعمال مروان املربوك 

املتمّثلة يف تدّخل رئي�س احلكومة يو�سف ال�ساهد لدى 

الحتاد الأوروبي لرفع التجميد عن اأمالكه يف اأوروبا، 

قليلة،  ا�ستثناءات  عدا  التون�سي،  التجاري  الإعالم 

كان دائما يغّلب م�ساحله املادية ويطّوع م�سامينه وخّطه 

الدفاع  الأمر  تطّلب  اإن  حّتى  لذلك  خدمة  التحريري 

عن الفا�سدين

منعرجا خطيا يف الإعالم التون�سي الذي لزم ال�سمت 

املطبق نظرا اىل اأّن �سركة اأور„ التي ميلكها املربوك تعترب 

ما  وهو  التون�سي،  العالم  يف  امل�ست�سهرين  اأكرب  اأحد 

عن  بالتلميح  ولو  احلديث  عن  اجلميع  عزوف  يف�ّسر 

الق�سية با�ستثناء املواقع اجلمعياتية املذكورة اأعاله والتي 

عن  اللثام  اإماطة  اأجل  من  التّيار  عك�س  جتّدف  ظّلت 

خفايا هذه الق�سية واإنارة الراأي العام بكل م�ستجداتها. 

العالم  اأولويات  من  يوما  تكن  مل  الف�ساد  حماربة  اإّن 

التون�سي ب�سّتى مكّوناته وتوّجهاته. فاعالمنا ينتمي اىل 

حّد  اىل  ينجح  الذي مل  املعا�سي"،  "الإعالم  �سنف 

الآن يف العثور على منوال اقت�سادي )بزن�س ُمودل( قادر 

على �سمان دميومته خارج �سلطة امل�ست�سهرين من جهة 

والدعم العمومي للدولة من جهة اأخرى. اإل اأّن الإعالم 

اجلمعياتي بداأ ي�سي بخطى حثيثة نحو ك�سر هذه الثنائية 

واإيجاد م�سادر متويل م�ستجّدة تتيح له ال�سمود يف وجه 

التبعات  من  اخلوف  دون  عليه  احلرب  واإعالن  الف�ساد 

املادية لتلك احلرب. 

النtخب  التفاف  ت�ستدعي  اجلمعياتي  الإعالم  جتربة  اإّن 

اأّنها  وعموم النا�س على حّد ال�سواء حولها على اعتبار 

تُلوُح ب�سي�َس الأمل الأخي الذي من �ساأنه �سحذ الهمم 

من اأجل قول ل للف�ساد بدل مهادنته او الّذوبان فيه.

*�سحفي ومدّرب يف جمايلr الإعالم والت�سال. خبي م�ست�سار لدى جامعات 

�س يف ال�ستق�ساء و�سحافة البيانات وال�ّسرد  ومنظمات دولية. متخ�سّ

الق�س�سي التفاعلي. 

أي العبين اجتماعيين لمكافحة الفساد؟
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بالرغم من تعدد الخلفيات المهنية للشخصيات 

التي حاورتها "المفكرة" حول مسألة مكافحة 

الفساد في تونس، إال أنهم أجمعوا على نقاط 

عدة أهمها أن ظاهرة "الفساد" تفشت في البالد 

بشكل خطير بعد الثورة وهي اليوم من الظواهر 

األكثر تهديدا لمسار االنتقال الديمقراطي. كما 

أجمعوا على أن خطاب الطبقة الحاكمة حول 

مكافحة الفساد ال يتعدى كونه طعما للتأثير 

على نوايا الجمهور االنتخابية في ظل غياب أي 

خطوات عملية للمنظومة الحاكمة تعكس جدية 

نواياها للقضاء على الفساد.

أما بالنسبة للقوانين التى تم تمريرها بهدف 

تعزيز الترسانة التشريعية في الحرب على 

الفساد، كقانون حماية المبلغين وقانون 

التصريح بالمكتسبات، فوصفها أغلب 

المحاَورين أنها نتاج اتفاقيات دولية تلزم 

تونس بإقرار مثل تلك القوانين. فهي، بالرغم من 

صياغتها التقنية الجيدة، تتجاوز أحيانا قدرة 

مؤسسات الدولة على تطبيقها، في ظل تجاهل 

إمكانيات تلك المؤسسات البشرية، المالية، 

والتقنية. 

كما ركز المحاورون على الدور المحوري 

للقضاء في مكافحة الفساد. فبنظرهم هو الجهاز 

الرئيسي الذي يمكنه تحقيق مبدأ عدم اإلفالت 

من العقاب. هذا المبدأ الكفيل بإعادة بناء 

الثقة بين المواطن والدولة التي اهتزت في 

ظل حرب على الفساد برهنت الوقائع على عدم 

جديتها. إال أنه بحسب من تحدثوا إلينا في 

هذا الملف فال يخفى على أحد التباطؤ الكبير 

للمؤسسة القضائية في البت في ملفات الفساد 

المعروضة أمامه. يعود ذلك ألسباب عديدة 

أهمها تناقص الخبرات القضائية الضرورية 

لمعالجة قضايا الفساد التى غالبا ما يسودها 

الكثير من التعقيدات.  

في ظل غياب اإلرادة السياسية لمكافحة 

الفساد، يبقى اإليمان األكبر اليوم بمنظمات 

المجتمع المدني المحلي والدولي، الذي وعلى 

الرغم من عدم اكتراث المسؤولين لما يكتب 

في تقاريرهم ورصدهم لملفات فساد، إال أن 

عملهم يساهم في الضغط على الطبقة الحاكمة 

وتعرية الفساد وأذرعه ورؤوسه أمام الرأي 

العام/

ياسمين هاجر 

أجرت الحوار ياسمين هاجر
__

بعد الثورة، لعبت املنظمات الدولية دورا كبيا يف 

دفع الدولة التون�سية نحو تبّني �سيا�سات وبرامج 

تكافح الف�ساد وتدعم مبداأ النزاهة وال�سفافية داخل 

موؤ�س�ساتها. �ساهم هذا الدفع ب�سكل ملحوظ اإىل 

ترجمة اخلطاب ال�سيا�سي حول احلرب على الف�ساد 

اإىل خطوات فعلية ت�سمل ا�سرتاتيجيات وخططا 

�سارك يف و�سعها خمتلف الفاعلني ال�سيا�سيني. �سمن 

�سل�سلة احلوارات التي جتريها املفكرة القانونية مع 

خمت�سني وفاعلني يف جمال مكافحة الف�ساد، كان 

ل بد من لقاء الأ�ستاذ الكبي العلوي املمثل املقيم 

امل�ساعد لربنامج الأمم املتحدة للتنمية يف تون�س ملعرفة 

تقييمه لواقع الف�ساد يف تون�س ولالطالع على عمل 

الربنامج يف جمال مكافحة الف�ساد. 

السياق  هو  ما  برأيكم  القانونية:  المفكرة 
السياسي العام الذي يؤطر حالياً خطاب 
مكافحة الفساد؟ وكيف تفسرون اهتمام 
مكافحة  في  المتزايد  السياسية  األحزاب 

الفساد، ما هي األهداف والدوافع؟
اأحد  الف�ساد  مكافحة  مثلت  العلوي:  الكبري 

الأكرب  التحّدي  التون�سية.  للثورة  الرئي�سية  املطالب 

املواطنني  بني  الثقة  جتديد  كيفية  يف  متّثل  اآنذاك 

جديد  منهج  باتباع  واإقناعهم  الر�سمية  وموؤ�س�ساتهم 

وامل�ساءلة.  والنزاهة  ال�سفافية  على  يقوم  للحكم 

لذلك، يف فرتة ما بعد الثورة، حتدثت كل الأحزاب 

املمكن،  من  يكن  فلم  الف�ساد.  مكافحة  م�ساألة  عن 

املواطنني  اإقناع  �سيا�سي  حزب  لأي  تقديري،  يف 

اإدراج مكافحة الف�ساد  بالت�سويت ملر�سحيه، من دون 

النتخابي. برناجمه  يف 

ترجمة  متت  الوطني،  امل�ستوى  على  اأنه  اأعتقد 

ب�سكل  الف�ساد  مكافحة  حول  ال�سيا�سي  اخلطاب 

للحوكمة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  خالل  من  عملي 

مقاربة  اإطار  يف  اأجنزت  التي  الف�ساد  ومكافحة 

خطة  خالل  من  الأولويات  اأهم  وعك�ست  ت�ساركية 

عك�س   .2018-2017 �سنتي  مدار  على  عملها 

تقييم تلك اخلطة املنجز يف الآونة الأخية اأن نتائجها 

  .67% بلغت الـ 

القانوين  الإطار  تعزيز  يف  النتائج  تلك  اأهم  تتمثل 

بالغة  قوانني   4 اإ�سدار  مت  حيث  الف�ساد  ملكافحة 

الق�سائي  للقطب  املنظم  القانون  وهي  الأهمية 

القت�سادي واملايل وقانون التبليغ عن الف�ساد وحماية 

للمعلومات  النفاذ  بحق  املتعلق  والقانون  املبلغني 

ومكافحة  وامل�سالح  باملكا�سب  الت�سريح  وقانون 

�سرعت  كما  امل�سالح.  وت�سارب  امل�سروع  غي  الإثراء 

ملعايي  وفًقا  �سرورية  موؤ�س�ساتية  اإ�سالحات  يف  تون�س 

مع  خ�سو�سا  الف�ساد،  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

الف�ساد. ملكافحة  م�ستقلة  هيئة  اإحداث 

مكافحة  واقع  �ستغّي  اخلطوات  هذه  اأن  يقني  على  اأنا 

يف  يتمثل  الأكرب  التحدي  اأن  اإل  تون�س.  يف  الف�ساد 

حتديات  تلخي�س  ميكنني  الواقع.  اأر�س  على  تفعيلها 

التالية: النقاط  املقبلة من خالل  الفرتة 

ال�سابقة  القانونية  املنظومة  بني  التن�سيق  •�سرورة 
الثغرات  و�سد  القوانني  ت�سارب  لتجنب  واجلديدة 

القانونية،

•جترمي الف�ساد يف القطاع اخلا�س، الذي ل يزال غائًبا 
التون�سي، القانون  يف 

حديثا  ة 
ّ
املقر للقوانني  التطبيقية  الأوامر  •ا�ستكمال 

والب�سرية  املالية  املعنية  املوؤ�س�سات  موارد  و�سمان 

القوانني. هذه  لتطبيق  والفنية  واللوج�ستية 

الفساد  أنواع  هي  ما  باعتقادكم  المفكرة: 
األكثر  القطاعات  هي  ما  تونس؟  في 

فساداً؟
الوطني  املعهد  معطيات  ح�سب  العلوي: 

القطاعات  مقدمة  ال�سحي يف  القطاع  برز  لالإح�ساء، 

 63٪ من  اأكرث  يعترب  املعنى،  بهذا  بالف�ساد.  املتاأثرة 

٪67 يف عام  2017 )مقابل  من التون�سيني يف عام 

الظاهرة  هذه  من  يعاين  القطاع  هذا  اأن   )2014
الأمن  قطاع  ظهر  حني  يف  اآخر.  قطاع  اأي  من  اأكرث 

 2017 عام  يف   52.3٪ بن�سبة  الثانية  املرتبة  يف 

الديوانة  قطاع  اأما   .2014 عام  يف   68٪ مقابل 

 .46.7٪ بن�سبة  الثالثة  املرتبة  يف  فياأتي  )اجلمارك( 

التعليم  منها  الأخرى  القطاعات  بع�س  اأي�سا  اأذكر 

 .40٪ بن�سبة  الجتماعية  وامل�ساعدة   43٪ بن�سبة 

اأقل  و�سجلت   .29٪ ن�سبة  �سجل  فقد  الق�ساء،  اأما 

القطاع  اأما   .19٪ بن�سبة  امل�سريف  القطاع  يف  النتائج 

اخلا�س فكانت ن�سبته من الف�ساد ٪21 ح�سب نف�س 

الدرا�سة.

مع  تتعاطى  التي  القطاعات  اأن  الأرقام  هذه  تبني 

عر�سة  الأكرث  هي  ويومي  مبا�سر  ب�سكل  املواطن 

للف�ساد.

حصراً  الخطاب  يتناول  هل  المفكرة: 
الخاص؟  القطاع  ويتجنب  العام،  القطاع 
على  التوجه  هذا  مفاعيل  هي  وما 
مؤسسات الدولة، أو الخطاب الداعي إلى 

الشراكة بين العام والخاص؟
ال�سيا�سي  اخلطاب  تركيز  كان  لطاملا  العلوي: 

بالنظر  مفهوم  اأمر  وهذا  العام  القطاع  نزاهة  على 

باملواطن  العامة  للموؤ�س�سات  املبا�سر  الرتباط  اإىل 

باخلدمات  اليومي  وتاأثره  لأهميتها  واإدراكه  ووعيه 

باملكا�سب  للت�سريح  قانون  ركز  لذلك  تقدمها.  التي 

كما  العموميني.  املوظفني  على  مثال  وامل�سالح 

خا�س  ب�سكل  و�سعت  ال�سلوك  قواعد  مدونة  اأن 

القطاع  اإ�سالح  لأن  ذلك  العموميني.  للموظفني 

العام وحت�سني �سلوك ووعي املوظفني العموميني مببداأ 

املوؤ�س�سات  ينقذ  الف�ساد  مكافحة  واأهمية  النزاهة 

يتورط  ما  عادة  الذي  ال�سغي  الف�ساد  من  العامة 

اخلدمات  وكمية  نوعية  ويهّدد  واملواطن  املوظف  به 

اإ�سالح  اأن  كما  العامة.  املوؤ�س�سات  قبل  من  امل�سداة 

العام  ال�ساأن  اإ�سالح  فقط  يعني  ل  العام  القطاع 

مبدئيا  ي�سمل  اأي�سا  بل  بالدولة  املواطن  وعالقة 

والعاملني  موؤ�س�ساته  وعالقة  اخلا�س  القطاع  اإ�سالح 

باملوؤ�س�سات  تون�سيون،  مواطنون  اأي�سا  وهم  فيه، 

يركز  اآخر  نوع  من  خطاب  هناك  العامة.ولكن 

مكافحة  اأجل  من  باإ�سالحات  القيام  اأهمية  على 

تتبّناه  اخلطاب  هذا  اخلا�س.  القطاع  يف  الف�ساد 

كفيدرالية  منها  القطاع  بهذا  ُتعنى  موؤ�س�سات  عادة 

لروؤ�ساء  العربي  واملعهد  التون�سية  املواطنة  املوؤ�س�سات 

والتجارة.  لل�سناعة  التون�سي  والحتاد  املوؤ�س�سات 

اإدراج  م�ستقبال  يتم  اأن  املفرت�س  من  اأنه  هنا  يذكر 

التون�سي  القانون  يف  اخلا�س  القطاع  يف  الر�سوة  جترمي 

الف�ساد. ملكافحة  املتحدة  الأمم  لتفاقية  وفًقا 

المفكرة: باعتقادكم هل يجوز )أو يمكن( 
المناصرة من أجل إيجاد أطر ومؤسسات 
النظر  إعادة  دون  من  الفساد  لمكافحة 

بالتركيبة السياسية؟
�سيا�سة  الإمنائي  املتحدة  الأمم  لربنامج  العلوي: 

الذي  ال�سعب  واإرادة  الوطنية  ال�سيادة  وا�سحة حترتم 

من  نعمل  للحكم.  احلالية  ال�سيا�سية  الطبقة  اأو�سل 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  مع  تعاون  وعالقة  �سراكة  خالل 

منها  والق�سائية  والت�سريعية  التنفيذية  كال�سلطة 

حمكمة املحا�سبات. تبدل امل�سهد ال�سيا�سي لن يغي 

مع  العمل  �سنعاود  العك�س  على  بل  ال�سيا�سة.  تلك 

اجلدد.  املدنيني  والفاعلني  اجلديدة  ال�سيا�سية  الطبقة 

كما �سبق واأ�سرت، الإرادة ال�سيا�سية موجودة ولكن 

ب�سكل  للعمل  ال�سحيحة  والآليات  للخربة  حتتاج 

وفٌعال. فاعل 

عن  نتحدث  أن  يمكن  هل  المفكرة: 
مكافحة الفساد من دون قضاء مستقل؟

عن  نتحدث  عندما  ن�ستطيع.  ل  بالتاأكيد  العلوي: 

املوارد  توفي  اأهمية  نن�سى  اأن  ق�ساء م�ستقل ل يجب 

مع  �سالحياته،  ممار�سة  خاللها  من  لي�ستطيع  الكافية 

احلر�س على تعزيز مهاراته التقنية اأي�سا لأن مكافحة 

قانونًيا  واإطاًرا  حمددة  تقنية  مهارات  تتطلب  الف�ساد 

الإفالت  عدم  مبداأ  لتطبيق  م�ساحة  للقا�سي  يوفر 

العقاب. من 

باإجراء  قمنا  الق�سائية،  املوؤ�س�سة  مع  تعاوننا  اإطار  يف 

حوار مع الكبير العلوي: 

أنجزت تونس %67 من استراتيجية مكافحة الفساد
 لسنتي 2017-2018

حـــــــوارات 
مع خـــبراء 

الخطاب حول مكافحة الفساد
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حوار مع نزار البركوتي:  

لمنظمات المجتمع المدني دور في معالجة الملل 
العام من خطاب الفساد السياسّي 

للمتدخلني  املهارات  بناء  احتياجات  حول  درا�سة 

الق�سائي  القطب  منهم  الف�ساد  مكافحة  جمال  يف 

الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  والهيئة  واملايل  القت�سادي 

الرقابية. الهياكل  وبع�س 

المفكرة: هل من ُبنى مجتمعية قادرة أو 
وما  الفساد؟  خطاب  بمواكبة  حالياً  تقوم 
في  االجتماعية  القوى  دور  هو  وما  هي؟ 
تساهم  موازية  أطر  فتح  في  المساهمة 
ورصدها  الرسمية  الخطوات  تعزيز  في 

ومراقبتها؟
دور  عن  بداية  هنا  اأحتدث  دعيني  العلوي: 

مكافحة  دعم  جمال  يف  تون�س  يف  الدولية  املنظمات 

�سركاء  ع�سرة  حوايل  هناك  النزاهة.  وتعزيز  الف�ساد 

غرار  على  هيكلية،  تغييات  يف  ي�ساركون  دوليني 

التعاون  ومنظمة  الدويل  للتعاون  الأملانية  الوكالة 

يف  منهم  البع�س  يتدخل  كما  والتنمية.  القت�سادي 

بال�سراكة  والديوانة،  الأمن  مثل  ح�سا�سة  قطاعات 

للح�سول  بطلب  تتقدم  التي  الوطنية  املوؤ�س�سات  مع 

من�سة  اإجناز  يف  ال�سروع  مّت  وقد  الدعم.  هذا  على 

ق�سد  الدوليني  املتدخلني  بني  للتن�سيق  الكرتونية 

تعزيز النجاعة. فبالطبع، ميكن اأن تكون هناك مقاومة 

ال�سخ�سية  امل�سالح  لأن  الأحيان،  بع�س  يف  للتغيي 

القيادة  لذلك،  البع�س.  بنظر  خطر  يف  واملنفعة 

منظمات  وم�ساركة  وامل�ساءلة  القوية  واملنا�سرة 

مهمة،  والربملان  الإعالم  وو�سائل  املدين  املجتمع 

وهي التي ميكن اأن ت�سمن متا�سك خمتلف الأطراف 

الف�ساد. مواجهة  يف 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  توىل  اأخرى،  جهة  من 

جلمعيات  منح  باإ�سناد  املدين  املجتمع  دور  تعزيز 

تكري�س  يف  خا�سة  الدولة  جمهود  ملعا�سدة  تدخلت 

�سغية  جمعية  تولت  املثال  �سبيل  على  النزاهة. 

برنامج  قبل  من  ومتويل  بدعم  والمكانيات  احلجم 

م�ست�سفى  ومتابعة عمل  مراقبة  الإمنائي  املتحدة  الأمم 

تون�س.  �سرق  جنوب  يف  تقع  التى  جربة  جزيرة  يف 

انتظار  وقت  وت�سهيل  تو�سيع  على  ركز  العمل  هذا 

اآليات  برتكيز  اجلمعية  هذه  قامت  كما  املر�سى. 

و�سهل  مريح  ب�سكل  املواطنني  انتظار  ت�سمن 

كافة  لت�سمل  اعتمادها  وتو�سيع  اخلارجية  بالعيادات 

امل�ست�سفى. يف  الأق�سام 

من جهة اأخرى، ويف اإطار دعم دور الإعالم يف جمال 

الإمنائي  املتحدة  الأمم  برنامج  توىّل  الف�ساد،  مكافحة 

ال�ستق�سائيني  ال�سحافيني  من  �سبكة  ت�سكيل 

املوؤمتر  ماأ�س�سة  وتبقى  املجال.  هذا  يف  وتكوينهم 

الإطار  توفي  ل�سمان  الف�ساد �سرورة  الوطني ملكافحة 

الأطراف  وكل  املدين  واملجتمع  الإعالميني  مل�ساركة 

اإجنازه واخلطوات امل�ستقبلية يف  املتدخلة ملناق�سة ما مت 

الف�ساد. مكافحة  جمال 

اإىل  ان�سمت  تون�س  اأن  اىل  هنا  الإ�سارة  جتدر 

املتحدة  الأمم  اتفاقية  اإىل  وخا�سة  الدولية  التفاقيات 

الأفريقي  الحتاد  اتفاقية  اإىل  وموؤخراً  الف�ساد  ملكافحة 

وتقدمي  املنتظمة  املراجعة  باآليات  تاما  التزاما  وتلتزم 

هذا  يف  اإجنازاتها  عن  الدوليني  ال�سركاء  اإىل  التقارير 

املجال.

باإلضافة إلى كونه متخرجا من المرحلة العليا للمدرسة الوطنية لإلدارة برتبة مستشار المصالح العمومية وحاصل 
على درجة الدكتوراه في القانون العام، فإن نزار البركوتي هو مدير عام حقوق اإلنسان ومكّلف بمأمورية لدى رئيس 

الحكومة التونسية، وهو كذلك أستاذ جامعي متخصص بالحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد. فضال عن ذلك، هو أول من 
قدم كتابا حول "مكافحة الفساد في القطاع العام في تونس، مقاربة في تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة". 

ونظرا ألهمية تجربته ولموقعه، ارتأت المفكرة القانونية أن يكون هذا اللقاء معه، ضمن سلسلة لقاءاتها مع عدد من 
المختصين في مجال مكافحة الفساد.

المفكرة القانونية: برأيكم، ما هو السياق السياسي العام الذي يؤطر حالياً خطاب مكافحة الفساد؟ وكيف تفسر اهتمام األحزاب 
السياسية المتزايد في مكافحة الفساد، ما هي األهداف والدوافع؟

تلك  والعتاد خلو�س  العدة  توفر  �سمنها  من  ال�سمانات  من  على جمموعة  متوقفة  الف�ساد  ملكافحة  مقاربة  اأي  اأو  الف�ساد  على  اأي حرب  جناح  الربكوتي:  نزار 

رفع هذا  مرادها من  يكون  اأن  روؤيتها. يجب  الف�ساد و�سوح يف  تتبنى خطاب مكافحة  التي  ال�سيا�سية  الطبقة  يكون لدى  اأن  �سرط  متوقفة على  اأنها  احلرب. كما 

اأر�س  على  لالأ�سف  مهيكل.  ا�سرتاتيجي  �سياق  يف  مندرجا  م�سارا  والرتدادات  والأ�سواك  املطبات  تتخلله  الذي  املكافحة  م�سار  يكون  واأن  وا�سحا،  ال�سعار 

نواياهم النتخابية ول تقدم تغييا  النا�س يف  اأو خطابات ت�ستجدي  ا�ستعرا�سية  اأو خطابات  الف�ساد  اإزاء  للم�ساعر  اأغلب الأحزاب تقدم خطابات مهّيجة  الواقع، 

عليه. احلرب  غي  الف�ساد  يف  فالكالم  الف�ساد.  على  للق�ساء  فعلية  قواعد  اأو  فعليا 

تون�س  يف  ال�سيا�سيني  على  نف�سها  فر�ست  م�ساألة  فالف�ساد  النتخابية.  املناف�سة  بهدف  �سيا�سي  ك�سعار  الف�ساد  مكافحة  ا�ستخدام  يف  الأحزاب  اأحقية  هنا  اأنكر  ل 

رابحة.  ورقة  يخ�سر  اليوم  �سعار مكافحته  يرفع  ومن ل  العامل  ويف 

تون�س.  يف  كبي جدا  ب�سكل  نف�سها  تفر�س  اأخذت  الف�ساد  وق�سايا  ومعار�سة.  �سلطة  ال�سيا�سيني،  على  ملحة  القت�سادية  امل�ساألة  اأ�سبحت  الأخية،  ال�سنوات  يف 

الف�ساد  مبكافحة  املتعلقة  الن�سو�س  عديد  وحررت  احلرب  لتلك  وطنية  ا�سرتاتيجية  وو�سعت  الف�ساد  على  احلرب  �سعار  الأخية  التون�سية  احلكومة  رفعت  لذلك 

بالنفاذ  املت�سلة  الن�سو�س  عديد  �سدرت  وقد  والن�سر.  للم�سادقة  النيابي  املجل�س  على  ول  الوزراء  على جمل�س  ل  مترر  فاإنها مل  جاهزيتها  من  الرغم  على  والتي 

وامل�سالح. باملكا�سب  الت�سريح  واخلا�سة  الف�ساد  ومكافحة  الر�سيدة  احلوكمة  هيئة  بتنظيم  املت�سلة  والن�سو�س  املبلغني  وحماية  الف�ساد  عن  والتبليغ  املعلومة  اإىل 

براأيي  بالطبع. ولكن  التنفيذي ملالحقتهم، هذا جيد  اأ�سماء الفا�سدين وجتند اجلهاز  اأنها ب�سدد حماربة الف�ساد وتعلن عن  اأمام املالأ  اأنه عندما تعلن احلكومة  كما 

بعد  الأ�سوياء  بيتهم وهندامهم والن�سهار مع  للفا�سدين برتتيب  ت�سمح  واأوراقهما، حتى ل  ا�سرتاتيجياتهما  بع�س  اأن يخفيا  الف�ساد  على احلكومة وجهاز مكافحة 

الفا�سدين  قن�س  مهم يف  اأمر  الأدوات  ف�سال عن  واملواقيت  الزمني  العن�سر  والوتية.  الأ�سلوب  تغيي  احلقيقية، يجب  احلرب  فكما يف  والإثباتات.  الآثار  طم�س 

مطاردة  يف  �سريع  ون�سقهم  الليونة  من  بكثي  يتحركون  هم  فال،  الفا�سدون  اأما  والقواعد  للقانون  طبقا  تتحرك  الدولة  مباغت.  ب�سكل  ممار�ساتهم  اأثر  وتطويق 

م�سروع  �سار  الذي  مع ذلك  والبيوقراطي  الرتيب  املرتب  الإرهاب، حرب  احلرب على  الف�ساد كما يف  للحرب على  اإطار خمتلف  اإىل  نحن يف حاجة  الفري�سة، 

منطي. ب�سكل  موؤ�س�سيا  متاح  هو  عما  بعيدا  خمتلفة  روؤية  من  ولبد  راأيي  يف  بعيدا  مت�سي  ل  للقارات  والعابر  احلديثة  للتكنولوجيات  امل�ستعمل  والتنظم  الذكاء 

األحزاب  أجندة  على  تندرج  التي  نفسها  هي  وهل  فساداً؟  األكثر  القطاعات  هي  ما  تونس؟  في  الفساد  أنواع  هي  ما  المفكرة: 
السياسية، وكيف تفسر ذلك؟

املواطنني. وهناك  يعي�سه  الذي  ال�سعب  الو�سع القت�سادي  الناجت عن  والعوز  باحلاجة  املرتبط  العام وهو  الف�ساد  الف�ساد،  نوعان من  تون�س  الربكوتي: هناك يف 

تعاونا  اأحيانا  القانونية ولي�سي  والثغرات  للتقنيات احلديثة  وا�ستخداما  وا�سرتاتيجية وتكتيكا  واأ�سلوب عمل  لي�سبح منط حياة  الذي جتاوز احلاجة  الذكي  الف�ساد 

النفوذ. وزيادة  الرثوات  بهدف حتقيق  ذلك  القانون. كل  على  التحايل  ومتخ�س�سني يف  مع خرباء 

باملواطن من جهة ونوع اخلدمة امل�سداة للمواطن من جهة  التي تكون يف عالقة مبا�سرة  القطاعات  القطاعات الأكرث ف�سادا هي عادة  فاإن  بالن�سبة لف�ساد احلاجة، 

وجملة  ال�سحي  والقطاع  اجلمركي  القطاع  كذلك  باملواطن.  مبا�سرة  عالقة  على  يكونون  الأمن  اأعوان  لأن  الأمني،  املجال  يف  ف�ساد  هناك  يكون  غالبا  اأخرى. 

درا�سات  ذكر يف  واإمنا  انطباعيا  لي�س  هذا  خا�سة.  موؤ�س�سات  مع  والت�سبيك  واملوازنات  الكبية  ال�سفقات  يف  فيكمن  الذكي  الف�ساد  اأما  اخلدمية.  القطاعات  من 

ون. خمت�سّ اأجنزها  اإح�سائية 

المفكرة: هل من بنى مجتمعية قادرة أو تقوم حالياً بمواكبة خطاب الفساد؟ وما هي؟ وما هو دور المجتمع في المساهمة في فتح 
أطر موازية تساهم في تعزيز الخطوات الرسمية ورصدها ومراقبتها؟

ثقة  عالقة  تبني  اأن  عليها  بل  العام،  بال�ساأن  الوحيد  امل�ستاأثر  هي  تكون  األ  يجب  الف�ساد.  ملكافحة  والأ�سا�سي  الوحيد  الفاعل  هي  تعد  الدولة مل  الربكوتي: 

اخلا�س.  والقطاع  املدين  املجتمع  وبني  بينها  وتعاون 

البحوث  اإجراء  تتوىل  اأول،  اأ�سا�سية.  اجتاهات  ثالثة  يف  ت�ساهم  اأن  باإمكانها  اأن  اأعتقد  املحلية.  املدنية  واملنظمات  اجلمعيات  داخل  خي  قوة  هناك  تون�س  يف 

امللل  حالة  تغي  اأن  املدين  املجتمع  منظمات  باإمكان  اأرى  اأنني  كما  فيها.  تربع  اأن  اليوم  الدولة  على  ي�سعب  التي  املهمة  هذه  الرقابة.  تقنيات  يف  والت�سورات 

الجتماعي  التوا�سل  ومنابر  اللكرتونية  واملواقع  وال�سحف  الإعالمية  الربامج  الف�ساد. حقيقة، �سجت  وامل�ستمر عن  الكثيف  احلديث  النا�س جراء  لدى  العام 

حالة  اإىل  الثورة  قبل  الف�ساد  عن  الكالم  عدم  حالة  من  انتقلنا  اأننا  كما  فا�سد.  غي  هو  ومن  فا�سد  هو  من  نفرز  اأن  علينا  �سعب  ب�سكل  الف�ساد  عن  باحلديث 

النتهاكات  من  واحلماية  عنه  والتبليغ  الف�ساد  مبكافحة  اخلا�س  تلك  خ�سو�سا  بالقوانني،  النا�س  بتعريف  اليوم  �سرورة  هناك  ثالثا،  اليوم.  الف�ساد  مع  التعاي�س 

تطوير  دوره �سروري يف  فالإعالم  التفكي.  العقل وحرية  نتاجا لإعمال  تكون  اأن  التعبي لبد  الر�سمية. حرية  بالرائد  القانون  بن�سر  الكتفاء  التبليغ وعدم  جراء 

طريقة.  باأي  الربح  وحتقيق  دون جهد  للرثاء  الرتويج  بدل  مكانتهم  والإعالء من  النزيهة  القدوات  واحت�سان  �سناعة  املجتمع ويف  اخلي يف  لقوى  معا�سد  خطاب 

الخطاب حول مكافحة الفساد

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 
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حوار مع شرف الدين اليعقوبي: 
عودة الفساد الكبيّر 

لفرع  الإدارية  الهيئة  يف  فاعال  ع�سوا  لكونه  اإ�سافة 

اليعقوبي هو  الدين  تون�س، �سرف   – القانونية  املفكرة 

الطاقة  جمال  يف  التون�سي  للتحالف  الوطني  املن�سق 

للمراقبني  التون�سية  اجلمعية  هيئة  وع�سو  واملناجم 

يف  موؤخرا،  ن�سرت  التي  اجلمعية  تلك  العموميني. 

نوعها  من  الأوىل  تعد  حتليلية  درا�سة   ،2019 جانفي 

عنوان  حتت  تون�س  يف  املحروقات  قطاع  يخ�س  فيما 

هو  �سارك  تون�س"،  يف  املحروقات  عقود  "خفايا 
وجمموعة من املتخ�س�سني يف اإعدادها. نظرا لطالعه 

اإ�سالح  يف  وخربته  التون�سي  القت�سادي  ال�ساأن  على 

الإدارة العمومية التون�سية، خ�سو�سا فيما يتعلق مبنظومة 

املراقبة العمومية، كان للمفكرة القانونية هذا احلوار مع 

من  جمموعة  مع  احلوارات  �سل�سلة  �سمن  اليعقوبي 

املعنيني حول مو�سوع مكافحة الف�ساد يف تون�س.

السياق  هو  ما  برأيكم،  القانونية:  المفكرة 

خطاب  حالياً  يؤطر  الذي  العام  السياسي 

اهتمام  تفسر  وكيف  الفساد؟  مكافحة 

مكافحة  في  المتزايد  السياسية  األحزاب 

الفساد، ما هي األهداف والدوافع؟ 

ملف  اأ�سبح  تون�س،  يف  اليعقوبي:  الدين  �سرف 

والربامج  ال�سيا�سي  اخلطاب  من  اأ�سا�سيا  جزءا  الف�ساد 

عندما  ومعار�سة.  حاكمة  �سلطة  لالأحزاب،  ال�سيا�سية 

"ملا  وفقا  يتحدث  فهو  الف�ساد  عن  �سيا�سي  يتحدث 

ال�سيا�سية،  براجمها  يف  حتى  اإل.  لي�س  اجلمهور"  يطلبه 

الف�ساد  عن  كاملة  ف�سول  الأحزاب  اأغلب  تخ�س�س 

واآليات مكافحته. ي�سعرنا ذلك وكاأنه هناك رهان �سيا�سي 

يف  وال�سيا�سيني  الأحزاب  بني  جراأة  اأكرث  �سيكون  من 

املعار�سة  ال�سيا�سية  �سهرة  تاأتي  الف�ساد.  عن  احلديث 

ف�ساد. حتى  مللفات  ف�سحها  �سامية عبو مثال، من خالل 

على  مدوناتهم  تخ�سي�س  يحاولون  احلكم،  يف  هم  من 

عن  للحديث  العامة  اجلل�سات  يف  واأحاديثهم  في�سبوك 

اأي  يف  يطرح  ملف  اأهم  هو  الف�ساد  اإذا  الف�ساد.  ملفات 

للميدان  والنزول  الفعل  م�ستوى  على  ولكن  خطاب. 

للف�ساد فهذا غي موجود. وقت  يف �سبيل حماربة حقيقة 

الأيديولوجية  العابدين بن علي، كانت النتماءات  زين 

ت�ستخدم  اليوم  املعار�سني.  لت�سفية  ت�ستخدم  التي  هي 

املعار�سني.  لإق�ساء  الف�ساد  ملفات  احلكومة 

واأدوات،  اأ�سلحة  الف�ساد  على  احلرب  تطلب  من  بالرغم 

�سيا�سية،  لإرادة  اإل  حمتاجني  غي  تون�س  يف  اإننا  اأقول 

ميكن  اأو  موجودة  واملادية  الب�سرية  واملوارد  فالأدوات 

غي  اليوم  احلاكمة  ال�سلطة  ولكن  ب�سهولة.  اإيجادها 

ال�سغي منه حتى. الكبي ول  الف�ساد  مبالية مبحاربة ل 

حلوكمة  كبي  غياب  هناك  ذلك.  على  مثال  اأعطي 

التون�سية  لالإدارة  التقديرية  فال�سلطة  التون�سية.  الإدارة 

�سفقات  تعطيل  ي�ستطيع  �سغي  موظف  وبالتايل  وا�سعة. 

وموازنات كبية طاملا اأن التقديرات التي ميتلكها وا�سعة، 

الأمر الذي يعر�سه للف�ساد. كما اأن هناك غياب �سبه تام 

هناك  لي�س  اأنه  مبعنى  لالإدارات.  الداخلية  لالإجراءات 

رقابة داخلية تتابع عمل املوظفني يف الإدارات.

بع�س  رقمنة  يف  احلكومة  تاأخر  من  ن�ست�سفه  نف�سه  الأمر 

عرب  اإجنازها  من  للمواطن  متكينا  اخلدمات  اأو  الإدارات 

التاأخر يبني ب�سكل وا�سح و�سريح عدم  الإنرتنت. فهذا 

رغبة احلكومة مبحاربة حتى اأ�سغر منابع الف�ساد ال�سغي. 

يف  �سدرت  التي  القوانني  فكل  للقوانني،  بالن�سبة  اأما 

اخلارجي  ال�سغط  ب�سبب  كانت  الف�ساد  حماربة  �سبيل 

اإرادة  عن  نابعة  كونها  من  اأكرث  الدولية  والإمالءات 

والنفاذ  الف�ساد  عن  التبليغ  فقانون  حقيقية.  �سيا�سية 

وا�ستجابتها  اأهميتها  على  القوانني  من  وغيها  للمعلومة 

�سهولة  مدى  العتبار  بعني  تاأخذ  ل  الدولية،  للمعايي 

�سبيل  على  اأذكر  التون�سية.   الإدارة  قبل  من  تطبيقها 

ي�سمل  باملكت�سبات  بالت�سريح  املتعلق  القانون  املثال 

مئات اآلف املواطنني. فهل الإدارة التون�سية قادرة على 

القوانني  تلك  اأن  من  بالرغم  العدد؟  هذا  كل  متابعة 

لأننا  حمتواها  من  جزئيا  نفرغها  اأننا  اإل  ن�سا،  جيدة 

والتفعيل. الرقابة  الإدارة على  قدرة  اأ�سعفنا 

الفساد في تونس؟ ما  أنواع  المفكرة: ما هي 

هي القطاعات األكثر فساداً؟

بالف�ساد  معنية  القطاعات  كل  باعتقادي،  اليعقوبي: 

دون ا�ستثناء، خا�سة تلك التي تتعاطى باملال ولها عالقة 

قطاعا  يجعالن  العن�سران  فهذان  املواطن.  مع  مبا�سرة 

قطاع  جند  لذلك  غيه.  من  للف�ساد  عر�سة  اأكرث  معينا 

اجلمارك )الديوانية( وقطاع ال�سحة ووزارة العدل ووزارة 

تفعيل  بعد  اليوم،  �سواها.  من  ف�سادا  اأكرث  الداخلية 

اأخذ  وا�سعة،  �سالحيات  البلديات  واإعطاء  الالمركزية 

البلديات،  م�ستوى  على  يزيد  والكبي  ال�سغي  الف�ساد 

اأو  اقت�سادية  باأن�سطة  بالقيام  يتعلق  فيما  خ�سو�سا 

اإلخ. ال�ستثمار،  اأو  العقارات 

رحيل  مع  نق�س  الكبي  الف�ساد  اأن  اعتقدنا  اأننا  كما 

ارتباط  على  كانت  التي  احلاكمة  وعائلته  علي  بن 

العديد  بح�سب  اليوم،  ولكن  الف�ساد.  بلوبيات  كبي 

الكبي  للف�ساد  رجوع  هناك  واملعنيني،  الباحثني  من 

قانون  هناك  الفارطة، كان  ال�سنة  اأذكر  الف�ساد.  وللوبيات 

كما  الريعية،  القطاعات  على  ال�سريبة  بالرتفيع يف  يتعلق 

مت  لالأ�سف   .٪  35 اإىل  ت�سل  الكربى،  الت�سوق  مراكز 

قبل  من  الت�سريعي  املجل�س  على  كبي  �سغط  ممار�سة 

اللوبيات الكبية التي متلك تلك القطاعات ليتم تاأجيل 

اإقراره  من  بالرغم  القادمة  ال�سنوات  يف  القانون  تطبيق 

النواب.  من قبل جمل�س 

اأختم اإجابتي عن هذا ال�سوؤال بطرح ت�ساوؤل حول العدد 

والكبية  الغنية  والعائالت  الأعمال  لأ�سحاب  الكبي 

اإدري�س  زهي  كما  ال�سعب،  نواب  جمل�س  يف  والنافذة 

املعروفني  الأع�ساء  من  وغيهم  الدين  �سرف  ور�سى 

ملاذا  الكربى.  القت�سادية  ون�ساطاتهم  املايل  بنفوذهم 

املراقب  اأن  حتى  املجل�س؟  يف  العدد  ذلك  كل  هناك 

نواب  جمل�س  يف  ح�سورهم  اأن  يجد  الربملان  لأدائهم 

لتلك  منطقي  تف�سي  هناك  هل  جدا.  قليل  ال�سعب 

مثال؟ الظاهرة 

القطاع  المفكرة: هل يتناول الخطاب حصراً 

هي  وما  الخاص؟  القطاع  ويتجنب  العام، 

الدولة،  مؤسسات  على  التوجه  هذا  مفاعيل 

العام  بين  الشراكة  إلى  الداعي  الخطاب  أو 

والخاص؟

بالقطاع  فقط  متعلق  ال�سيا�سي  اخلطاب  اليعقوبي: 

العام بالطبع. فاملواطن العادي ل يهمه اإل القطاع العام، 

اأن  رغم  مبا�سرة.  م�سلحته  يف  ي�سب  الذي  القطاع  فهو 

ب�سكل  البالد  باقت�ساد  ي�سر  اخلا�س  القطاع  يف  الف�ساد 

كبي، اإل اأنه كما �سبق وذكرت: ال�سيا�سي يتحدث "مبا 

وا�سرت�ساء  العام  ت�سكني  �سبيل  يف  اجلمهور"  يطلبه 

اأوقات النتخابات. الناخب يف 

بع�سه  اخلا�س  القطاع  داخل  كبي  ف�ساد  هناك  طبعا 

اخلا�س  القطاع  ولكن  العام.  القطاع  وبني  وبينه  ببع�س 

تكون  اأن  ميكن  نافذة  وعائالت  ب�سخ�سيات  مرتبط  عامة 

لذلك  بالتمويل،  ومتدهم  احلاكمة  الأحزاب  من  مقربة 

من امل�ستح�سن لهم عدم ذكر الف�ساد يف القطاع اخلا�س.

يمكن(  )أو  يجوز  هل  باعتقادك  المفكرة: 

ومؤسسات  أطر  خلق  أجل  من  المناصرة 

النظرة  إعادة  دون  من  الفساد  لمكافحة 

بالتركيبة السياسية؟

ال�سيا�سية  الطبقة  اأن  اإطالقا  اأت�سور  ل  اليعقوبي: 

احلالية راغبة فعال يف العمل على اإنتاج اآليات واأ�ساليب 

كون  ذلك  اأ�سباب  اأبرز  من  اأنه  اأعتقد  الف�ساد.  ملحاربة 

ل  جزءا  اأ�سبحت  نف�سها  هي  تلك  ال�سيا�سية  الطبقة 

فاأع�ساء  واأحزابا.  وبرملانا  حكومة  الف�ساد،  من  يتجزاأ 

وال�سراء.  للبيع  عر�سة  اأنف�سهم  هم  احلاكمة  الطبقة 

اأخرى  اإىل  برملانية  كتلة  من  والتنقل  احلزبية  فال�سياحة 

وجوه  تروؤ�س  كما  كثية.  وت�ساوؤلت  اإ�سكالت  تطرح 

على  الأموال  وتبي�س  بالف�ساد  معروفة  و�سخ�سيات 

اإىل  بالإ�سافة  انتخابية ت�سكل ظاهرة خطية.  قوائم  راأ�س 

لوبيات  من  اأ�سا�سا  تاأتي  التي  ال�سيا�سي  الأحزاب  متويل 

امل�سبوهة.  وال�سفقات  بالف�ساد  متورطة  نافذة  وعائالت 

اأن  القادمة  النتخابات  يف  التون�سي  املواطن  من  اأمتنى 

الف�ساد واأن يعكف  ال�سيا�سية على ت�سريع  الطبقة  يعاقب 

الوقت  نف�س  يف  ولكن  اأخرى.  مرة  لها  الت�سويت  عن 

زال  ما  ال�سيا�سية  اختياراته  يف  املواطن  وعي  اأن  اأعرف 

�ساركت  بعد.  و�سحيحة  وا�سحة  بطريقة  يت�سكل  مل 

املواطن  تركيبة  حول  عديدة  درا�سات  على  واأ�سرفت 

الف�ساد  يوافق  املواطن  اأن  اعتقاد  لدي  وتبلور  النف�سية 

ي�سب يف  كان ل  واإن  م�سلحته.  ي�سب يف  كان  يف حال 

اأ�سا�س  للف�ساد على  يت�سكل رف�سنا  يرف�سه. مل  م�سلحته 

ال�سيا�سية  الطبقة  النهاية  مازال م�سلحيا. ويف  بل  مبدئي 

ل�سلوكنا  وانعكا�س  قراراتنا  نتاج  هي  حتكمنا  التي 

كمواطنني. 

دون  الفساد  محاربة  يمكننا  هل  المفكرة: 

قضاء مستقل؟

اليوم،  الأ�سا�س.  هو  الق�ساء  بـراأي،  اليعقوبي: 

مكافحة  هيئة  الق�ساء.  اأمام  امللفات  من  كبي  هناك عدد 

ملفات  من  للعديد  امتالكها  عن  تتحدث  الف�ساد 

املدين  املجتمع  منظمات  من  عددا  اأن  كما  الف�ساد. 

اليوم  هناك  الق�ساء.  اأمام  عديدة  ق�سايا  وترفع  رفعت 

ف�ساد  ق�سايا  حول  ال�سحفية  التحقيقات  من  العديد 

وتبي�س اأموال وغيها. ولكن هناك بطء �سديد يف البت 

وخربات  تقنيات  تطور  من  بالرغم  امللفات،  تلك  يف 

الق�سايا. بتلك  املتعهدة  الق�ساة 

الإعالمية  املنابر  يف  احلديث  الق�ساة  على  يجب  اليوم 

�سبيل  يف  تطوراتها  واأهم  بعهدتهم  التي  الق�سايا  حول 

لوبيات  قبل  من  عليهم  يقع  الذي  ال�سغط  تخفي�س 

واملتورطني  الف�ساد  التعتيم على ق�سايا  يريد  الف�ساد ومن 

التون�سي  العام  الراأي  تنوير  يف  ذلك  ي�ساهم  كما  فيها. 

جدية  مدى  له  ويبني  الف�ساد  مكافحة  اأهمية  على 

الف�ساد.  حماربة  يف  وا�ستقالليتها  الق�سائية  ال�سلطة 

اأوؤمن اأن الق�ساء هو ال�سلطة التى اإن �سحت يف مكافحة 

الف�ساد، �سحت تدريجيا باقي موؤ�س�سات الدولة وتعّززت 

الف�ساد. مكافحة  باأهمية  بالدولة  املواطن  ثقة 

منظمات  دور  هو  ما  برأيك،  المفكرة: 

المجتمع المدني في المساهمة في فتح أطر 

موازية تساهم في تعزيز الخطوات الرسمية 

ورصدها ومراقبتها؟

اليعقوبي: العديد من اجلمعيات تعمل على مكافحة 

الف�ساد يف تون�س ولكن هناك فوارق يف التعاطي واآليات 

املواجهة  اأ�سلوب  نحو  يتجه  من  منهم  واملمار�سة.  العمل 

باأ�سمائهم،  وت�سميتهم  املف�سدين  وف�سح  املبا�سرة 

“shaming and naming”. هذا اأ�سلوب 
على  تعمل  اأخرى  جمعيات  هناك  يقظ".  "اأنا  منظمة 

درا�سة القطاعات واملوؤ�س�سات من خالل مقاربة مكافحة 

تعمل  مراقبني.  بها،  اأعمل  التي  اجلمعية  مثل  الف�ساد، 

مثل  الف�ساد،  تخلق  التي  املنظومة  على  اجلمعية  هذه 

التقديرية  وال�سلطة  الداخلية  الرقابة  منظومة  �سعف 

معينة.  موؤ�س�سة  اأو  معني  قطاع  يف  لالإدارة  املمنوحة 

فنحاول درا�سة تلك املنظومة ومكافحة الف�ساد فيها و�سد 

براأيي  جمددا.  الف�ساد  اإليها  يت�سرب  ل  حتى  الثغرات 

مع  يتكامل  ولكن  اأكرب  دميومة  فيه  مراقبني  عمل جمعية 

اجلمعيات.  بها  تقوم  التي  الأخرى  الن�ساطات 

كبيا  دعما  توفر  الدولية  املنظمات  اأخرى،  جهة  من 

الف�ساد.  مكافحة  يف  املعني  املدين  املجتمع  ملنظمات 

مادي  لدعم  يحتاج  كبي  مو�سوع  الف�ساد  مكافحة 

م�سا  هناك  اأن  يعني  ل  هذا  دولية،  وحماية  ومعنوي 

اجلمعيات.  قرار  با�ستقاللية 

الراأي  بتوعية  الف�ساد  مبكافحة  املعنية  املنظمات  ت�ساهم 

خالل  من  ت�ساهم،  كما  املو�سوع.  هذا  حول  العام 

الو�سع.  خطورة  على  احلاكمة  املنظومة  بتوعية  اأبحاثها، 

ما  "قولوا  ال�سيا�سيني  الفاعلني  اأ�سلوب  يبقى  ولكن 

نريد" ما  و�سنفعل  �سئتم 

الخطاب حول مكافحة الفساد
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اأطلق مركز درا�سة الإ�سالم والدميقراطية اأول حلقاته حول 

الف�ساد"  مكافحة  جمال  يف  الدينيني  الفاعلني  "دور 
يف  ح�سور  الدورة  لهذه  كان   .2019 ماي   3 بتاريخ 

ثالث وليات تون�سية حتى الآن، جربة يف جنوب تون�س، 

�سيدي بوزيد يف و�سط اجلمهورية، و�سفاق�س يف ال�ساحل، 

و�سملت اأكرث من 20 اإماما وخطيب م�سجد. 

هذا الن�ساط با�ستهدافه الفاعلني الدينيني بغر�س مكافحة 

الف�ساد يجعلنا اأمام اإمكانية ت�سكيل خطاب جديد يف هذا 

الدينية، وهو خطاب  املجال ينطلق من داخل املنظومة 

متمايز عن اخلطاب ال�سائد لأغلب املنظمات واجلمعيات 

للعلمانية  اأكرث  مييل  خطابا  تبنت  لطاملا  التي  احلقوقية 

وم�سائل  احلقوقية  املوا�سيع  مع  التعاطي  واختارت 

اقت�سادي،  منظور  من  الف�ساد  ومكافحة  الدميقراطية 

قانوين تقني وحقوقي �سرف. كما اأن اخلو�س يف اأبعاد 

هذا الن�ساط يفتح املجال اليوم لطرح م�ساألة على غاية 

من الأهمية واحل�سا�سية تون�سّيا واإ�سالميا، األ وهي دور 

وجمال  الدميقراطي  النتقال  مرحلة  يف  الديني  الفاعل 

احلقوق واحلريات ما بعد الثورة. 

من هو الفاعل الديني؟
الفاعلون الدينيون هم جمموعة اأ�سخا�س يقومون بالتوعية 

الأدنى وال�سرورية للموؤمنني عموما والذين يتوجهون اإىل 

الدينني  الفاعلني  معظم  تون�س،  امل�ساجد خ�سو�سا. يف 

م�سجلون لدى الدولة ب�سكل ر�سمي بحكم وجود وزارة 

لل�سوؤون الدينية. بذلك ميكن القول اإن الفاعل الديني 

الثقافة  بني  الر�سمي  الو�سيط  جهة  من  هو  تون�س  يف 

الإ�سالمية واجلمهور املتبني لهذه الثقافة ومن جهة ثانية، 

الو�سيط بني جزء من عموم املواطنني والدولة وموؤ�س�ساتها. 

من هنا تاأتي اأهمية احلديث عن الفاعل الديني كعن�سر 

لبناء  ال�سرورية  الروابط  تلك  حتقيق  يف  واأ�سا�سي  مهم 

الدميقراطية التون�سية النا�سئة. 

تاريخيا، احلديث عن الفاعل الديني كان غائبا يف تون�س 

للموؤ�س�سة  املتعمد  التعطيل  ب�سبب  تام  �سبه  ب�سكل 

بورقيبة،  احلبيب  حكم  فرتة  خالل  الزيتونية  التعليمية 

لي�ستمر ذلك خالل فرتة زين العابدين بن علي. بحكم 

دور املوؤ�س�سة الزيتونة يف تكوين وتخريج الق�ساة ال�سرعيني 

واملفتيني والأئمة والوعاظ وكافة املواطنني املنت�سبني لها، 

اأعداد الفاعلني  والذي ُغّيب ل�سنوات طويلة، تناق�ست 

الدينيني الو�سطيني وزادت ن�سبة الفقر يف املعرفة الدينية 

بني عموم املواطنني ب�سكل كبي. الأمر الذي فتح املجال 

لن�سوء حركة اإ�سالمية مت�سددة يف تون�س متّكن عنا�سرها 

من احتالل امل�ساجد التون�سية. 

اخلوف  يثي  ب�سكل  الظاهرة  هذه  تفاقمت  الثورة،  بعد 

ظاهرة  انت�سار  ظل  يف  خ�سو�سا  العام،  الأمن  ويهدد 

وم�سي�سة  مت�سددة  عنا�سر  ودخول  الديني  التطرف 

التيار  خ�سو�سا  عموما،  الديني  والف�ساء  للم�ساجد 

ال�سلفي اجلهادي. من هنا كانت بداية احلديث عنتفعيل 

الفاعل الديني وحماولة اعتباره فاعال اجتماعيا وعن�سرا 

م�ساعدا للتغلب على كل هذه الظواهر.

كما اأن تزايد احلديث عن امل�سائل احلقوقية يف تون�س طّور 

اإدراكا عاما ب�سرورة تطوير اخلطاب الديني ليتما�سى مع 

ما  منذ  البالد  تعي�سه  التي  الدميوقراطي  النتقال  حالة 

بعد الثورة. هذا ما اأكده املفكر التون�سي �سالح الدين 

ميكن  "ل  اإنه  قال  حيث  القانونية،  للمفكرة  اجلور�سي 

اأن يبقى الفاعل الديني معزول عن املجتمع وحم�سورا 

التغيات  ظل  يف  به  اخلا�س  الأفكار  من  عامل  �سمن 

الكثية التي ت�سهدها البالد على �سعيد الأفكار والهوية. 

بني  يقع  اأن  يجب  والتجارب  واخلربات  الأفكار  تبادل 

وال�سيا�سيني  احلقوقيني  والفاعلني  الدينيني  الفاعلني 

والقانونيني وغيهم ليقع التغيي. ليتم بعد ذلك اإ�سراك 

التيارات  بني  جامع  خطاب  اإنتاج  يف  الديني  الفاعل 

تعني  التي  بالأمور  اأ�سا�سا  ويتعلق  املختلفة،  الفكرية 

جلزء  بالن�سبة  القانونية.  املنظومة  وتفيد  والدولة  املواطن 

كبي من املجتمع التون�سي الذي ي�ستمد حياته واأفكاره 

و�سلوكه واأ�سلوب حياته من الدين، هذا اخلطاب اجلديد 

قبوله  ليتم  الديني،  والفهم  بال�سياغة  اأول   
ّ
مير اأن  يجب 

والتفاعل معه. تهمي�س الفاعل الديني ل يخدم ال�ساأن 

العام اأو احلداثة اأو املدنية. بل يبقي احلداثة فوقية ومعر�سة 

لنتكا�سات.

من  كبية  ن�سبة  نخ�سر  يجعلنا  التهمي�س  هذا  اأن  كما 

تون�س، احلديث عن  البع�س الآخر. يف  املجتمع وعداء 

اأو  اقت�سادي،  قانوين،  تقني،  حديث  اأغلبه  يف  الف�ساد 

اأن احلديث عن مكافحة الف�ساد عادة ما  �سيا�سي. كما 

يركز على تطوير املنظومة القانونية اأو احلديث عن اإرادة 

�سيا�سية تهم املعنيني واملتخ�س�سني، اأكرث من احلديث عن 

 الذي يّهم وُيفهم من قبل العامة".
ّ

البعد الأخالقي

الفاعلين  خطاب  نوعية 
مكافحة  في  الدينيين 

الفساد
خالل مداخلته يف ندوة مركز الإ�سالم والدمقراطية "دور 

الفاعلني الدينيني يف تفعيل اآليات مكافحة الف�ساد" يوم 

اجلمعة 3 ماي 2019، راأى اجلور�سي اأن حماربة الف�ساد 

ل تكون بتطبيق القانون فقط واإمنا يجب ال�ستعانة بالإطار 

يعترب  والإدارة.  وال�سرطة  الق�ساء  جانب  اإىل  الديني 

"اجلور�سي" اأن الإ�سالم حمل يف �سياقه القراآين معنى 
ا�ستعمال  ر 

ّ
تكر القراآن  يف  لالإ�سالح.  كنقي�س  للف�ساد 

م�سطلح الف�ساد يف اجتاهات متعددة عموديا واأفقيا، حيث 

وربطه  والت�سور(  العقيدة  )ف�ساد  بالكفر  الف�ساد  ربط  مت 

بعد  الأر�س  يف  تف�سدوا  "ول  الكون  واإف�ساد  بالنفاق 

العامل  اإ�سالحها" )�سورة الأعراف(، ما يعني تخريب 

باأجمعه. كما اعترب الف�ساد قرينا للظلم "الذين طغوا يف 

حماربة  لي�ست  وبالتايل،  الف�ساد".  فيها  واأكرثوا  البالد 

الف�ساد �سعارا �سيا�سيا اأو وقفا على الإرادة ال�سيا�سية فقط، 

اإمنا واجب ديني واأخالقي بالأ�سا�س مرتتب على الأفراد: 

فالذي ي�سرق الدولة يخون املجتمع.

اأحاديث نبوية والآيات القراآنية كثية اأتت يف هذا ال�سياق 

مثل: "من غ�سنا فلي�س منا" )القطيعة والعزل( و"لعنة 

يكون  اجلرمية  فلخطورة  واملرت�سي"  الرا�سي  على  اهلل 

العقاب اخلروج من رحمة اهلل "ول تاأكلوا اأموالكم بينكم 

اأموال  من  فريقا  لتاأكلوا  احلكام  اإىل  بها  وتدلوا  بالباطل 

النا�س بالإثم واأنتم تعلمون" البقرة 188. 

مركز  يقّدمها  التي  التدريبية  الدورة  فحوى  اأن  كما 

اأن  يبني  الف�ساد،  مكافحة  حول  والدميقراطية  الإ�سالم 

خطاب الفاعل الديني ميكن اأن يتعدى مبحتواه الأ�س�س 

الإ�سالمية ال�سرعية، ليكز اأي�سا على مفاهيم اأخرى على 

غرار "حقوق الإن�سان"، "الدميوقراطية"، "الدولة"، 

م�ساألة  يف  "املدنية"  املفاهيم  من  وغيها  "املواطنة"، 
مكافحة الف�ساد. كما اأن الربط بني م�ساألة الف�ساد والواقع 

عن�سر  هو  البالد  يف  واحلقوقي  وال�سيا�سي  الجتماعي 

اأ�سا�سي يف هذا اخلطاب. "حتاول هذه الدورة ربط الفاعل 

اأوجه  خللق  واحلريات  للحقوق  املعا�س  بالواقع  الديني 

ت�سابه بني الثقافة الإ�سالمية امل�ستنية والثقافة الدميقراطية 

التوجه  متعدد  ويجعله  اخلطاب  يرثي  ذلك  املدنية. 

والأوجه". 

�سمن  من  واحدة  هي  الدورة  هذه  اأن  اإىل  هنا  ن�سي 

�سل�سلة من الدورات التي قام بها مركز درا�سة الإ�سالم 

ودور  خطاب  تطوير  بهدف   2015 منذ  والدميوقراطية 

الفاعلني الدينني يف جمال الدميقراطية وحقوق الإن�سان 

وعالقته  املواطنة  مفهوم  مثل  عديدة  موا�سيع  �سملت 

النزاعات،  وف�س  اخلالفات  اإدارة  كيفية  بالدميقراطية، 

التوا�سل  مواقع  ا�ستخدام  وكيفية  التوا�سل،  مهارات 

الجتماعي للتوا�سل مع العامة، واآليات املنا�سرة. هذا 

يجعل مقاربة "دور الفاعل الديني يف مكافحة الف�ساد" 

اأكرث �سمولية وعلى قاعدة اأقرب للمدنية. 

وزارة الشؤون الدينية 
ومحاوالت التفعيل والتفاعل
املنظمة  يقظ، وهي  اأنا  ملنظمة  �سنوات، كان  قبل ثالث 

الأكرث �سهرة يف تون�س يف جمال مكافحة الف�ساد، تعاون 

امل�ساجد  اأئمة  دعوة  بق�سد  الدينية  ال�سوؤون  وزارة  مع 

دي�سمرب   9 اجلمعة  ليوم  خطبهم  لتخ�سي�س  وخطبائها 

ملكافحة  والوطني  العاملي  اليوم  مع  املتزامن   2016
الف�ساد حول "مكافحة الف�ساد يف ال�سريعة الإ�سالمية". 

تقدمت  التى  يقظ"  "اأنا  من  مبادرة  كان  التعاون  هذا 

بهذا الطلب اإىل الوزارة بغر�س زيادة الوعي العام بدور 

ال�سخ�س امل�سلم يف التبليغ عن الف�ساد ومكافحته يف كافة 

.
1
اأنحاء اجلمهورية التون�سية 

اإثارتها  وعدم  املبادرة  هذه  مثل  تكرر  عدم  من  بالرغم 

اأنها  اإل  وقتها،  تذكر  اإ�سادة حقوقية  اأو  اإعالمي  حلديث 

تلقي ال�سوء على اأربعة عنا�سر اأ�سا�سية يف حتقيق تغيي يف 

الف�ساء الديني وم�ساهمة الإطار الديني يف اإثارة خطاب 

ال�سوؤون  وزارة  وهم  الف�ساد،  مكافحة  يف  ومهم  جدي 

الدينية، الفاعلني الدينيني، منظمات املجتمع املدين، يف 

ظل وجود حزب يتخذ من الإ�سالم اأ�سا�ساً، حتى واإن كان 

اأ�سا�ساً مرجعياً فقط، ح�سب ما يدعي القائمون على هذا 

احلزب. فامل�سجد ي�سكل منربا اإعالميا هاما ومركز تعبئة 

�سعبية واأيديولوجية. ت�ساهم منظمات املجتمع املدين من 

جهتها باخلربات التي متكنها من م�ساعدة الوزارة يف و�سع 

الأكرب،  النفع  لتحقيق  ميزانيتها  تر�سيد  تكوينية،  برامج 

وزيادة تواجدها يف الف�ساء الديني من خالل ن�ساطات 

خمتلفة دينية ومدنية. 

مبادرة �سبيه قامت بها وزارة املراأة يف ال�سنتني الالحقتني، حني تقدمت بطلب . 1

اإىل وزارة ال�سوؤون الدينية يف نوفمرب 2017 وكررتها يف مار�س 2018 

لتخ�سي�س بع�س خطب اجلمعة للحديث عن مناه�سة العنف �سد املراأة 

والأ�سرة. اأتت هذه املبادرة اأ�سهر بعد اإقرار قانون حماية املراأة من العنف يف 26 

جويلية 2017

الفساد؟ على  تونس  حرب  في  جديد  جندي   ... الديني  الفاعل 

أي العبين لمكافحة الفساد؟ 
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حوار مع حسن العماري )كتلة نداء تونس(: 

ديمقراطية تونس ما تزال في 
مرحلة الحبو

اإلصالح  لجنة  رئيس  كنت  المفكرة: 
ومكافحة  الرشيدة  والحوكمة  اإلداري 
العاّم  المال  التصّرف في  الفساد ومراقبة 
منصب  حاليا  وتشغل  سنوات،   3 لمّدة 
دوافع  هي  فما  فيها.  الرئيس  نائب 
عضويتك بهذه اللجنة؟ وأي أسباب دفعت 

بك لتبني مشروع مكافحة الفساد؟
العماري: اأنا مهتّم بالإ�سالح الإداري واحلوكمة ولذلك 

تواجدت يف اللجنة من انطالقها على الرغم من كونها جلنة 

ة ولي�ست ت�سريعية. العمل يف هذه اللجنة متعب جّدا  خا�سّ

وا�ستغلنا  اأ�سدرناها  التي  التقارير  تثمني  يتّم  مل  اأّنه  حيث 

عليها كثيا. 

فالنظام الداخلي للمجل�س ل مينح هذه اللجنة �سالحيات 

واأهمية كربى. لذلك ظّل دورها قا�سرا رغم املجهود الكبي 

الذي بذل داخلها. لقد �سّجلنا يف جلنة الإ�سالح الإداري 

جل�سات تاريخية بح�سور اأكرب عدد نواب يف جلنة خا�سة اأو 

 go الّت�سالت  م�سّغل  ملّف  يف  ذلك  ح�سل  ت�سريعية. 

malta بحيث فاق عدد احل�سور للمرة الأوىل 50 نائبا 
بح�سور رئي�س املجل�س. وقد ا�ستغلت اللجنة بحرفية وعملت 

ماآل  نعرف  لالأ�سف ل  لكن  تزال.  وما  ملفات كربى  على 

عزاوؤنا  لكن  باملرارة،  ن�سعر  اليوم  نحن  وم�سيها.  تقاريرها 

اأن  اأ�ّس�ست ملفهوم جديد للرقابة الربملانية. واآمل  اأّن اللجنة 

من �سياأتي بعدنا �سيوا�سل على نف�س املنهاج ويطّور العمل 

الرقابي اأكرث وي�سبطه بالنظام الداخلي كي يكون لدى اللجنة 

مزيد من الآليات. ول نن�سى م�ساألة قلة الإمكانيات املتوفرة. 

لقد �سافرنا اإىل دول اأجنبية واّطلعنا على جتارب مقارنة ناجحة 

لأن فيها مرافقة للنّواب من خرباء وهيئات معرتف بها. يف 

الربيطاين  العموم  قوة يف جمل�س  اللجان  اأكرث  مثال،  لندن 

نائبة من  العام وترتاأ�سها  هي جلنة مراقبة الت�سرف يف املال 

املعار�سة بت�سويت من اجلل�سة العامة. اأمر اإيجابي لدينا اليوم 

يف تون�س وهو وجود حمكمة املحا�سبات والذي ميّثل اإجنازا يف 

حّد ذاته وقد �ساهمت اللجنة يف حتقيقه. حيث اأنني ب�سفتي 

رئي�س جلنة الإ�سالح الإداري يف ذلك احلني، �سافرت اإىل 

ماهية  عن  فكرة  تكوين  بغية  جتربتها  على  لالّطالع  هولندا 

حمكمة املحا�سبات و�سياغة القانون التون�سي اخلا�س بها. يف 

ال�سابق، كانت تقارير دائرة املحا�سبات ترتك يف الرفوف، غي 

اأننا اليوم ا�ستاأن�سنا بتقارير املحكمة يف عملنا داخل اللجنة، 

ة بنا، وهي التي  يف ظل غياب اخلرباء واملوارد الب�سرية اخلا�سّ

اأعطتنا اآليات العمل الالزمة عرب ال�ستماع اإىل جمموعات 

العمل التي ا�ستغلت على تقارير حمكمة املحا�سبات.

التي  التغّيرات  أّثرت  كيف  المفكرة: 
طرأت على تركيبة الكتل داخل البرلمان 
لموضوع  مقاربتك  على  نفسه  والحزب 
في  خطابك  تغّير  وهل  الفساد؟  مكافحة 
هذا الّصدد بتغير مالمح الكتلة والحزب 
من جهة وعضويتك داخل اللجنة من جهة 

ثانية؟ 

العماري: قد تكون مقاربتي وخطابي تغّيا جزئيا باعتباري 

مل اأعد املحّدد ل�سي عمل اللجنة. ذلك اأن روؤ�ساء اللجان 

مت�سي  وو�سع  العمل  منهجية  على حتديد  الربملانية جمربون 

لكن  فيها.  �سواه  يعمل  من  جتد  ل  لأنه  باأنف�سهم  اللجان 

ثابتة ل  واملن�سب بل هي  املكان  ت�ساغ ح�سب  املواقف ل 

تتغّي. وجودنا اليوم خارج التاآلف احلكومي لن يغّي �سيئا 

بل على العك�س. اإن كان ثّمة اأمر ظاهر للعيان اليوم فهو اأن 

لبع�سهم  الف�ساد ويكيلون التهامات  يتحّدثون عن  اجلميع 

البع�س لكن الواقع يك�سف خالف ذلك. نحن من جعلنا 

يكون  اأن  يجب  حجما.  يزداد  وجعلناه  غول  الف�ساد  من 

ر ال�سيء الكثي  التعامل مع هذا امللف عقالنيا وفيه من التب�سّ

 مبوؤ�س�سة اأو يّعمق 
ّ
لأنه ميكن لت�سريح خاطئ اأحيانا اأن ي�سر

اأزمتها. 

المفكرة: هل من الممكن القول إن النظام 
أو  الفساد  انتشار  في  يساهم  السياسي 

يشّجع عليه؟ وعلى أي مستوى؟
اأننا ل�سنا جاهزين بعد لهذا النظام  العماري: لنتفق اأّول 

ال�سيا�سي. اإّنه لي�س مالئما للدولة التون�سية. هو نظام يتطلب 

متار�س  كي  خربة  ولديها  �سة 
ّ
ومتمر جاهزة  �سيا�سية  طبقة 

عملها. عندما ت�ساهد التجارب املقارنة، جتد اأّن النائب يلتزم 

بحّيز ال3 دقائق امل�سموحة له للتدّخل، بينما نحن لالأ�سف 

لدينا �سيا�سية غي جاهزة لأن تكون اجلل�سات كلها يف العلن 

وتدخل بيوت التون�سيني عدة مرات يف الأ�سبوع... واأنا اأقول 

دائما اإّن ت�ستيت ال�سلطة الذي حدث مّت ب�سكل رهيب جدا 

بحيث مل يحدث تدّرج يف تفكيك ال�سلطة. اأكرب �سوؤال كان 

يت�ساءله النواب �سواء عندما كّنا يف الئتالف اأو بعده هو من 

اّلذي يحكم اليوم يف البالد؟ ومل نكن نحي جوابا. عندما 

حدثت اأزمة �سيا�سية يف وثيقة قرطاج 2، كنت على ات�سال 

يقولون  كانوا  عامني،  ومديرين  دولة  وكّتاب  بوزراء  مبا�سر 

جميعهم اإّن �سلال تاّما حّل بالإدارة، لأن اجلميع يرتّقبون ماذا 

�سي�سدر من قرارات. وهذا �سببه النظام ال�سيا�سي بالأ�سا�س. 

لأن الربملان لديه دور مهّم يف اختيار ال�سلطة التنفيذية لكنه 

بعد اإر�سائها ل يبقى لديه دور مهم حيث ل يعود يجد تفاعال 

مع دوره الرقابي. هناك تعطيل، فمثال مل يقع اإىل اليوم تفعيل 

املجل�س الأعلى للت�سدي للف�ساد.

عارضتك  التي  الجهات  هي  ما  المفكرة: 
عليها  اشتغلت  التي  الملفات  في  إذن 
أّي  ومقابلها  الفساد؟  مكافحة  بخصوص 

جهات تحالفت معها أو دعمتك؟ 
ميكنني  ل  معرقلة،  تعّد  ككّل  املنظومة  هي  العماري: 

حتديد جهات اأو طرف بعينه لكن حتى اليوم لي�ست هناك 

تقّبل للعمل الرقابي من قبل ال�سلطة التنفيذية. لي�س هناك 

اأن  كما  معه.  التعامل  يف  جدية  ول  الرقابي  للعمل  تثمني 

نق�س اخلربة الذي يجعل هذا النظام معّطال ل يرتك الأمور 

ت�سي ب�سال�سة. احلكومة تعمل حتت ال�سغط، وهناك ملفات 

تتجاوب معها واأخرى ل. 

الخطاب حول مكافحة الفساد

حوارات مع سبعة نّواب 
حول "مكافحة الفساد"

على بعد أسابيع من انطالق الحملة 
االنتخابية بشكل رسمّي، حاورت 
"المفّكرة القانونية" نّوابا من كتل 

وأحزاب سياسية مختلفة حول 
مقاربتهم لمكافحة الفساد ورصيدهم 
على الّصعيد الرقابي وتقييمهم لعمل 

سائر الهيئات الرقابية والقضاء. 
وفيما يستعّد البرلمان آلخر جلساته 

العاّمة قبل انتهاء الدورة النيابية 
األخيرة، ال ينفّك السؤال حول أفق 
خطاب مكافحة الفساد يترّدد على 

األلسنة. 
فيما نترك للقارئ مهمة اكتشاف فهم 

هؤالء النواب لدورهم في مكافحة 
الفساد وتقييمهم له، نكتفي هنا بعدد 

من المالحظات السريعة: 
أوال، فيما رأى بعض النواب أن ثمة 

تضخيما للفساد الذي يظهر اليوم 
في الخطابات السياسية بمثابة 

"غول"، رأى آخرون أنه بات كبيرا 
لدرجة تمهد لسيطرة المافيات على 

تونس، بحيث أصبح له وزراؤه ونوابه 
وضباطه. وقد أشار عدد من نواب 

المعارضة إلى دور النقابات واالتحاد 
العام للشغل، مطالبين إياه بتنظيف 

ذاته من "التبوريب" النقابي" تمهيدا 
لخوض معركة الفساد. كما أشارت 

النائبة منية ابراهيم إلى أن إقرار 
قانون المصالحة اإلدارية جاء في 

إطار تسديد ثمن سياسّي ضروري 
للمحافظة على التوافق. 

ثانيا، فيما يفاخر بعض النواب بعدد 
من التشريعات الصادرة عن مجلس 

نواب الشعب، فإنهم يجمعون عموما 
على عدم نجاعة الخطط الموضوعة 

لمكافحة الفساد، وبخاصة في 
المجالين المؤسساتي والتربوي. 

ويذهب بعض نواب المعارضة 
)سامية عبو( إلى حد اتهام الحكومة 
بتشجيع الفساد أو خدمته، أو حتى 

تكوين ملفات فساد ضّد بعض 
أصحاب األعمال بهدف ابتزازهم. 

ياسين العياري يصف حرب الفساد 
بأنها مجرد استعراض، مستشهدا 

بالمثل الفرنسي: "الذباب ال يصنع 
العسل". 

ثالثا، اختلف النواب حول دورهم 
وبخاصة الرقابي. النائب حسن 

العماري قارن الديمقراطية بالطفل 
الذي ما يزال يحبو، وبخاصة في ظل 
قلة خبرة غالبية النواب وعدم تقبل 

السلطة التنفيذية للعمل الرقابي. 
وفيما رأى غالبية النواب أن لجنة 
اإلصالح اإلداري نجحت في تطوير 

أدائها على نحو يبنى عليه مستقبال، 
فإنهم أشاروا أيضا إلى قلة امكانات 

النواب. النائب ياسين العياري 
بدا األكثر نشاطا في تطوير أدوات 

المساءلة حيث ذهب إلى حد تحريك 
العديد من الدعاوى أمام القضاء، 

بهدف جعل الثمن السياسي لمكافحة 
الفساد أقل من الثمن السياسي لعدم 

مكافحته. 
رابعا، ثمة إجماع نيابي على اإلشادة 

بدور محكمة المحاسبات الذي 
شكلت تقاريرها منطلقا أساسيا للعمل 

الرقابي البرلماني في الكثير من 
الشهادات التي تم اإلستماع إليها. 

وقد ذهب النائب ياسين العياري إلى 
حد وصفها بأنها طبيب الديمقراطية. 

ويكشف هذا األمر أن تطّور أداء 
هذه المحكمة وتمكينها من نشر 

تقاريرها يشّكل أحد أجمل إصالحات 
ما بعد 2011. وما يصح على محكمة 

المحاسبات ال يصح بشأن القضاء 
عموما أو القطب المالي خصوصا. 
بالمقابل، بقيت آراء النواب بأداء 

هيئة مكافحة الفساد منقسمة. ففيما 
رأى العياري أنها غير مزعجة، رأى 

آخرون أنها تمارس أدوارا ممتازة 
تتعدى اإلمكانات المتاحة لها. وقد 

لقيت الهيئة التقييم األعلى من قبل 
النائب الّصحبي بن فرج من كتلة تحيا 

تونس. 
خامسا، أخيرا، وفيما قّيم النواب دور 

اإلعالم التونسي سلبيا، فإن النواب 
انقسموا عموما حول دور الجمعيات، 

بحيث استعاد عدد منهم المآخذ 
االعتيادية لجهة الصلة مع الممول 

األجنبي والتسييس/

أمل المّكي
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هناك مثال م�ساألة التفاعل مع التو�سيات املنبثقة عن جلنة 

ا�ستغلنا على  الإ�سالح الإداري يف جميع املجالت. لقد 

توحيد منظومة الرقابة لأنها تعّد م�سكلة كبية اليوم. حيث 

نف�س  عن  الرقابية  للهيئات  خمتلفة  تقارير  اأحيانا  جند  اأننا 

املوؤ�س�سة. نرجو اأن يكون اليوم ملحكمة املحا�سبات، ب�سيغتها 

واآليات عملها اجلديدة، دور كبي يف التحكم والتقلي�س من 

كثية  اأنواع  الف�ساد  ف. 
ّ
الت�سر و�سوء  الف�ساد  اإ�سكاليات 

اأخطرها الإفالت من العقاب. كما يجب على القانون على 

اجلميع، فلي�س من املعقول اأن يفلت من العقاب من لديه 

ماكينة كبية من و�سائل اإعالم وفاي�سبوك اأو لوبي يحميه. 

كّل هذا يجب اأن ينتهي. 

الحصانة  تمّثل  أن  يمكن  هل  المفكرة: 
العقاب  من  اإلفالت  أشكال  من  شكال 
وإن مؤّقتا؟ هناك مثال قضية النائب عن 
عن  نسمع  ولم  طوبال  سفيان  كتلتكم 
استتباعات تلك القضية سوى ما ترّدد في 
التواصل االجتماعي من  اإلعالم ووسائل 

سخرية؟ 
العماري: اأّول، اأنا ع�سو يف جلنة احل�سانة ومل ي�سلنا اأّي 

ملف يتعّلق برفع احل�سانة عن �سفيان طوبال. لقد مّتت دعوته 

اإىل الق�ساء فامتثل للدعوة ورفع احل�سانة عن نف�سه يف دائرة 

�سيدي بوزيد ولديه حكم بعدم �سماع الدعوى.

 

رفعنا السقف عاليا 
على السياسييين 

باعتماد النظام شبه 
البرلماني لكن في 

الحقيقة ما الذي 
أعددناه له؟

لدى النا�س عنها فهم خاطئ للح�سانة، وحتى الف�ساء يتخذ 

امللف  ر 
ّ
مير اأن  عليه  يجب  حيث  اأحيانا  خاطئة  اإجراءات 

اإىل وزارة العدل ووزير العدل يرا�سل بدوره رئي�س جمل�س 

يك�سف  الواقع  اأّن  ال�سروط، يف حني  كامل  مبلف  النواب 

اأن يف بع�س احلالت يقوم رئي�س دائرة يف حمكمة بتوجيه 

طلب رفع ح�سانة مبا�سر اإىل الربملان وهو اإجراء خاطئ. كما 

اأّن ملفات النواب اّلذين مت�ّسكوا باحل�سانة تعّد على اأ�سابع 

لدى  اأ�سبحت  التي  ال�سورة  ترين  اأنت  ها  لكن،  اليد. 

املواطن عن ال�سيا�سة وال�سيا�سيني وكرهه لهم ب�سبب تهدمي 

املوؤ�س�سات. 

المفكرة: في خضم كّل ما ذكرته آنفا، من 
هم الالعبون وموازين القوى التي يمكن 
أن تلعب دورا في المضّي قدما من أجل 

مكافحة الفساد؟ 
وال�سلطة  اأوىل  بدرجة  التنفيذية  ال�سلطة  هناك  العماري: 

الق�سائية ولدينا اأي�سا الهيئة الد�ستورية ملكافحة الف�ساد التي 

اأرجو اأن نتوّفق يف انتخاب اأع�سائها، ثم هناك اأي�سا الهيئة 

غم من اأنها وقتية اإّل 
ّ
الوطنية ملكافحة الف�ساد والتي على الر

اأنها تلعب دورا هاّما. �سحيح اأّن هناك بع�س الأ�سياء التي... 

)يرتّدد( بحكم اأنها وقتية. فاأنا اأ�سعر اأحيانا اأّن هيئة مكافحة 

به �سالحياتها.  لها  ت�سمح  مّما  اأكرث  تعمل  اأن  تريد  الف�ساد 

مبا  وال�سالحيات  الآليات  قلة  من  كثيا  ت�ستكي  وهي 

املبالغة يف  غرار  على  ذلك  فيه.  مبالغ  مبظهر  تظهر  يجعلها 

الت�سريحات الإعالمية التي جتعل اأّن )يتوّقف(... اأق�سد اأنه 

عندما تكونني )الهيئة( يف طور درا�سة ال�سبهات، يجب تذّكر 

اأن املتهم بريء اإىل اأن تثبت اإدانته. وقد �سهدنا يف حالت 

عديدة حديثا عن ملفات كربى دون اأن جند لحقا اأي �سيء 

على اأر�س الواقع. فالأجدر اإذن اأن ن�ستغل بهدوء...

تقّيم  كيف  القضاء؟  عن  وماذا  المفكرة: 
أداءه على مستوى مكافحة الفساد؟ 

وعرف   2011 بعد  رّجة  الق�ساء  �سهد  لقد  العماري: 

مّما جعله هو نف�سه يدخل مرحلة  اإقالت بع�سها ع�سوائية، 

�سك. عندما تقوم باإقالة 80 قا�سيا ومتار�س عليهم ال�سغط 

عب اأن يعيد الق�ساء ترتيب  ال�سيا�سي، هذا يجعل من ال�سّ

اأوراقه وي�سي جمّددا على ال�سكة. هذا يتطّلب وقتا. 

المفكرة: يتّم الحديث من حين إلى آخر 
ملفات  تملك  الحالية  الحكومة  أّن  عن 
تدين خصومها ولكنها ال تحّركها إال عند 
القضاء،  بتحريك  سّمي  ما  أي  الحاجة، 
بحرب  سّمي  فيما  ذلك  اعتماد  تم  فهل 

حكومة الشاهد على الفساد؟ 
العماري: طبعا، هو نوع من ال�سغط ال�سيا�سي... لكن، ل 

ميكنني اأن اأخو�س يف اأمر ل اأملك اإثباتات بخ�سو�سه. يقال 

الكثي بهذا ال�ساأن. �سمعنا حتى عن اأّن بع�س املقربني من 

احلكومة ي�ستغّلون هذا ال�سيء. ول يجب اأن نن�سى ملف 

كاتب الدولة للطاقة واملناجم ها�سم حميدي الذي راح يف 

اإطار  ت�سفية ح�سابات اأو م�سالح مادية، وهو ملّف ل نعرف 

اإىل الآن ماآله. 

المفكرة: ولكن، أين دور الرقابة البرلمانية 
أمام هذا كّله؟ لماذا ال تسجل هذه األمور 

في أرشيف مداوالت المجلس؟
العماري: لي�س لدينا اآليات رقابة فقط ال�سوؤال ال�سفاهي 

يعّلم  مازلنا كمن  اليوم  الدميقراطية  ونحن يف  الكتابي.  اأو 

ال�سيا�سيني  على  عاليا  ال�سقف  رفعنا  لقد  احلبو.  الطفل 

الذي  ما  احلقيقة  يف  لكن  الربملاين  �سبه  النظام  باعتماد 

اأعددناه له؟ 

الفساد  على  الحرب  كانت  هل  المفكرة: 

فعلية برأيك؟ وهل نجحت؟
لأن  تنجح  مل  اأنها  اأرى  يل  بالن�سبة  اأنظري،  العماري: 

من  حمدود  عدد  وباإيقاف  الطريقة  بتلك  تتّم  ل  احلرب 

اآخر  طريقا  تون�س  تنتهج  اأن  املمكن  من  كان  الأ�سخا�س. 

وتنجح فيه. وهنا اأحّمل امل�سوؤولية لعديد الأطراف لأنه كان 

من املمكن اأن حتدث م�ساحلة كاملة يف تون�س وننطلق بعدها 

بعّداد من ال�سفر. كان يجب اأن حتدث م�ساحلة �ساملة كما 

يف جنوب اإفريقيا ورواندا وعديد التجارب املقارنة الأخرى 

وينطلق العّداد من ال�سفر ويطّبق القانون على اجلميع. وكان 

ممكنا اأن جند بالطبع اآلية لهذه امل�ساحلة. 

المصالحة  قانون  هناك  كان  المفكرة: 
نائبا  كنت  عندما  لصالحه  صّوت  اّلذي 
عن نداء تونس، والذي اعتبرته منظمات 
الفساد  مع  القطع  لمبدأ  خرقا  عددية 

وضربا للعدالة االنتقالية؟ 
العماري: قانون امل�ساحلة مّت حتميله اأكرث من و�سعه يف اإطار 

جتاذبات �سيا�سية... اأراأيت اأين الإ�سكال؟

سياسيا  شأنا  هو  أليس  لكن  المفكرة: 
بطبعه؟

ت�سجيل  يريدون  فقط  هم  �سيا�سيا،  لي�س  ل،  العماري: 

نقاطا �سّد خ�سومهم فيقولون اإّن القانون يهدف اإىل امل�ساحلة 

مع الفا�سدين. لكن القانون جاء ملن يف احلقيقة؟ جاء لأن 

الإدارة يف وقت ما �سار كّل من فيها يخ�سى اأن يجتهد. لقد 

مّت �سرب الإدارة كّليا، يف حني اأّن الإدارة هي التي )وقفت 

لتون�س( يف 2011 لأنها حينذاك كانت قوية وفيها كفاءات. 

لكن ما حدث لحقا اأّن اجلميع بداأ يقول "اأخطى را�سي 

واأ�سرب". املفرو�س اأن يكون هناك حما�سبة وم�ساحلة نبداأ 

للجميع.  ومت�ساوية  عادلة  بطريقة  القانون  تطبيق  بعدها يف 

لكننا لالأ�سف انتهجنا العدالة النتقائية ل النتقالية، وحدنا 

عن م�سار امل�ساحلة ال�ساملة.

المفكرة: هناك من يقول إّن فترة التوافق 
ساهمت في أن تظّل ملفات فساد عديدة 
وهل  رأيك؟  ما  محاسبة،  أو  متابعة  دون 
التوافق  سياسة  في  سنمضي  أّننا  تعتقد 

بعد االنتخابات القادمة؟ 
الذي  والنتخابي  ال�سيا�سي  النظام  لالأ�سف  العماري: 

و�سع ل يجعل الروؤية ال�سيا�سية وا�سحة. بل على العك�س، 

انتخابات  اأبواب  على  ونحن  احلايل  ال�سيا�سي  امل�سهد 

هناك  �سيكون  حيث  جّدا،  وخيمة  نتائج  اإىل  �سيو�سلنا 

ف�سيف�ساء يف جمل�س نواب ال�سعب مبا ل ي�سمح بت�سكيل 

�سرب  ظل  يف  الأكرب،  التخّوف  هو  وهذا  حكومة. 

الأحزاب والت�ستت، �سنجد اأنف�سنا اأمام اأزمة وفراغ.

الخطاب حول مكافحة الفساد

الوطنية  الهيئة  اأعلنت   ،2016-06-22 بتاريخ 

ميثلون  لها  �سركاء  مع  جناحها  عن  الف�ساد  ملكافحة 

واملجتمع  العمومية  والإدارة  ال�سعب  نواب  جمل�س 

�سياغة  يف  الإعالم  وو�سائل  اخلا�س  والقطاع  املدين 

اإ�سرتاتيجية وطنية للحوكمة الر�سيدة ومكافحة الف�ساد 

09-12-2016 عن دخول  بتاريخ  اأعلن  . ولحقا، 

رئي�س  م�سادقة  النفاذ مبوجب  الإ�سرتاتيجية حيز  تلك 

احلكومة يو�سف ال�ساهد والهيئة الوقتية لالإ�سراف على 

الق�ساء العديل والنقابة الوطنية لل�سحفيني على ن�سها. 

�سنتني بعد هذا وحتديدا بتاريخ 25-12-2018، قدم 

ال�سنوي  التقرير  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية  الهيئة  رئي�س 

الأول حول تنفيذ الإ�سرتاتيجية لرئي�س احلكومة .

الوطنية  الإ�سرتاتيجية  "�سنة من  التقرير عنوان  حمل 

للحوكمة الر�سيدة ومكافحة الف�ساد 2017-2016" 

وت�سمن تقييما كميا ونوعيا لكل ما اتخذ من اإجراءات 

يف املجال. وهنا اأوحى العنوان ومن بعده امل�سمون بكون 

هذا التقرير �سيكون منوذجا لتقارير �سنوية تعقبه وتكون 

الإ�سرتاتيجية  وامل�ساركني يف  العام  الراأي  اآلية لإطالع 

على تطور ن�سق اإنفاذها، وهو ما  مل يتحقق اإذ كان ذاك 

التقرير اآخر ما ن�سر يف املو�سوع.

ر�سمت الإ�سرتاتيجية �ستة اأهداف هي تباعا )1( تعزيز 

الإرادة ال�سيا�سية لل�سلطة العمومية يف جمال احلوكمة 

الن�سيطة  امل�ساهمة  ت�سجيع  و)2(  الف�ساد  ومكافحة 

الف�ساد  ملكافحة  الرامية  الدولة  جهود  يف  للمواطنني 

تعزيز  و)4(  للمعلومة  والنفاذ  ال�سفافية  تدعيم  و)3( 

امل�ساءلة بهدف منع الإفالت من العقاب و)5( تعزيز 

اآليات العمل وتطوير قدرات الأطراف املعنية باحلوكمة 

الأطراف  اأدوار  تو�سيح  و)6(  الف�ساد  ومكافحة 

املتداخلة يف مكافحة الف�ساد و تعزيز التن�سيق بينها.

وقد تعهدت الأطراف املم�سية على ال�سرتاتيجية باأن 

تعمل على حتقيقها بنهاية �سنة 2020، مبينة يف ن�سها 

التنفيذ  يكون  اأن  تاليا  ينتظر  كان  اآليات حتقيق ذلك. 

التدريجي للربنامج املرحلي على م�ستوى من ال�سفافية 

التنفيذ  هذا  ي�سمن  اأن  يتوقع  كان  كما  اأهدافه  يالئم 

للمواطن حق الرقابة على امل�ساركني فيه تالئم ت�سوره 

الواقع،  اأر�س  التوقعات وعلى  الت�ساركي. خالفا لهذه 

غابت التقارير الدورية وغاب معها كل حديث تقييمي 

عن تقدم تنفيذ الآلية. قد ل يعني هذا الغياب الف�سل 

حتما  يوؤ�سر  لكنه  متطلباتها،  من  هام  جانب  اإنفاذ  يف 

اإىل غياب ثقافة م�ساءلة الذات يف ذهنية كل الأطراف 

التي �ساركت يف �سياغتها ويف تنفيذها وغياب اللتزام 

الفعلي عندها ب�سروط احلوكمة وبحق النفاذ للمعلومة، 

وهو غياب يطرح معه ال�سوؤال حول قدرتها على تقدمي 

معاجلات للمجتمع وموؤ�س�ساته من علل مل ت�سلم منها.

اإلستراتيجية 
للحوكمة  الوطنية 
الفساد:  ومكافحة 

سؤال حول حوكمتها
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اإلصالح  لجنة  رئيسة  بصفتك  المفكرة: 
اإلداري ومكافحة الفساد، ما هي األسباب 
مكافحة  مشروع  لتبّني  دفعتك  التي 
الفساد؟ وما هي مقاربتك في هذا الّصدد؟ 
الربملان  جلان  اأكرث  من  اللجنة  هذه  ابراهيم:  منية 

وقد  القطاعات،  كل  يف  الف�ساد  ملفات  على  اّطالعا 

اأنا وزميلتي  قمنا بعمل كبي مع هيئة مكافحة الف�ساد. 

الآن يف  ع�سوتان  اأننا  بو�سالح حيث  الو�سالين  ليلى 

جلنة قيادة الإ�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد. هناك 

الكثي من العمل اّلذي اأجنز لكن هناك عراقيل كثية 

اأي�سا.

يف واقع الأمر، الإن�سان ال�سّوي يكون بطبعه �سّد الف�ساد، 

ما  لكن  اأو خارجه.  الربملان  داخل  موجودا  كان  �سواء 

لقاء  هو  الف�ساد  مبكافحة  واأهتّم  الأمر  اإىل  اأنتبه  جعلني 

اأجريته مع م�سوؤول برامج يف منظمة اأجنبية �سنة 2015 

عندما كنت ع�سوة يف جلنة الأمن والدفاع. حيث قال 

كثيا  نهتّم  التون�سيني  نحن  اأننا  الأجنبي  امل�سوؤول  يل 

مبكافحة الإرهاب ولكن يجب اأن ننتبه اإىل �سرورة �سّن 

الف�ساد  بالتوازي معها وهي احلرب على  اأخرى  حرب 

واإّل فاإّن البالد يف ظرف 5 �سنني �ستكون حمكومة من 

لع�سوية  التوّجه  رت 
ّ
وقر انتباهي  قوله  فاأثار  املافيا.  قبل 

بالن�سبة  الف�ساد.  ومكافحة  الإداري  الإ�سالح  جلنة 

للعمل الرقابي الربملاين على احلكومة، خالفا ملا يعتقده 

هذا  يف  "بر�سة"  حمدودة  �سالحياتنا  فاإن  الكثيون، 

توجيه  تكون  اأن  تعدو  ل  املتاحة  فالأدوات  املجال. 

الأ�سئلة ال�سفاهية والكتابية وتنظيم جل�سات احلوار مع 

احلكومة وجل�سات ال�ستماع لدى الّلجان. 

دعاوي  رفع  أيضا  يمكنكم  أال  المفكرة: 
قضائية؟ 

يف  نعم.  كنائب  ولكن  اللجنة،  با�سم  لي�س  ابراهيم: 

يطرح  عندما  املقارنة،  التجارب  يف  الربملانات  بع�س 

عليه  للرّد  العاّمة  للجل�سة  وزير  وياأتي  �سفاهي  �سوؤال 

يكون هناك اأوتوماتيكيا ت�سويت على �سحب الثقة. هذا 

اله�ّس  ال�سيا�سي  الو�سع  اإىل  بالنظر  لدينا  متاحا  لي�س 

هو  الآن  للحكومة  املتوفر  ال�سيا�سي  الدعم  البالد.  يف 

حتالف ه�ّس ل ميكنك من ممار�سة اآليات �سحب الثقة. 

وهذا كّله مي�ّس من جدوى العمل الرقابي. ها اأننا نطرح 

يف  يبقى  ول  مكتبه  اإىل  الوزير  يعود  وبعد؟  الأ�سئلة، 

�سيئا  تفعل  اأو  ال�سوؤال  توجيه  تعيد  اأن  �سوى  و�سعك 

اآخر. ل ن�سعر بنتيجة ملمو�سة لذلك فعليا. �سحيح اأّن 

هناك بع�س التغييات يف ملفات فردية لكن ل توجد 

الف�ساد  البالد.  على  اأثرها  مالحظة  ميكن  عامة  نتيجة 

ما�س يف ال�ست�سراء، وكان من قبل حكرا على دوائر 

معّينة لكننا �سرنا نتحدث اليوم عن ف�ساد كبي وف�ساد 

يوميا  �سلوكا  اأ�سبح  بل  الف�ساد ظاهرة،  يعد  �سغي. مل 

لدى جميع النا�س والأخطر بروز عقلية التطبيع معه. 

دور  المتعاقبة  للحكومات  هل  المفكرة: 
في استشراء الفساد؟ وكيف ذلك؟

قبل  من  املّتبعة  ال�سيا�سات  مو�سوع  هناك  ابراهيم: 

احلكومات املتعاقبة. هناك م�ساألة قّلة احلزم يف التعامل 

احلكومة  رئي�س  يقول  عندما  لالأ�سف،  الظاهرة.  مع 

خم�سة  اأو  اأربعة  وي�سع  الف�ساد  على  احلرب  يعلن  اإّنه 

ل  للعملية،  متابعة  جند  ل  ثّم  الإيقاف  حتت  اأ�سخا�س 

ي�سعنا اإّل اأن نت�ساءل عّما اإذا قد اأعلن احلرب فعال اأم 

اأنه فقط يقوم با�ستعرا�س؟ 

المفكرة: هل تعتبرين أن مخرجات حرب 
الشاهد على الفساد، كما أسماها، لم تكن 

كافية؟
موجود  الف�ساد  الأ�سا�س.  من  حربا  اأر  مل  ابراهيم: 

ك�سلوك وهناك يف مقابله عن�سر الوقاية، ما الذي نفعله 

نحن يف هذا الجّتاه؟ �سحيح اأنه يجب اأن نكافح الف�ساد 

لكن يف املقابل يجب اأن ن�سنع راأيا عاّما ونرّبي اأجيال 

جديدة على منظومة الوقاية من الف�ساد ومكافحته. بناء 

على جتربتي، اأعتقد اأّن الو�سع خطي. 

المفكرة: هل يمكن القول إذن إّن النظام 
أو  الفساد  انتشار  في  يساهم  السياسي 

يشّجع عليه؟
نعم،  ال�سيا�سيون  ل،  ال�سيا�سي  النظام  ابراهيم: 

وكذلك ال�سيا�سات املّتخدة من قبل احلكومة. نحن ل 

دق. فاأنا ل  نرى اإرادة �سيا�سية، ل اأحتّدث هنا عن ال�سّ

احلقيقية  الإرادة  اأعني  بل  النوايا،  يف  اخلو�س  ميكنني 

ملحاربة الف�ساد. ملفات عديدة تهم املوؤ�س�سات العمومية 

غرار  على  الف�ساد  مكافحة  جلنة  �سمن  عليها  ا�ستغلنا 

وال�سركة  احلديدية  وال�سكك  التون�سية  اخلطوط  �سركة 

التون�سية للكهرباء والغاز اإلخ... 

تعتبرينه  اّلذي  الملّف  هو  وما  المفكرة: 
األخطر من بينها؟

نقول  اأيدينا  بني  يقع  ملف  كّل  �سّدقيني  ابراهيم: 

يف  للف�ساد  كبية  مظاهر  بالفعل  هناك  الأخطر.  اإّنه 

املوؤ�س�سات العمومية. ولالأ�سف ال�سديد فاإّنها يف تزايد 

اأنا�س يرف�سون العرتاف بوجود  ، ما دام هناك 
ّ
م�ستمر

ف�ساد يف املوؤ�س�سات العمومية. 

هي  ما  ذكرته،  ما  كّل  خضم  في  المفكرة: 
موازين  من  المتاحة  الجدية  اإلمكانيات 
في  قدما  المضّي  أجل  من  والعبين  قوى 
هي  وما  الفساد؟   ومكافحة  المحاسبة 

اآلليات الالزمة لتحقيق ذلك؟
على  فيتوّجب  الف�ساد  حماربة  نريد  كّنا  اإن  ابراهيم: 

النظام  يف  ين�ّس  اأن  القادم  ال�سعب  نّواب  جمل�س 

رقابية  اأدوات  من  التمكني  على  للمجل�س  الداخلي 

بتوجيه  النائب  يقوم  عندما  اأنه  مبعنى  وحا�سمة.  فعالة 

�سوؤال �سفاهي اأو تكون هناك دعوة اإىل جل�سة م�ساءلة 

ت�سويت  وجود  اأوتوماتيكيا  يعني  ذلك  فاإّن  للحكومة 

الإ�سالح  جلنة  تكون  اأّل  ويجب  الثقة.  �سحب  على 

الإداري مثلها مثل �سائر اللجان، بل اأن تكون م�سّيقة 

ومنتخبة اأي �سرعية ولها متثيلية من كل الكتل. لكن ل 

يجب اأن يبلغ عدد اأع�سائها 22 ع�سوا بل يكون فيها 

نائب اأو اثنان فقط عن كّل كتلة، كما يجب اأن تكون 

لديها �سالحيات كبية و�سلطة القرار. لأننا حاليا نقوم 

بعمل م�سٍن واأجنزنا تقارير عن كل املوؤ�س�سات الكربى، 

ثّم ماذا بعد؟ اأقول هذا... علما اأننا جنحنا يف هذا العام 

تقرير  مترير  يف  املجل�س  مكتب  على  ال�سغط  ببع�س 

حينذاك  اغتنمنا  امل�سادرة.  بالأمالك  اخلا�ّس  جلنتنا 

اأموال  عن  التجميد  رفع  حول  حدث  الذي  اجلدل 

و�سارت  تقريرنا  رنا 
ّ
ومر بال�سغط  وقمنا  املربوك،  مروان 

ملّف  الآن  اأيدينا  وبني  وزراء.  ثالثة  بح�سور  جل�سة 

يت�سّمن  والذي  االتون�سية  اخلطوط  �سركة  يهّم  كبي 

اإخالل كبيا وجتاوزات عديدة. �سركتا اخلطوط اجلوية 

وال�سكك احلديدية من اأهم امللفات التي لدينا. ت�سلني 

علمية  �سهادات  وتزوير  تدلي�س  عمليات  عن  وثائق 

وعن  الآخر،  البع�س  وترقية  البع�س  انتداب  يتّم  كي 

الغيارات  وقطع  والعقارات  الأمالك  يف  ف 
ّ
ت�سر �سوء 

بالع�سرات مرفوعة  اأي�سا ق�سايا  الب�سرية. هناك  واملوارد 

القطب  اأمام  احلديدة  ال�سكك  يف  م�سوؤولني  حق  يف 

الق�سائي املايل. ثم ينربي امل�سوؤول الأول ليقول اأنه ل 

بع�س  هناك  فقط  يرام  ما  على  والأمور  اإ�سكال  يوجد 

التجاوزات و�سنقوم بو�سع ا�سرتاتيجية اإلخ... 

المفكرة: مّما يستفيد هؤالء برأيك؟ 
الإلزامية  �سبغة  غياب  من  ي�ستفيدون  هم  ابراهيم: 

ملا ننجزه. التقارير التي ننجزها يف اإطار اللجان اخلا�سة 

يفرت�س وفق النظام الداخلي للمجل�س اأن تعر�س على 

و   2017 و   2016 تقارير  اأّن  العاّم، يف حني  اجلل�سة 

2018 مل تعر�س جميعها على الرغم  من اأّنها مهّمة 
جّدا، وحتى واإن عر�ست فيتم ذلك يف غياب احلكومة. 

ما دام العمل الرقابي يفتقر اإىل اأدوات النجاعة واحل�سم، 

�سيحدث  �سيء  ل  اأن  اإىل  مطمئّنا  �سيبقى  الوزير  فاإّن 

له. ما ن�سهده حاليا لالأ�سف هو وجود موؤ�س�سات فيها 

املوؤ�س�سات  على  ت�ستقوي  بالأ�سا�س،  نقابية  اأطراف 

نف�سها. هناك حالت كثية لنقابيني يتحّكمون هم يف 

فتجد  مثال،  العاّم  املدير  الرئي�س  بدل  املوؤ�س�سات  �سي 

ب 
ّ
الكاتب العام للنقابة هو من يعنّي ويعزل ويرّقي ويقر

ويبعد.

وأن  خاصة  برأيك،  الحّل  ما  المفكرة: 
بشعبية  يحظى  للشغل  العام  االتحاد 

كبيرة؟
منظمة  وهو  جميعا  روؤو�سنا  على  الحتاد  ابراهيم: 

ول  الثانية  اجلمهورية  بناء  يف  و�سريكة  وعريقة  كبية 

اأحد ي�سعه اأن ينكر ذلك. لكن الحتاد العام التون�سي 

بها  يقوم  التي  املمار�سات  اإىل  ينتبه  اأن  يجب  لل�سغل 

لقد  ذاته.  الحتاد يف  اإىل  ت�سيء  والتي  منظوريه  بع�س 

الحتاد  بح�سور  تنظيم جل�سات  اللجنة   برجمنا �سلب 

لنواجهه بالأ�سماء والتواريخ مبا يقوم به منظوروه ونطالبه 

الوقت  داهمنا  لالأ�سف  لكن  الإ�سكال.  ذلك  بحّل 

 ذلك يف الدورة الربملانية املقبلة. 
ّ
واأرجو اأن ي�ستمر

إّن  اليوم  يقول  من  هناك  المفكرة: 
مع  يتوافق  منه  بّد  ال  شّرا  أصبح  الفساد 
متطلبات المنافسة االنتخابية أو االنتقال 

الديمقراطي. ما هو رأيك بالخصوص؟ 
و�سلوك  ظاهرة  الف�ساد  بذلك.  اأوؤمن  ل  اأنا  ابراهيم: 

ال�سيا�سية  الإرادة  تتوفر  لو  عليهما  التغلب  ميكن 

احلقيقية واملنظومة الت�سريعية احلقيقية  الالزمة ملحاربة 

الف�ساد. لدينا يف الإدارة التون�سية كفاءات �سابة عديدة 

حتب اخلي لبالدها وتريد مقاومة الف�ساد لكنها ل تعرف 

كيف. 

اإلرادة  عن  سيدتي  تتحّدثين  المفكرة: 
السياسية كما لو أّن حزبك، حركة النهضة، 
اإلرادة  يزال؟  وال  يوما  الحكم  في  يكن  لم 

السياسية لمن؟ 
ابراهيم: نحن عن�سر يف احلكومة ول�سنا كّل احلكومة. 

بدليل  الف�ساد  ملحاربة  الإرادة  تتوفر  النه�سة  يف حركة 

اختيارنا رئا�سة جلنة الإ�سالح الإداري وحماربة الف�ساد. 

3 وزارات، مل يح�سرها  وقد نظمنا جل�سة ا�ستماع مع 

حركة  نواب  الأع�ساء  �سوى  الأوىل  ال�ساعة  خالل 

النه�سة قبل اأن يلتحق بنا زميالن اآخران لحقا. نحن 

هناك  لكن  والفعل،  الإرادة  لدينا  تتوّفر  النه�سة  يف 

احلكومة  ورئي�س  الدولة  رئي�س  لديها  اأخرى  اأحزاب 

الدولة و90%  الوزراء وكتاب  والربملان و%80 من 

واملعتمدين،  والولة  العامني  املديرين  الروؤ�ساء  من 

توفر  وجوب  عن  باحلديث  اأعنيهم  من  هم  وبالتايل 

الإرادة ال�سيا�سية.

التوافق  فترة  أن  ترين  أال  المفكرة: 
مع  تتعارض  قوانين  تمرير  في  ساهمت 
عن  البصر  غّض  وفي  الفساد  مكافحة 

بعض الملفات؟
ابراهيم: يجب علينا اأن ن�سع التوافق يف اإطاره. يف فرتة 

اأن نخرج ببالدنا من عنق الزجاجة  ما، مل يكن ميكن 

لول التوافق. اأن ي�سبح التوافق هو ال�سماعة التي نعّلق 

عليها �سعفنا اأو �سعف اإجنازاتنا فهذا غي �سحيح. قانون 

امل�ساحلة قد يكون جزءا من ثمن دفعناه من اأجل هذا 

التوافق، مع العلم اأنني �سّوت �سّده واأثرت حوله جدل 

كبيا يف املجل�س. ولكن كان القانون املذكور ثمنا �سيئا 

التوافق،  لإنقاذ  دفعه  اإىل  ال�سديد  لالأ�سف  ا�سطررنا 

 القانون واإّما 
ّ
لأنه عندما جتد اأطرافا تقول لك اإّما اأن مير

ا اأن تنقذ 
ّ
اأن ي�سقط امل�سار كّله يف املاء، �ستكون م�سطر

القانون  على  ندخل  اأن  حينها  حاولنا  كّنا  واإن  امل�سار، 

تعديالت من �ساأنها التخفيف من وطاأته.

الرقابية  الهيئات  عن  وماذا  المفكرة: 
األخرى؟ كيف تقّيمين أداءها؟

حوار مع منية ابراهيم )كتلة حركة النهضة(:  

إنقاذ مسار التوافق فرض قانون المصالحة

الخطاب حول مكافحة الفساد
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ابراهيم: اأمّيز هنا بني الهيئات الرقابية التابعة لل�سلطة 

الهيئة  وبني  روحها(،  )على  تعمل  والتي  التنفيذية 

�سخ�سيا  معها  اأتعامل  التي  الف�ساد  ملكافحة  الوطنية 

�سعف  هي  نقي�ستها  لكن  مهّم.  بدور  تقوم  اأنها  واأرى 

م�ستوى  على  كبي  بعمل  تقوم  اأنها  واحلال  الت�سال 

على  خا�سة  كربى  اإجنازات  ولها  واملكافحة  الوقاية 

م�ستوى الديوانة يف كل من حلق الوادي وراأ�س اجلدير 

باخل�سو�س. 

المفكرة: وماذا عن محكمة المحاسبات؟ 
وماذا بشأن القضاء؟ 

ابراهيم: بداية بورك جهد حمكمة املحا�سبات، فهي 

مّكنها  التي  ال�سالحيات  بعد  خا�سة  كبي  بدور  تقوم 

الأمر  التقارير  ن�سر  2014 مثل �سالحية  منها د�ستور 

اأعمال املحكمة. حيث مل  اّلذي �سّكل نقلة نوعية يف 

 يف اخلفاء بل �سارت تثي اجلدل وحتظى 
ّ
تعد تقاريرها متر

باملتابعة. ونحن داخل جلنة الإ�سالح الإداري نرتكز يف 

على  نّطلع  حيث  املحا�سبات،  دائرة  تقارير  على  عملنا 

التقرير ال�سنوي ون�ستخرج اأهّم املحاور املطروحة ونختار 

ولحقا  عليها.  �سن�ستغل  التي  املوؤ�س�سات  عليها  بناء 

اأي�سا يف مرحلة ال�ستماع، نقوم بال�ستماع اإىل حمكمة 

املحا�سبات ثم الوزير امل�سرف على املوؤ�س�سة املعنية، مبا 

يعني وجود توازن يف الروايات ميّكننا من و�سع ت�سّورنا 

نقلة  بدوره  مّثل  الق�سائي  القطب  اإحداث  اخلا�ّس. 

الب�سرية  املوارد  منقو�س  يبقى  لالأ�سف  لكنه  نوعية، 

عمله  ظروف  تتح�سن  اأن  ناأمل  نحن  لالأ�سف.  واملادية 

كي يتح�ّسن دوره يف حماربة الف�ساد. 

على  الحرب  عن  سابقا  تحّدثنا  المفكرة: 
أنه يمكن أن يكون  الفساد، هل تعتقدين 
آليات  ضمن  المصطلح  أو  المفهوم  هذا 
وأال  االنتخابية؟  الحملة  في  التعبئة 
في  الفاسد  السياسي  المال  من  تخشين 

االنتخابات؟ 
ابراهيم: من املوؤّكد اأن بع�س الأحزاب اأو الأ�سخا�س 

حملتهم  يف  الف�ساد  على  احلرب  عبارة  �سي�ستعملون 

اأجنزوه  ملا  اأول جردا  يقّدموا  اأن  النتخابية ولكن يجب 

احلكومة.  رئي�س  حتديدا  اأعني  وهنا  باخل�سو�س،  �سابقا 

واأنا بالطبع اأتخوف من املال ال�سيا�سي. 

الحرية  مساحة  أن  ترين  هل  المفكرة: 
واإلعالم  المدني  للمجتمع  تسمح  التي 

بالخوض في ملفات الفساد كافية؟ 
بالن�سبة لتون�س فاإّنني اأرى اأّن املجتمع املدين والإعالم 

يقومان بدورهما. ومع ذلك، يجب على املجتمع املدين 

اأن يكّثف من يقظته جتاه الأحزاب اأو احلكومة اأو الأفراد. 

جمال  يف  الت�سريعية  منظومتنا  نطّور  اأن  اأي�سا  نحتاج 

مكافحة الف�ساد. يبقى اأن اأّول خطوة يف حماربة الف�ساد 

هي الوقاية منه وهذا ما يجب اأن يقوم عليه اخلطاب. اأنا 

اأنادي ب�سرورة اإدراج حماربة الف�ساد يف مناهج الدرا�سة 

بدءا بالرو�سة فالإبتدائي ثّم املعاهد، وبتكري�س مفهوم 

يتّم  واملعاهد  املدار�س  يف  نواٍد  بعث  وباأهمية  املواطنة، 

فيها تدريب اأطفالنا على الوقاية من الف�ساد، كي يكون 

لدينا بعد جيلني قاعدة من املوارد الب�سرية لديها القدرة 

على التوّقي من الف�ساد. 

المفكرة: بصفتك عضوا في لجنة اإلصالح 
أيام  منذ  الفساد  ومكافحة  اإلداري 
هي  ما  اليوم،  حتى  التأسيسي  المجلس 
تعمل  جعلتك  التي  والخلفيات  األسباب 

على هذا الموضوع؟
التي  الأ�سباب  اأحد  هي  الف�ساد  منظومة  الرحوي: 

متما�سكة  منظومة  وهي  والكرامة.  احلرية  ثورة  فّجرت 

جدا  كبيا  جمهودا  وتتطلب  بالدنا  يف  ومماأ�س�سة 

اأّنه من  انخرطت يف هذا لقتناعي  لتفكيكها. ولذلك 

ع�سرية  دولة  بناء  اأجل  من  الف�ساد  مقاومة  ال�سروري 

اأي�سا  واأعتقد  و�سفافيتها.  املعامالت  نزاهة  فيها  ترت�ّسخ 

فبقدر  متالزمان،  وال�ستبداد  الف�ساد  اأن  �سيا�سيا 

ال�ستبداد.  لعودة  مكافحتك  بقدر  للف�ساد  مكافحتك 

تعد  مل  القدمية  ال�ستبداد  �سورة  اأن  من  الرغم  على 

موجودة اليوم، اإذ لدينا حرية التعبي والتنقل والتنّظم، 

منظومة  ال�ستبداد من خالل  منظومة  ا�ستعادة  اأن  اإّل 

الف�ساد تبقى ممكنة. ونحن نعلم جميعا اأّن كل الأنظمة 

منظومة  معها  وتتعاي�س  ترافقها  العامل  يف  ال�ستبدادية 

ف�ساد كبية ومنت�سرة ومتف�ّسية. 

هي  ما  سبق،  ما  كل  خالل  من  المفكرة: 
مقاربتك لملف مكافحة الفساد؟ وما هي 

اإلجراءات العملية التي قمت بها؟
الرحوي: مقاربتي هي الت�سهي واإبراز ملفات الف�ساد 

وخا�سة  امللفات  بهذه  �سلة  لهم  من  واإحراج  للعموم 

عن  التجميد  رفع  ملّف  مثال:  ال�سيا�سية.  ال�سلطة  يف 

اأموال مروان مربوك، وملّف ال�سكن الجتماعي اّلذي 

متمّتعني  عقاريني  لباعثني  وقائمة  تف�سيل  فيه  كان 

بامتيازات دون غيهم. وقد مّت مراجعة الأمر على �سوء 

ما ا�ستهدفناه بعملنا. ويتجّلى عملي يف هذا املجال يف 

الوزارات  اإىل  قّدمتها  التي  والكتابية  ال�سفهية  الأ�سئلة 

التي  املالية  وجلنة  العامة  اجلل�سات  يف  واملداخالت 

اأتراأ�سها. 

بأن  سابقا  تصريحاتك  عن  ماذا  المفكرة: 
الفساد  مع  تتعاطى  الحالية  الحكومة 
أّن هناك حربا على  وال تحاربه؟ هل ترى 

الفساد حدثت في تونس؟
معنى  باأمّت  الف�ساد  على  حرب  توجد  مل  الرحوي: 

اإما  تاأتي  والتي  املتناثرة  الأفعال  بع�س  هناك  الكلمة. 

يفر�سها  ملفات  مع  للتعاطي  اأو  �سيا�سية  �سورة  لإبراز 

نعترب  نحن  وحجمه.  امللف  وتعقيد  الإعالم  اأو  الواقع 

�سيا�سة ملكافحة  تتطلب حتديد  الف�ساد  اأن احلرب على 

اأن  يجب  �سيا�سة  عن  نتحّدث  عندما  وطبعا  الف�ساد، 

تكون متعّددة الأبعاد اأي فيها البعد الت�سريعي والبعد 

البعد  وكذلك  التثقيفي،  الرتبوي  والبعد  املوؤ�س�ساتي 

من  لأنه  ومقاومته  الف�ساد  من  بالوقاية  املتعّلق  املبا�سر 

املجالت  يف  وحتديده  وقاية  اآليات  وجود  ال�سروري 

املختلفة، عدا عن مكافحته والت�سّدي له. واأظّن اأن هذه 

بفعل  تون�س  يف  بعيد  حد  اإىل  غائبة  تزال  ما  ال�سيا�سة 

الأحزاب  اأغلب  اأن  حيث  ال�سيا�سية،  الإرادة  غياب 

مبا�سرة  ب�سفة  باآخر،  اأو  ب�سكل  �سلة  لديها  احلاكمة 

مع  تعاطيهم  اأن  يعني  الف�ساد.  مبنظومة  مبا�سرة  غي  اأو 

منظومة الف�ساد مينعهم من اأن يكونوا يف حرب �سرو�س 

مع  يتعاطون  جتدهم  ولذلك  الف�ساد  �سّد  ومفتوحة 

ملفات ويغّطون على اأخرى.

قانون المصالحة قد 
يكون جزءا من ثمن 

دفعناه من أجل هذا 
التوافق، مع العلم 

أنني صّوت ضّده لجنة 
اإلصالح اإلداري نرتكز 

في عملنا على تقارير 
دائرة المحاسبات 

التي تقوم بعمل رائد 
 

اإلعالم  لدور  تقييمك  ما  المفكرة: 
والمجتمع المدني في هذا المضمار؟

كما  بدوره  يقوم  ل  الإعالم  احلقيقة،  يف  الرحوي: 

يجب، فهو ب�سكل عام غي منخرط يف العملية ب�سكل 

مت�ستت  نف�سه  الإعالم  لأن  اإرادي  وب�سكل  وا�سع 

اأنت  تعوقه.  ارتباطات  له  اأن  عن  ف�سال  اأحيانا  ومنحاز 

ة  خا�سّ بتمويالت  يتمتّع  اليوم  الإعالم  اأن  تعرفني 

اأعتقد  لكن   . ا�ستقالليته  يوؤثر على مدى  وهذا  كبية 

الرتويكا،  فرتة  يف  ما  حّد  اإىل  دوره  لعب  الإعالم  اأن 

�سلة  لديها  التي  الظواهر  بكل  الت�سهي  حيث  من 

تويل  ومع  عموما.  املّتبعة  وال�سيا�سات  الف�ساد  مبو�سوع 

الإعالم،  توظيف  مت  الوزراء،  رئا�سة  ال�ساهد  يو�سف 

وبخا�سة العمومي، ل�سالح م�سروعه ال�سيا�سي ول�ساحله 

�سد  خا�سها  التي  املعركة  يف  وبخا�سة  ال�سخ�سي، 

اأما  وابنه.  الراحل(  )الرئي�س  ال�سب�سي  قائد  الباجي 

الأ�سا�سي  دوره  اأن  فاأظن  املدين  املجتمع  اإىل  بالن�سبة 

يقوم على الت�سهي والك�سف عن الف�ساد. 

أنه  ترى  التي  الملفات  هي  ما  المفكرة: 
يجب إعطاؤها األولوية؟

التمويل  بالأحزاب،  الف�ساد  عالقة  الرحوي: 

وت�سارب امل�سالح، و�سفافية املعامالت ونزاهتها، واأي�سا 

ال�سيا�سات العمومية وبخا�سة القوانني التي يتم انتاجها 

على املقا�س. هناك مثال قانون الت�سجيع على ال�ستثمار 

امل�ستثمرين من  بع�س  ميّكن  قانون  الواقع  هو يف  الذي 

نيل منافع وامتيازات. عندما جتد ف�سول يف قانون يف�سد 

ل�سالح  الوطنية  وال�سناعية  القت�سادية  املوؤ�س�سات 

املوؤ�س�سات الأجنبية فهذا ف�ساد. اّلذي مّت �سّنه يف عالقة 

يقوم  قانون  هو  تالة  رخام  ا�ستغالل  رخ�س  بتحيني 

وهناك  الدولة.  اأمالك  على  ا�ستيالء  و�سعية  بتحيني 

بر�سم �سيا�سات  تتعّلق  التي  القوانني  العديد من  اأي�سا 

اإنتاج  �سالح  يف  ولي�ست  بعينها  اأطراف  م�سالح  تخدم 

اقت�سادي وطني ينتفع منه اجلميع وميّكنهم من املناف�سة 

النزيهة.

المفكرة: ما هو تقييمك للهيئات الرقابية 
بشكل  والقضاء  المحاسبات  ومحكمة 

عام؟ 
اأعتقد  الف�ساد،  مكافحة  هيئة  بخ�سو�س  الرحوي: 

الت�سورات  من  العديد  و�سعت  فهي  مهّم،  اأداءها  اأن 

مكافحة  يف  مردودها  لديها  كان  التي  والتم�ّسيات 

والنتدابات  اجلهوية،  الهيئات  م�ساألة  ويف  الف�ساد، 

ق�سايا  يف  التق�سي  من  بالفعل  مّكنوا  الذين  باخلرباء 

الذي عقد عدة  الهيئة  رئي�س  اأّن ح�سور  الف�ساد. كما 

دور  يف  اأحيانا  وبروزه  ومنظمات  وزارات  مع  اتفاقيات 

املحّذر من الف�ساد مهّم لأنه يحّد من تف�سي الظاهرة.

اأعترب اأن حمكمة املحا�سبات ب�سدد القيام بعمل جيد. 

املتابعة  لكّن  املوجودة،  الرقابية  الهيئات  بقية  وكذلك 

فيما بعد لي�ست يف املوعد. وهنا اأحتّدث عن املتابعة من 

ال�سروري  التي من  الق�سائية  طرف احلكومة واجلهات 

بغية  اجلّد  حممل  على  وتاأخذها  بامللفات  تتعّهد  اأن 

الو�سول اإىل نتائج. 

اأهم  من  اإ�سالحه  اأن  فاأظن  الق�ساء،  بخ�سو�س  اأما 

الأجندات التي يجب طرحها لأن الق�ساء هو عماد بناء 

الدولة الع�سرية واجلمهورية الدميقراطية واحرتام القانون 

وامل�ساواة اأمام القانون. واأعتقد اأن نتيجة اإ�سالح الق�ساء 

�ستمكن من ت�ساوي اجلميع اأمام القانون واخلروج على 

منطق الإفالت من العقاب. ومن اأهم العناوين يف هذا 

واحلكومة  بالق�ساء  العمومية  النيابة  عالقة  امل�سمار، 

والتي تبقى اإىل الآن غي وا�سحة. 

منجي الرحوي )عضو كتلة الجبهة الشعبية(

قانون تشجييع االستثمار شاهد على فساد 
السياسات العامة 
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األسباب  عن  تحّدثيننا  لو  المفكرة: 
تبّني  إلى  دفعتك  التي  والخلفيات 

مشروع مكافحة الفساد؟
�سامية عبو: الف�ساد اأ�سبح اليوم منت�سرا ب�سفة رهيبة 

موؤّثرا بذلك على الدولة وقراراتها وتوّجهاتها وخياراتها 

القوانني  عرب  متريرها  يتم  اأجندات  هناك  ال�سيا�سية. 

م�ساألة  ولذلك  الف�ساد،  تخدم  املالية  قانون  واأهمها 

لعتبارات  نتيجة  اأو  خيارا  تعد  مل  الف�ساد  مكافحة 

اأخالقية بل هي متعلقة باأنك كنائب، من خالل دورك 

موؤ�س�سات  اإنقاذ  عليك  يتوّجب  وواجبك،  الرقابي 

البالد. 

مكافحة  خطاب  عن  وماذا  المفكرة: 
عن  تدافع  كنائبة  دائما  تبرزين  الفساد؟ 
من  هناك  لكن  الدولة  داخل  الشفافية 
األنثوي؟  وغير  بالمتشّنج  خطابك  يصف 
في  مقاربتك  هي  وما  ذلك؟  في  قولك  ما 

المقابل لخطاب مكافحة الفساد؟
الأنوثة  عن  هوؤلء  حديث  الفر�س..  مربط  هنا  عبو: 

يغفل عن اأنني ل�ست موجودة يف املجل�س ب�سفتي اأنثى. 

جتدين اأحيانا نّوابا ي�سيحون ول اأحد ينتقدهم، حتى يف 

الإعالم هناك حممد بوغاّلب ولطفي العماري يرفعان 

�سوتهما بال�سياح دون انتقاد لهما. هم ل ينتقدون اإّل 

املراأة. فبالن�سبة لهم، يجب اأن تكون املراأة دائما خا�سعة 

القواعد  من  ذلك  اإىل  وما  �سوتها  وتخّف�س  وخجولة 

الأخالقوية البالية ذات املرجعية الذكورية. اأنا �سخ�سيا 

ل اأويل هوؤلء اهتماما ول اأ�سمع لقولهم، لأنني عندما 

اأتوّجه اإىل جمل�س النواب ل اأكون مرّكزة على جانبي 

هو  النّواب  بني  الفارق  ي�سنع  الذي  الأمر  الأنثوي. 

مبا  مقتنعة  ما دمت  اليد.  ذات  ونظافة  والنزاهة  العمل 

اأفعله واأرى اأّن نربتي يف احلديث هي الطريقة ال�سحيحة 

فاإنني  وخطورتها،  املمار�سات  حجم  مع  تتما�سى  التي 

ل  اأنا  الأداء.  ذلك  تقدمي  يف  اأبخل  ولن  اأتهاون  لن 

اأر�سى عن نف�سي،  اأن  اإر�ساء الآخرين بل  اأبحث عن 

فاأنا ل�ست ب�سدد تقدمي فقرة اأغنية لكّل م�ستمع... بل 

رة عندما اأثي ملفا  على العك�س، اأ�سعر اأحيانا اأنني مق�سّ

ول اأرى تفاعال معه ول �سّجة حوله. هذا الأمر يجعلك 

ت�سعر باخليبة، وجتد نف�سك تت�ساءل اإن كنت اأنت على 

يلزمها  الواقع  يف  الأمور  هذه  حق.  على  وغيك  خطاأ 

يتوّجب  اإذ  املجتمع  داخل  ومن  العمق  يف  اإ�سالح 

علينا اإعادة تر�سيخ مفهوم القيم  لدى املواطنني ومعنى 

لعّلهم ل  اأقول  اأحيانا،  العاّم والأداءات والدولة.  املال 

يفهمون بعد كل ما �سبق ولذلك يحدث ال�سطدام. 

عندما تتحّدث عن ملفات ا�ستخال�س الديون اجلبائية 

وكيف وقع فيها تالعب وتفريط يف اآلف املليارات التي 

هي اأداءاتنا وفيما بالدنا مفل�سة، من املفرو�س اأن تقوم 

الدنيا ول تقعد، ولكننا ل نرى اأي رّد فعل جتاهها.  

يتّم  الإعالم ل  و�سائل  معّقدة كثيا. حتى يف  امل�ساألة 

الرتكيز على امل�سمون بل على كلمة قيلت. مثال عندما 

اأقول لوزير "ل�ست حتكم وحدك هنا" اأو "اأنا ل اأحرتم 

وزيرا يكذب". فعو�سا اأن يرّكز الإعالم على الكارثة 

على  تركيزه  جّل  ي�سّب  جنده  الوزير،  بها  قام  التي 

كالمي. فهوؤلء الإعالميون ي�ساهمون يف جتهيل النا�س 

وت�سطيح وعيهم وكاأن عديد و�سائل الإعالم تعمل على 

امل�ستوى. وقد يجد هذا  املواطنني بهذا  يبقى وعي  اأن 

الأمر تف�سيه يف احتكار لوبيات لها م�سالح يف الدولة 

لو�سائل الإعالم. يعني الكّل يحمي الكّل. ومن يدفع 

مكافحو  )النواب  ونحن  املواطن  الثمن؟  يف  النهاية 

الف�ساد( لأننا نتعب.  

المفكرة: حسنا، ماهو أكثر ملّف اشتغلت 
عليه في الفترة النيابية الحالية وكانت له 

نتائج؟ 
فيها  اأفنيت  عليها  ا�ستغلت  التي  امللفات  كّل  عبو: 

اآملني كثيا.  الذي  الطاقة هو  جهدا كبيا. لكن ملف 

طة يف طاقتها 
ّ
لدينا م�سكل موارد يف البالد والدولة مفر

وتّتجه يف الآن ذاته اإىل �سيا�سة التق�سف على ح�ساب 

الكرمي.  العي�س  يف  وحقه  واملواطن  وال�سحة  التعليم 

اإمكانية  لعدم  التق�سف  نتيجة  ميوتون  ع  ر�سّ اأطفال 

انتداب موظفني. م�ستوى التعليم بلغ احل�سي�س نتيجة 

التي  العقود  عديد  هناك  امل�ساريف.  يف  التق�سف 

املتعّلقة  تلك  ة  خا�سّ قانونية  غي  بطريقة  جتديدها  مت 

عندما  النفقات  ت�سخيم  ظاهرة  عن  عدا  بال�ستغالل، 

عالقة  يف  ربحناه  ملف  هناك  �سريكة.  الدولة  تكون 

باملوارد الطبيعية عندما كانت هيئة د�ستورية القوانني يف 

بداية عملها وهو ملف الرخام، حيث اأن القانون املتعّلق 

بت�سويات و�سعيات مقاطع الرخام جاء ليخدم م�سالح 

لوبيات معينة فت�سّدينا له وقمنا بالّطعن فيه وحكمت 

مّذاك  الهيئة  �ست 
ّ
تعر فكرة،  وعلى  ل�ساحلنا،  الهيئة 

احلني اإىل ال�سغط ومل تعد "اإىل مثل �سنيعها". 

الشاهد  حكومة  وصْفِت  لطالما  المفكرة: 
كما  الفاسدة،  أو  الفساد  مع  بالمتواطئة 
أيضا.  الفساد فاسدة  اعتبْرِت حربها على 
ما الذي، برأيك، يجعل هذه الحكومة كما 
من  سبقها  عّما  تختلف  وفيم  تصفينها؟ 

حكومات؟
كانت  التي  ك�سابقاتها  لي�ست  احلالية  احلكومة  عبو: 

�س اإىل �سغوطات. 
ّ
تكتفي باأن تغم�س عينيها بعد التعر

فعلته  ما  اآخر  الف�ساد.  خدمة  يف  هي  ال�ساهد  حكومة 

رئا�سة  م�ستوى  على  جلنة  بعث  عن  اإعالنها  مثال، 

يحدث  مل  ال�سرية.  كنف  يف  الف�ساد  ملحاربة  احلكومة 

اأن يكون  اأن راأينا حكومة تعمل يف الظالم! املفرو�س 

عن  الإعالن  ويتّم  ال�سفافية  اإطار  يف  اللجنة  عمل 

تركيبتها وامللفات التي ت�ستغل عليها. كما هناك اأي�سا 

فيما  اللجنة  هذه  يف  عّينوا  اّلذين  الديوانيني  م�ساألة 

�سبق  من  ومنهم  ف�ساد،  �سبهات  بع�سهم  حول  حتوم 

اأّنه  كما  اهلل.  رحمه  الفتاح عمر  عبد  تقرير  ذكر يف  اأن 

)ال�ساهد( اأتى مب�ست�سار قانوين حتوم حوله �سبهة ف�ساد 

لي�س  ذلك.  اإنكار  ر�سميا  يتم  ومل  بذلك  وواجهناه 

معنى  ما  ولكن  �سبهات،  عندهم  اللجنة  اأع�ساء  فقط 

اأن تاأتي بديوانيني يف حني اأنك متلك بالأ�سا�س ملفات 

�سّد الروؤو�س الكربى؟ مل مل نرهم يحا�سبون ويحالون 

على النيابة العمومية؟ لدّي وثائق توؤّكد اأن ثمة توجها 

لبتزاز امل�ستبه بهم بالف�ساد. ثمة جمل�سان وزاريان نّظما، 

التجميد  رفع  اأجل  من  املربوك  ملروان  ي�سا  خ�سّ مثال، 

مترير  يريدون  اأي�سا  املالية  قانون  ف�سيحة. يف  عنه، وهي 

الأجنبية  ال�سركات  وفروع  الكبار  للتّجار  تخفي�سات 

والف�ساءات الكربى. يريدون اأن يخّف�سوا لهم اأداءاتهم 

املوجبة والتي تدخل حّيز التنفيذ هذا العام.

المفكرة: ما هو دور الهيئات الرقابية في 
خضّم كّل هذا؟ 

املر�سوم  الف�ساد.  مكافحة  بهيئة  اأبداأ  دعيني  عبو: 

ن�سو�سه  يف  ين�ّس  الهيئة  مبقت�ساه  اأحدثت  ايل   120
الرتتيبية على اإ�سدار اأمر لإحداث جلنة تق�سي، مّما كان 

يعني متتيع الهيئة ب�سالحيات هامة كالتق�سي والتحقق 

اأن  يفيد  الواقع  اأّن  غي  لل�سهود.  وال�ستماع  واحلجز 

فهي  امل�ستطاع.  حدود  يف  باجتهادات  تقوم  الهيئة 

باملعطيات  اأمّدتها  هي  فاإن  الر�سمية:  اجلهات  ترا�سل 

دون  تبقى  فاإنها  واإّل  عليها  الهيئة  ح�سلت  املطلوبة، 

دوا اأن يرتكوا هيئة  املعطيات الالزمة. فبالتايل هم تق�سّ

مكافحة الف�ساد �سعيفة وعاجزة عن فعل اأي �سيء. مل 

اإحداث  املتعاقبة على  روؤ�ساء احلكومات  اأي من  يجراأ 

الذي  الق�ساء،  اأّما  للهيئة،  بالن�سبة  هذا  اللجنة.  تلك 

وح�سم  اأثارها  التي  امللفات  هي  ما  �سلطة،  اأنه  يفرت�س 

التي  باللوبيات  املتعّلقة  احل�ّسا�سة  امللفات  اأين  فيها؟ 

اأحالها عبد الفتاح عمر؟ الق�ساء اأول منهك ماديا وفقي 

وامل�ساعدين.  لوج�ستيا ومنقو�س على م�ستوى اخلرباء 

عدد الق�ساة قليل جّدا مقارنة باأعداد امللفات مّما يجعل 

النيابة  اأي�سا  وهناك  بدوره.  �سعيفا  الق�ساة  مردود 

تقوم  ل  والتي  العدل  لوزير  تخ�سع  التي  العمومية 

اأّن  جعل  كّله  هذا  �سيا�سية.  جلهات  وتخ�سع  بدورها 

ال�سلطة الق�سائية ل ت�ستطيع بدورها كما ينبغي. ناأمل 

املحا�سبات  حمكمة  حول  اجلديد  القانون  دخول  مع 

يف  دورها  يتعزز  اأن  اأو�سع،  �سالحيات  منحها  والذي 

مكافحة الف�ساد. لكن، يبقى ال�سوؤال: هو كيف لتقارير 

حمكمة املحا�سبات وهي بتلك احلجم واخلطورة اأن ل 

تثي ردود فعل وتفاعل؟ 

حوار مع سامية عبو )الكتلة الديمقراطية(:  

مكافحة الفساد أداة 
البتزاز المتورطين فيه؟

الخطاب حول مكافحة الفساد
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ومن  الشخصية  مقاربتك  وفق  المفكرة: 
تقاربون  كيف  البرلمانية،  كتلتك  داخل 
الخطاب  خالل  من  الفساد  موضوع 
أولويات  برأيك  وماهي  واإلجراءات؟ 

محاربة الفساد؟ 
يتم  اأمينا معك، مل  اأكون  ال�سحبي بن فرج: كي 

يف  احلزب  اأو  بالكتلة  ة  خا�سّ مقاربة  حتديد  الآن  حتى 

عالقة مبكافحة الف�ساد، باعتبار اأن حزبنا حديث الن�ساأة 

حيث تاأ�ّس�س منذ 4 اأو 5 اأ�سهر. 

منظومتني  هناك  اأن  اأعترب  �سخ�سّيا،  اإيّل  بالن�سبة 

ال�سلطة  فيها  ت�سعف  التي  الدول  و�سائر  تون�س،  يف 

النتقال  اأو تكون يف حالة  املركزية  ال�سلطة  اأو  الوطنية 

موازية  ومنظومة  الدولة  منظومة  وهما  الدميقراطي، 

قيود  دون  ك 
ّ
تتحر الأخية  وهذه  الف�ساد.  منظومة  هي 

اّت�سال  يكفي  و�سل�سة.  �سهلة  وباإجراءات  �سوابط  اأو 

حيث  قوية  املنظومة  هذه  ما.  م�سكلة  حتّل  كي  هاتفي 

والتي  تون�س  املركزية يف  ال�سلطة  غياب  من  ا�ستفادت 

عندما  علي.  بن  عهد  يف  عندها  يتمركز  الف�ساد  كان 

نف�سه من  الف�ساد  ا�ستفاد  الدميقراطي،  النتقال  حدث 

ممتّدة  له  التابعة  القوى  مراكز  واأ�سبحت  الدميقراطية 

ومتاحة للجميع.

ما  تحديدا،  عنك  نتحدث  لو  المفكرة: 
هي اإلجراءات التي أمكن لك أن تتخذها 

كنائب في مجال محاربة الفساد؟
بن فرج: اأهّم �سيء هو الت�سريع. لأّننا عندما نتحّدث 

تفكيك  علينا  يجب  فاإنه  اأخرى،  اإزاء  منظومة  عن 

�سوكتها  ويك�سر  ويقّزمها  منها  يحّد  مبا  الف�ساد  منظومة 

ويجعل منظومة الدولة اأكرث اأريحية وقدرة على حماربة 

ب�سدد  هي  تون�س  يف  الت�سريعية  املنظومة  الف�ساد. 

قوانني   6 اأو   5 الأخيتني  ال�سنتني  يف  لدينا  التطّور. 

تعترب يف طليعة الجراءات التي ميكن اتخاذها ملحاربة 

اأين لك هذا؟" وقانون  الف�ساد على غرار قانون "من 

باملكا�سب  الت�سريح  وقانون  املايل  الق�سائي  القطب 

والهيئة امل�ستقلة ملكافحة الف�ساد. وعلى م�ستوى الإدارة 

اأي�سا. حيث بالن�سبة يل، ل يوجد عن�سر ميكنه مكافحة 

الف�ساد قدر التكنولوجيا وعلى راأ�سها رقمنة الإدارة. 

ينتشر  قطاع،  أي  في  برأيك،  المفكرة: 
الفساد بشكل أكبر؟ العاّم أم الخاّص؟

بن فرج: هو موجود يف الإثنني. والف�ساد يف القطاع 

العاّم ي�ستفيد منه القطاع اخلا�س من خالل التدفقات 

اأي�سا  اخلا�ّس  القطاع  يف  موجود  وهو  الكربى.  املالية 

القطاع  لكن  منافع.  ل�ستجالب  مدعاة  يكون  لأنه 

العاّم لظروفه املادية واملعنوية عر�سة اأكرث لالإف�ساد، لأنه 

من غي املعقول اأن ل متّكن موظفا من املوارد الب�سرية 

واملادية للعمل ول توّفر له دخال حمرتما ثّم متّكنه من 

اإدارة �سفقات كبية وتطلب منه اأن يكون اأمينا.

حديث  هناك  كان  ما  فترة  في  المفكرة: 
هل  تونس،  في  الفساد"  على  "حرب  عن 
أم  رأيك  الحكومة ماضية في ذلك حسب 
أّن ذلك "سحابة صيف عابرة" كما وصفها 

البعض؟
بن فرج: كّل ما ن�ساهده يف احلياة ال�سيا�سية يف تون�س 

الآن هو يف قلب احلرب  اإىل  اإيقاف �سفيق جراية  منذ 

مبرحلتني:  ت 
ّ
مر براأيي،  الأخية  فهذه  الف�ساد.  على 

مرحلة الهجوم واتخاذ القرار )اإيقاف جراية والبارونات 

الفا�سدة  املنظومة  لأن  الدفاع  مرحلة  ثّم  معه(  الذين 

و�سيا�سيني  وق�ساء  اإعالميني  من  قواها  ا�ستجمعت 

احلكومة  فاأجربت  معاك�س.  بهجوم  وقامت  ونّواب 

ظّنه  اّلذي  الأمر  دفاعية،  حرب  خو�س  على  بالتايل 

الهجمة كانت  لي�س كذلك لأن  لكنه  تراجعا.  النا�س 

اإىل  وو�سلت  والأ�ساليب  الأدوات  ومتعددة  قوية 

تدافع  اأن  الطبيعي  فمن  الدولة،  يف  عليا  م�ستويات 

احلكومة عن مواقعها يف انتظار اأن تعود وتتح�سل على 

التفوي�س ال�سعبي كي توا�سل حربها على الف�ساد.

سبب  أن  يقول  فيمن  رأيك  ما  المفكرة: 
نفسها  الحرب  كون  إلى  يعود  التراجع 

كانت انتقائية؟
نكون  اأن  علينا  يجب   ... ح�سنا  انتقائية،  فرج:  بن 

عن  منتنع  اأن  املنطقي  من  هل  يعني،  براغماتيني. 

يف  اجلميع  و�سع  من  نتمّكن  حتى  الفا�سدين  حماربة 

اأن نبداأ بالواحد تلو الآخر. ثم  ال�ّسجن؟ من الطبيعي 

)يو�سف  لكّنه  ال�سعيف  تنتقي  النتقائية  اأّن  املفرو�س 

اأن  لك  واأوؤّكد  قّوة.  الفا�سدين  اأكرث  انتقى  ال�ساهد( 

املوقوفني البالغ عددهم 23 �ساحب اأعمال الذين مّتت 

اإحالتهم على القطب الق�سائي ملكافحة الف�ساد، تقارب 

املتعّلقة  وامل�سادرات  واحلجوزات  املخالفات  جمموع 

تون�س.  ميزانية  ربع  تقريبا  يعني  مّما  مليار   6500 بهم 

لكن لالأ�سف ال�سديد، املنظومة الفا�سدة لديها اإعالمها 

الذين  الف�ساد جميع  مبنظومة  ونا�سها.اأق�سد  ون�ساطاتها 

لي�س لهم م�سلحة يف حماربة الف�ساد. 

تّمت،  التي  اإليقافات  لكّن  المفكرة: 
من  عدد  وضع  حيث  انتهاكات  رافقتها 
الجبرية  اإلقامة  تحت  األعمال  أصحاب 
بطريقة  "اختطافه"  تّم  بعضهم  أّن  كما 
غير قانونية وفق ذويهم ومحاميهم؟ عدا 
االستناد  تّم  التي  الطوارئ  حالة  أن  عن 

إليها في بعض الحاالت تعّد غير 
دستورية؟

نتخذ  اأن  يجب  ال�ستثنائية  الأمور  يف  فرج:  بن 

اإجراءات ا�ستثنائية. لي�س من املعقول اأن نتبقى نتفرج 

على من ي�ستغّلون الثغرات القانونية ويعتدون على دولة 

باأكملها ونتحّدث عن حقوق الإن�سان، مع احرتامنا

مت  الإيقافات  جميع  اأن  العلم  مع  الإن�سان.  حلقوق   

ا�ستئنافها اأمام الق�ساء العديل ومن بني 23 حالة هناك 

ل�سالح  حكم  الذي  الق�ساء  اإىل  تقّدموا  �سخ�سا   22
الإيقافات  اأن  �سحيح  الإجراءات.  بقانونية  احلكومة 

مّتت ا�ستنادا اإىل قانون الطوارئ الذي هو لي�س موجها 

فقط لأ�سحاب الأعمال بل للجي�س اأي�سا ويتم تطبيقه 

يتمتع  الفا�سد  الأعمال  اأن �ساحب  اجلميع. هل  على 

باحل�سانة؟ من بني اأ�سحاب الأعمال الثالثة والع�سرين 

يقبع  الآن 11 منهم يف ال�سجن فيما يحاكم 10 يف حالة 

�سراح. 

الرقابي  دورك  إلى  نعود  لو  المفكرة: 
عليه  اشتغلت  ملّف  أكثر  هو  ما  كنائب، 

وهل آتى أكله؟
بن فرج: مل ن�سل اإىل �سيء. امللّفات التي ا�ستغلت 

ت�سوية  ب�ساأنها  وُحّددت  حّله  مّت  وبع�سها  عديدة  عليها 

عقاري  مو�سوع  غرار  على  وذلك  لحقا،  بها  علمت 

عملت على حّله. لكن اأكرث ملف اهتممت به هو ملّف 

املحطة الكهربائية ببو�سمة التي مت اإجنازها على خالف 

على  املتعاقبني  الوزراء  باعرتاف  وهذا  القانونية  ال�سيغ 

القطاع واأ�سررت على فتح حتقيق مايل واإداري، وهو ما 

امللف   
ّ
مر وقد  نتائج.  هناك  لي�س  الآن،  لكن حتى  مّت. 

اإىل هيئة مكافحة الف�ساد وفتح حتقيق يف �ساأنه ثم اأحيل 

على القطب الق�سائي ملكافحة الف�ساد الذي ا�ستمع اإيّل 

ك�ساهد. وهو يف القطب الق�سائي منذ �سنتني. التاأخي 

موؤّهل  غي  الق�ساء  اأن  اأّولها  عدة،  اأ�سباب  اإىل  يعود 

اخلربة  ينق�سه  حيث  املعّقدة،  امللفات  هذه  لفهم  تقنيا 

والتكوين والتفرغ. ثّم اّلذي يحدث بعد تكوين قا�سي 

مثال هو اأن يتّم نقلته اإىل درجة اأعلى اأو منطقة اأخرى. 

وهناك اأي�سا م�ساألة البطء اإذ ترتاكم الق�سايا على اجلهاز 

هناك  الآجال.  يف  متديد  يف  ذلك  فيت�سبب  الق�سائي 

اأي�سا ملّف البنك املركزي يف عالقة بتبيي�س الأموال 

بني �سركتني تون�سية وليبية، وقد كنت فيه مبّلغا لهيئة 

مكافحة الف�ساد. 

صار  الفساد  أن  يرى  من  هناك  المفكرة: 
من  رئيسيا  ومكّونا  منه"،  بّد  ال  "شّرا 
هذا  تفّسر  كيف  السياسية.  المنافسة 

القول؟ وكيف يمكن مجابهة ذلك إذن؟
ال�سيا�سية  احلياة  من  جزءا  �سار  الف�ساد  فرج:  بن 

نّواب  لديهم  الفا�سدون  يعني  مكّوناتها...  من  ومكّونا 

م�ساألة  هو  احلّل  واأمنيون...  و�سباط  واإداريون  ووزراء 

اأن  اأو  ال�سفافية  اإطار  يف  نحيا  اأن  فاإّما  موت،  اأو  حياة 

تنهار الدولة. لي�س هناك حّل �سوى حماربة الف�ساد اإىل 

الأخي. 

مقاومة  األكثر  الجهات  هي  ما  المفكرة: 
هي  وما  الفساد؟  محاربة  في  لمشروعك 
التحالفات التي تنسجها في محاولة نيل 

دعم أكبر للمضّي قدما في ملّفاتك؟
حتدديها  ميكن  بعينها  جهات  توجد  ل  فرج:  بن 

ل  عادة  وهم  بعينهم  اأ�سخا�س  هناك  لكن  بو�سوح، 

يكونون معار�سني ب�سكل مبا�سر بل بطرق غي مبا�سرة 

والت�سكيك  الدولة  اأ�سرار  بك�سف  التهام  غرار  على 

الأ�سخا�س  امللّف.  قوة  من  التهوين  اأو  امل�سداقية  يف 

امل�ستفيدون من الف�ساد ل يعجبهم ما اأفعله. 

القضاء،  عن  قليل  قبل  تحّدثت  المفكرة: 
إصالحه  يعّد  وهل  عموما؟  تقّيمه  فكيف 
أحد عناصر األجندة السياسية لحزبكم؟ 

بن فرج: لي�س بالإمكان فعل �سيء دون ق�ساء، فالأمر 

اإ�سالح  بّد من  الق�ساء ل  اإ�سالح  بيده. وقبل  الأخي 

واآليات  الق�ساة  عمل  ظروف  وهي  ككّل.  املنظومة 

والأبنية،  والتجهيزات  والأر�سيف  الق�سايا  يف  احل�سم 

ينظر  اأن  املعقول  للقا�سي. من غي  املادية  الظروف  ثم 

املليارات  اآلف  فيها  الأرقام  تفوق  ق�سايا  يف  القا�سي 

ثّم يخرج ليكب احلافلة. احلمد هلل  اأّن احلكومة قامت 

ال�سنة املا�سية بالرتفيع يف اأجورهم بنحو األف دينار. ثّم 

هناك اأمر اآخر، من يحا�سب القا�سي؟ حتى الآن مازال 

هذا املو�سوع "تابوها"، فعندما يخطئ القا�سي عمدا 

 حما�سبته عرب م�سالك معّقدة 
ّ
اأو يتلقى ر�سوة اأو غيه متر

دون اأن توؤّدي اإىل �سيء اأحيانا.

المفكرة: في تونس، مقارنة ببلدان عربية 
الحرية  من  وافية  مساحة  هناك  أخرى، 
والجمعيات  واإلعالم  العام  للرأي  تسمح 
كاف  هذا  فهل  الفساد،  مكافحة  بتناول 
برأيك للمضي قدما بفضح المتوّرطين في 

الفساد؟
مكافحة  مو�سوع  تناول  كاف.  غي  هذا  فرج:  بن 

الأحداث  وقع  على  ويخطو  منا�سباتيا  يبقى  الف�ساد 

ول يوجد ماأ�س�سة ول منهجية ول عمل على م�ستوى 

اأف�سل  هي  الف�ساد  مكافحة  هيئة  يل  بالن�سبة  قطاعي. 

ما هناك، ويعّد عملها ممتازا جّدا بالن�سبة لق�سر عمرها. 

ج )نائب من كتلة تحيا تونس(:   الّصحبي بن فر

الحكومة انتقلت من الهجوم
 إلى الدفاع بانتظار التفويض الشعبي

الخطاب حول مكافحة الفساد
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بحديثك  كنائب  معروف  أنت  المفكرة: 
قضايا  وبرفعك  الفساد  قضايا  عن  دائما 
ضّد مؤسسات وشخصيات بعينها، ما هي 
إلى  دفعتك  التي  والخلفيات  االعتبارات 
هي  وما  الفساد؟  مكافحة  مشروع  تبّني 

الوسائل التي بإمكانك استخدامها؟
يا�سني العياري: اهتمامي بهذا املو�سوع يعود اإىل اأنه 

مو�سوع مزعج ومي�ّس التون�سيني. اأنا مكّلف بال�ّسهر على 

اأموال التون�سيني، اأ�سّوت على امليزانية واأراقبها. وعندما 

تكون نائبا يكون لديك الأدوات والو�سائل الالزمة. 

فكنائب، لدّي نفاذ مبا�سر اإىل ال�سلطة التنفيذية، ميكنني 

اأن اأ�سغط واأحرج واأف�سح. اأن اأجعل الثمن ال�سيا�سي 

ملكافحة الف�ساد اأقل من الثمن ال�سيا�سي لعدم مكافحته. 

عندما تواجه وزيرا حتت قبة الربملان وت�سائله ويكون كّل 

ذلك موّثقا، هذا يجعل اأ�سهل على الوزير واأقّل تكلفة 

�سيا�سيا اأن يحارب الف�ساد كي تتلملم الف�سيحة من اأن 

يغ�س الّطرف.  

اأرا�سل  بي.  ة  اخلا�سّ العمل  طريقة  الأقّل  على  هناك 

واثنتني  مرة  الرّد  واأتابع  كتابي  ب�سوؤال   
ّ

املعني الوزير 

واأكرث. وعندما اأجمع اأكرث ما ميكن من املعطيات، اأكون 

نائبا له ال�سفة وامل�سلحة واأتقّدم اإىل الق�ساء. لدّي الآن 

10 ق�سايا اأقمتها �سّد وزراء، اأغلبها ق�سايا ف�ساد. اأهمها 
الق�سية التي اأقمتها �سد وزارة اخلارجية بعدما وجدت 

اأّن ال�سفارة  التون�سية يف اأملانيا وّقعت عقودا وهمية. 120 

األف يورو �سرفت يف عقد ل يحرتم ال�سروط والوزير كان 

على علم بذلك وهذا كّله موّثق. وعو�س اأن يحيل الوزير 

اأحاله  التون�سيني،  مال  املال  لأن  الق�ساء،  على  �سفيه 

على التقاعد، فاأحلتهما اأنا كالهما على املحكمة.  

المفكرة: أين وصلت هذه القضية؟ وماذا 
بشأن القضايا األخرى التي تعمل عليها؟

ت�ستلزم  الق�سائية  الإجراءات  احلقيقة،  يف  العياري: 

وقتا طويال. ل ميكنني اأن اأ�سدر حكما ق�سائيا بنف�سي. 

املحكمة.  اإىل  الق�سية  اأو�سل  عندما  تنتهي  مهّمتي 

اأعطيك مثال اآخر. بلغني ملّف بخ�سو�س رئي�س مدير 

عاّم يف �سركة تابعة لبنك الإ�سكان، قام ببعث �سركة وهو 

ل يزال رئي�سا مديرا عاما. واأ�سبح مينح العقود ل�سركته 

وتوّجهت  الوثائق  حملت  قليال.  ممّوهة  بطريقة  ة  اخلا�سّ

الوزير  فاأخربين  الأمر.  �سرح  منه  طالبا  املالية،  وزير  اإىل 

اأّن هناك بالفعل ت�ساربا للم�سالح واأّنهم �سيقومون بف�سخ 

كّل العقود التي وّقعوها مع ال�سركة. ف�ساألته: هذا كل 

يف الأمر؟ ما فعله الرئي�س املدير العام هو جرمية. حملت 

الوزير  لأن  الق�ساء  اإىل  وتوّجهت  الوزير  رّد  وفيه  امللّف 

بالتايل  فهو  عليها  ومت�سرت  بالقانون  باملخالفة  علم  على 

�سريك فيها. مثال اآخر عن �سركة برتولية بلغتني ب�ساأنها 

جمموعة من التجاوزات فحملت امللف اإىل الوزير املعني 

املو�سوع.  يف  وموافاتي  التفقدية  مرا�سلة  منه  وطلبت 

بهذا  حدث  عّما  اأ�ستف�سر  الوزير  اإىل  عدت  �سهر،  بعد 

اخل�سو�س، فاأخربين اأّن ما بلغني �سحيح واأنه متت اإحالة 

املخالف اإىل القطب الق�سائي املايل وعزله. 

اأ�ستغل عليه الآن هو ملف ات�سالت  ولكن اأهم ملف 

ال�سرائح.  لبيع  ة  خا�سّ �سركات  مع  تتعاقد  التي  تون�س 

كّل �سريحة يكّلف ت�سنيعها  2،5 دينار، بينما توّزعها 

ال�سركات جّمانا. اإذ اأّن هذه الأخية حت�سل على عمولة 

مقابل عدد ال�سرائح التي "تبيعها" يف حني اأنها فعليا 

ال�سرائح  وتقّدم  البيع  عقود  وتزّور  جّمانا  بتوزيعها  تقوم 

ت�سّجل  مل  �سرائح  تعريف.  بطاقات  دون  حتى  للنا�س 

تون�س  فات�سالت  بالتايل  يوما.  ا�ستخدمت  ول  يوما 

تخ�سر قيمة تكلفة ال�سريحة وتعطي العمولة لل�سركات 

لقاء �سرائح مل ت�ستعمل يوما. خ�سائر باملليارات تتكّبدها 

كتابيا  الوزير  اأعلمت  جهتي،  من  عام.  كّل  ال�سركة 

توّجهت  بهلوانية.  باأجوبة  فمّدين  حتقيق  بفتح  وطالبته 

اأي�سا اإىل الرئي�س املدير العام لت�سالت تون�س وكانت 

�سوؤال  بتوجيه  حاليا  �ساأقوم  بالوزير.  �سبيهة  فعله  رّده 

�سفاهي اإىل الوزير. فاإن مل يتفاعل �ساأ�ستكي �سده اإىل 

الق�ساء هو والرئي�س املدير العاّم لت�سالت تون�س. 

المفكرة: بالنسبة للقطاعات؟ أين ينتشر 
أم  العاّم  القطاع  في  برأيك،  أكثر  الفساد 

الخاص؟
العياري: اأين و�سعت يدك جتدينه، من الف�ساد ال�سغي 

اإىل الكبي. لكن اأنا كنائب ل �سلطة يل اإّل على القطاع 

اخت�سا�سي. لإحداث  لي�س من  فهو  اخلا�س  اأّما  العام 

التغيي لالأ�سف يجب اأن تكون نائبا ومعار�سا و"�سليط 

الل�سان ل ميكن للنظام اأن يتجاهله لأنه يتابع ملّفاته. اأنا ل 

اأ�سيح ول اأقّلل من الحرتام ولكن اأتابع ملفّاتي دائما.

النظام،  عن  نتحّدث  عندما  المفكرة: 
في  يساهم  السياسي  النظام  أن  ترى  هل 

انتشار الفساد أو يشّجع عليه؟
ت ما كان يحدث. 

ّ
العياري: ما فعلته الثورة هو اأنها عر

اأحاديث  ن�سمعه يف  ما  اإل  نعرف  نكن  ال�سابق، مل  يف 

ول  تقارير  هناك  يكن  ومل  املعلومة  ت�سلنا  ول  املقاهي، 

اإمكانية م�ساءلة وزير ول رفع �سكاية باأحد. ما حدث بعد 

الثورة هو اأّن "البالوعة" التي كانت مغلقة قد فتحت. 

اأن يكون العمدة اأو الرئي�س اأو املدير العاّم فا�سدا مثال 

لي�س لذلك عالقة بالنظام ال�سيا�سي. هذا الأخي اأعطى 

املوجود يف  الف�ساد  فظهر  تفتح  اأن  للبالوعة  فر�سة  فقط 

جميع املجالت. 

الرقابي  الدور  إلى  باإلضافة  المفكرة: 
للنّواب، ماهي اإلمكانيات المتاحة اليوم 
في المشهد السياسي في عالقة بمكافحة 

الفساد؟ وما هي أبرز العوائق؟ 
خا�سة  و�سعيفة  �سدقا،  حمدودة  الأدوات  العياري: 

يعمل  اأن  يريد  من  لكن  املعار�سني.  للنواب  بالن�سبة 

فهناك الكثي مّما ميكن فعله. وزراء وروؤ�ساء مديرون عاّمون 

اأحيلوا على التحقيق. الأمر لي�س �سهال ولكنه ممكن.

النواب اّلذين ل يفعلون �سيئا يزعجهم اأن يكون هناك 

اأو باأخرى  من يعمل فعليا. النواب امل�ستفيدون بطريقة 

اأي�سا  وهناك  للنظام.  اإزعاجك  يزعجهم  النظام  من 

حّجة  د 
ّ
جمر النظام  حماربة  يعتربون  الذين  النواب 

ت�سويقية يزعجهم ا�ستخدامها.  يف الأخي، عندما ترفع 

كنائب ق�سية �سّد وزير هذا يعني اأنك رفعت ق�سية �سّد 

احلكومة  على  املح�سوبني  النواب  يزعج  وهذا  احلكومة 

لأنه يكون لديهم وزير مّتهم. 

ول اأخفي عليك، اأنا اأ�ستفيد من �سرب النا�س لبع�سها. 

فا�سد  اإّن فالنا  بالقول  اأحدهم  اإيّل  يتوّجه  فمثال عندما 

املبّلغ  غر�س  اأن  جيدا  اأدرك  واأنا  يدينه،  ملّف  وعندي 

لي�س حماربة الف�ساد بقدر ما هو ت�سفية ح�سابات. لكن 

يف النهاية، ال�سخ�س املبّلغ عنه يقوم هو الآخر بك�سف 

ملفات تدين الأّول، وهكذا اأكون م�ستفيدا بوجود ملّفني 

وك�سف فا�سدين اإثنني بدل فا�سد واحد. 

المفكرة: هناك من يقول إّن الفساد أصبح 
شّرا ال بّد منه؟

ممار�سة  بالإمكان  الف�ساد.  قدرنا  لي�س  ل،  العياري: 

براأيي  هذا  القانون.  واحرتام  النزاهة  اإطار  يف  ال�سيا�سة 

الفا�سدون  يقّدمها  تربيرات  د 
ّ
جمر هي  فارغ.  كالم 

لف�سادهم. هم الآن مل يعودوا يحاولون دفع تهمة الف�ساد 

عن اأنف�سهم بل �ساروا يّدعون اأّن اجلميع فا�سدون مثلهم. 

سّمي  ما  مخرجات  تقّيم  كيف  المفكرة: 
وقتها بالحرب على الفساد؟

العياري: هناك مثل فرن�سي يقول "الذباب ل ي�سنع 

الع�سل". هو فقط ا�ستعرا�س ... ال�ساهد فهم من �سرب 

فعل؟   فماذا  الف�ساد،  حماربة  يهّمهم  النا�س  اأن  الآراء 

)مناف�س  مناف�سه  على  ينفق  جراية  �سفيق  اأّن  وجد 

ال�ساهد( حافظ قائد ال�سب�سي فقام بو�سعه يف ال�ّسجن. 

المفكرة: لكن زميلك النائب الصحبي بن 
ملّفات  بصّحة  قضى  القضاء  إّن  قال  فرج 
22 من أصحاب األعمال من أصل 23، مّما 

يعني ضلوعهم فعال في شبهات فساد؟
عن  بحث  )ال�ساهد(  هو  عادي.  اأمر  هذا  العياري: 

اأ�سحاب الأعمال الفا�سدين اّلذين ينفقون على حافظ  

يحارب  ومل  ال�سجن  يف  وو�سعهم  ال�سب�سي(  )قائد 

الف�ساد... هو ا�ستعمل الدولة. هو مل يحارب الف�ساد بل 

ا�ستعمله ك�سعار ملزيد من الف�ساد.

الفساد  محاربة  أّن  تعتقد  هل  المفكرة: 
في  السياسية   األجندة  ضمن  ستكون 
وبقية  لك  بالنسبة  القادمة  االنتخابات 

األحزاب األخرى؟ 
العياري: اأعتقد اأّن احلملة الفا�سلة التي قام بها يو�سف 

لأن  �سيا�سية  كحّجة  الف�ساد  مبحاربة  اأ�سرت  ال�ساهد 

النا�س �سمعوا جعجعة ومل يروا طحينا. براأيي، اأننا ميكننا 

ا�ستخدام حماربة الف�ساد كاأجندة �سيا�سية. اأّما بالن�سبة 

بريقها  الكلمة  فقدت  فقد  ككّل  ال�سيا�سية  لل�ساحة 

ومعناها. 

عند  اآلن  لنتوّقف  حسنا،  المفكرة: 
كّل  أمام  الرقابية  الهيئات  لدور  تقييمك 

ما ذكرته...
اأّن  اأعتقد  الف�ساد  مكافحة  لهيئة  بالن�سبة  العياري: 

نتائجها هزيلة جدا. هناك عّدة نقاط ا�ستفهام على عملها. 

ا�سرتاحات القهوة اأكرث من العمل امللمو�س... اأ�سخا�س 

كثيون ا�ستكوا من ت�سريب هوّيات مبّلغني. ملفات مل 

يتّم التعامل معها بجدية. ملفات اأخرى طواها الن�سيان. 

فا�سدين يف  من  لدينا  ما  بقدر  اأخرى،  م�ساألة  هناك  ثم 

تون�س مل ن�سمع عن فا�سد هاجم الهيئة... وهذا اإن دّل 

غي  اأنها  اأو  اأحدا  تزعج  ل  الهيئة  اأن  فعلى  �سيء  على 

فعالة. لو اأنها كانت توؤمل ل�سمعنا الأنني.

حمكمة  اأ�سبحت  التي  املحا�سبات  لدائرة  بالن�سبة  اأّما 

الآن، اأرى اأنها تقوم بعمل هائل على م�ستويني اإثنني: 

الرحمة  تعرف  ل  اأنها  حيث  الرقابة،  وهو  عملها،  اأّول 

تقوم  فاملحكمة  التوا�سل.  وثانيا،   الف�ساد.  مبواطن 

لهذا اجليل على  وت�سرح عملها  للتب�سيط  مبجهود كبي 

اأّن   لو  اأرجو  الغر�س.  يف  ل"هاكاتون"  تنظيمها  غرار 

تقّدم ملحكمة  �سدى  تذهب  التي  امليزانيات  كثيا من 

احل�سابات لتوا�سل اأداءها، فهي طبيب الدميقراطية الذي 

ي�سخ�س الأمرا�س يف ج�سم الدولة، ويجب اأن نوّفر له 

الإمكانيات كي يقّدم التو�سيف الالزم.

وردت  الذين  الوزراء  لكل  اأ�سئلة  وّجهت  �سخ�سيا  اأنا 

اأن  اأمتنى  اأنا  املحا�سبات.  حمكمة  تقارير  يف  اأ�سماوؤهم 

يكون لدّي حجم اأكرب يف املجل�س املقبل. فاليوم املجل�س 

يراقب ال�سلطة التنفيذية باأدوات التنفيذي، يعني اأنني 

اأطلب تقرير التفقدية الفالنية فيطلب مّني الت�سال بها 

حقيقية.  رقابية  اأداة  للمجل�س  لي�س  املعلومات.  لطلب 

حتى جلان التحقيق كانت اأكرب م�سرحية ومهزلة مكّونة 

احلكومة  عمل  حول  حتقيق  جلنة  الن�سبي.  بالتمثيل 

نتيجة.  باأي  طبعا  تاأت  ومل  احلكومة  حزب  يراأ�سها 

به وذات  ة  رقابية خا�سّ اأداة  اأن يكون للمجل�س  فيجب 

يرد  ملف  كل  بالتحقيق يف  تكّلف  وا�سعة  �سالحيات 

عليها.

الهيئات  أداء  تقّيم  كيف  المفكرة: 
بمكافحة  عالقة  في  األخرى  القضائية 

الفساد؟ 
هي  دد  ال�سّ هذا  يف  حقيقية  م�سكلة  لدينا  العياري: 

البطء. عندما تعاين عدد الق�سايا التي يتعهد بها قا�سي 

تدرك  املحكمة  املوجودة يف  والإمكانيات  واحد  حتقيق 

الأ�سناف  التون�سي مري�س. ق�سايا من كّل  الق�ساء  اأن 

م�سكل  هذا  �سنوات،  وع�سر  خم�س  بعد  فيها  يف�سل 

حقيقي.

المفكرة: وما هو تقييمك لدور منظمات 
الفساد  كشف  في  المدني  المجتمع 

ومحاربته؟ 
العياري: م�سكلتنا مع املجتمع املدين اأنه ل يعمل من 

تلقاء نف�سه بل ما يطلبه املمّول. لي�س لديه ا�ستقاللية ول 

ي:   العيار ياسين  النائب  مع  حوار 

الذباب ال يصنع عسال

الخطاب حول مكافحة الفساد
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هكذا كسرت 
تابوه االتحاد 

العام للشغل

للشغل  التونسي  العاّم  االتحاد  ديون  استخالص  عدم  حول  ووثائق  معطيات  فيها  قّدمت  صحفية  ندوة  اليوم  نظّمت  المفكرة: 
المتراكمة تجاه صندوق الضمان االجتماعي، واصفا الحكومة بالتواطؤ، فما اّلذي تقصده بالتواطؤ؟ وهل لذلك خلفية تاريخية أم 

أّن هذا يهّم الحكومة الحالية فقط؟
من  �سل�سلة  �سمن  كان  الجتماعي  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  ل�سالح  الحّتاد  ديون  ا�ستخال�س  عدم  اأّن  باعتبار  تاريخيةـ،  خلفية  له  بالتاأكيد  املو�سوع  الداميي: 

املعامالت بني الحتاد ونظام ما قبل الثورة وكان جزءا رمّبا مما ي�سّمى ب�سراء ال�ّسلم الجتماعي. ذلك اأّن عددا من المتيازات متنح لالحتاد على غرار تقدمي منح متنّوعة 

الفا�سل  حممد  الجتماعي  ال�سوؤون  لوزير  ر�سمية  وثيقة  هناك  الجتماعي.  لل�سمان  الوطني  ال�سندوق  ل�سالح  وامل�ستحقات  الديون  ا�ستخال�س  عدم  عن  وال�ّسكوت 

خليل يف �سبتمرب 1992 وهي مذّكرة تن�ّس على عدم تطبيق بطاقات الإلزام وجتميد اإجراءات ال�ستخال�س لالحتاد جتاه ال�سناديق.

اأمرا ومل تن�سر يف الرائد الر�سمي، بل هي جمرد مرا�سلة داخلية.  اإىل اأي �سفة قانونية فهي لي�ست  عدد من الوزراء املتعاقبني ظّلوا يعتمدون تلك املذّكرة رغم افتقارها 

ولكن عدد من وزراء ال�سوؤون الجتماعية كان يطلب منهم �سيا�سيا اأن ل ي�سغطوا على الحتاد، فكانوا يقومون بوقف اإجراءات ال�ستخال�س اعتمادا على تلك املرا�سلة 

جل�سات  عدة  الثورة ح�سلت  بعد  اأنه  وامل�سكل  ال�ستخال�س.  اإجراءات  تعطيل  م�سوؤولية  يتحملون  فهم  وبالتايل  كلذلك.  لي�ست  اأنها  واحلال  قانونيا  مرجعا  ويعتربونها 

للتفاو�س بني الحتاد واحلكومة ومت فيها التفاق على اأن ي�سّدد الحتاد ديونه وينطلق يف خال�س م�ساهمات املوؤجر والأجي. حيث اأّن املنظمة ال�سّغيلة قبل الثورة مل تكن 

تقوم ب�سداد م�ساهمات الأجي واملوؤّجر، يعني اأّن تكاليف ال�سمان الجتماعي مل تكن تدفع.

المفكرة: أال يتعارض ذلك مع كون االتحاد منظمة تدافع عن الشّغيلة؟
الداميي: هذا هو امل�سكل. يعني اأّن النا�س اّلذين كانوا موّظفني لدى الحتاد ويتم القتطاع من رواتبهم ال�سهرية ول تدفع اإىل �سندوق التقاعد، �سيجدون 

م�سكال اليوم يف جرايات تقاعدهم. وهذا ميّثل اإ�سكال كبيا يف كيفية التعامل مع املوظفني من قبل منظمة نقابية، كما يبنّي اإىل حّد ما اأّن جزءا من القيادة النقابية مل 

اأّن هناك مناخات جديدة يف البالد كاحلوكمة املفتوحة وال�سفافية وغيها من املفرو�س  اأول تطبيق كل املبادئ التي تنادي بها يف �سعاراتها، وثانيا  اأن من واجبها  تفهم 

الن�سجام معها، وثالثا اأن ل تغفل عن ا�ستحقاقات الثورة التي من بينها مكافحة الف�ساد و�سرب المتيازات الفاجرة كما اأ�سّميها. وبالتايل، هناك حاجة لالإ�سالح داخل 

الحتاد اأعتقد جازما اأنها �ستكون اإ�سالحا داخليا غي مفرو�س من اخلارج، لكن ما نقوم به اليوم هو حماولة فر�س �سفافية على منظمة الحتاد لأنها ل تريد ال�سفافية مطلقا 

وهناك تابوه كبي يف البالد اأردت ك�سره نف�سيا. 

المفكرة: كسر التابوه هذا وصفه البعض بالتوظيف السياسي والرغبة في المس من "قدسية" االتحاد كونه "أكبر قوة في البالد" 
وباعتباره في فترة ما حمى البالد من االنزالق نحو الفوضى ونال بفضل ذلك جائزة نوبل للّسالم؟

الداميي: لي�س لدي اأّي ا�ستهداف �سيا�سي لالحتاد ول م�سلحة �سيا�سية اأو انتخابية اأو �سخ�سية يل يف �سرب الحتاد وخا�سة ونحن يف املعار�سة. واأعترب اأن الحتاد قلعة 

زائفة  قد�سية  هناك  بالن�سبة يل  ولكن  مو�سوعيون.  �سركاء  بالتايل  فهم  املتوح�سة  الليربالية  �سيا�سات  و�سّد  الجتماعي  الت�سامن  اقت�ساد  البالد وعن  �سيادة  للدفاع عن 

ووهمية، القد�سية التي جتعل اأن هناك ا�ستثناءات يف حماربة الف�ساد وتر�ّسخ يف اأذهان النا�س ا�ستثناءات يف مبداأ النفاذ اإيل املعلومة وال�سفافية واحلوكمة يجب اأن تك�سر.  

مادام هناك ا�ستثناءات فالإ�سالح لن يتّم. اأنا و�سلت لالحتاد عرب ملفات الف�ساد التي فتحتها طيلة 5 �سنوات. الغالبية العظمى، اإن مل اقل كل امللفات، وجدت وراءها 

الغالبية العظمى  اأّن  الف�ساد. ل ريب  نقابية متورطة يف  اأعدادا متزايدة من كوادر  اأن هناك  الوا�سح  التورط، وبالتايل من  باأ�سكال خمتلفة ومتفاوتة من  نقابيني متورطني 

من النقابيني هم �سرفاء ونظيفو ذات اليد ولكن غياب ال�سفافية والإجراءات الرادعة والإرادة اجلدية داخل املكتب التنفيذي لالحتاد للت�سدي لهذه الظواهر هو الذي 

جعل هذه الظواهر تزيد تف�ّسيا وت�سرب �سورة الحتاد. من يت�سّور اأن حماية �سورة الحتاد تكون عرب عدم ال�سفافية هو واهم بل يجب اأن يكون ذلك عرب دفعه اإىل مزيد 

ال�سفافية واإىل مواجهة ال�سّغيلة واملواطنني التون�سيني بالأرقام واحلقائق. اأنا اليوم حتّديت الحّتاد باأن يكون يف قمة ال�سفافية اأمام التون�سيني وتوّجهت اإليه مبطلب نفاذ اإىل 

املعلومة ينتهي اأجله يوم 22 جويلية، فهو بالتايل تاريخ فا�سل، كي يقّدموا بحلوله تقارير مراجعة احل�سابات والتقارير املالية ولئحة ا�سمية يف كل املتفرغني نقابيا ب�سكل 

اأنه �سينقذ �سورته ويزيد تكري�س مكانته داخل املجتمع واإن هو ذهب  فاأعتقد  اإذا ذهب الحّتاد يف هذا الجّتاه،  النقابي.  اإطار قانوين للتفرغ  غي قانوين لأن لي�س هناك 

من�سجمة  بنخبة جديدة  تغيي  و�سيح�سل  احلالية  القيادية  بالنخبة  بنف�سه وخا�سة   
ّ
�سي�سر فاإنه  اأ�سّميه  النقابي" كما  و"التبوريب  التهديد  لغة  عك�س ذلك وحافظ على 

اأكرث مع الواقع.

 

المفكرة: وماذا عن األمانة العامة لالتحاد؟ كيف تفاعلت مع الملّف؟
من  لها  ما  بع�س  على  تخ�سى  وهي  املتورطة،  الو�سطى  القيادات  من  قليل  عدد  مب�سايرة  تقوم  لالأ�سف  فهي  بالتغيي  مقتنعة  كانت  واإن  حتى  الحتاد  قيادة  الداميي: 

ال�سفافية املطلقة واحلوكمة املفتوحة  فاإنها �ستعتمد  القيادة يف م�سلحة الحتاد م�ستقبال  باأندية الحتاد. ولكن لو تفّكر  اأ�سّميهم  مكا�سب، وت�سّعد يف اخلطاب لإر�ساء من 

املالية ملنخرطيها وللتون�سيني ككّل.  الو�سعية  املعطيات حول  و�ستك�سف كل 

هو يتمّتع بتمويالت ذاتية وحملية. مل يطّور نف�سه. وهذا 

ل يجعل منه جمتمعا مدنيا بقدر ما يجعله وكيال لدى 

املمّولني ي�سارك يف عرو�س طلب امل�ساريع. هذا ل يعني 

اأن اجلمعيات مل تفعل �سيئا. فثمة م�ساريع قوانني عملت 

وقامت  تقنيا  النواب  و�ساعدت  كثيا  اجلمعيات  عليها 

هو  ملا  بالن�سبة  خا�سة  دورها  لكّن  الإعالمي،  بال�سغط 

م�سموح يف تون�س كان ميكن اأن يكون اأف�سل. 

الالعبون اآلخرون في  المفكرة: ومن هم 
لعب  يمكنهم  الذين  السياسي  المشهد 

دور هام في مجال مكافحة الفساد؟
اأّول  يبداأ  لو  لل�سغل  التون�سي  العاّم  الحّتاد  العياري: 

بتنظيف نف�سه من "التبوريب" النقابي اأي من الف�ساد 

يف النقابات. فالحتاد قوة عظمى، مبعنى اأنهم ي�سغطون 

الق�ساء  ومن  احلكومة  من  حتى  واأقوى  احلكومة  على 

داخلية  اإ�سالحات  ثمة  لالأ�سف  لكن،  اجلميع.  ومن 

تعلمني  هل  دوره.  اأداء  على  قادرا  يكون  كي  واجبة 

ماذا يفعل الفا�سد الذي يريد حماية نف�سه؟ يعمد اإىل 

اجلامعة  اأو  املحلية   اجلامعة  يف  النتخابات  يف  الرت�سح 

ال�سغلية التابعة لالحتاد في�سبح نقابيا، وهكذا، اإن فّكرت 

اأن مت�ّسه �ستّتهم بهر�سلة العمل النقابي. 

للمستقبل،  بالنسبة  حسنا،  المفكرة: 
كيف ترى أفق خطاب مكافحة الفساد؟

القوى  مبوازين  مرتبط  هو  احلقيقة،  يف  العياري: 

اأ�سخا�س  الربملان  اإىل  ي�سل  عندما  يعني  ال�سيا�سية. 

اأكلوا من مائدة مروان املربوك ل اأعتقد اأّنهم �سيحاربون 

خطرا  ميّثلون  اّلذين  الأ�سخا�س  يحاربون  قد  الف�ساد. 

امل�سهد  يتغّي  لو  املطلق.  يف  لي�س  لكن  لهم  بالن�سبة 

هناك  ي�سبح  رمّبا  معني  توازن  هناك  وي�سبح  ال�سيا�سي 

حت�سن بع�س ال�سيء يف خطاب مكافحة الف�ساد وعلى 

م�ستوى حماربته ميدانيا.

الدايمي  عماد  مع  حوار 

الديمقراطية( )الكتلة 

الخطاب حول مكافحة الفساد
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أمل المّكي
__

اأدى بتاريخ 05-09-2015 اإفتتاح مغازة متخ�س�سة 

اجلم  مدينة  �سواحي  يف  الكحولية  امل�سروبات  بيع  يف 

التون�سية اإىل تظاهرات غا�سبة قادها حمتجون ا�ستنكروا 

�سريعا  املحلية  ال�سلطة  اأذعنت  الن�ساط.  رخ�سة  اإ�سناد 

رخ�سة  "جتميد"  اليوم  ذات  يف  واأعلنت  للمحتجني 

البيع. تاليا، وبتاريخ 23-10-2015، �سحبت  وزارة 

عدت  عنها.  و�سدرت  �سبق  التي  الرخ�سة  التجارة 

للقانون  خمالفا  القرار  هذا  الرتخي�س  �ساحبة  ال�سركة 

رئي�سها  قبل  التي  الإدارية  املحكمة  اأمام  فيه  وطعنت 

ال�سحب  مقرر  تنفيذ  اإيقاف  طلب   2016 �سنة  بداية 

ال�سركة  ممثل  حاول  جمددا.  املغازة  فتح  يعني  كان  مبا 

 2016-01-06 بتاريخ  الرتخي�س"  "�ساحبة 
تظاهرات  فكانت  الواقع  اأر�س  على  ذلك  جت�سيد 

لأن  املهدية  بوايل  اأدت  عنفا  واأكرث  اأكرب  احتجاجية 

اأمنية،  لعتبارات  موؤقتا  املحل  غلق  يف  قرارا  ي�سدر 

وهو القرار الذي اأوقف رئي�س املحكمة الإدارية تنفيذه 

جمددا بدعوى عيب الخت�سا�س.

�ساحبة  حاولت   2017-03-23 وبتاريخ  هنا 

اأدى  مبا  مغازتها  اأبواب  فتح  الثالثة  للمرة  الرخ�سة 

لنتفا�سة جديدة رافقها قطع للطرقات. وعندها، اأ�سدر 

تهّم  "لأ�سباب  املحل  غلق  يف  قرارا  الداخلية  وزير 

املرة  هذه  يقبل  ومل  باجلهة".  العاّم  والأمن  النظام 

لطلب  ال�ستجابة  الإدارية  للمحكمة  الأول  الرئي�س 

الرخ�سة  تبقى  اأن  فر�س  مبا  القرار،  هذا  تنفيذ  اإيقاف 

به  ت�ستغل  اأن  املفرت�س  من  كان  الذي  واملحل  معلقة 

والواقع على بعد كيلومرتات قليلة من اجلم وقريبا جدا 

من منطقة ال�سوا�سي مغلقا. وهنا اعتربت ع�سوة جمل�س 

تعليقها  يف  بو�سالح  الو�سالتي  ليلى  ال�سعب،  نواب 

حول الأحداث التي عرفتها جهة اجلم التي تر�سحت 

عنها يف ت�سريحات اإعالمية لها اأّن "الأهايل ثاروا بعدما 

اّتبعوا جميع الطرق امل�سروعة يف الحتجاج، مالحظة 

 4000 اجلهوية جمعت  لل�سلطة  عري�سة  قّدمت  اأنها 

اأن  اأ�سافت  اأهلية.  جمعية   35 عليها  ووّقعت  توقيع 

بفتح  للتنديد  بيانات  اأ�سدرت  ال�سيا�سية  الأحزاب 

اعترب  جهته،  من  ف�ساد.  �سبهة  ت�سوبه  الذي  املتجر 

يف  البّكو�س  مني  الرخ�سة  �ساحبة  ال�سركة  حمامي 

"مثال  الق�سّية  هذه  اأن  التحقيق  بهذا  ت�سريح خا�س 

يف  كّنا  "لو  قوله:  لي�سيف  الف�ساد"،  عن  منوذجي 

اأ�سندت  الرتاجع عن رخ�سة  مّت  ملا  قوانينها  دولة حترتم 

"كانت �سحية  اأن موكلته  القانون". وليعترب  مبقت�سى 

امل�سمون  امل�ساواة  مببداأ  اإخالل  عنه  نتج  وا�سح  حتامل 

د�ستوريا".

يف ذات املربع اجلغرايف لالأحداث وبعيدا عن اختالف 

التقييمات وحتديدا ب�سواحي ال�سوا�سي، تعّمدت بتاريخ 

خل�سة  اخلمر  بائعي  من  جمموعة   2018-09-12
مناف�ستهم  اأراد  جمالهم  يف  م�ستجد  نا�سط  اختطاف 

زيتون  ل�سجرة  الوثاق  معلقا م�سدود  وتركوه  واغت�سبوه 

، عله يكون عربة لغيه ممن يظن دخول جمالهم �سهال. 

وهنا  يبدو اخلروج من هذا املجال �سعبا على من اعتاده 

كما تخربنا الواقعة احلا�سلة بتاريخ 2019-07-05 

باأرياف  خل�سة  اخلمور  يبيع  كان  ب�ساب  تعلقت  والتي 

اأ�سرم  اأمه منعه من ذلك  القيوان. وملا حاولت  ولية 

النار يف ج�سده مبا اأدى لوفاته ولئن حلقت بعمته التي 

حاولت اإنقاذه حروق بليغة.

توؤ�سر حكاية اجلم على اأهمية رخ�سة بيع اخلمر يف نظر 

ا�ستغاللها  التبا�س  تك�سف  كما  عليها  يتح�سل  من 

اأ�سباب  من  تكون  قد  عقائدية  وثقافية  اجتماعية  بقيم 

التي  والواقعة  الواقعة  املقاربة بني هذه  وُتبنّي  تقييدها. 

اأي  منها  القريبة  للجهة  اخلفي"  "الف�ساء  �سهدها 

لتجارة  القانوين  النظام  كون  على  "ال�سوا�سي"، 
مبا  عنه  تخرج  جتارة  مع  يتداخل  الكحولية  امل�سروبات 

يكون معه املنع �سببا لالنت�سار والزجر مدخال للف�ساد.

الكحولية  وبات  المشر تجارة 
المعدة للحمل  النظامية:

  1998 فيفري   18 يف  املوؤّرخ   14 عدد  القانون  ينظم 

فيفر�س يف  للحمل،  املعّدة  الكحولية  امل�سروبات  جتارة 

حت�سيل  تعاطيها  يف  يرغب  من  على  منه   14 الف�سل 

"ترخي�س اإداري م�سبق" . وعليه، تخرج هذه التجارة 
عن مبداأ حرية ال�ستثمار الذي يكر�سه الف�سل الرابع 

من جملة ال�ستثمار .

اإ�سناده  �سالحية  فاأناط  الرتخي�س  اأمر  الت�سريع  نظم 

بوزير التجارة لكنه فر�س اأن ي�ستند هذا الوزير يف قراره 

لراأي وزير الداخلية. "كما ف�سل ال�سروط التي يتعني 

احرتامها ل�سناده والتي متثلت كما بينها القرار امل�سرتك 

بني وزير التجارة وال�سناعات التقليدية ووزير الداخلية 

والتنمية املحلّية، املوؤّرخ يف 14 دي�سمرب 2006 يف اأن 

اأو املمثل القانوين لل�سخ�س  يكون ال�سخ�س الطبيعي 

التجارة  من  ال�سنف  هذا  تعاطي  يف  الراغب  املعنوي 

يفر�س  كما  حلقوقه.  م�سرتدا  اأو  العدلية  ال�سوابق  نقي 

�س لتعاطي جتارة  ذات القرار اأن ي�ستجيب املحّل املخ�سّ

امل�سروبات الكحولية املعّدة للحمل للقوانني والرتاتيب 

اجلاري بها العمل يف جمالت ال�سالمة وحفظ ال�سحة 

والنظافة والتهيئة الرتابية والتعمي وحماية املحيط. واأن 

ال�سنف  هذا  مع  تتالءم  مبنطقة  موجودا  املحّل  يكون 

بني  الفا�سلة  امل�سافة  تكون  اأن  ويجب  التجارة،  من 

الرتبوية  واملوؤ�س�سات  وامل�ساجد  الدينية  واملعامل  املحّل 

والثقافية والجتماعية والريا�سية وال�سحية ل تقّل عن 

ثالثمائة مرت". 

رخ�سة  على  احل�سول  يف  اغب 
ّ
الر على  هنا  يتوّجب 

جتارة الكحول املعّدة للحمل اأن يقّدم ملّفا يف الغر�س 

حتيل  التجارة.  لوزارة  ومطلبا  اإر�سادات  بطاقة  يحتوي 

التاأكد من ا�ستكمال امللف لأوراقه  وزارة التجارة بعد 

الأمر لوزارة الداخلية التي تخت�س يف "البحث الأمني 

كما  بذلك  ويق�سد  للمحّل".  التقني  الفح�س  ويف 

اأفادنا اإطار بوزارة التجارة ي�سرف على م�سلحة الرخ�س 

البحث يف "تاأثي املوقع على الأمن العاّم وعلى حركة 

الرتخي�س  طالب  كون  من  والتاأكد  جهة  من  املرور" 

بعيدا "عن ال�سبهات عالوة طبعا على ما ي�سرتط فيه 

قانونا من نقاوة �سوابق عدلية". 

هويته  عن  الك�سف  عدم  طلب  الذي  م�سدرنا  يوؤكد 

وعرب لنا �سراحة عن كونه يتمنى اأن ي�سحب نظر هذا 

"اأن  ذاك:  متنيه  �سبب  يربر  اأن  دون  وزارته  من  امللف 

نظر مطالب الرتخي�س الذي ي�ستغرق عادة مدة ترتاوح 

بني الأربعة واخلم�سة اأ�سهر يتم يف �سفافية تامة". وقد 

التزام  اأنه  قال  ما  ال�سفافية  تلك  على  دليال  لنا  قدم 

الطلب  رف�س  اقرتاحها  حال  يف  الداخلية  "وزارة 
بتعليل موقفها هذا"، وبكون وزارته "تلتزم بدورها باأن 

تعلم كل من تقدم لها بطلب ترخي�س ورف�س مبربرات 

ح�سب  يكفي  م�سدرها".  من  وردت  كما  الرف�س 

ال�سفافية  لتحقيق  التعليل  هذا  الإداري  امل�سوؤول 

املطلوبة ولتكذيب ما رّوج من حديث عن الف�ساد فيه. 

فح�سبه من "امل�ستحيل اأن يكون هناك ترّبح من هذه 

الرخ�س اليوم"، لكونه "هناك اأكرث من جهة تتدّخل 

يف املو�سوع مّما ي�سّعب عملية الر�سوة والرت�ساء والتي 

الثورة،  قبل  اأي  ال�سابق  املمكن ح�سولها يف  من  كان 

امل�سوؤولني  من  بتو�سية  ت�سند  الرخ�س  هذه  كانت  ملا 

اجلهويني اأي الولة واملتعمدين ودون تعليل".

احلديث  من  اخلروج  مع  حمدثنا  عن  ال�سفافية  تغيب 

اأ�سندت  التي  الرخ�س  عدد  �سوؤال حول  وطرح  العام 

فيكون اجلواب " الأمر لي�س �سرا وهو ميكن اأن يكون 

نفاذ  طلب  لتقدمي  في�سدنا  ال�سوؤال  يف  نلح  معلوما". 

يغيب  ذلك،  ورغم  املطلب.  بهذا  نتقدم  للمعلومة. 

اجلواب ليح�سر تاأكيد من خماطبنا عن "كون الرخ�س 

مف�سلة  رخ�سة   159  2004 �سنة  عددها  كان  التي 

بني 29 رخ�سة بيع جملة و79 رخ�سة بيع بالتف�سيل 

و 21 رخ�سة ممنوحة للمغازات الكربى  مل يتطور عددها 
كثيا اإذ اأنه حاليا ل يتجاوز 165". "هذا ما ميكن اأن 

اأجيبكم به"، يقول لنا. ويرف�س تف�سيل اجلواب فيما 

تعلق بتوزيع هذه الرخ�س، هذا التوزيع الذي نرجح اأنه 

الن�ساط  قدمية عن  اأ�سحاب رخ�س  بانقطاع  تاأثر حتما 

"املغازات الكربى" على هذا  ن�سبة ا�ستحواذ  وبتطور 

ال�سوق املربح. ورمبا يكون هذا ال�ستحواذ الذي يحيل 

لنفوذ كبار اأ�سحاب الأعمال من اأ�سباب التعتيم الذي 

مل  الأرقام  بكون  مبا�سرة  �ساألنا  من  برره  والذي  طراأ  

تكن يوما "خمّزنة لدى الإدارة املركزية لكونه هناك من 

يقوم بتغيي عنوان نقطة البيع، واآخر يغّي ممّثله القانوين، 

ل مبوجبها على رخ�سة  التي حت�سّ ال�سفة  يغّي  وغيهم 

ولكون   ،"
ّ

طبيعي �سخ�س  اإىل  معنوّي  �سخ�س  من 

ي�ستخدم  يزال  ما  من  ملعرفة  م�سحا  جتِر  "مل  الإدارة 

رخ�سته من عدمه". 

شبهات الفساد تالحق نظام 
الرخص

قد يكون نظام الرتاخي�س املعتمد مربرا لكنه ل ينفي 

له  الف�ساد وتوجد  ت�سجع على  الإدارية  الرتاخي�س  اأن 

اأ�ستاذة  اأكدت ذلك  فهي كما  تف�سيه.  تالئم  مناخات 

حلرية  قيداً  كونها  عن  "وزيادة  الإمام  جنان  القانون 

التجارة وال�ستثمار، هي اأحد املداخل الهاّمة للف�ساد، 

مبا توؤدي له من منطق الزبونية والولء وا�ستغالل النفوذ 

امتيازا  املربحة  التجارة  هذه  يجعل  ما  وهو  والر�سوة 

حتتكره حفنة من املتنّفذين." يجد موقف الإمام موؤيده 

فيما حفظته ذاكرة متابعي التلفزات التون�سية من وقائع 

ق�سية التحيل التي تورط فيها املن�سط التلفزي "�سمي 

مبلغ  على  حت�سله  يف  وقائعها  تلخ�ست  والتي  الوايف" 

مايل هام من اأحد اأ�سحاب الأعمال التون�سيني بدعوى 

للمعني  �سي�سهلون  حكوميني  مل�سوؤولني  ر�سوة  تقدميه 

حت�سيل رخ�سة بيع خمور .

درد�سة  كونه  على  اأ�سر  فيما  �سامي  اأمني  يحدثنا 

يح�سلون  الداخلية  "وزراء  فيقول  املو�سوع  عن 

اإم�سائهم  مقابل  الرخ�سة  "�سعر"  من  ن�سبة  على 

كان  واإن  ا�ستفادوا  الوزراء  "كّل  الإ�سناد.  قرار  على 

الكحولية  امل�سروبات  بيع  "رخ�س  بدرجات."... 

جمال يخ�سع لل�سم�سرة التي يكون فيها وزير الداخلية 

اأو  الرف�س  مقرتح  على  يوّقع  اّلذي  فهو  طرفا  نف�سه 

اأن نتعمق يف حديثنا ويوؤكد  القبول". يرف�س الأمني 

اخلوف  يغيب  ل�سانه.  للن�سر على  قابل  قاله غي  ما  اأن 

والنا�سط  الوزير  عن  املو�سوع  هذا  عن  احلديث  من 

و"على حّد  اأنه  يوؤكد  الذي  العكرمي  لزهر  ال�سيا�سي 

علمه، يبلغ احلّد الأدنى ل�سعر بيع رخ�سة جتارة الكحول 

قوله   دفعنا  وقد  دينار".  األف   500 للحمل  املعّدة 

ل�سوؤال الوزير ورئي�س احلكومة الأ�سبق وع�سو جمل�س 

بيع  رخ�س  حول  العري�س  علي  احلايل  ال�سعب  نواب 

وزارة  راأ�س  على  عمله  فرتة  يف  للحمل  املعد  اخلمر 

الداخلية فكان رده "بكون هذا امللف من "اجلزئيات 

حا  التي ل ميكن تذّكرها يف م�سار عمل الوزير"، مو�سّ

خ�س قبل 
ّ
اأن "ل علم له باملعايي املعتمدة لإ�سناد الر

بعد  اعتمدت  التي  نف�سها  اأنها  يرّجح  ولكنه  الثورة 

الثورة مع وجود حالت حماباة بكل تاأكيد". وب�سوؤاله 

عاي�س  قد  كان  اإذا  وعّما  "حماباة"  بقوله  يق�سد  عّما 

تجارة الكحول

للحمل:    المعّدة  الكحولية  المشروبات  تجارة 
ج عنه له أحكامه فساد داخل القانون له أسراره وآخر خار
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حماولت تاأثي عليه يف نظر هذه املطالب غايته م�ساعدة 

العري�س  اأجاب  رخ�س،  على  احل�سول  يف  اأ�سخا�س 

"حدوث  بقوله  يعني  ل  اأّنه  على  �سّدد  وقد  بالنفي. 

الكحولية  امل�سروبات  بيع  رخ�س  اأن  بل  اأمامه"  ذلك 

التدّخل  النا�س  يحاول  التجارية  الأعمال  "ككّل 
اإىل ذلك  تنتبه كوزير  لتي�سيها ويف بع�س الأحيان ل 

ال�سابق  الوزير  وحدثنا  ال�سوؤال  يف  متادينا  التدّخل". 

"اأحيانا  رده:  فكان  الرخ�س  اأ�سعار  من  �سمعنا  عما 

اأقراأ يف ال�سحف عن ذلك، لكن يف الفرتة التي كنت 

"طاقم  م�سيفا  الأمر"،  هذا  يعرت�سني  مل  وزيرا  فيها 

الوزارة كان يعرف اأنه مع �سيا�سة الت�سييق يف مثل هذه 

قرارات  تاأتيني  كانت  "عندما  لي�سيف  خ�س." 
ّ
الر

اأذكر  ول  عموما  عليها  اأوافق  كنت  امل�سرتكة،  اللجنة 

اأنني رف�ست طلبا. لكنني مل اأكن اأ�سعر بالرتياح اإزاء 

اخلمر  �سرب  �سّد  لأّنني  اخلمور  لبيع  ترخي�س  اإ�سناد 

وا�ستهالكه واأعتقد اأن اأ�سرار ذلك اأكرب من فوائده".

قدم لنا نظام الرخ�س يف بداية عملنا على كونه النظام 

الذي ي�سمن ال�سفافية ويقطع مع الف�ساد. خالل عملنا 

عليه، ا�سطدمنا بقانون �سمت ناعم حجب عنا ما طلبنا 

يتم من حني  بف�ساد  ينذر  ما  معطيات كما وجدنا  من 

لآخر احلديث عنه لكن اجلميع يتحا�سى البحث عن 

حلول جدية له خوفا من الراأي العام، هذا الراأي العام 

الذي حدثنا جانب منه عن جتارة اخلمر خل�سة كمكمل 

لنظام الرتاخي�س.

تجارة الخمر خلسة: مقاربة 
معقدة لظاهرة  أمنية 

ي�سلط القانون التون�سي عقوبة على من يتعمد الإجتار يف 

امل�سروبات الكحولية املعدة للحمل بدون رخ�سة عقوبة 

ال�سجن ملدة ترتاوح بني ثالثة اأ�سهر وعام واحد وبخطية 

القانون  ق�سوة   . دينار  والألف  املائة  بني  ترتاوح  مالية 

عدد  يكون  اأن  من  متنع  ل  تطبيقه  يف  املحاكم  وت�سدد 

من ي�سبطون ب�سدد ممار�سة هذه اجلنحة هاما كما تخربنا 

بذلك التغطية الإعالمية لن�ساط الوحدات الأمنية .

حاولنا معرفة حجم هذه التجارة املجرمة فتقدمنا بطلبي 

نفاذ للمعلومة يف الغر�س الأول لوزارة العدل والثاين 

لوزارة الداخلية. كان جواب وزارة العدل اأن م�ساحلها 

ل مت�سك مثل هذه املعطيات الإح�سائية، فيما كان رد 

وزارة الداخلية �سمت، تربيره فيما يبدو لنا �سجرها مما 

�سبق من اأ�سئلة وجهت لها مبنا�سبة هذا التحقيق. دفع 

وحمامني  وق�ساة  اأمنيني  ل�سوؤال  الر�سمية  املعلومة  فقر 

متطابقة  الأجوبة  فكانت  الق�سايا  هذه  مثل  با�سروا 

تقريبا ومفادها اأن الربح الوفي الذي حتققه هذه التجارة 

املمنوعة تدفع من ينخرطون فيها لعدم القطع معها كما 

توؤدي لأن ينخرط اأفراد العائلة جميعهم فيها. ويوؤكدون 

هذا  متتهن  والأحياء  اجلهات  عديد  يف  كاملة  اأ�سرا  اأن 

�سجن  مرات  تعدد  رغم  فيه  ال�ستمرار  على  وت�سر 

اأفرادها.

خل�سة  اخلمر  بائع  مع  توا�سلنا  اإحداها،  من  مب�ساعدة 

حمدي الذي قبل اأن يحدثنا عن ن�ساطه املحظور واأن 

ي�ستقبلنا يف بيته الكائن بحي الت�سامن قريب من و�سط 

�سكنى  مبحل  �ساهدنا  ما  اأول  كان  تون�س.  العا�سمة 

له  وب�سوؤالنا  واجلعة.  اخلمر  �سناديق  تكد�س  حمدي 

عنها، قال �ستباع جميعها يف وقت وجيز زبائني يعرفون 

كيف ي�سلون اإليها. طرق التوا�سل معهم متعددة منها 

منزيل  من  حاجياتهم  حتميل  اأو  اآمن  ملكان  التو�سيل 

اأعني  وزبائنك  اأنت  تخ�سى  األ  �سوؤالنا  كان  هنا  هذا. 

الأمنيني خ�سو�سا وانك معروف بهذا الن�ساط لديهم. 

ذكر ال�سوؤال حمدي بغ�سبه �سد الأمنيني الذين �ساءه 

منهم اأنهم يتعمدون يف عدد احلالت �سبط حرفائه يف 

ب�ساعتهم.  عنهم  ويحجزون  احلي  طريق خروجهم من 

قال اأنه ل يفهم �سبب ذلك لكونه يعتقد اأنه مل يخطئ 

يف حقهم وحق الدولة التي ظلمته مرتني الأوىل بعدم 

والثاين  القانون  وطبق  جهارا  العمل  من  اأمثاله  متكني 

بجعله وحرفاءه دوما حتت تهديد املالحقات.

بيع  من  اأمتّكن  كي  رخ�سة  لدّي  تكون  اأن  اأريد  "اأنا 
رّبي  هداين  حال  يف  اإّل  القانون  اإطار  يف  الكحول 

لي�س  اأّنه  يعتقد  هو  بالّطبع".  نهائيا  املجال  وتركت 

خمطئا جتاه الدولة كونه يتاجر يف الكحول ب�سكل غي 

قانوين. "اأنا خمطئ جتاه اهلل ل جتاه الدولة. فاجلّعة التي 

من  اأقتنيها  واأنا  وتبيعها،  ت�سّنعها  نف�سها  الدولة  اأبيعها 

به  اأ�سرتي  اأحققه من ربح  ما   ... �سخ�س لديه رخ�سة 

اأكال وثيابا لأطفايل ول اأقوم بتهريبه اإىل اخلارج مثال".

بني  حتمل  ثالثينية  حمجبة  امراأة  وهي  حمدي  زوجة 

احلديث  هذا  �سماع  بعد  حتم�ست  ر�سيعهما.  يديها 

مهّيئة  اأ�سبحت  "لقد  لتقول  �سمتها  عن  فخرجت 

نف�سّيا لأن يقوم اأعوان الأمن مبداهمة البيت وم�سادرة 

كيف  اأعرف  �سرت  زوجي…  وتوقيف  الب�ساعة 

اأتعامل مع الو�سع". يف طريقنا ملغادرة احلي الذي يقيم 

به حمدي يعلمنا من تو�سط لنا يف موعدنا معه اأن من 

مع  مركبة  عالقته  تكون  الن�ساط  هذا  مثل  يف  ينخرط 

لكنه من جهة  مو�سوع مالحقة  فهو من جهة  الأمن: 

ثانية م�سدر معلومة اأي مر�سد مهم يف الن�سيج الأمني. 

بت�ساهل  مقاي�ستها  يتم  يوفرها  التي  املعلومات  واأهمية 

درجة  اأي�سا  �سببه  يكون  قد  الذي  الت�ساهل  هذا  معه. 

يف  اأو  ماليا  يرتجم   قد  الذي  الكرم  هذا  التاجر  كرم 

م�سكرات جمانية.

بحثا عن فهم اأف�سل للظاهرة بعيدا عن ت�سورها الأمني 

علم  يف  الباحث  على  ال�سوؤال  طرحنا  والق�سائي، 

اخلمر  "بيع  اأن  اعترب  الذي  غربايل  فوؤاد  الجتماع  

النظامي  غي  القت�ساد  من  يتجّزاأ  ل  جزء  هو  خل�سة 

اإليه الفئات ال�سعبية التي تعي�س  احل�سري الذي تلجاأ 

اخلمر  فبيع  املنّظمني،  والقت�ساد  العمل  هام�س  على 

خل�سة �سار جزءا من الن�سيج القت�سادي للمجموعات 

املهيمن عليها اإىل جانب التهريب وبيع املخدرات".

ويعزو غربايل ظهور هذا النوع من القت�ساد اإىل ارتباطه 

بالنزعة الحتكارية والرقابة املفرطة التي متار�سها الدولة 

على �سوق اخلمور، قائال "مرّد هذه الرقابة هو اقت�سادي 

بالأ�سا�س واأمني اأي�سا، فالدولة حني تعطي رخ�س بيع 

اخلمر  بيع  اجلميع.  مراقبة  على  قادرة  تكون  اخلمور 

اقت�سادي  للممنوع وجتا�سر على نطاق  خل�سة هو ك�سر 

حتتكره الدولة."

ملّيا  الواقع  تاأّملنا  ما  اإذا  "لكن  م�ستدركا  وي�سيف 

اأن الدولة وهي تدير الهام�س كثيا ما ت�سمت  �سنجد 

عن باعة اخلمر خل�سة منتهجة �سيا�سة عني راأت وعني 

مل تر. فهي تتيح بذلك هام�سا للممنوع يف ظّل غياب 

اجلغرافية  النطاقات  يف  خا�سة  جدية  اقت�سادية  بدائل 

التي تخلت عنها الدولة الجتماعية وتركتها حل�سابها. 

تلك  املمنوع  م�ساحة  ت�ستخدم  ذاته  الآن  يف  لكّنها 

طريق  عن  الباعة  ابتزاز  البتزاز.  من  مزيد  اأجل  من 

الر�ساوى ال�سغية التي يقدمها هوؤلء للبولي�س مقابل 

ال�سمت لكن ابتزاز للمت�ساكنني من خالل مزيد من 

الو�سم وت�سديد الرقابة الأمنية." 

غاب على اأر�س الواقع العتبار القيمي والعقائدي يف 

فيه.  واملرخ�س  املمنوع  �سقيها  يف  اخلمور  جتارة  تنظيم 

وح�سر يف املقابل حديث عن ف�ساد ينجح يف اأن ي�ستثمر 

ال�ستثمار يف  النجاح يف  على  قدرته  بذات  املباح   يف 

م. وقد ل يكون هذا الأمر حكرا على جتارة اخلمور 
ّ
املجر

اإذ اأنه ي�سح اأي�سا يف غيها من الأن�سطة املمنوعة والتي 

يحتاج طرح ال�سوؤال حولها جميعا جراأة جمتمعية اأكرب.

تجارة الكحول

جتدون املقال بن�سخته الكاملة مع امل�سادر واملراجع على املوقع الإلكرتوين للمفكرة 
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"هنالك و�سعيات احتكار وحتالف. لي�س من م�سلحة 
فاعلني  وجناح  تواجد  العائلية  املجموعات  بع�س 

اأثار هذا الت�سريح ال�سادر موؤخرا  اقت�ساديني �سباب". 

لوموند  ل�سحيفة  تون�س  الأوروبي يف  الحتاد  �سفي  عن 

مع  تزامنه  مع  خا�سة  تون�س  يف  كربى  �سجة  الفرن�سية 

بالليكا  املعروف  احلر  التبادل  اّتفاق  حول  النقا�سات 

كبيا.  داخليا  رف�سا  يواجه  النقا�س  طور  اتفاق يف  وهو 

�سابقة  دولية  لتقارير  تاأكيدا  اإل  الت�سريح  هذا  يكن  مل 

�س اقت�سادا ريعيا 
ّ
حتدثت عن �سيطرة عائالت نافذة تكر

التون�سي  القت�ساد  تنويع  ومتنع  فا�سدة  ممار�سات  عرب 

وولوج فاعلني اقت�ساديني جدد.

الف�ساد  لّب  اأ�سبحت حاليا  الحتكارية  الو�سعية  هذه 

تنمية  وحتقيق  فيه  التحكم  اأمام  عائق  واأكرب  تون�س  يف 

وحمايدة.  قوية  موؤ�س�سات  وبناء  حقيقية  اقت�سادية 

فاأ�سكال الف�ساد الأخرى وخا�سة منها الف�ساد ال�سغي 

ميكن  ف�سادا  يبقى  الثورة  بعد  مبا�سرة  ا�ست�سرى  الذي 

التحكم فيه يف حال توفرت اإرادة لذلك ت�سمح باتخاذ 

اأو  الإدارة  كرقمنة  الب�سيطة  الإجراءات  من  جملة 

الف�ساد  التقديرية للموظفني، لكن  ال�سلطة  التحكم يف 

الذي اأ�سبح معّطال لأّي اإ�سالح والذي بدون مواجهته 

ل ميكن للحرب على الف�ساد اأن تنجح هو الف�ساد الذي 

عليها  وال�سيطرة  الدولة  على  ال�ستحواذ  على  يقوم 

اقت�سادية  م�سالح  خلدمة   »state capture«

هامة  اقت�سادية  مب�سالح  مرتبط  كبي  ف�ساد  فهو  �سيقة. 

عجزت الدولة حتى الآن عن تفكيكه والتحكم فيه.

ظهر مفهوم "ال�ستحواذ على الدولة" يف بداية الألفية 

دول  يف  الف�ساد  لأ�سكال  درا�سة  ُمنطلقه  وكان  الثانية، 

املا�سي  القرن  من  الت�سعينات  بداية  ال�سرقية  اأوروبا 

وكانت ت�سهد اإبانها انتقال دميقراطيا. بّينت هذه الدرا�سة 

عملية  مع  تزامن  يف  الف�ساد  من  جديد  �سكل  بروز 

النتقال الدميقراطي يف هذه البلدان وهو ف�ساد ل يهدف 

اإىل التحكم يف كيفية تنفيذ القوانني كما كان معهودا، 

�سّن  عملية  يف  فا�سدة  بطريقة  التاأثي  اإىل  يهدف  بل 

القوانني من خالل ا�ست�سدار قوانني ل تخدم امل�سلحة 

املنطقي  واإن كان من  العامة بل تخدم م�سالح �سيقة. 

والعادي اأن ي�سعى كل من له م�سلحة خا�سة كاللوبيات 

القت�سادية يف التاأثي على عملية اتخاذ القرار الر�سمي 

اإىل  وال�سعي  واأقدمها،  الدميقراطيات  اأعتى  يف  حتى 

اإ�سدار قوانني تخدم م�ساحلها، اإل اأن الإ�سكال يتعلق 

ما  القرار، وهي عادة  للتاأثي يف هذا  املعتمدة  بالو�سائل 

تكون و�سائل فا�سدة وغي ر�سمية تغيب عنها ال�سفافية 

وامل�سالح  العامة  امل�سالح  بني  احلدود  فيها  وتختفي 

تاأثي وا�سحة ور�سمية  اخلا�سة يف تغييب كلي لقنوات 

و�سفافة.

جديدة  فر�سا  النا�سئة  التون�سية  الدميقراطية  اأتاحت 

لإعادة ت�سّكل الف�ساد تدور رحاها الأ�سا�سية حول اإعادة 

يف  والتحكم  وعائلته  علي  لنب  القدمية  الرتكة  اقت�سام 

القت�ساد و�سمان �سيطرة لوبيات معينة على امتيازات 

اقت�سادية احتكارية حتقق اأرباحا كربى. فاإعادة ت�سكيل 

خارطة الالعبني القت�ساديني الأ�سا�سيني مل يغّي كثيا 

الهدف من اللعبة وهو حتقيق الربح املادي باأقل جمهود 

يف ظل اقت�ساد ريعي بالأ�سا�س. فالعديد من اللوبيات 

القت�ساد  يف  التحكم  موا�سلة  اإىل  ت�سعى  العائلية 

اإنتاجية  لقطاعات  احتكارها  توا�سل  و�سمان  التون�سي 

وت�سعى اإىل النق�سا�س على ما تبقى من الرتكة القدمية 

باب  يغلق  اقت�سادي  توجه  اإطار  يف  وعائلته  علي  لنب 

املناف�سة احلرة اأمام فاعلني اقت�ساديني جدد ول ي�سعى 

اإىل حتقيق قيمة م�سافة فعلية ويف ظل �سيا�سات تقمع كل 

مناف�س. فوكالت توزيع ال�سيارات وكذلك امل�ساحات 

الكحولية  امل�سروبات  توزيع  ورخ�س  الكربى  التجارية 

تلك  نف�س  ووا�سلت  معينة،  عائالت  على  حكر  هي 

العائالت تو�سيع نفوذها يف هذه املجالت.

ومبا اأن الف�ساد يتطور ويتفاعل مع التحولت ال�سيا�سية 

التون�سية  ال�سيا�سية  املنظومة  تطور  فاإن  والقت�سادية، 

نحو نظام �سيا�سي يعتمد الدميقراطية كاآلية ت�سيي جعل 

الدولة  وال�ستحواذ على  التحكم  و�سائل  يطور  الف�ساد 

وتطويع  با�ستغالل  القت�ساد  دواليب  على  وال�سيطرة 

اآليات الدميقراطية. فالدميقراطيات النا�سئة ومنها تون�س 

تفتقد عادة القدرة على مواجهة الف�ساد ملا ي�سوبها من 

�سعف موؤ�س�سات الدولة وعدم قدرة على ب�سط نفوذها 

على مراكز قوى قادرة على التغلغل ب�سرعة يف مفا�سلها.  

جمل�س  وبوابتها  النتخابات  اآلية  القوى  هذه  ت�ستغل 

نواب ال�سعب التون�سي لب�سط النفوذ على الدولة، حيث 

هم  تون�س  يف  الأعمال  رجال  كبار  من  مهما  عددا  اأن 

يتوا�سل  اأن  ويرّجح  احلايل.  النواب  اأع�ساء يف جمل�س 

هذا املنحى مع النتخابات الت�سريعية القادمة خا�سة بعد 

ن�سر هوية روؤ�ساء القوائم لأهم الأحزاب وكثيون منهم 

اأ�سحاب اأعمال نافذون. من جهة اأخرى ي�سعى العديد 

هذه  ا�ستقطابهم حلماية  مت  الذي  الآخرين  النواب  من 

امل�سالح لتكري�س هذا التوجه والدفاع ب�سرا�سة عن هذه 

امل�سالح اخلا�سة. 

فمن خالل متابعة القوانني التي مت الت�سويت عليها يف 

ال�سادر  امل�ساحلة الإدارية  قانون  برز  ال�سنوات الأخية، 

يف 2017 كمثال يوؤكد ال�سعي نحو طي �سفحة ملفات 

الف�ساد املا�سية دون م�ساءلة اأو حما�سبة تكري�سا لالإفالت 

الأعمال  اأ�سحاب  بها  قام  التي  �سواء  العقاب  من 

بعالقاتهم مع املنظومة ال�سابقة اأو املوظفون الذين عبدوا 

العرتا�سات  ورغم  التجاوزات.  هذه  اأمام  الطريق 

بالإداريني  العفو  بعد ح�سر  القانون   
ّ
مر عليه،  ال�سديدة 

وتبديل ت�سميته من قانون امل�ساحلة القت�سادية اإىل قانون 

امل�ساحلة الإدارية. 

املالية  قانون  من   14 الف�سل  تطبيق  حول  اآخر  جدل 

على  ال�سريبة  ن�سبة  رفع  فر�س  الذي   2019 ل�سنة 

كامل�ساحات  الريعية  القت�سادية  املجالت  من  العديد 

التجارية الكربى من %25 اإىل %35 لكن مت النجاح 

للم�ساحات  بالن�سبة  الرتفيع  هذا  تنفيذ  تاأجيل  يف 

املقدرة  على  املحافظة  بتعّلة   2020 ل�سنة  الكربى 

قوانني  الت�سخم.  يف  والتحكم  للمواطن  ال�سرائية 

القرو�س  على  كامل�سادقة  اقت�سادية  �سبغة  ذات  اأخرى 

القطاعات  بع�س  دعم  اإىل  موجهة  �سريبية  واإعفاءات 

كال�سياحة اأو ح�سول الدولة على قرو�س لدعم القطاع 

اخلا�س مت الت�سويت عليها دون اأن تكون امل�سلحة العامة 

هي الهدف الأ�سا�سي. �سادق املجل�س اأي�سا على قانون 

هذه  ومّكن   2015 يف  العمومية  البنوك  ر�سملة  اإعادة 

البنوك من اإجراء عمليات ال�سلح مع املدينني واأغلبهم 

من العائالت النافذة كما توؤكده وثيقة م�سربة من البنك 

الإداري  الإ�سالح  للجنة  العام  املقرر  ن�سرها  املركزي 

ومكافحة الف�ساد يف املجل�س التاأ�سي�سي.

ق�سايا  متابعة  الرقابي يف  دوره  اأي�سا  املجل�س  ميار�س  مل 

الف�ساد الكربى با�ستثناءات قليلة بدت ك�سدى �سوت 

 جمل�س النواب على احل�سول 
ّ
يف بئر عميقة. فلم ي�سر

حجم  رغم  العمومية  البنوك  يف  التدقيق  تقرير  على 

الديون املتخلدة بذمة اأكرب العائالت املتنفذة. ومل ي�سَع 

على  اأو  ُتنهي  قوانني  اتخاذ  اإىل  اأي�سا  النواب  جمل�س 

من  للعديد  والحتكار  ال�سيطرة  حالة  من  حتّد  الأقل 

اللوبيات  نف�س  متتيع  وا�سل  بل  القت�سادية  القطاعات 

بامتيازات جبائية ومالية واإعفاءات هامة كتلك امل�سجلة 

التي  القطاعات  اأحد  باعتباره  ال�سياحي  القطاع  يف 

ت�سيطر عليها لوبيات عائلية اقت�سادية كربى.

الدولة  يف  للتحكم  و�سيلة  اأي�سا  هو  الإدارة  ا�ستغالل 

اأجهزتها  تعطيل  خالل  من  دواليبها  على  وال�سيطرة 

ذمتها  على  املو�سوعة  الإمكانيات  واإ�سعاف  الرقابية 

هياكل  مثال  ويبقى  املادية.  اأو  الب�سرية  منها  �سواء 

الرقابة العامة دليال على ذلك بتاأخي عملية اإ�سالحها 

يف  اأي�سا  الإدارة  ا�ستغالل  ويتبدى  دورها.  وتهمي�س 

اأو تطبيقها  اإنفاذ القوانني الزجرية  اإ�سعاف قدرتها على 

رجال  اأكرب  اأحد  املربوك  مروان  وملف  انتقائية.  بطريقة 

لنب  �سهرا  باعتباره  ممتلكاتهم  جمدت  الذين  الأعمال 

علي وطلبت احلكومة من الحتاد الأوروبي ب�سفة ر�سمية 

رفع التجميد عن ممتلكاته مثال اآخر عن النتقائية وتطويع 

الإدارة خلدمة هذه امل�سالح. 

وُيربز التعامل مع ملف عقود ال�ستغالل حتت الت�سمية 

  Franchising بالفران�سيز  ي�سمى  ما  اأو  الأ�سلية 

كيفية   2009 �سنة  منذ  تون�س  يف  تقنينه  وقع  الذي 

العقود  وهذه  اللوبيات.  هذه  خلدمة  الإدارة  ا�ستغالل 

هي اأف�سل مثال على تكري�س القت�ساد الريعي باعتبار 

م�سنعة  منتوجات غي  ترويج  على  بالأ�سا�س  تقوم  اأنها 

يف تون�س وجني اأرباح مهمة دون قيمة م�سافة فعلية وهو 

مثال �سارخ عن كيفية تعامل الإدارة مع ملف اقت�سادي 

ح�سا�س له انعكا�سات خطية على القت�ساد التون�سي. 

الأربع  يف  الأجنبية  الفران�سيز  عقود  عدد  ارتفع  فقد 

الرتاخي�س  عدد  ليبلغ  مهولة  بطريقة  الأخية  �سنوات 

التجارية  للعالمات  التجارة  وزارة  اأ�سندتها  التي 

العاملية 28 ترخي�سا اإىل حدود يناير 2019، لي�سمل 

جمالت كانت خطوطا حمراء حتى يف العهد ال�سابق 

كمجال املطاعم والتي كان بن علي مينع فيها انت�ساب 

�سال�سل املطاعم الأجنبية يف تون�س حفاظا على الن�سيج 

القت�سادي املحلي. 

وحتى فيما يتعلق باإ�سناد رخ�س توريد ال�سيارات، فقد 

اندماج  من  معينة  ن�سبة  ي�سرتط  التون�سي  القانون  كان 

ت�سنيع قطع غيار ال�سيارات الأجنبية املروجة يف تون�س 

وهو ما �ساهم يف التطور املهم ل�سناعة قطع غيار ال�سيارات. 

هذا الأمر مل يعد حمرتما حاليا خا�سة بعد ارتفاع عدد 

رخ�س توريد ال�سيارات التي مت اإ�سنادها موؤخرا. 

وتوؤكد هذه الو�سعية حالة الدولة التون�سية التي ينطبق 

الرخوة  مفهوم"الدولة  احلايل  و�سعها  يف  جزئيا  عليها 

ا�ستنبطه  مفهوم  وهو   "Soft state"اللينة اأو 

كتابه  يف  ميدال(  )جونار  ال�سويدى  القت�سادي 

ُن�سر  والذي  الأمم"،  فقر  بحث يف  الآ�سيوية،  "الدراما 
هي  الرخوة"  "الدولة  اأن  يري  حيث   .1968 عام 

القانون  فيها  يطبق  الف�ساد ول  فيها  ينت�سر  التي  الدولة 

على اجلميع وي�سيطر عليها اأ�سحاب املال والنفوذ الذين 

يطّوعون القانون مل�ساحلهم الذاتية. فهي تبدويف ظاهرها 

دولة دميقراطية لكنها تخ�سع يف باطنها ل�سيطرة اللوبيات 

واإدارتها  اأن موؤ�س�ساتها  اأ�سكالها. كما  الفا�سدة مبختلف 

عاجزة عن القيام بدورها اأو ب�سط نفوذها خدمة لل�سالح 

وهياكل  وا�سحا  اإ�سالحيا  ت�سورا  متتلك  وهي ل  العام 

رقابية فاعلة، ومنظومة املحا�سبة داخلها �سعيفة وو�سائل 

واملح�سوبية يف ظل  الف�ساد  فيها  وينت�سر  واهنة  امل�ساءلة 

اقت�ساد ذي طابع ريعي.

لوبيات ضد الدولة

كيف سيطرت اللوبيات على الدولة؟

شــرف الدين يعقوبي
__

ديمقراطي:    بثوب  فساد 


