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عىل  كربى  أهّميّة  الجباية  ملّف  يكتيس 
موارد  وتعبئة  العمومية  املوازنات  مستوى 
يف  الجبائية  املداخيل  ُتثّل  إذ  الدولة، 
امليزانية.  إيرادات  نصف  من  أكرث  تونس 
مرآة  بدورها  هي  الرضيبية  السياسات  إّنا 
تعكس، يف جانب منها، واقع العدالة الجبائية 
يف البالد وتوقع الدولة يف عالقتها مع الكتل 
االجتامعية املختلفة عرب قياس حجم العبء 

الرضيبي املسلَّط عىل كلٍّ منها.
املساواة  عدم  م  يُعمَّ حيث  تونس  ففي 
هشاشة،  األكرث  االجتامعية  الفئات  عىل 
تتآكل  التي  الوسطى  الطبقة  عىل  وحتّى 
تبدو  العقد األخري، ال  بشكل متسارع خالل 
الجباية استثناء عىل صعيد الظلم االقتصادي 
واالجتامعي. من هذا املنطلق، وعىل عكس 
روّسو  جاك  جان  بحسب  التقليدي  العقد 
الذي يفرض عىل الدولة تقديم خدمات ذات 
مستوى الئق مقابل الرضائب املقتطعة عىل 
تونس  يف  الجبايئ  العبء  يرتفع  مواطنيها، 
باألداءات  واملوظَّفني  األُجراء  كاهل  ويُثقل 
املباِشة يف مقابل تراجع الخدمات العمومية 
والنقل  والتعليم  الصّحة  غرار  عىل  الرئيسية 

وتحسني البنى التحتية.
عدد  إنجاز  فكرة  جاءت  األساس،  هذا  عىل 
املنظومة  وواقع  الجبائية  العدالة  حول 
متعّددة،  زوايا  من  تونس  يف  الرضيبية 
امللّف  هذا  عىل  االطاّلع  من  القارئ  ُتكِّن 
جوانبه  إهامل  دون  من  عّدة،  جوانب  من 

التاريخية والسياسية واالقتصادية.
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المقدمة

يكتيس ملّف الجباية أهّميّة كربى عىل مستوى 

املوازنات العمومية وتعبئة موارد الدولة، إذ 

ُتثّل املداخيل الجبائية يف تونس أكرث من نصف 

إيرادات امليزانية. إّنا السياسات الرضيبية هي 

بدورها مرآة تعكس، يف جانب منها، واقع العدالة 

الجبائية يف البالد وتوقع الدولة يف عالقتها مع 

الكتل االجتامعية املختلفة عرب قياس حجم العبء 

الرضيبّي املسلَّط عىل كلٍّ منها.

م عدم املساواة عىل الفئات  ففي تونس حيث يُعمَّ

االجتامعية األكرث هشاشة، وحتّى عىل الطبقة 

الوسطى التي تتآكل بشكل متسارع خالل العقد 

األخري، ال تبدو الجباية استثناء عىل صعيد الظلم 

االقتصادي واالجتامعي. من هذا املنطلق، وعىل 

عكس العقد التقليدي بحسب جان جاك روّسو1 

الذي يفرض عىل الدولة تقديم خدمات ذات 

مستوى الئق مقابل الرضائب املقتطعة عىل 

مواطنيها، يرتفع العبء الجبايئ يف تونس ويُثقل 

كاهل األُجراء واملوظَّفني باألداءات املباِشة يف 

مقابل تراجع الخدمات العمومية الرئيسية عىل 

غرار الصّحة والتعليم والنقل وتحسني البنى 

التحتية.

عىل هذا األساس، جاءت فكرة إنجاز عدد حول 

العدالة الجبائية وواقع املنظومة الرضيبية يف 

تونس من زوايا متعّددة، ُتكِّن القارئ من االطاّلع 

عىل هذا امللّّف من جوانب عّدة، من دون إهامل 

جوانبه التاريخية والسياسية واالقتصادية.

هذا الخلل الواضح يف طبيعة هذا العقد ويف فصله 

الرئييس املتعلّق بتحقيق عدالة جبائية حقيقية 

عىل مستوى التعبئة أو التوزيع، ظّل حتّى هذه 

اللحظة مغيَّباً عن ورشات اإلصالح الجّديّة رغم 

عرشات املؤترات والدعوات التي انطلقت منذ 

سنة 2012 للمطالبة بتطوير املنظومة الجبائية. 

تجاُهٌل يقرتن بتفاقم األزمة االقتصادية والعجز 

املايل للدولة وارتفاع املديونيّة وتصاعد الغضب 

الشعبي من دولة مفلسة وعاجزة. غضب يرضب 

بجذوره عميقاً يف التاريخ التونيس. فقبل أكرث من 

قرن ونصف، كانت القبائل واملدن التونسية تعيش 

عىل وقع انتفاضة مسلَّحة بقيادة عيل بن غذاهم 

ضّد سياسات املركز الرضيبية. حرب فرضها انتشار 

القحط والفقر والجوع يف مقابل سلطة مل ترتّدد يف 

اعتصار جيوب رعاياها لتعبئة خزائن الباي. ُهزم 

بن غذاهم وأُجِهز عىل تلك االنتفاضة، وتحّول 

عرش الباي بعدها بسنوات إىل عرش من ورق 

مع دخول االستعامر الفرنيس سنة 1881، ليتأّجل 

النقاش يف شأن هذا امللّف عقوداً.

لكّن دولة االستقالل التي رأت النور يف 20 مارس 

1956، حاملًة وعوداً كبرية باملساواة والعدالة 

والكرامة ملواطنيها، مل تُِعر اهتامماً يف خطواتها 

األوىل ألهّميّة إرساء سياسة جبائية تلعب دورها 

االقتصادي واملايل املفرتَض لتعبئة مواردها وإدارة 

وتوجيه االستثامر العمومي والخاّص، أو دورها 

االجتامعي يف تحقيق العدالة االجتامعية عرب 

تأسيس عدالة جبائية تنحاز للكتل االجتامعية 

األضعف وتحّد من التفاوت الطبقي. وحتّى يف 

سبعينيات القرن املايض وما تاله من عقود، وعندما 

تفطّن النظام إىل أهّميّة الرضائب كرافد أسايس 

للتنمية ووسيلة لتشجيع االستثامر، تّم توجيه هذه 

األداة لصالح البنى االجتامعية القريبة من السلطة 

أو الداعمة لها وتشجيع القطاع الخاّص عرب 

الحوافز الرضيبية وسط غياب شبه تاّم للهاجس 

االجتامعي، باإلضافة إىل استخدامها أداًة عقابية 

تُسلَّط عىل املغضوب عليهم من ِقبل السلطة.

السخاء الجبايئ الذي ارتكزت عليه فلسفة الوزير 

األّول األسبق الهادي نويرة تجاه املستثمرين 

الخواّص، واملستمّر حتّى هذه اللحظة عرب مجلّة 

التشجيع عىل االستثامر وكّم الحوافز والتشجيعات 

الرضيبية التي تقرّها الدولة يف كّل قوانني املاليّة، مل 

يفلح بدوره يف إيجاد حّل ملعضلة االختالل الجهوي 

وتنامي الفقر وتراجع مؤّشات التنمية الجهوية 

يف ما ميكن تسميته شيط الظّل عىل امتداد غرب 

البالد. بل خلق نزيفاً جديداً يُعرَف بالنفقات 

الجبائية التي بلغت سنة 2019 "5644 مليون 

دينار أي نحو 4.96 % من قيمة الناتج املحيّل 

الخام و13.4 % من حجم ميزانيّة الدولة" إضافة 

إىل بؤر فساد جديدة تتعلّق بآليّة منح االمتيازات 

ووجهتها ومدخالً آخر من مداخل التهرّب الجبايئ.

بعد الهزّة الضخمة التي أحدثها خروج زين 

العابدين بن عيل من الحكم، وإن تغرّيت الوجوه 

والخارطة السياسية يف البالد، ظّل توازن القوى 

االجتامعية عىل حاله يف ما يخّص الحكم. ويتجىّل 

ذلك بالخصوص من خالل فشل مساعي تطوير 

االستخالص الجبايئ أو امليّض قدماً يف عمليّة إصالح 

املنظومة الجبائية. عوائق يستعرضها هذا العدد 

بالعودة عىل واقع مصالح الرقابة الجبائية التابعة 

لإلدارة العاّمة لألداءات التي ما زالت تعاين من 

نقص مزمن يف اإلمكانيّات املاّدية واللوجستية التي 

تعرقل عمليّة االستخالص، أو من خالل تسليط 

الضوء عىل املطبخ الترشيعي الخاضع لسطوة 

اللوبيات القطاعية التي وجدت يف االنخراط يف 

املشهد الربملاين خّط دفاع رئييس عن مصالحها 

االقتصادية واملالية. لكّن تناول املفّكرة القانونية 

مللّف الجباية لن يقترص عىل اجرتار الرسديّة 

التاريخية أو هّنات املنظومة الجبائية املعتَمدة، بل 

سيطرح بعض التصّورات اإلصالحية عىل غرار تناول 

قضيّة تعديل الرشائح املعنيّة بالرضيبة التصاعدية 

أو الدعوات إىل إقرار رضيبة عىل الرثوة لتمويل 

إيرادات الدولة.

كام يتطرّق هذا العدد إىل قنوات أخرى لإلصالح 

الجبايئ عىل غرار مسألة إدماج القطاع املوازي 

الذي ميثّل أحد أهّم قنوات التنفيس االقتصادي 

واالجتامعي خصوصاً يف مناطق الظّل الحدودية، 

والذي يستأثر بـ40 % من االقتصاد التونيس 

ويشّغل 75 % من الشباب الذين تتوارح سّنهم 

بني 19 و25 سنة. حيث يتّم استعراض أهّم أصناف 

االقتصاد املوازي وارتداداته عىل االقتصاد التونيس 

إجامالً وتالياً سبل إدماجه يف املنظومة الرضيبية 

واالستفادة من عائداته إلصالح املوازنات املالية 

العمومية. كام نتطرّق يف هذا العدد إىل دور 

الجباية يف ترسيخ الحقوق األساسية عىل غرار 

الحّق يف السكن، عرب ترشيح السياسة اإلسكانية 

للدولة خالل السنوات املاضية وسبل تطويرها 

عرب تطويع السياسة الرضيبية لرتسيخ هذا الحّق 

اإلنساين.

رغم محوريّة قضيّة اإلصالح الرضيبي كمدخل 

لتحقيق العدالة الجبائية تبدو املنظومة الحاكمة، 

يف حقبة ما بعد 14 جانفي 2011، ماضية يف الوفاء 

لشبكة القوى االجتامعية الحاضنة لها التي تُكرِّس 

الحيف االجتامعي وتُعطِّل كّل سبل اإلصالح، 

وهو ما يتجىّل من خالل طبيعة اإلجراءات التي 

يتّم إقرارها سنوياً يف قوانني املاليّة. لكن، وإن 

كان "خزندارات" العرص الجديد ماضني قدماً يف 

تعّسفهم عىل رضورة تحقيق العدالة الجبائية 

يف تونس فإّن بن غذاهم ال يزال يطّل بعد قرن 

ونصف من عيون الغاضبني.

 
  جان جاك روّسو - يف العقد االجتامعي أو مبادئ الحّق السيايس.. 1
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ياسني النابيل

 _
باي  الصادق  محّمد  يستطع  مل   ،1864 ربيع  يف 

)1813-1882( االستمتاع بنزهته املعتادة مع خاّصته 

املُلويك  الوادي. فقد عّكرت صفوه  يف مدينة حلق 

رسائل التليغراف واألخبار القادمة من ُوالته وأعوانه 

املنترشين يف غرب اململكة وجنوبها، وطن "العربان" 

أّن  الباي1  مجلس  إىل  تَناَهى  والفاّلحني.  والقبائل 

وله  والكتابة  القراءة  يتقن  قبيلة ماجر،  من  فارساً 

نصيب من الخطابة، يُجّمع حوله القبائل والعروش 

يُدَعى  الجباية،  دفع  عن  االمتناع  عىل  ويحرّضهم 

عيل بن غذاهم وصار أتباعه يلقبّونه "باي األّمة".

رضيبة  زيادة   1863 أواخر  يف  قّرر  الباي  وكان 

حاجة  يف  كان  لقد  رياالً.   72 إىل   36 من  املجبى2 

اإلنفاق عىل قصوره وبطانته وملّذاته،  شديدة إىل 

الخجولة  القريبة  األصوات  بعض  إىل  يُنصت  ومل 

يعد  مل  التي  القبائل  غضب  من  حّذرته  التي 

ويف  وكَفافها.  خيامها  سوى  تعطيه  ما  لديها 

إذا  العربان  "إّن  القائل:  للرأي  الباي  انترص  الختام 

خضد  الجباية  ثقل  ويف  حالهم،  ساء  مالهم  كرث 

عن  وبعيداً  العصيان"3.  عىل  لهم  وكبح  لشوكتهم 

األعراض  قبائل  كانت  الحارضة  يف  السلطة  مركز 

وتعقد  بالبارود  تتزّود  الغريب  والشامل  والوسط 

الطعام،  مآدب  عىل  وتتنادى  واالتّفاقات  األحالف 

تاريخ  يف  وترّد  عصيان  حركة  أوسع  بداية  وتُعلن 

وعيل  بجربوته  الباي  أفلح  لقد  الحديث.  تونس 

وإخامد  القبائل  توحيد  يف  بتحريضه  غذاهم  بن 

حني. بعد  ستستيقظ  التي  وضغائنها،  أحقادها 

الجبائي العصيان 

سنوات  أنهكته  بَدوي  عامل  يف   1864 ثورة  ُولدت 

القحط وجشع "املخازنية"4 وثقل الجباية والُجباة، 

وتنادت إليها كتلة هائلة من املترّضرين من النظام 

وأعيان  املسحوق  الَقبيل  الجمهور  الجائر:  الجبايئ 

العروش واملشايخ ورجال الدين. وابتداء من أفريل 

1864، ستمتّد حركة العصيان الجبايئ لتطال القرى 

صفاقس  غرار  عىل  والساحلية،  الداخلية  واملدن 

تونس  وباستثناء  واملنستري.  واملهدية  وسوسة 

العاصمة، ستصبح الحركة حالة اجتامعية ممتّدة عىل 

كامل أرايض اململكة، وسينضّم إليها جمهور َمديني 

يضّم فقراء املدن وأعيانها وصغار الحرفيني والتّجار.

ُولدت ثورة 1864 في 
عالم بَدوي أنهكته 

سنوات القحط 
وجشع "المخازنية" 

وثقل الجباية 
والُجباة

كّل  كان  خزندار،  مصطفى  األكرب  الوزير  عهد  يف 

ما يدّب عىل أرض اململكة يُخَضع للجباية: األفراد 

واألغنام والبقر والبغال واإلبل واملغّنني واملوسيقيني 

واملومسات. وكان يخضع للرضيبة أيضاً امللح والتبغ 

والشموع والجلد. فقد كان "الشعب يدفع والباي 

 . الطائلة"5  الرثوات  يجمعون  واملامليك  ينفق، 

ولكن، عندما سرتفض جبهة القبائل بقيادة عيل بن 

غذاهم دفع الجباية وتطرد الُجباة وتحارص العاّمل 

وستأخذ  الباي  مجلس  إىل  الفزع  سيرسي  والوالة، 

بدايات  أفلحت  وإرصاراً.  عنفاً  أكرث  مظهراً  الحركة 

نسبية،  بجدارة  املحلّيني  أعدائها  انتقاء  يف  الثورة 

والوالة  الباي  وعاّمل  الرضائب  أعوان  لوِحق  فقد 

واآلغوات ونُهبت أرزاقهم وثرواتهم يف جميع القرى 

واملدن املنتفضة؛ حورِص بعضهم حتّى املوت وهرب 

بعضهم اآلخر خلسة عىل منت البواخر. قبل وصوله 

املدينة  الكاف، قُتل اآلغا فرحات عامل  إىل مدينة 

وأوالد ونيفة. ويف تالة، حارصت قبيلة ماجر عامل 

الباي "العريب بن عاّمر البكوش" الذي تحّصن برُبجه 

وقَض حتفه صحبة من كان معه من أهله وفرسانه. 

فتح  عىل  قابس  وايل  املنتفضة  الجامهري  وأجربت 

خزائنه وإرجاع أموال الجباية إىل أصحابها وَحملَته 

الوايل  ُعزِل  القريوان،  ويف  املدينة6.  مغادرة  عىل 

وعّوضه الثّوار بآخر. ويف قرى الساحل ومدنه، ُعزل 

الخرضاء  الرايات  ورُِفعت  الجباية  وأعوان  العاّمل 

للباي. وليس  العثامين  للسلطان  الوالء  عىل  داللة 

منها،  نُهب  ما  تسرتّد  مكان  كّل  يف  القبائل  كانت 

غذاهم:  بن  علي 
المنتصف في  َسقَط  الذي  القبائل  الم  آ حامل 

نوافذ على الماضي
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وقد قال الثّوار لكاهيّة القريوان، بعد نهب مخازنه 

وال  مالك  من  تُطعمنا  "مل  الديون:  رسوم  وتزيق 

منه"7.  الله  مّكننا  مالنا  هو  إّنا  أبيك،  مال  من 

إّن ابن غذاهم قد 
جمع بين حبر األولياء 

ودم المحاربين
حدوداً  يرسم  غذاهم  بن  عيل  القبائل  قائد  وكان 

للثورة،  جديدة  بأخالقيّة  ويدفع  والسلب  للنهب 

األمان  وتوفري  الناس  أرزاق  احرتام  مبدأ  قامئة عىل 

شبح  رصف  بذلك  محاوالً  التجارية،  للقوافل 

اللصوصيّة عن الحركة وتجميع أيادي املظلومني حول 

يستطع  ومل  وُجباته.  الباي  عاّمل  املشرتك،  عدّوهم 

القائم عىل العرش الحسيني فرض إجراءاته الجبائية 

وَراسل  عنها،  العدول  إىل  اضطّر  لذلك  الجديدة، 

العمل  ليعلمها بعودة  أفريل 1864  القبائل يف 21 

مببلغ املُجبى القديم، 36 رياالً. ويف تلك األثناء، كان 

مداخل  عن  يبحث  خزندار  مصطفى  األكرب  وزيره 

لشّق صفوف القبائل وتبديد شملها وإنهاك الحركة 

الذي أصبحت فيه  الوقت  بالوعود والتسويات، يف 

يف  السلطة  مركز  من  تقرتب  القبائل  تجّمعات 

العاصمة وتنتظر موعد االشتباك مع عساكر الباي.

بن غذاهم: الحالم بالعدل 
داخل عالم قديم

لقد ارتبطت ثورة 1864 يف الذاكرة الجمعية بصورة 

املزدهرة بحمولة وجدانية وإرث  عيل بن غذاهم، 

تشبه  والثورة  والخيبات.  باألحالم  ُمثَخن  ثقيل 

واألمل  العنفوان  يف  يتامثالن  ما،  حّد  إىل  قائدها 

عامل  إىل  والحنني  األفق  وضيق  واالرتباك  والتواضع 

يف  اإلصالح  ونخبة  الباي  "حداثة"  تفلح  مل  قديم 

الكيمياء  هذه  هي  الثورة  أليست  أوضاعه.  تغيري 

الحياة  عىل  والخوف  القلق  من  الخارجة  العجيبة 

واملصري؟ تغّذت الثورة من رموزها القبلية والدينية 

الذي  بالعامل  شبيهة  املعنى  بهذا  وهي  واألخالقية. 

نشأ فيه عيل بن غذاهم واكتسب من خالله وعيه 

يف  السباسب  منطقة  يف  واالجتامعي.  السيايس 

الوسط الغريب، ولد بن غذاهم عام 1814 يف فريق 

أوالد مساهل من قبيلة ماجر، وال يخلو إرثه العائيل 

من املفارقات. فهو حفيد عاّمر املساهيل الذي قاد 

ترّد 1812، وهو أيضاً سليل "عائلة مخزنية خدمت 

القرن 18. فعائالت  أواسط  الحسينية منذ  السلطة 

’ابن شيفة والفراجنية‘ من أوالد مساهل احتكرت 

منذ  مهني  أوالد  عرش  داخل  املشيخة  مؤّسسة 

أواسط القرن 18، وارتبطت باملخزن منذ هذه الفرتة 

اإلعفاء  أقلها  لعّل  هاّمة  امتيازات  عىل  وحصلت 

الجبايئ، مقابل دورها يف تحييز املجال وإخضاع أوالد 

مهني إىل مطالب الدولة وإطاعتها"8. وضمن محيط 

قبيل مجبول عىل املشافهة والرواية، أتقن عيل بن 

غذاهم شيئاً من القراءة والكتابة بفضل والده محّمد 

بن غذاهم الذي كان قاضياً عىل عروش ماجر. وقد 

السهييل  العريب  لدى  كاتباً  اشتغل عيل بن غذاهم 

عامل ماجر، ونشأ يف مناخ ديني-بدوي مرتبط إىل 

حّد كبري بالطرق الصوفية. إذ تشري بعض املصادر إىل 

م الطريقة التيجانية يف جهته، وضمن  أنّه كان ُمقدِّ

كان  والسالح.  الفرسان  يقّدس مكانة  قبيل  مجتمع 

بن غذاهم فارساً محرتماً بني ذويه، وقد كان املؤّرخ 

ابن  "إّن  قال  عندما  املاجري محّقاً  األزهر  التونيس 

غذاهم قد جمع بني حرب األولياء ودم املحاربني"9.

الدينية  املكانة  وَتَيُّز  القبلية  الوجاهة  هذه 

تحظى  غذاهم  بن  عيل  صورة  جعلت  و"العلمية" 

املايض  خصوم  بخاّصة  القبائل،  بقيّة  لدى  بقابليّة 

أضاف  وقد  وجالص.  الهاممة  قبيلتَْي  غرار  عىل 

عليها صاحبها قدرة عىل بناء رسديّة نضالية وّحدت 

فقد  والسلب.  اإلغارة  جراح  مزّقته  بدوياً  مجتمعاً 

كان يقول لهم: "السور الذي يقينا أنّنا مظلومون"10. 

ولن  وحشيًّة،  األكرث  الظلم  وجه  الجباية  كانت 

الُجباة  أيادي  وكّف  بتخفيضها  إاّل  العدل  يتحّقق 

عن الوصول إىل كّل يشء، وكانت أيضاً اإلطار األكرث 

قّوًة الذي انتظمت داخله هيمنة العرش الحسيني 

واملامليك عىل املجتمع املحيّل. وقد رآكم املجتمع 

املخزنية  الدولة  جهاز  مع  مأساوية  تجربة  القبيل 

ومل يهضم اإلجراءات التحديثية التي دّشنها العرش 

ليس  التاسع عرش،  القرن  ثالثينيات  منذ  الحسيني 

ألنها غريبة عن عاداته ورموزه القدمية وحسب، بل 

ألنّها مل تغرّي أوضاعه املعيشية. وقد دّب الشعور بأّن 

املجتمع البدوي دفع مثن التحديث من عرقه وأرضه 

شعارات  من  جزء  جاء  لذلك،  القليلة.  ومكاسبه 

الثورة متناقضاً مع إجراءات التحديث. وعالوة عىل 

املطالب الجبائية ذات األولويّة الكبرية، ضّمت الئحة 

املطالب إلغاء املجالس القضائية الجديدة وتعطيل 

بالعبيد. من  اإلتجار  العمل بدستور 1861 وإعادة 

الواضح أّن هذه املطالب تاَهت مع مصالح أعيان 

القبائل واملدن وبعض التّجار الذين بّددت اإلجراءات 

الجديدة جزءاً من امتيازاتهم الرمزية واالقتصادية، 

"انحراف  ولكّنها كانت مرآة مجتمع قبيل استبطن 

البُنى  أمست  فقد  عدالته.  وال  الجديد  التغيري"11 

"العربان"  وُحرِم  التقويض  معول  تحت  التقليدية 

ومن  العدالة  إىل  والنفاذ  واملساواة  املناصب  من 

التمثيليّة يف املجلس األكرب، مقابل ذهاب الخريات 

إىل املامليك12. باختصار، كانت اإلصالحات الجديدة 

غنيمة للمامليك وآالماً يف نظر القبائل. من هنا ُولد 

الثورة وقائدها  والتخوم. ولكّن  املركز  التناقض بني 

كانا ميشيان يف مسلك قابل لالنهيار يف اللحظة التي 

يفقد فيها القدرة عىل اتّباع ُهدى الهدم والتجديد. 

عامله  داخل  العدل  ينشد  غذاهم  بن  كان  لقد 

ينتظر  كان  منه.  أبعد  إىل  ينظر  يكن  ومل  العتيق 

الشفاعة والعدل من حاكم يزداد وجهه بشاعة 

ووحشيّة كلاّم تحّسس خزائنه.

عندما تفشل الثورة في 
نقيضة لشرعّية  التأسيس 

رغم حالة اإلجامع التي بثّتها الثورة حول "زعيم 

العربان"، عيل بن غذاهم، مل يصبح فعلياً يف نظر 

أنصاره بديالً محتمالً للجالس عىل العرش، ومازال 

هذا العالم الخرافي 
والقديم الذي حلم 

بن غذاهم بجعله 
أقّل شقاء وأكثر عداًل 

حّتى يصمد أمام إرادة 
الظلم واالجتثاث، 

هو نفسه ما سيقوده 
إلى حتفه

الصادق باي يحظى برشعيّة حكم البالد طاملا أنّه وعد 

بالرتاجع عن الجباية وإدخال تعديالت عىل جهازه 

داً أمام شكاوى القبائل.  اإلداري وفتح مجلسه مجدَّ

ال  الباي  أّن  تدرك  مل  التي  الرؤية  وعىل ضوء هذه 

يساوي فلساً دون املُجبى، سيتحّدد مصري الثورة التي 

االنتكاس،  نفق  القدمية  مسلاّمتها  بكامل  ستدخل 

الذي يفيض آخره إىل نهايات تراجيدية ُموِجعة لكّل 

وسيكون  استثناء،  بدون  الثورة،  هواء  تنّفس  َمن 

الباي عادالً هذه املرّة يف تعميم العقاب الجامعي.

العسكرية  املواجهة  وقادتها  الثورة  فرسان  يخرَتْ  مل 

املباِشة رغم الضعف الكبري الذي عاناه جهاز القمع 

السلطوي، بل فّضلوا االنتظار عىل مشارف العاصمة 

أعطى  ما  إليهم، وهو  الباي  وترقُّب خروج عساكر 

للمناورة  فرصة  خزندار  مصطفى  األكرب  الوزير 

القبائل  قبلْت  وفضفاضة.  هّشة  بتسويات  والدفع 

دة يف  بوساطة مختلّة مثّلتها الطرق الصوفية، مجسَّ

الشيخ مصطفى بن عزوز زعيم الطريقة الرحامنية، 

بني  واملستمّر  القديم  الضمني"13  "التحالف  رغم 

وضمن  الحسيني.  والعرش  الطرق  مشايخ  بعض 

الئحة املطالب الجامعية العريضة، دفع قائد الثورة 

تولية  الخاّصة:  املطالب  ببعض  غذاهم  بن  عيل 

بعض  وتولية  ماجر  عىل  عامالً  النبي  عبد  أخيه 

األكرث  واملطلب  مناطقهم،  يف  مشايخ  القبائل  قادة 

خصوصيًّة املُطالَبة بهنشري الروحية. وتشري املصادر 

تأسيس  أجل  من  به  طالَب  غذاهم  بن  أّن  إىل 

قّدم  املقابل،  يف  التيجانية14.  للطريقة  تابعة  زاوية 

الباي وعوداً عاّمة بالرتاجع عن اإلجراءات الجبائية 

املجحفة وتعيني عاّمل محلّيني وإعطاء األمان للثّوار، 

معلناً يف جويلية 1864 أّن النزاع انتهى بالصلح. ويف 

تلك األثناء، التحقت معظم القبائل مبوسم الحصاد 

يفقد  إىل هدنة مسرتابة جعلته  الثورة  قائد  وركَن 

أشياعه.  نظر  يف  الرمزي  رصيده  من  كبرياً  جزءاً 

طريق  عن  األكرب  الوزير  أذاع  ذلك،  مع  وبالتوازي 

أعوانه ومخربيه خرب اقتطاع هنشري الروحية لعيل بن 

غذاهم – رغم أّن ذلك مل يحصل – ودّب االنشقاق 

القدمية  "الصفوفية"  وعادت  القبائل.  جسد  يف 

املوروثة عن الرصاع البايش-الحسيني15، ونشطت آلة 

خزندار يف اتّجاه شاء ذمم أعيان القبائل واملشايخ 

القدمية، وإعداد خطط لإلطاحة  وإيقاظ الحزازات 

برؤوس الثورة بعد أن ينفّض أنصارهم من حولهم.

يف الوقت الذي ركنت فيه القبائل يف صيف 1864 

إىل الصلح واملفاوضات، بقيت الثورة أكرث تجّذراً يف 

الذي  الساحل  هذا  وسيدفع  وُمدنه.  الساحل  قرى 

نجحت السلطة يف عزله مثن التمرّد من جلود أبنائه. 

ويبدو أّن قيادة الثورة كانت تفتقد لحّس التنسيق 

ملآالت  تصّورها  وكان  واملدن،  القرى  بقيّة  مع 

القبيل-الطرقي،  باألفق  ما  حّد  إىل  مرتبطاً  الثورة 

مستحيالً"16  أمراً  انتصارها  "إمكانيّة  جعل  ما  وهو 

مّدة قصرية،  وبعد  لوسات.  فالنيس  تعبري  عىل حّد 

سيرتاجع الباي عن وعوده ويدفع بجيوشه إىل املدن 

الوهن والشقاق، وسيستفيق  التي نخرها  والقبائل 

لرؤسائه  االطمئنان  أوجاع  عىل  غذاهم  بن  عيل 

صفوف  تنظيم  إعادة  وسيحاول  الروحيني،  وقادته 

ساحات  إىل  العودة  عىل  القبائل  وتحريض  الثورة 

الجدار  تخرتق  مل  دعوته  أّن  يبدو  ولكن  االشتباك. 

نوافذ على الماضي   
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سيطفو  اسم علي بن 
غذاهم من جديد، 

عندما َكتب شباب 
تالة والقصرين بالخط 

الكبير على الباب 
الرئيسي لمقّر  رئاسة 

الحكومة في القصبة 
في شتاء 2011 "لقد 

انتصر  أحفاد علي بن 
غذاهم"

بأحجار  الحسيني  العرش  شيّده  الذي  السميك 

الوالء  العادات:  عجني  من  قُّدت  قدمية  اجتامعية 

للرؤساء  واالمتثال  والوسطيّة  والشفاعة  والزوايا 

الخرايف  العامل  هذا  القبائل...  ونعرات  الدم  وأخوة 

شقاء  أقّل  بجعله  غذاهم  بن  حلم  الذي  والقديم 

وأكرث عدالً حتّى يصمد أمام إرادة الظلم واالجتثاث، 

هو نفسه ما سيقوده إىل حتفه، مطلوباً دمه داخل 

حدود اململكة وخارجها، ثم أسرياً يف سجون البايات 

وعشريته. أهله  عن  بعيداً  املوت  محنة  يواجه 

ومة محنة ثورة مهز

إىل  كبري  بعناد  تهدف  الحسينية  السياسة  كانت 

والقرى  القبائل  وإسكات  للثورة  رماد  آخر  إطفاء 

بدون  القمع  آلة  زحفت  لذلك  األبد.  إىل  واملدن 

واألموال  واملوايش  والخيام  املحاصيل  عىل  رحمة 

فيه  يشء  كّل  وعىل  والشيوخ،  واألطفال  والنساء 

رمق قابل لالبتزاز أو التحصيل املايل. كان ال بّد من 

لذلك،  الثورة.  حرارة  عليه  هبّت  شرب  كل  تخريب 

ِسيَق أعيان ومشايخ وفرسان القبائل والقرى واملدن 

استثناء،  دون  العاصمة،  إىل  بالسالسل  مكبَّلِني 

مدفوعاً  يكن  مل  القرص  ألّن  أرزاقهم،  وصوِدرت 

تبّقى  ما  وراء  يلهث  كان  بل  فقط،  االنتقام  بإرادة 

قرصه  شفة  من  الباي  أمر  لقد  األموال17.  من 

قبل  منهم  البعض  ومات  السجناء،  مئات  بجلد 

يف  اآلخر  بعضهم  وأُلقَي  تعداده،  الجاّلد  يُكِمل  أن 

واملُوِحشة. الباردة  البايات  وأبراج  السجون  جحيم 

العرش  إىل  غذاهم  بن  عيل  الثورة  قائد  ُسلِّم 

الحسيني يف مارس 1866. مل يكن بن غذاهم يدرك 

يف  يحمل  التيجاين  العيد  محّمد  يدعى  رجالً  أّن 

سيسلّمه  الصالحني  األولياء  خصال  وصوته  مالمحه 

بعض  غذاهم  بن  مثن  كان  للباي.  مواربة  بدون 

من  والكثري  مريديه  عىل  الشيخ  َذرَفها  دمعات 

َجّهز  العرش.  عىل  املرتبّع  لدى  والحظوة  االمتنان 

لعيل  األخرية  اإلذالل  مشهديّة  والباي  حانبة  الباش 

املحارب  أُِهني  لقد  باردو:  بطحاء  يف  غذاهم  بن 

واألوباش  املخازنية  عليه  وبصق  بالسالسل  املقيَّد 

عجوز  واحتقرته  له"،  صناعة  ال  مّمن  و"غريهم 

الذي تريد أن تكون  "أنت  البايات وعرّيته ساخرة: 

غليان  من  يشء  فيه  ومازال  فأجابها  سيّدنا؟"18. 

املحاربني وكثري من خيبات الصالحني: "هاّل أتيتم يل 

وأنا عىل فريس، أما إذا أتيتكم بنفيس فال فخر لكم 

استعاد   ،1866 أفريل  أواخر  ويف  هذه"19.  والحالة 

بركبه  واتّجه  وصفاءه،  مزاجه  باي  الصادق  محّمد 

بهوائها  ليستمتع  الوادي،  حلق  مدينة  نحو  امللويك 

بالسالسل،  مقيَّداً  الثورة  قائد  معه  حامالً  وبحرها، 

ليلقي به يف سجن حلق الوادي )الكراكة( القريب 

من  النجاة  غذاهم  لنب  يكتب  ومل  أنظاره،  من 

.1867 أكتوبر  يف  الحياة  ففارق  السجن،  عذابات 

الثورة  لفشل  رمزياً  إعالناً  غذاهم  بن  رحيل  شّكل 

وانتصار العرش الحسيني. وستُواجه القبائل والقرى 

والترشيد، وسرتّمم  والسلب  القمع  املنتفضة محنة 

الشعب،  جيوب  من  العسكرية  أبراجها  السلطة 

من  اململكة  أرجاء  يف  العسكرة  مظاهر  وستنترش 

تلك  ويف  العود20.  عن  وثنيهم  الناس  إرهاب  أجل 

أجل  من  وسيوفه  التاريخ  أقالم  ستشتغل  األثناء، 

حكايات  وستُكتب  للثورة،  أحادية  رواية  فرض 
منهم،21  املحرتزين  أو  أعدائهم  لسان  عىل  الثّوار 

عديدة.  ألسباب  الكالم  يف  حّقهم  من  ُحرموا  فقد 

ولكّن الذاكرة الجامعية ستحافظ عىل يقظة فريدة، 

يقظة املظلومني واملقموعني إزاء الحيف والتسلّط، 

األجيال  عرب  قائدها  وسرية  الثورة  وستتنقل رسديّة 

بالضبط. ويف  اإلملام مبا حصل  مشافَهة22 رغم عدم 

ثورة 2011، سيطفو اسم عيل بن غذاهم من جديد، 

عندما كَتب شباب تالة والقرصين بالخط الكبري عىل 

الباب الرئييس ملقّر رئاسة الحكومة يف القصبة "لقد 

الذاكرة  زالت  ما  غذاهم"،  بن  عيل  أحفاد  انترص 

صغرية  بانتصارات  وتعد  النسيان  تعاند  املهزومة 

مسارحه. عىل  بالصعود  التاريخ  لها  سمح  كلاّم 

الباي لقب الوايل العثامين يف تونس من 1705 وحتّى 1956 مع تأسيس الحكم . 1

الجمهوري.

رضيبة شخصية ُسنَّت يف 1857 وتّم فرضها عىل الذكور البالغني باستثناء أعوان . 2

ز والجنود ورجال الدين، قيمتها 36 رياالً، وحسب ميزانية  الدولة والطاّلب والُعجَّ

1861 تُساهم هذه الرضيبة يف 40 باملائة من دخل اململكة، وقد أعِفيَْت منها يف 

البداية مدن سوسة وتونس والقريوان وصفاقس واملنستري، ولكن تّم تعميمها يف 

أواخر 1863.

"إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان"، أحمد ابن أيب الضيّاف، الدار . 3

العربية للكتاب، تونس، 2016، الجزء 5 ص: 113.

  صفة كانت تُطلق عىل أعوان الجهاز اإلداري املليك.. 4

"ثورة بن غذاهم"، بياتريس سالمة، تونس: الدار التونسية للنرش، 1967، ص: 38.. 5

املرجع نفسه، ص: 66.. 6

"إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان"، جزء 5، ص: 123.. 7

"قبائل ماجر والفراشيش خالل القرنني الثامن عرش والتاسع عرش: يف جدلية العالقة . 8

بني املركزي واملحيل"، األزهر املاجري، تونس: منشورات كلية اآلداب والفنون 

واإلنسانيات منوبة، 2005. ط2، ص: 419.

املرجع نفسه ص: 420.. 9

"إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان"، جزء 5، ص: 121. املقصود . 10

هنا هو أن الظلم املسلط عىل القبائل كان عامل وحدة ودفاع يف وجه حكم الباي 

واملركز. 

"ربيع العربان: أضواء عن أسباب ثورة عيل بن غذاهم سنة 1864، وثائق من . 11

األرشيف الوطني التونيس"، حّققها وقّدم لها توفيق البرشوش، تونس: بيت 

الحكمة، 1991، ص: 21.

 املرجع نفسه. )يف هذا الصدد انظر املقّدمة املهّمة لتوفيق البرشوش لوثائق ثورة . 12

.)1864

"اإلسالم الطرقي: دراسة يف موقعه من املجتمع ومن القضيّة الوطنية"، لطيفة . 13

األخرض، تونس: دار رساس للنرش، 1993، ص: 32.

"ثورة بن غذاهم"، ب. سالمة، ص: 251. )مرجع مذكور سابقاً(.. 14

هو رصاع حول السلطة استمّر من 1728 إىل 1756، بني حسني بن عيل وأبنائه من . 15

جهة وابن أخيه عيل باشا من جهة أخرى، وقد انتهت الحرب بانتصار العائلة 

نْي، حسيني وبايش، وهو ما أثّر  الحسينية. انقسمت القبائل خالل الحرب إىل شقَّ

عىل عالقاتها الرصاعية يف الفرتة الالحقة.

"الفاّلحون التونسيون: االقتصاد الريفي يف القرنني 18 و19"، فالنيس لوسات )ترجمة . 16

مصطفى التلييل(، تونس: دار سيناترا واملركز الوطني للرتجمة، 2015، ص: 527.

للوقوف عىل مظاهر قمع الثورة، انظر بياتريس سالمة، ثورة بن غذاهم، الباب . 17

الثالث. )مرجع مذكور سابقاً(.

"إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد األمان"، جزء 5، ص: 70.. 18

املصدر نفسه، الصفحة نفسها.. 19

"االستعامر الرأساميل والتشكيالت االجتامعية ما قبل الرأساملية"، الهادي التيمومي، . 20

ط1، تونس: دار محّمد عيل الحامي للنرش والتوزيع، 1999، ص: 228.

ربيع العربان"، توفيق البرشوش، ص: 13. )مرجع مذكور سابقاً(.. 21

انظر الفيلم الوثائقي "أصوات من القرصين"، إنتاج منظّمة إنرتناشيونال آلرت . 22

)إخراج ألفة مللوم وميشال تابت(، الذي نقل شهادات وأشعار تتغّنى بعيل بن 

غذاهم وثورة 1864.
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رغم أّن الثورة أتاحت لنا أن نفّكر ونبحث ونكتب بحّرّية ال تزال دراسة تاريخنا المعاصر أمراً صعباً، ال ُنقِبل عليه 

بدون ترّدد. إذ لم يترك الجدل السياسي الطاغي طيلة السنوات الفارطة، بين من يخّون الدولة الوطنية ونخبتها 

وال يعترف لها بأّي مكسب، ومن يقّدس زعماءها ويتجّند في دفاع أعمى عن منجزاتها، مكاناً للنقاش الرصين 

والموضوعي. فقد حّل أتباع النظرة المانوية، من الجهتين، محّل رقابة الدولة وجهازها القمعي، وإن بأدوات 

مختلفة. لكّن قراءة الحاضر تبقى دائماً منقوصة بدون إضاءة التاريخ، فما بالك بمواضيع لم يغّير الحاضر فيها 

شيئاً كثيراً. فالمنظومة الجبائية الحالية ليست سوى استمرار للمنظومة الجبائية لدولة بعد االستقالل، في بنيتها 

العاّمة وفلسفتها وتوازناتها، وكذلك في عللها. وقد عجزت النخب الحاكمة منذ الثورة على إحداث أّي إصالح 

جذري، لتظّل الجباية رهينة مقاربة محاسبّية قصيرة النظر، ال ترى في الضريبة سوى أداة لتمويل الخزينة العاّمة، 

بأسهل الطرق، ولو كانت أقّلها عدالً وإنصافاً.

المقاربة ذاتها طغت في دولة ما بعد االستقالل، رغم تعّدد "اإلصالحات"، سواء بدفع داخلي أو بضغط خارجي. 

نظرياً، ليست الضريبة أهّم أداة لتمويل الميزانية العاّمة فقط، إّنما تتمّيز أيضاً بدور اقتصادي يتيح للدولة توجيه 

استثمارات الخواّص والتأثير على خياراتهم، ودور اجتماعي ال يقّل أهّمّية، يتمّثل في إعادة توزيع الثروة والحّد 

من الفوارق االجتماعية. لكّن المنظومة الجبائية في تونس أهملت، بدرجة كبيرة، هذا الدور االجتماعي في حين 

أساءْت تأدية الدور االقتصادي عبر امتيازات ضريبية ال يضاهي َكَرَمها سوى ُضعف نجاعتها. في المقابل، لم تترّدد 

األنظمة الحاكمة في استعمال الجباية أداًة إلحكام سيطرتها على المجتمع، سواء عبر القمع أو العالقات الزبونية.

ية  لجبا ا
دولة  في 

االستقالل:  
للتمويل  أداة 

 ، ة لسيطر ا و
العدالة لتحقيق  ال 

مهدي العش
 _

لم تكن الجباية في سّلم 
أولوّيات دولة االستقالل

فرتة  االستقالل  بعد  األوىل  السنوات  كانت  لنئ 

الشخصية  األحوال  مجلّة  أبرزها  كربى،  إصالحات 

اإلرادوية  فإّن  التعليم،  وإصالح  القضاء  وتوحيد 

الجديدة  للنخبة  اإلصالحية  والروح  السياسية 

الحاكمة مل تشمال قط املجال الجبايئ. إذ حافظت 

التي  الجبائية  املنظومة  عىل  االستقالل  دولة 

وضعتها سلطات االستعامر الفرنيس يف فرتة ما بني 

املردوديّة  املنظومة ضعيفة  هذه  وكانت  الحربني. 

نوعية  اشتاملها عىل رضائب  وغري متوازنة1. فرغم 

بالتوازي مع رضيبة  أصنافه(  الدخل )حسب  عىل 

ثانية إجاملية ورضائب عىل رأس املال، تحديداً عند 

انتقال امللكيّة، كانت الرضائب غري املباِشة خصوصاً 

الرضائب عىل االستهالك – وهي أقّل أنواع الرضائب 

إنصافاً – توفّر، قبل االستقالل، أربعة أخامس املوارد 

الجبائية.

تسبّب  التي  الكبرية،  االقتصادية  الصعوبات  ورغم 

فيها باألخّص رحيل رؤوس األموال األجنبية، مل تشهد 

رضائب  إحداث  االستقالل  بعد  األوىل  السنوات 

بسيط  ترفيع  عىل  اإلجراءات  فاقترصت  جديدة، 

مع  املحافظ  التعامل  يُفرسَّ  قد  النسب.  بعض  يف 

املسألة الجبائية بوجود أولويّات أخرى، مثل تَْونََسة 

االستعامر،  من  الخروج  مسار  واستكامل  اإلدارة 

لكّنه يعكس قبل كّل يشء غياب الرؤية االقتصادية 

من  بخاّصة  تشّكلت  التي  الحاكمة،  النخبة  لدى 

العجز  ولعّل  العربية2.  واآلداب  الحقوق  خّريجي 

أمام املسألة االقتصادية هو الذي دفع بورقيبة إىل 

العاّم  االتّحاد  بأحمد بن صالح وبرنامج  االستنجاد 

بداية  مع  التعاضد  فرتة  لتتزامن  للشغل،  التونيس 

أهداف  وفق  تشتغل  كأداة  الجباية  يف  التفكري 

سياسية.

فترة بن صالح: طموح 
وع لم يجد ترجمة  المشر

حقيقية جبائية 

كانت باكورة إنجازات بن صالح، منذ تولّيه الشأن 

االقتصادي يف البالد، إصدار مخطّط عرشي )اآلفاق 

هذه  تضّمنت   .)1962-1971 للتنمية،  العرشية 

وهي  جّداً،  طموحة  أهدافاً  املرجعية  الوثيقة 

الفرنيس  لالقتصاد  تبعيّته  ووقف  االقتصاد  تونسة 

يتحّقق  ما  التونيس،  اإلنسان  مستوى  من  والرفع 

البنى  وإصالح  السنوي،  الفردي  الدخل  زيادة  عرب 

االقتصادية واالجتامعية واإلدارية، والتنمية الذاتية 

التي تقي من الحاجة إىل االقرتاض الخارجي. وقد 

من  الجبايئ،  الضغط  ترفيع  ذاته  املخطّط  اقتض 

نتيجة  العرشيّة.  تلك  آخر  يف   %  27 إىل   %  17

لذلك، جاء اإلصالح الجبايئ األّول بعد االستقالل يف 

املؤرَّخة يف 31 ديسمرب  القوانني  شكل سلسلة من 

1962، معلناً ثالثة أهداف تعكس املهاّم التقليدية 

للرضيبة، وهي ترفيع املوارد وتسهيل االستخالص، 

وتحقيق العدالة الجبائية، وتوجيه األداة الرضيبية 

قلاّم  لكْن،  االقتصادي.  املخطّط  توّجهات  لخدمة 

يسَع  فلم  الرسمي،  الخطاب  مع  الواقع  تطابق 

اإلصالح الجبايئ يف الحقيقة إاّل إىل تحقيق الهدفني 

االجتامعي.  الدور  عن  وتغاىض  واالقتصادي  املايل 

العيّادي،  وكأّن السلطة، كام كتب األستاذ الحبيب 

ستتحّقق  االجتامعية  العدالة  أّن  مقتنعة  كانت 

بصفة طبيعية عرب النموذج التنموي التعاضدي3.

مل تغرّي إصالحات 31 ديسمرب 1962 بنية املنظومة 

نسب  شملت  بتنقيحات  اكتفت  إّنا  الجبائية4 

ورغم  تحديداً.  استخالصها  وطريقة  الرضائب 

مراجعة "الرضيبة الشخصية الدولية"، لتشمل أكرث 

من 30 شيحة دخل بنسب تصل إىل حدود 80 %، 

واعتامد التصاعديّة يف األداء عىل املرتّبات واألجور، 

أّن الهدف مل يكن إعادة توزيع الرثوة  كان واضحاً 

فقد  املوارد.  من  قدر  أكرب  تحصيل  كان  ما  بقدر 

بعنوان  الطروحات  تقليص  اإلصالحات  تضّمنت 

العبء  زيادة  تحديداً  يعني  ماّم  العائلية،  األعباء 

عىل كاهل ضعاف الدخل بالرضائب. وظّل األجراء 

الدخل  عىل  الرضائب  من  األكرب  الجزء  يتحّملون 

بينام ساهم ارتفاع النسب، يف ظّل ضعف الرقابة، 

يف تشجيع بقيّة املطالَبني باألداء عىل التهرّب، عىل 

عكس األجراء الذين ال قدرة لهم عىل التهرّب ألنّهم 

خاضعون لنظام الخصم من املورد.

ترفيعاً  املايض  القرن  ستينيات  شهدت  كذلك، 

بدون  املباشة  غري  الرضائب  نسب  يف  مستمرّاً 

استمرار  النتيجة  كانت  املالية.  مردوديّتها  تحسني 

ارتكاز األعباء العمومية عىل الرضائب غري املباِشة 

الجبائية  املوارد  من   %  69 تشّكل  ظلّت  التي 

أّدت  املحّصلة،  يف   .)1961 سنة   %  71 )مقابل 

الجبايئ،  التهرّب  ثقافة  ترسيخ  إىل  السياسات  هذه 

وبقاء من ساّمهم بن صالح سنة 1956 "املتحايلني 

األبديني عىل الرضائب"5 عىل حالهم، وزيادة تركيز 

العبء الجبايئ عىل األجراء.

الخارجي،  االستثمار  تشجيع 
وهُم السبعينيات الذي لم 

َنِفْق منه بعُد

مع  االستثامر  لتشجيع  الجباية  استعامل  يبدأ  مل 

أمام  االستقالل،  دولة  سعْت  فقد  نويرة.  الهادي 

األموال  رؤوس  وخروج  تونيس  خاّص  قطاع  غياب 

األجنبية وهجرة نسبة كبرية من التونسيني اليهود، 

إىل الدفع يف اتّجاه تكوين قطاع خاّص يساهم يف 

التنمية. وكانت االمتيازات الجبائية أهّم أداة لذلك، 

حتّى يف فرتة أحمد بن صالح، رغم األولويّة املعطاة 

لالستثامر يف القطاع العاّم والتجربة التعاضدية.

مع انتهاء هذه التجربة، وتويّل الهادي نويرة للوزارة 

األوىل يف نوفمرب 1970، مل تكتِف السياسة الجديدة 

ارتكزت  وإّنا  الخاّص،  للقطاع  األولويّة  بإعطاء 

ه  املوجَّ واالستثامر  األجنبي  االستثامر  تشجيع  عىل 

باالعتامد عىل  أخرى  مرّة  ذلك  وكان  التصدير،  إىل 

القانون عدد 38 لسنة 1972،  الجباية. فقد وضع 

املعروف إىل اآلن باسم "القانون 72" نظاماً خاّصاً 

رة كلّياً، تتمتّع مبوجبه بإعفاءات  باملؤّسسات املصدَّ

عىل  الرضيبة  دفع  عدم  أبرزها  كبرية،  رضيبية 

الرشكات،  عىل  الرضيبة  يقابل  ما  أي  "الباتيندة"، 

طيلة السنوات العرش األوىل من النشاط، باإلضافة 

تشمل  مهّمة  أخرى  وإعفاءات  تخفيضات  إىل 

خّص  كام  سنة.   20 طيلة  وذلك  األداءات  معظم 

هذا القانون املؤّسسات غري املقيمة، أي التي يكون 

66 % من رأس مالها مملوكاً ألشخاص غري مقيمني، 

بحّريّة إخراج أرباحها بالعملة الصعبة من تونس.

التدّخالت الترشيعية وتعّدد النصوص  ورغم تواتر 

من  كان  التي  االستثامر،  عىل  التشجيع  مجال  يف 

أبرزها مجلّة التشجيع عىل االستثامر الصادرة سنة 

االمتيازات  بل  ال  ذاتها،  الفلسفة  استمرّت   ،1993

يف  تديدها  عرب  األلفينيات،  حتّى  ذاتها،  الجبائية 

كّل مرّة. استمرارها ال يعني نجاحها ونجاعتها بل، 

أهدافها،  العكس من ذلك، فشلها يف تحقيق  عىل 

وهي الوصول إىل بناء نسيج صناعي تونيس ميتلك 

مقّومات املنافسة، مبا فيها التكنولوجية.

النخب  ذهن  يف  ارتبطت  السياسة  هذه  لكّن 

إىل  تحّققت  التي  القياسية  النمّو  بنسب  الحاكمة 

حدود سنة 1975، والتي ساهم فيها ارتفاع أسعار 

الطاقة ووفرة اإلنتاج الفاّلحي بسبب عودة األمطار 

حتّى  صالح.  بن  سنوات  رافق  الذي  الجفاف  بعد 

صّوت  قد  "املطر  أّن  حينها  اعترب  نفسه  نويرة  أّن 

يف  إيجايب  أثر  األجنبي  لالستثامر  كان  ولو  له". 

املدى القصري عىل ميزان املدفوعات، فإّن ارتداداته 

السلبية ال تتأّخر كثرياً يف الظهور، حتّى من وجهة 

تقرتن  عندما  بخاّصة  البحتة،  االقتصادية  النظر 

األرباح  إخراج  بحّريّة  السخية  الجبائية  اإلعفاءات 

نوافذ على الماضي   
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قة6. املحقَّ

يف  املحقَّق  النمّو  ارتباط  مدى  عن  النظر  وبغّض 

الجديدة،  االقتصادية  بالخيارات  السبعينيات  أوائل 

فاملؤكَّد أّن االستفادة منه مل تكن عادلة وال شاملة، 

الرثوة  خلق  تشجيع  عىل  السياسات  ركّزت  حيث 

وتناَسْت استحقاق إعادة توزيعها. حتّى اإلجراءات 

االجتامعية التي تّم اتّخاذها، من قَِبيل إعفاء أصحاب 

وإنشاء  الدخل،  عىل  الرضيبة  من  األدىن  األجر 

صندوق التعويض عن املواد األساسية، وبغّض النظر 

كأحد  الخصوص  وجه  عىل  تُفَهم  محدوديّتها،  عن 

الدولة  أرادتها  التي  املتدنّية  األجور  سياسة  شوط 

دول  من  منافسيها  مع  باملقارنة  تفاضلية"  "ميزة 

تزال  ال  والتي  األجنبي،  االستثامر  لجذب  الجنوب، 

قطاعات واسعة وجهات عديدة إىل اآلن تدفع مثنها.

فرغم تحّسن املوارد الجبائية للدولة بشكل كبري يف 

السلطة  تستغّل  السبعينيات، مل  األّول من  النصف 

والتدريج  بالرتّوي  الجبائية  املنظومة  إلصالح  ذلك 

الالزَمنْي أو لتوجيهها يف اتّجاه أكرث عدالً وإنصافاً.

 1977 قانون المالّية لسنة 
 

ُ
وجباية المهن الحّرة: الرضوخ

س المؤسِّ

شهد  السبعينيات،  لبداية  القيايس  النمّو  بعد 

االقتصاد التونيس أزمة منذ أواخر سنة 1975، بسبب 

الثالثينيات  نهاية  أعلن  الذي  العاملي  االنكامش 

وزيت  الفسفاط  أسعار  بانخفاض  واقرتن  املجيدة 

الزيتون، عامد امليزان التجاري للبالد، واعتامد الدول 

األوروبية سياسات حامئية حّدت من إمكانيّة تصدير 

التجاري  امليزان  أزمة  انعكست  التونسية.  السلع 

عىل املاليّة العمومية، ماّم دفع الحكومة إىل التفكري 

ليس  الجبائية،  املوارد  لتعبئة  جديدة  إجراءات  يف 

فقط عرب الزيادة يف الرضائب بل عرب تحسني املراقبة 

لسنة 1977  املاليّة  قانون  فجاء  أيضاً.  واالستخالص 

حافالً باإلصالحات الجبائية التي هدفت إىل إحكام 

فرض الواجب الجبايئ عىل َمن كان معفيّاً أو متهّربا 

منه. من بني هذه اإلجراءات إرساء رضيبة جديدة 

املمتلكات  يف  التفويت  عند  الزائدة  املرابيح  عىل 

باالمتيازات  االنتفاع  لرتشيد  وإجراءات  العقارية، 

الجبائية، وأخرى لتحسني الرقابة عىل بعض الفئات 

املتهّربة من الرضيبة عىل الدخل، كأصحاب األرباح 

الصناعية والتجارية وتحديداً املهن الحرّة.

كانت هذه األخرية خاضعة لألداء عىل أرباح املهن 

الخيار بني نظام حقيقي  الذي يفتح  التجارية،  غري 

املداخيل  فيها  تظهر  مبحاسبة  االحتفاظ  يلزم 

أعباء  فيه  ر"  "تُقدَّ تقديري  ونظام  واملصاريف، 

للرضيبة  الخاضعة  واملرابيح   ،% بـ20  االستغالل 

الذي  املعامالت(  )رقم  الخام  الدخل  من   % بـ80 

يرّصح به املُطالَب باألداء، بدون الحاجة إىل إثباته! 

الحرّة  الساحقة من أصحاب املهن  الغالبيّة  وكانت 

منضوية تحت النظام التقديري، ليس ملا يتيحه من 

الدولة  تشجيع  بسبب  إّنا  وحسب،  للتهرّب  فرص 

نفسها لهم عىل ذلك. فقد كانت النسب الرضيبية، 

حسب قانون املاليّة لسنة 1968، 30 % يف النظام 

التقديري.  النظام  يف  فقط   % و11.5  الحقيقي، 

حتّى أنّه كان بإمكان املنضوين يف النظام التقديري 

النظام  امتيازات  من  الوقت  نفس  يف  االستفادة 

رقم  من   %  20 تتجاوز  أعباء  طرح  عرب  الحقيقي 

ح به، مبجرّد إظهار فواتري املصاريف. املعامالت املرصَّ

يف  وأزمة  عديدة،  سنوات  إىل  السلطة  احتاجت 

لتكتشف فداحة خطئها وتحاول  العمومية،  املاليّة 

املهن  جباية  عىل  فعلية  رقابة  آليّات  عرب  إصالحه 

األطبّاء  يخّص  ما  يف  اآلليات،  هذه  أهّم  الحرّة. 

وصفات  استعامل  فرض  والبياطرة،  األسنان  وأطبّاء 

طبّية مرقّمة ومصاَدق عليها من إدارة الجباية. أّما 

بالنسبة إىل للمحامني، فقد كان الحّل يف أن يحتفظ 

القضايا  تُبنيِّ عدد  لكّل محاٍم  املحاكم مبذكّرة  كتبة 

قانون  قلّص  ذلك،  إىل  باإلضافة  فيها.  ناب  التي 

القابلة  املصاريف  مجال  من   1977 لسنة  املاليّة 

"الباتيندة"  لرضيبتَْي  الخاضعة  املرابيح  من  للطرح 

)األرباح الصناعية والتجارية( واملهن غري التجارية، 

وفرض تسوية الوضعيّة الجبائية لتسلّم رخص البناء 

يف  االشرتاكات  وحتّى  السيّارات  تسجيل  وشهادات 

الهاتف، وغريها من الرخص والخدمات.

من طرف  عنيفاً  فعل  رّد  اإلجراءات  هذه  واجهت 

الفئات املعنيّة. فقّرر األطباء، ببساطة، عدم االلتزام 

املحامون  أّما  املُرقَّمة.  الطبّية  الوصفات  بنظام 

توقّف  كذلك،  القانون.  مبراجعة  بشّدة،  فطالبوا، 

أصحاب املال عن إيداعه يف البنوك، وتراجع املُماّلك 

دفع  خشية  األرايض،  بيع  عمليّات  عن  العقاريون 

فّضلت  املقاومة،  هذه  أمام  الجديدة7.  الرضيبة 

الحكومة الرتاجع خطوات إىل الوراء فقّررت تعليق 

عدد من اإلجراءات، وتخفيف بعضها اآلخر. بذلك، 

انتهت املحاولة الجّدية األوىل لدولة االستقالل فرَض 

بدخل  تتمتّع  التي  الفئات  عىل  الجبايئ  الواجب 

مرتفع، برضوخ محتشم أثبت ضعف الدولة، حتّى 

تكّررت  للنخب.  املاّدية  املصالح  أمام  تََسلُّطها،  يف 

الحرّة،  املامرسة  أطبّاء  مع  الثامنينيات  يف  املحاولة 

أصحاب  مبعارضة  أخرى  مرّة  اصطدمت  لكّنها 

املصلحة ومل تّر، لتبقى مساهمة املهن الحرّة أقّل 

بكثري من قدراتها اإلسهامية. وحصل تراجع مامثل 

سنة  السلطة  نّقحت  حيث  البنيك،  الرّس  شأن  يف 

واإلجراءات  الحقوق  مجلّة  من   17 الفصل   2002

حّق  تضييق  اتّجاه  يف  النفاذ،  حيّز  دخوله  قبل 

االطاّلع الذي تتمتّع به اإلدارة الجبائية يف ما يخّص 

املؤّسسات البنكية، وذلك خوفاً من سحب أصحاب 

املاليّة  قانون  ليس  عليه،  منها.  أموالهم  الرثوات 

سة  لسنة 1977 مجرّد فرصة ضائعة بل لحظة مؤسِّ

خت اقتناع فئات واسعة من النخب باستحقاق  رسَّ

اإلفالت من الواجب الجبايئ.

نصوص  الثمانينيات:  نهاية 
وح "اإلصالح  جبائية جديدة بر

الهيكلي"

أّدى ارتفاع الحاجة إىل تويل عجز امليزانية وامليزان 

التدايُن  ارتفاع  إىل  السبعينيات  أواخر  التجاري 

أواسط  أَْوَجها  األزمة  بلغت  كبري.  بشكل  الخارجي 

بسبب  متعّفن  سيايس  سياق  وسط  الثامنينيات، 

وعوامل  واشتعال حرب خالفته،  بورقيبة  شيخوخة 

دولية أّدت إىل اندالع أزمة التداين الخارجي حينها 

ومنها  الدول،  هذه  لجأْت  الجنوب8.  دول  جّل  يف 

تونس، إىل صندوق النقد الدويل الذي فرض عليها، 

مقابل قروضه، الوصفة الجاهزة نفسها القامئة عىل 

االقتصاد.  وتحرير  الدولة  دور  وتراُجع  الخصخصة 

لذلك، كانت سنة 1986 محورية يف التاريخ السيايس 

واالقتصادي التونيس9، حيث حّدد "برنامج اإلصالح 

املجال  شملت  التي  الجديدة  التوّجهات  الهيكيل" 

الجبايئ.

بالتايل، شع نظام بن عيل يف سنواته األوىل يف إدخال 

التبسيط  عناوين  تحت  كبرية،  جبائية  "إصالحات" 

هذه  بدأت  النسب.  يف  والتخفيض  والتحديث 

عىل  األداء  إنشاء  عرب   1988 صيف  يف  اإلصالحات 

الرضائب  كبرية من  ليعّوض حزمة  املضافة،  القيمة 

بة ونَِسِبها الكثرية التي  غري املباِشة بأنظمتها املُتشعِّ

بلغ عددها 45 10. وبعد سنة ونصف، صدرت مجلّة 

والرضيبة  الطبيعيني  األشخاص  دخل  عىل  الرضيبة 

عىل الرشكات، بالفلسفة نفسها. فقد تّم التخيّل عن 

مقابل  الدخل،  عىل  واملتوازية  املتنّوعة  الرضائب 

نوع  بأنظمة متعّددة حسب  إنشاء رضيبة واحدة 

الدخل. فساهم اإلبقاء عىل هذه األنظمة الخاّصة يف 

مفاقمة العبء الجبايئ عىل األجراء، الذين أصبحوا 

الرضيبة عىل  موارد  أرباع  ثالثة  أكرث من  يتحّملون 

كانت  بعدما  واأللفينيات،  التسعينيات  يف  الدخل 

حّصتهم ال تتجاوز الثلثني.

بصفة  الرتاجع  فتّم  النسب،  كذلك  التغيري  وشمل 

باسم  الدخل  عىل  الرضيبة  تصاعديّة  عن  الفتة 

 6 إىل  للدخل  شيحة   16 من  وانتقلنا  التبسيط. 

شائح فقط، أعالها "50 ألف دينار فام فوق"، ومن 

إىل   %  68 حدود  إىل  تصل  كانت  تصاعدية  نَِسب 

نسبة قصوى ال تتجاوز 35 %.

كذلك، أفردت  املجلّة ذاتها الرشكات برضيبة خاّصة 

)الفالحة   %  10 بني  ترتاوح  بنسب  أرباحها،  عىل 

بذلك،  للبقيّة.   % و35  التقليدية(  والصناعات 

قامئاً  كان  الذي  التمييز  الجديدة  الرضيبة   ألغت 

بني النشاط الصناعي والنشاط التجاري، حيث كان 

مقابل  %  38( أقّل  رضيبية  بنسبة  يحظى  األّول 

 45 %(،  ماّم زاد منذ التسعينيات يف تشجيع الفاعلني 

نوافذ على الماضي
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االقتصاديني عىل االستثامر يف التجارة والتوريد بدل 

الصناعة وخلق القيمة املضافة. كذلك، صدرت سنة 

1993 مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبايئ التي، 

وإن وّسعت يف مجال تطبيق املعاليم، مل تتميّز هي 

األخرى بنفس تصاعدي، حتّى يف املواريث، ماّم يدّل 

والعدالة  الرثوة  توزيع  إعادة  هاجس  ضعف  عىل 

االجتامعية لدى الحاكمني.

وبي  الشراكة مع االّتحاد األور
والمواصلة في خيارات جبائية 

غير عادلة

الهيكيل  اإلصالح  لربنامج  الجبائية  الرتجامت  أّول 

 1987 منذ  تونس  باشت  حيث  جمركيّة،  كانت 

تخفيض معاليمها الديوانية. يف السنة ذاتها، بدأت 

مفاوضات االنضامم إىل "الغات" )GATT(، االتّفاقية 

للتعريفة الجمركية والتجارة، لتصبح تونس  العاّمة 

ساً يف منظّمة  عضواً فيها منذ 1990، ثم عضواً مؤسِّ

برنامج  أّدى  وبعدما   .)1995( العاملية  التجارة 

اإلصالح الهيكيل، حسب الوثائق الرسمية التونسية، 

إىل تحرير 90 % من التجارة الخارجية، جاء اتّفاق 

الرشاكة مع االتّحاد األورويب سنة 1995 تتويجاً لهذا 

املسار، الذي مل تكن املنظومة الجبائية مبعزل عنه11. 

إذ إّن إرساء منطقة تبادل حّر مع االتّحاد األورويب، 

الديوانية  للمعاليم  تدريجي  تقليص  من  يعنيه  مبا 

السلع املورَّدة من أوروبا، حتّى إعفائها تاماً،  عىل 

سبّب نقصاً كبرياً يف املوارد الديوانية، وجب تعويضه 

املوارد  نصيب  انخفض  فقد  أخرى.  جبائية  مبوارد 

الديوانية من املوارد الجبائية، من 23 % قُبَيل اتّفاق 

الرشاكة إىل 14 % سنة 1998، وصوالً إىل 5 % سنة 

قابله  الديوانية  املوارد  يف  الحاّد  الرتاجع   .12  2008

بخاّصة  املباِشة،  غري  األخرى  الرضائب  يف  ارتفاع 

األداء عىل القيمة املضافة. فقد تضّمن قانون املاليّة 

تطبيق  تونس  مبوجبه  عّجلت  الذي   1996 لسنة 

النفاذ،  قبل سنتني من دخوله حيز  الرشاكة  اتّفاق 

بالتوازي مع تخفيض املعاليم الديوانية عىل السلع 

عىل  األداء  تطبيق  ملجال  الفتاً  توسيعاً  األوروبية، 

األداء  حّصة  ارتفاع  النتيجة  كانت  املضافة.  القيمة 

املباِشة بني  القيمة املضافة من الرضائب غري  عىل 

1995 و2008 من الثلث إىل النصف.

الرضائب  أقّل  املضافة  القيمة  عىل  األداء  ويبقى 

عدالً رغم احتوائه عىل ثالث نسب مختلفة حسب 

غري  برضيبة  فقط  األمر  يتعلّق  ال  إذ  املنتوجات. 

ألنّها  "بالعمياء"  تُوَصف  املستهلك،  يدفعها  مباِشة 

اإلسهامية،  االعتبار وضعيّته وقدراته  بعني  تأخذ  ال 

بل هي رضيبة تتسلّط أكرث عىل الطبقات السفىل، 

مبا أّن كّل دخلها يذهب يف االستهالك، عىل عكس 

التي ال تستهلك سوى بنسبة قليلة  الفئات األغنى 

االقتصادي  التقييم  عن  النظر  وبغّض  دخلها.  من 

التّفاق الرشاكة مع االتّحاد األورويب – الذي مل يُنَجز 

بعد – من املؤكّد أّن أثره عىل املاليّة العمومية وعىل 

أنّه  سلّمنا  لو  فحتّى  سلبياً.  كان  الرشائية  القدرة 

ساهم يف انتعاش التصدير، فإّن ذلك ال يدّر بالرضورة 

مداخيل جبائية أكرب، نظراً إىل سياسة اإلعفاء الكيّل 

رة. فاستفادت هذه األخرية أكرث  للمؤّسسات املصدَّ

ودفع املستهلكون التونسيون الثمن كامالً.

األجور  جباية تستنزف 
واالستهالك، وتترك رأس المال

املوارد  من  املباِشة  غري  الرضائب  حّصة  تشّكل 

منظومة  عدالة  مدى  عىل  مهاّمً  اً  مؤشِّ الجبائية 

تكون  عدالتها.  عدم  عىل  باألحرى،  أو  رضيبية، 

الرضائب  أقّل من  مة  املتقدِّ الدول  الحّصة يف  هذه 

تونس،  املباِشة، وترتاوح عادة بني 20 و50 %. يف 

عادلة  غري  جبائية  منظومة  االستقالل  دولة  ورثت 

يأيت قرابة أربعة أخامس مواردها من الرضائب غري 

منذ  كثرياً  تتغرّي  مل  التوازنات  هذه  لكّن  املباِشة. 

غري  الرضائب  بقيت  حيث  قرن،  نصف  من  أكرث 

املباِشة تشّكل يف 2010 أكرث من 60 % من املوارد 

يعكس  ال  محدوديّته،  عىل  التطّور،  هذا  الجبائية. 

تعميامً للواجب الرضيبي، بقدر ما هو نتيجة ارتفاع 

كان  إذ  ارتفاع عددهم.  إىل  نظراً  األجراء  مساهمة 

األجراء،  ومساهمة  املباِشة  غري  الرضائب  مجموع 

إىل حدود الثورة، يشّكل أكرث من ثالثة أرباع املوارد 

الجبائية. عالوة عىل ذلك، بلغت هذه النسبة حدود 

االستنزاف  التسعينيات. كام شمل  بداية  90 % يف 

الرشيحة  مراجعة  تتّم  مل  إذ  دخالً،  األقّل  األجراء 

العقدين  طيلة  الرضيبي  الجدول  من  األضعف 

اللذين تليا إصدار مجلّة الرضيبة عىل الدخل، ماّم 

جعل أصحاب األجر األدىن، إىل غاية 2013، خاضعني 

للرضيبة عىل الدخل.

رة(  املصدَّ )بخاّصة  الرشكات  مساهمة  ُضعف  إّن 

وأصحاب الدخل من غري األجراء كان وال يزال علّة 

تجعلها  تونس،  يف  الجبائية  املنظومة  يف  أساسية 

أن  فعوض  معالجته.  بدل  التفاوت  ملفاقمة  أداة 

إعادة  عمليّة  إىل  باألداء  املطالَبني  مداخيل  تخضع 

تهيداً  ثراء  األكرث  الفئات  من  أكرث  تقتطع  توزيع 

لتوزيعها يف املرافق العاّمة واملساعدات االجتامعية، 

تونس  يف  املرتفع  الدخل  أصحاب  معظم  يتهرّب 

من الرضائب، ليرتكّز الضغط الجبايئ، وهو ضعيف 

مقارنة بالدول املتقّدمة، عىل األجراء واملستهلكني.

يظهر ضعف الهاجس االجتامعي للمنظومة الجبائية 

كذلك يف ضعف الرضائب عىل رأس املال. إذ مل يفّكر 

املرّشع التونيس، حتّى عندما مرّت املاليّة العمومية 

الكربى  الرثوات  بصعوبات وأزمات، يف رضيبة عىل 

ال تكون مجرّد مصدر للموارد إّنا واألهّم أداة للحّد 

من تركز امللكيّة يف أيدي أقلّيّة من األثرياء، ووسيلة 

لدفع املالكني الستثامر عقاراتهم وإدخالها يف الدورة 

االقتصادية بدل مراكمتها. فالرضائب عىل العقارات 

تكاد تقترص عىل رضائب محلّية تشكو من ضعف 

تصاعديّتها.  واألهّم يف  واستخالصها،  نسبها  كبري يف 

املرياث  عرب  خصوصاً  امللكيّة،  انتقال  عمليّات  أّما 

إاّل   % 5 تتجاوز  ال  نسبية  ملعاليم  فتخضع  والهبة، 

بابتعاد درجة القرابة، يف حني ال تؤثّر قيمة العقارات 

واملنقوالت عىل النسبة التي تخضع لها. عىل سبيل 

الرتكات  عىل  املعاليم  تكون  ما  عادة  املقارنة، 

والهبات يف الدول املتقّدمة تصاعدية، وقد تراوحت 

 ،% و60   30 بني  األخرية  العقود  يف  األقىص  نسبها 

القرن  وستينيات  خمسينيات  يف  وصلت  أن  بعد 

املايض يف الواليات املتحدة وبريطانيا واليابان إىل 80 

ليربالية،  لدول  وجميعها  األمثلة،  هذه   .% و90 

الفئات  تركات  عىل  عالية  نسب  فرض  أّن  تثبت 

بل  امللكيّة،  حّق  عىل  اعتداء  ليس  ثراء  األكرث 

استحقاقاً يف أّي مجتمع هدفه الحّد من التفاوت13. 

املال  رأس  عىل  الرضائب  ُضعف  يثبت  املقابل،  يف 

األجراء  فيها عىل  الجبايئ  الضغط  وتركيز  تونس  يف 

بعض  رغم  االستقالل،  دولة  أّن  واملستهلكني 

من  تجعل  مل  حّققتها،  التي  االجتامعية  املكاسب 

الجبائية. سياستها  يف  هاجساً  االجتامعية  العدالة 

 للقمع 
ً

الرقابة الجبائية أداة
والزبونية

ال يكفي ضعف الهاجس االجتامعي وحده لتفسري 

بعد  قرن  نصف  من  أكرث  طيلة  السلطة،  تقاعس 

االستقالل، أمام وجود قطاعات واسعة خارج دائرة 

هذا  فهم  مفاتيح  أحد  ويكمن  الجبايئ.  االلتزام 

التقاعس يف طبيعة النظام االستبدادية وتعامله مع 

املراقبة الجبائية كأداة للسيطرة عىل املجتمع وقواه 

الحيّة. إذ استفاد النظام من حالة التهرّب الجامعي، 

َمن  "لتأديب"  وقانونية  سهلة  وسيلة  منحته  إذ 

النخب من أصحاب  الطاعة، سواء لدى  يخرج عن 

املراجعة  الحرّة، أو أصحاب األعامل. فكانت  املهن 

االجتامعية،  الصناديق  رقابة  وكذلك  الجبائية، 

ألسباب  ه  وتَوجَّ األفواه،  لتكميم  أحياناً  تُستعَمل 

النظام14.  منه معارضة  تُشتَّم  كّل من  سياسية ضّد 

وقد وثّق تقرير اللجنة الوطنية لتقّص الحقائق حول 

الرشوة والفساد كيفيّة استعامل مصالح الجباية من 

طرف الرئيس الراحل زين العابدين بن عيل وسيلَة 

كان  إذ  االقتصاديني،  الفاعلني  بعض  عىل  ضغٍط 

املراجعات  بعض  نتائج  حول  التفاوض  يف  يتدّخل 

التعليامت  ويعطي  الكربى،  للرشكات  الجبائية 

الوالء  تجديد  مقابل  كبرية15،  بدرجة  فيها  للتقليص 

الرئيس.  اقتصادية مع أصهار  والدخول يف شاكات 

السخيّة يف صندوق 26-26  املساهامت  كانت  كام 

الرقابة  سطوة  من  لإلفالت  وسيلة  الشفافيّة  عديم 

الجبائية16. هذا ال يعني، بالطبع، أّن معظم عمليّات 

املراقبة الجبائية كانت محكومة بتعليامت سياسية، 

وإّنا هو  بكرثة،  السالح كان مستعمالً  أّن هذا  وال 

رقاب  فوق  املسلّط  دموقليس  سيف  مبثابة  كان 

األقرب  الحلقة  أّما  والئهم.  لضامن  تقريباً  الجميع 

الجبائية،  االمتيازات  بكّل  فتتمتّع  السلطة  من 

القانونية. وكانت هذه األخرية، كام  القانونية وغري 

من  للمقّربني  محاباة  وسيلة  ذاته،  التقرير  يشري 

النظام، بدءاً بزوجة بن عيل وأصهاره، عىل حساب 

الخزينة العاّمة للدولة.

بتوظيف  وإّنا  معزولة،  بتجاوزات  األمر  يتعلّق  ال 

عزيز  يصف  وزبونيّة.  تسلٍّط  أداَة  للجباية  منهجي 

إدارة  تعامل  املبالغة،  من  بيشء  رمّبا  كريشان، 

وجه  وجهني،  لها  بأّن  الخاّص  القطاع  مع  الجباية 

للبقيّة17.  "الجحيم"  ووجه  النظام  لزبائن  "الجّنة" 

وبغّض النظر عن دقّة التوصيف، فهو يعرّب عن مدى 

الجباية بعالقات السلطة ما جعلها، حسب  ارتباط 

كان  فقد  اإلصالح18.  عىل  عصيّة  هيبو،  بياتريس 

النظام املستفيد األكرب من وضعيّة التهرّب الجامعي، 

مبا أنّها تضمن سيطرة أسهل عىل النخب االقتصادية 

واالجتامعية.

إىل  باإلضافة  للجباية،  السلطة  مقاربة  ساهمت 

القناعة  ترسيخ  يف  وفساده،  النظام  دكتاتوريّة 

تهّربهم.  مبرشوعيّة  الرضائب  من  املتهّربني  لدى 

كان  ولو   – فقط  ماّدياً  مستفيدين  هؤالء  يكن  مل 

املقايضة  يف  وانخراطهم  الصمت  التزامهم  الثمن 

حّق،  هو  الرضائب  دفع  عدم  بأّن  مؤمنني  بل   –

يتغّذى من رسديّة  إن مل يكن "فعل مقاومة"  هذا 

تستعمل حلقات من التاريخ الحديث، ومنها "محلّة 

الساحل"، إلسقاطها عىل الواقع19.

انعكاس ملوازين  الجبائية هي  السياسات  أّن  يبقى 

يف  تقوم  ما  كثرياً  لذلك  املجتمعات،  داخل  القوى 

األنظمة التسلّطية عىل استنزاف الطبقات األضعف، 

وقد  محاربتها.  بدل  االجتامعية  الفوارق  فتُفاقم 

ارتبط تطّورها يف اتّجاه أكرث عدالة، تاريخياً، برتسيخ 

الدميقراطية وافتكاك القرار الجبايئ من قبل الربملان، 

وتغرّي موازين القوى بفضل تنظّم الطبقات السفىل 

عىل  تحتّم  التي  الكربى  باألزمات  وكذلك  ونضالها، 

الدولة تعبئة أكرب قدر من املوارد. يف تونس، كانت 

الثورة التي جعلت من العدالة االجتامعية أحد أبرز 

دميقراطي،  انتقال  أمام  املجال  وفتحت  عناوينها، 

العمومية،  املاليّة  يف  كبرية  صعوبات  مع  وتزامنت 

وشاملة.  عادلة  جباية  بناء  إلعادة  تاريخية  فرصة 

ولعّل فشلنا يف هذا االستحقاق تعبري بليغ عن أزمة 

بناء دميقراطي غاب عنه العمق االجتامعي.
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موارد  تعبئة  تتّم  كيف 
ز  أبر هي  وما  الدولة 

وافدها؟ ر

وروافـــد  لـــــّيات  آ
مــــوارد  تــــــعبئة 
لسنـــــة  الــــدولة 

باألرقام  2020

تمّثل عملّية تعبئة موارد الدولة الهاجس الرئيسي 
والشعار الحاضر دوماً في تقارير مشروع الميزانّيات 
العمومية. وقد تعاظم هذا الهاجس خصوصاً في سنة 

2020 بعدما سّجلت الموارد الجبائية للدولة التونسية 
تراجعاً ملحوظاً نتيجة الظرف االستثنائي الذي شهدته 
البالد كسائر دول العالم والمتمّثل في جائحة كورونا. 

َتراُجٌع أّثر بشكل واضح على موازنات قانون المالّية 
لسنة 2021 الذي كشف عن عجز فاقت نسبته 11 %، 

نظراً إلى حجم العائدات الجبائية التي تمّثل نصف 
إجمالي موارد الدولة تقريباً.

وتتعاظم معضلة العجز المالي في تونس سنة 
تلو األخرى، طيلة العقد الماضي مع تفاقم األزمة 

االقتصادية، رغم تتالي الدعوات إلى إحداث ثورة 
حقيقية في المنظومة الجبائية التونسية، التي تمّثل 

حجر األساس والرافد األكبر لتغذية خزينة الدولة 
سنوياً لتتحّول إلى وجه آخر للظلم االجتماعي وتمظهر 

جلّي لغياب الرؤى االستراتيجية والرغبة الحقيقية 
لإلصالح لدى العقل السياسي واالقتصادي الحاكم في 

تونس.
من هذا المنطلق، ولفهم الجزء األساسي من الموازنة 

العمومية، سنقوم ببسط آلّيات تعبئة موارد الدولة 
لسنة 2020 وتقديم صورة مبّسطة عن بنية المنظومة 

الجبائية التونسية وأهّم ممّيزاتها خالل السنة 
المنصرمة.

محمد سميح الباجي عكاز

 _

الجباية في تونس واقع من مفاقمة الالمساواة   
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ف
ّ

عندما تحرم الدولة نفسها من الموارد، باسم التقش
رغم تضارب التقديرات حول حجم التهّرب الضريبي في تونس، يّتفق الجميع على أّن الضرائب التي يتّم استخالصها أقّل بكثير مما يمكن، وأّن 

عددا هاّما من الُمطالبين باألداء ال يقومون بواجبهم الجبائي كما ينبغي. محاربة آفة التهّرب الضريبي وتحصيل الموارد الضائعة التي نحن في أمّس 

الحاجة إليها، ال يحتاج فقط إلى تشريعات، وإّنما أيضا إلى إدارة جبائية قوّية وفّعالة، مجّهزة بأفضل اإلمكانيات البشرية والمادية. لكن، رغم التحّسن 

النسبي للمجهود الرقابي، والذي ساهم فيه إحداث منحة المراقبة واالستخالص لفائدة أعوان وزارة المالية، ال تزال مصالح الرقابة الجبائية، التابعة 

لإلدارة العاّمة لألداءات، تعمل بإمكانيات متواضعة. إذ لم ُتستثَن هذه المصالح من سطوة السياسات التقّشفية، ومنها تجميد االنتداب في الوظيفة 

العمومية. ويظهر أثر هذه السياسات خاّصة في المراكز الجهوية لمراقبة األداءات، كما يثبته تقرير محكمة المحاسبات حول أحد أهّم هذه المراكز 

من حيث عدد المطالبين باألداء، وهو مركز صفاقس 1، حيث حرم النقص في األعوان، والشغور الذي شمل حتى رئاسة المركز، الدولة من موارد 

مهّمة كانت تغطّي كلفة هذه االنتدابات وتزيد. فبغّض النظر عن مدى وجاهة الخطاب الذي يختزل الوظيفة العمومية في عبئها المالي، فإن هذا 

المنطق ال يمكن أن يشمل مصالح المراقبة الجبائية، حيث ُيشّكل انتداب الكفاءات استثمارا يحّقق موارد مالية مستقبلية. ال يتعّلق األمر فقط بعدد 

األعوان وكفاءتهم، وإنما أيضا باالستثمار في التكوين المستمّر لهم، وتوفير أفضل األجهزة والبرمجيات التي تسمح بترشيد مجهود الرقابة الجبائية من 

أجل تحقيق نتائج أفضل في أقّل وقت وجهد. 

مهدي العش

الجباية في تونس واقع من مفاقمة الالمساواة   
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سحر مشامش

_

على  يبة  الضر تصاعدّية 
الدخل، أهّم آلّيات اإلنصاف 

الجبائي

من  يتجزّأ  ال  جزء  الجبايئ  اإلنصاف  مفهوم  إّن 

العدالة االجتامعية. وتتجىّل أهّميّته يف الدور الذي 

أّداه كأحد دوافع العديد من االنتفاضات الشعبية، 

لعّل أبرزها عىل املستوى العاملي: الثورة الفرنسية 

ومسرية   ،1765 عام  األمريكية  والثورة   ،1789 عام 

املِلح يف الهند عام 1930؛ باإلضافة إىل ثورة عيل بن 

غذاهم عىل املستوى الوطني يف 1864. ونظراً إىل 

الوثائق  أهّميّة هذا املفهوم – ذُكر يف العديد من 

يعود  التي  تلك  ذلك  يف  مبا  تونس،  يف  الدستورية 

تاريخها إىل سنة 1861 ودستور 1959، وصوالً إىل 

 –  2014 لسنة  التونيس  للدستور  العاش  الفصل 

يتعنّي علينا استيعابه واستيعاب آثاره يف ما يخّص 

الرضائب بشكل عاّم والرضائب عىل الدخل بشكل 

خاّص.

يستند اإلنصاف الجبايئ أساساً إىل مبدأين رئيسيّني: 

)الرأيس(.  العمودي  واإلنصاف  األفقي  اإلنصاف 

إيجاز اإلنصاف األفقي بوجوب أن يساهم  وميكن 

من لديهم مستوى الدخل والرثوة نفسه يف موارد 

الدولة بالقدر نفسه، يف حني ميكن تلخيص اإلنصاف 

العمودي بأن يساهم ذوو املستويات املختلفة من 

الدخل والرثوة يف موارد الدولة مبستويات مختلفة 

الرضائب.  دفع  عىل  قدرتهم  تفاوت  إىل  نظراً 

وعملياً، عندما يتعلّق األمر بالرضائب عىل الدخل 

يتعنّي عىل الدولة تطبيق معّدل رضيبي متساٍو عىل 

مختلفة  رضيبية  ومعّدالت  املامثل،  الدخل  ذوي 

معّدل  زيادة  مع  املتفاوتة،  املداخيل  ذوي  عىل 

العبء  توزيع  الدخل.  ازداد  كلاّم  بالطبع  الرضيبة 

األقّل،  عىل  نظرياً  يسمح،  الشكل  بهذا  الجبايئ 

للدولة بتحصيل معظم اإليرادات من فئة األثرياء 

)وبالتايل الحّد من التفاوت يف الدخل بعد إخضاعه 

للرضائب( واستثامرها الحقاً يف املرافق العمومية.

األداء عىل  وبخالف الرضائب األخرى، مثل رضيبة 

القيمة املضافة التي تُطبَّق فيها النسب نفسها عىل 

معظم  يف  الدخل  عىل  الرضيبة  تخضع  الجميع، 

يجري  بحيث  أعاله  املذكوَريْن  للمبدأَيْن  البلدان 

مستوى  حسب  تصاعدية  رضيبية  نِسب  تطبيق 

الناحية  من  األقّل  عىل   - يجعلها  ماّم  الدخل، 

النظرية - عادلة وتصاعدية.

ويَُعّد نشوء الرضيبة عىل الدخل وانتشارها حديثاً 

فرض  عمليّات  من  طويل  تاريخ  خضّم  يف  نسبياً 

الرضائب، التي تُعترَب بحّد ذاتها، مفهوماً قدمياً مُيكن 

دفع  ما  ورمّبا هذا  القدمية.  فرتة مرص  إىل  إرجاعه 

بنجامني فرانكلني إىل إطالق مقولته الشهرية، إّن "ال 

يشء مؤكّد يف هذا العامل، سوى املوت والرضائب". 

غري أّن الرضائب قد ركّزت، تاريخياً، يف املقام األّول 

مل  لكّنها  واالستهالك  واإلنتاج  األرايض  ملكيّة  عىل 

حني  عرش،  التاسع  القرن  قبل  قّط  الدخل  تشمل 

اعتُمدت يف املقام األّول ملواجهة الغضب الشعبي 

املتزايد تجاه التفاوت الطبقي واالقتصادي. ظهرت 

أوروبا  يف  الدخل  عىل  للرضيبة  األوىل  النامذج 

مستندة بشكل كبري إىل املبادئ املُعلَنة يف الفصل 

واملواطن  اإلنسان  حقوق  إعالن  من  عرش  الثالث 

يف فرنسا )1789( التي نّصت عىل رضورة أن تأخذ 

للمواطن،  اإلسهامية  القدرات  االعتبار  الرضائب يف 

أي دخله وثروته.

كّلما تعّددت الشرائح 
والنسب المواِفقة 
لها كانت الضريبة 

على الدخل أكثر 
عداًل.

وميكن تتبّع الظهور األّول للرضائب عىل الدخل يف 

والسويد   ،1842 عام  العظمى  بريطانيا  مثل  دول 

عام 1861، والواليات املتّحدة عام 1862، وإيطاليا 

تكن  مل  وغريها.   ،1914 عام  وفرنسا   ،1864 عام 

الدخل  عىل  الرضيبة  تطبيق  من  األوىل  الفرتة 

الرشائح  عدد  يف  الكبري  التفاوت  ظّل  يف  مستقرّة 

مدى  عىل  البلدان  بني  الرضائب  ونسب  الرضيبية 

عقود. أّما بعد الحرب العاملية الثانية، زاد استقرار 

سياسات الرضيبة عىل الدخل التي تيّزت تحديداً 

الرشائح  عدد  زيادة  عرب  وذلك  أكرب،  بتصاعديّة 

جاء  وقد  األعىل.  للرشائح  مرتفعة  نسب  ووضع 

الكبرية للحرب وضمن الحلول  ذلك نتيجة للكلفة 

جرّاءها،  تراكمت  التي  الكبرية  الديون  ملواجهة 

سبيل  فعىل  اإلعامر.  إعادة  حاجات  إىل  باإلضافة 

املثال، بلغت النسبة األقىص للرضيبة عىل الدخل يف 

دول كأملانيا واململكة املتّحدة يف خمسينيات القرن 

األمريكية،  املتّحدة  الواليات  يف  أّما   .%  90 املايض 

شيحة   25 من  أكرث  من  الرضيبي  السلّم  فتألّف 

النسبة األقىص 85 %، ومل مينع  رضيبية وتجاوزت 

هذا األمر هذه الدول من تحقيق ازدهار اقتصادي 

يف تلك الفرتة1. طبعاً، عندما نتحّدث عن نسبة ما 

فقط  إّنا  لها،  يخضع  الدخل  إجاميل  أّن  نقصد  ال 

الذي يوافق مستوى هذه الرشيحة. تسمح  الجزء 

تؤّدي الضريبة على الدخل، التي توّفر تقريباً ثلث الموارد الجبائية في تونس، دوراً مهّماً في تمويل ميزانّية الدولة. لكّن لها وظيفة أخرى ال تقّل أهّمّية عن تعبئة الموارد، وهي تقليص التفاوت في الدخل. 

تفاوت يتجّلى بوضوح من خالل إحصائّيات "قاعدة بيانات الالمساواة في العالم"، إذ يحصل الـ10 % األعلى دخالً على 40.7 % من إجمالي المداخيل قبل إخضاعها للضريبة، في حين ال يتجاوز نصيب 

الـ50 % األقّل دخالً 17.9 % من إجمالي هذه المداخيل.

وبغّض النظر عن أسباب التفاوت الصارخ هذا والموقف منه، يّتفق معظم المهتّمين على أّن الضريبة على الدخل هي من أنجع وأهّم اآللّيات لتقليص الفوارق االجتماعّية، وذلك عبر تحصيل الضرائب، 

تحديداً من الفئات األكثر ثراًء تمهيداً لتوزيعها على الفئات األقّل حظّاً، عبر تمويل المرافق العمومية كالصّحة والتعليم وغيرها وليس عبر المساعدات االجتماعية فقط. فعلى عكس الضرائب النسبية، 

وبخاّصة األداء على القيمة المضافة الذي ُيخفي حياُده الظاهر إثقاالً لكاهل الفئات التي تنفق كّل دخلها في االستهالك، تتمّيز الضريبة على الدخل بتصاعدّيتها التي تفرض نسبة أرفع كّلما ازداد الدخل، 

وبالتالي قدرات إسهامية أكبر.

الضريبة على الدخل في تونس أو التصاعدّية الخادعة

الجباية في تونس واقع من مفاقمة الالمساواة   
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هذه الطريقة بتفادي التفاوت الكبري بني َمن يكون 

يف  دخله  وَمن  ما  شيحة  آخر  يف  اإلجاميل  دخله 

أّول الرشيحة التالية. فعلياً، كلاّم تعّددت الرشائح 

الدخل  عىل  الرضيبة  كانت  لها  املواِفقة  والنسب 

أكرث عدالً.

الدويل  االتّجاه  هذا  يف  انخرطت  فقد  تونس،  أّما 

الدخل شملت يف  وعملت عىل فرض رضيبة عىل 

ستينات القرن املايض أكرث من ثالثني شيحة، قبل أن 

تستقّر إىل حدود نهاية الثامنينات عىل 16 شيحة 

بنسب تصاعدية من 0 إىل 68 % 2. وهكذا، شّكلت 

الرضيبة عىل الدخل آليّة مهّمة لتحصيل اإليرادات 

خدمات  تويل  سبيل  يف  وعادلة،  منصفة  بطريقة 

القطاع العاّم الرئيسية مثل الصّحة والتعليم. لكن 

لألسف، مل يُدْم ذلك طويالً.

التصاعدّية،  عن  التراجع 
االجتماعية  ق  للفوار يس  تكر

معالجتها عوض 
التحّول  شّكل  املايض،  القرن  مثانينيات  بداية  يف 

السياسات  نحو  "الكينزي"  االقتصاد  من  العاملي 

النيوليربالية، الذي دفعت إليه تحديداً إدارتا ريغان 

وبريطانيا،  األمريكية  املتّحدة  الواليات  يف  وتاترش 

عامالً أثّر بشّدة عىل السياسات الرضيبية، مبا فيها 

الرضيبة عىل الدخل. وعىل نحو مفاجئ، بات يُنظر 

الرشائح  عدد  أي  العادلة،  الرضيبة  مرتكزات  إىل 

أمام  عائق  أنّها  عىل  التصاعدية،  والنسب  املرتفع 

النمّو االقتصادي والسبب الكامن لالرتفاع الكبري يف 

األجور اإلجاملية وأنّها تعيق خلق َمواطن الشغل. 

واعترُبت النسب الكبرية املُطبَّقة عىل الفئات األكرث 

يف  دخلها  الفئات  هذه  استثامر  أمام  حاجزاً  ثراًء 

االقتصاد مباَشًة بدل ذهابه إىل الدولة التي تنفقه 

عاّماً  قطاعاً  النيوليرباليون  اعتربه  ما  عىل  الحقاً 

عديم الفعاليّة. وهكذا، ُخفِّضت النسب الرضيبية 

عىل مستوى العامل بشكل كبري. ويف الوقت نفسه، 

للغاية  مرتفعاً  الرضيبية  الرشائح  عدد  اعترُِب 

جديدة  مرّة  فُخفِّض  العاديني  للمكلَّفني  ومربكاً 

 small( الصغرية"  بـ"الحكومة  يُعرف  ما  بحّجة 

government( و"تبسيط" النظام الرضيبي.

ومل تكن تونس مبنأى عن هذا التحّول العاملي بل 

الهيكيل  اإلصالح  برنامج  من خالل  الواقع،  يف  إنّها 

 ،1986 عام  الدويل  النقد  صندوق  قاده  الذي 

 18 من  الدخل  عىل  الرضيبة  شائح  عدد  خّفضت 

شيحة )الجدول 3( إىل 6 فقط )الجدول 2(. وبعد 

أن كانت الرشيحة العليا تطال الدخل الذي يصل 

باتت   1986 عام  قبل  تونيس  دينار  ألف   80 إىل 

خّفض  ماّم  دينار،  ألف   50 حّد  عند  اليوم  تقف 

ذلك،  جانب  إىل  تصاعديّتها.  نطاق  كبري  حّد  إىل 

األعىل بشكل ملحوظ من 68 %  النسبة  خفِّضت 

إىل 35 %، وبالتايل تراجع الجهد الرضيبي للفئات 

التغيريات  كثّفت هذه  لقد  وبالنتيجة،  ثراًء.  األكرث 

الجهد الرضيبي عىل الطبقات الدنيا واملتوّسطة يف 

إعفاءات  املرتفع من  الدخل  أصحاب  استفاد  حني 

عىل  "اإلصالحات"  هذه  وتواصلت  كبرية.  رضيبية 

النحو الذي سّوقها به صندوق النقد الدويل إىل عهد 

بن عيل، ثّم إىل حقبة ما بعد الثورة.

يبة على  الجدول )1( الضر
حاليًا الدخل 

يبة على  الجدول )2( الضر
الدخل بعد برنامج اإلصالح 

لهيكلي ا

يبة على  الجدول )3( الضر
1986 الدخل قبل عام 

لعام  الدخل  عىل  الرضيبة  إصالح  إّن  الواقع،  ويف 

الحكومة  رئيس  اقرتحه  الذي  النحو  عىل   2017

التونيس يوسف الشاهد وأقرّه الربملان3، مل يؤدِّ إىل 

سوى مزيد من إضعاف التصاعديّة يف الرضيبة عىل 

الدخل. فقد أفض إىل خفض عدد شائح الرضيبة 

عىل الدخل من 6 إىل 5 )الجدول 1(. وعالوة عىل 

ارتفعت  قد  النسب  جّل  أّن  مالحظة  ميكن  ذلك، 

)وبرز حذف نسب 15 % و20 % و25 % لالنتقال 

مباَشة إىل 26 % والزيادة من 30 % إىل 32 %(، 

األغنياء  تستهدف  التي  األعىل  النسبة  باستثناء 

إذ  سنوياً(،  دينار  ألف   50 دخلهم  يتجاوز  )الذين 

ظلّت ثابتة عند 35 %.

يف  أُِقّر  الذي  الوحيد  اإليجايب  اإلصالح  كان  ورمّبا 

2017 تعديل الرشيحة الرضيبية األدىن املعفاة من 

 5 إىل  تونيس  دينار   1500 من  وزيادتها  الرضائب 

آالف دينار يف السنة. وقد جاء هذا اإلصالح ليعّمم 

لسنة  املاليّة  قانون  أقرّه  الذي  اإلجراء  ويصّحح 

الذين يقّل دخلهم السنوي  2013، بتمتيع األجراء 

عن 5 آالف دينار بإعفاء من الرضيبة عىل الدخل، 

والذي خلق حالة من عدم املساواة مع من يفوق 

مساسه  عدم  إىل  نظراً  بقليل،  الحّد  هذا  دخلهم 

من  األضعف  الرشيحة  تعديل  الرضيبة.  بجدول 

جدول الرضيبة عىل الدخل، الذي مل يحصل منذ 

1990، رضوري ويجب أن يتّم بشكل دوري مع أّي 

زيادة يف الحّد األدىن لألجور حتّى ال تُفرَض جهود 

املالية األدىن/ رضيبية ال داٍع لها عىل ذوي املوارد 

األقّل.

ض إصالح 2017 
ّ

خف
عدد الشرائح من 6 
إلى 5 وعّدل جمييع 

النسب على الشرائح 
ما عدا النسبة األعلى 

التي تستهدف 
األغنياء.

والنسب  الرشائح  لجدول  األخرى  التنقيحات  لكّن 

الرضيبة  إىل  أقرب  الدخل  عىل  الرضيبة  جعلْت 

وجرّدتها  التصاعدية  الرضيبة  إىل  منها  النسبية 

إىل  األمر  هذا  أّدى  وقد  العادلة.  خصائصها  من 

إضعاف دور الرضيبة عىل الدخل يف إعادة توزيع 

العادل  غري  األثر  موازنة  عن  وعجزها  املداخيل 

النظام  داخل  التصاعدية  غري  األخرى  للرضائب 

الجبايئ التونيس. إذ يبقى هذا األخري معوِّالً بشكل 

عىل  األداء  مثل  املباِشة،  غري  الرضائب  عىل  كبري 

تشّكل  التي  االستهالك"،  و"رضيبة  املضافة  القيمة 

قرابة 38 % من إجاميل اإليرادات الرضيبية والتي 

التي تنفق كّل مواردها يف  الفئات األضعف  تظلم 

االستهالك.

عىل  الرضيبة  إلعادة  إصالحات  إجراء  من  بّد  ال 

حّقاً.  عادلة  تكون  يك  السابق  شكلها  إىل  الدخل 

ليس  الرضيبية،  الرشائح  زيادة  يستلزم   وهذا 

إنصافاً  أكرث  بشكل  الرضيبي  الجهد  تقسيم  ملجرّد 

ألف   50  – حالياً  يغطّيه  الذي  الدخل  مجال  يف 

دينار تونيس – فحسب بل، وهذا األهّم، من أجل 

استهداف دخل أعىل من هذه الرشيحة الرضيبية 

الهامشية. وينبغي كذلك مراجعة النسب الرضيبية 

إىل  %  0 من  تقفز  وال  تصاعديّة  أكرث  لتصبح 

26 %. باإلضافة إىل  أّن املعّدل الرضيبي الهاميش 

البالغ 35 % يَُعّد منخفضاً وبالتايل ينبغي زيادته إىل 

النطاق الذي كان عليه قبل برنامج اإلصالح الهيكيل.

يبقى أن نشري إىل أّن النقص يف تصاعديّة الرشائح 

التي  الوحيدة  املشكلة  ليس  الرضيبية  والنسب 

فإّن  تونس.  يف  الدخل  عىل  الرضيبة  منها  تعاين 

املساواة  عدم  بينها  من  القلق  تثري  أخرى  قضايا 

ال  قد  الذين  األجور  ذوي  من  مختلفة  فئات  بني 

يُطبَّق عليهم هذا النظام التصاعدي ال سيّام أولئك 

األرباح  لفئة  التقديري  النظام  ضمن  املُنَضِوين 

اشتاملها  من  الرغم  وعىل  والتجارية.  الصناعية 

تساهم  ال  بالرضيبة،  املطالَبني  من  ألف   400 عىل 

هذه الفئة إاّل بـ0.2 % من إجاميل املوارد الجبائية. 

الترصيح  يتخلّفون عن واجب  أّن 40 % منهم  إذ 

عىل  البقية  من   %  90 يرّصح  حني  يف  الرضيبي، 

دخل إجاميل سنوي ال يتجاوز 10000 دينار تونيس. 

كام ال تساهم فئات أخرى، كاألرباح غري التجارية 

املوارد.  تعبئة  يف  عادل  بنحٍو  املال،  رأس  ودخل 

تصاعديّة  أمام  طويلة  الطريق  تزال  ال  وباإلجامل، 

باملبدأ  الرضيبة عىل الدخل وتستلزم إمياناً حقيقياً 

وإرادة  الجبائيني،  واإلنصاف  للعدالة  الدستوري 

سياسية لتفعيلهام. لكّن األزمات الكربى شّكلت عرب 

التاريخ فرصاً لإلصالحات التي تّس بتوزيع الرثوة، 

عىل  للرضيبة  التصاعدية  األنظمة  جاءت  فكام 

الدخل بعد الحرب العاملية الثانية حاّلً لتثاقل ديون 

الكبرية،  التمويلية  ولحاجاتها  فيها  املشارِكة  الدول 

فإّن األزمة املالية غري املسبوقة التي تّر بها تونس 

حالياً تشّكل فرصة للقيام بإصالح عميق للمنظومة 

إّنا  فحسب،  املوارد  تعبئة  يف  يساهم  ال  الجبائية، 

يطرح أيضاً سؤال توزيع الرثوة، األمر الذي يتحّقق 

عرب تصاعديّة حقيقية يف الرضيبة عىل الدخل.

1. « Capital et idéologie », Thomas Piketty, Le seuil, 
Paris, 2019.
2. « Le projet de Loi de Finances 2019 : Sous les 
Projecteurs de l’Equité Fiscale », Amine Boouzaiene, Avril 
2019.

وارد يف قانون املاليّة 2017.. 3
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العام المال  إلهدار  الخفية  المنظومة  الجبائية:  االمتيازات 

ياسني النابيل

 _

عىل  تونس،  يف  الرسمي  السيايس  الخطاب  دأب 

طي بني التشجيع عىل االستثامر ونظام  الربط الرشَّ

االستثامر  قانون  تضّمن  فقد  الجبائية.  االمتيازات 

املاليّة  وقوانني  به  املرتبطة  الحكومية  واألوامر 

اقرتنت  الجبائية  االمتيازات  من  الئحة  املتعاقبة 

واجتامعية  اقتصادية  أهداف  بتحقيق   – نظرياً   –

وخلق  الجهوية  التنمية  أبرزها  وبيئية،  وتنموية 

َمواطن شغل إضافية ونقل التكنولوجيّات واملهارات 

الخارجية العالية.

تتّخذ االمتيازات الجبائية أشكاالً متعّددة، من بينها 

الخصم  أو  والطرح  األداء،  أو  الرضيبة  من  اإلعفاء 

نسبة  والتخفيض يف  األداء،  أو  الرضيبة  أساس  من 

الرضيبة أو األداء، والتخفيض أو االعتامد الرضيبي، 

أشار  وقد  األداء.  أو  الرضيبة  دفع  آجال  وتأجيل 

تقرير النفقات الجبائية واالمتيازات املالية الصادر 

عن وزارة االقتصاد واملاليّة إىل أّن حجم االمتيازات 

املمنوحة سنة 2019 بلغ "حدود 5644 مليون دينار 

الخام  املحيّل  الناتج  قيمة  من   % 4.96 حوايل  أي 

بلغت  وقد  الدولة".  ميزانيّة  حجم  من   % و13.4 

دينار  مليون   4712 املمنوحة  الجبائية  االمتيازات 

و   الخام  املحيّل  الناتج  من   %  4.14 نحو  ميثّل  ما 

11.15 % من ميزانيّة الدولة و16.3 % من مجموع 

لسنة  الجبائية  النفقات  وتُعادل  الجبائية1.  املوارد 

2019 ما يقارب ميزانيّات أربع وزارات ذات ثقل 

والنقل  الصّحة  وزارات  وهي  وخدمايت،  اجتامعي 

والشؤون املحلّية والبيئة والتجهيز واإلسكان. )انظر 

الرسم البياين(

نوعه،  من  األّول  يُعترب  الذي  التقرير،  هذا  َش  ُهمِّ

املاليّة  قانون  النّواب حول  خالل مداوالت مجلس 

 – األصل  يف   – هاً  موجَّ كان  أنّه  رغم   2021 لسنة 

لتعزيز الرقابة الربملانية عىل النفقات الجبائية. ويف 

تلك األثناء، تضّمنت ميزانيّة الدولة األخرية نفقات 

نسبة  تخفيض  يف  أساساً  تثّلت  جديدة،  جبائية 

الرضيبة عىل الرشكات من 25 % إىل 15 % – مل يشمل 

الخفيض الرشكات الخاضعة لنسبة 35 % عىل غرار 

يف  والتمديد   ،- والتأمينات2  واملصارف  االتّصاالت  

فرتة االنتفاع بالنظام التقديري للرضيبة عىل الدخل 

الصناعية والتجارية، وإعفاء بيع  يف صنف األرباح 

من  والتفصيل  بالجملة  الصيدلية  واملواّد  األدوية 

نسبة  يف  والتخفيض  املضافة،  القيمة  عىل  األداء 

العربات  عىل  املستوَجب  االستهالك  عىل  املعلوم 

وزوارق  أخرى  وسفن  واليخوت  )كواد(  نوع  من 

النزهة أو الرياضة، وتأجيل دفع الرضيبة املستوَجبة 

بعنوان سنة 2020 بالنسبة إىل املؤّسسات السياحية 

ماي  حدود  إىل  التقليدية  الصناعات  ومؤّسسات 

عىل  املتحّصلة  األسفار  وكاالت  وإعفاء   ،2022

املوظّف  املهني  املعلوم  "أ" من  رخصة من صنف 

قطاع  يف  التنافسية  القدرة  تنمية  صندوق  لفائدة 

ستّة  ملّدة  الشهر  يف  بـديناَريْن  املحّدد  السياحة 

رؤوس  ملداخيل  الجبايئ  النظام  ومراجعة  أشهر، 

األموال املنقولة. هذا باإلضافة إىل إعفاءات أخرى 

من  مترّضرة  اعترُِبت  التي  الرشكات  إىل  بالنسبة 

تّم ترفيع معاليم  املقابل  تفيّش جائحة كورونا. يف 

االستهالك املوظَّفة عىل بعض املنتوجات، عىل غرار 

معلوم  وإحداث  التبغ،  ومنتجات  والخمور  الجعة 

عىل  ملّيم   100 قيمته  السّكر  ماّدة  عىل  جديد 

التخيّل عن  إىل  اإلشارة  الواحد. وتجدر  الكيلوغرام 

بعض اإلجراءات الجبائية املقرتَحة يف مرشوع قانون 

املاليّة لسنة 2021 قبل املصادقة عليه، كان الهدف 

الجبائية وترشيد االمتيازات،  النفقات  منها تقليص 

كّل  يف  الدنيا  الرضيبة  بدفع  "املطالَبة  بينها  ومن 

الحاالت لالنتفاع باالمتيازات الجبائية بعنوان إعادة 

االستثامر"3.

لسلسة  امتداداً  واالمتيازات  اإلعفاءات  هذه  تُعّد 

رسمياً  تربيرها  من  الرغم  عىل  قدمية  امتيازات 

كورونا.  جائحة  من  واملؤّسسات  الرشكات  بترّضر 

إذ شهدت الرضيبة عىل الرشكات تخفيضاً سابقاً يف 

سنة 2014، وتضّمنت ميزانيّة 2019، التي مل تطلها 

الجائحة، 15 إجراًء جبائياً، من بينها تسعة إعفاءات 

إجراءات  بثالثة  العمل  وإيقاف  تخفيضات  وثالثة 

جبائية سابقة4.

َمن المستفيد األكبر  من 
الجبائية؟ االمتيازات 

األكرب  بالحّصة  واملؤّسسات  املستثمرون  ينتفع 

النفقات  تقرير  فحسب  الجبائية.  االمتيازات  من 

الجبائية املذكور أعاله، بلغت حّصة هؤالء يف سنة 
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الجبائية،  النفقات  مجموع  من   % 58 نحو   2018

التقرير  ويشري  دينار.  مليون   2819 قيمته  مببلغ 

بيع  وكالء  ونشاط  الصناعي  القطاع  أّن  إىل  ذاته 

النفقات  استأثرا بنحو 37.81 % من  السيّارات قد 

الجبائية لسنة 2018، مببلغ قيمته 1846.38 مليون 

األنشطة  يستعرِْض  مل  التقرير  أّن  ورغم  دينار. 

االمتيازات  خارطة  تتغرّي  مل  للقطاعات  التفصيلية 

ظلّت  فقد  التسعينيات.  بداية  منذ  كثرياً  الجبائية 

وبخاّصة  األكرب،  بالحّصة  تستأثر  رة  املصدِّ الرشكات 

بعض  قّدرت  السياق،  هذا  ويف  األجنبية.  الرشكات 

التقارير حجم استفادة قطاع التصدير بنسبة 83 % 

)السنوات الفاصلة بني 2008 و2011( وهي نسب 

مرتفعة مقارنة باالمتيازات املمنوحة ملجايَلْ التنمية 

الجهوية )7.2 %( والفالحة )3.1 %(5. وياُلَحظ أّن 

قطاع الفالحة والصيد البحري حصل يف 2018 عىل 

الجبائية  النفقات  مجموع  من  تقريباً   %  11.47

لرشكات  املمنوحة  الجبائية  االمتيازات  بسبب 

االستثامر الفالحي.

نحو  الجبائية  االمتيازات  توجيه  يف  االستمرار  إّن 

السامح  بدون  األجنبي،  واالستثامر  التصدير 

مبراجعات اقتصادية وسياسية ألثرها عىل االقتصاد 

والرواسب  الخيارات  دميومة  يعكس  واملجتمع، 

القدمية التي نَسَجت أوهاماً كبرية حول "التصدير" 

و"االستثامر األجنبي" التي تضمن مصالح اللوبيّات 

حافظت  األجانب.  وشكائها  املحلّية  االقتصادية 

للحوافز  الترشيعي  األساس  عىل  الرسمية  الدعاية 

 2016 لسنة  االستثامر  قانون  خالل  من  الجبائية 

االمتيازات  منظومة  مبراجعة  املتعلّق  والقانون 

حصيلة  حجبت  لكّنها   .6  2017 لسنة  الجبائية 

سلبية غري ُمعرتَف بها رسمياً، بخاّصة عىل املستوى 

التنموي وانعدام نقل التكنولوجيا والخربات وتقلّص 

إىل  األرباح  نقل  بسبب  الصعبة  العملة  احتياطي 

الخارج. ففي العادة تستفيد الرشكات األجنبية من 

املزايا التنافسية، عىل غرار اإلعفاءات الجبائية وِمَنح 

الرخيصة،7   العاملة  واليد  االستثامر  عىل  التشجيع 

دون أن ترتك آثاراً إيجابية عىل االقتصاد املحيّل.

بّوابة  الجبائية  االمتيازات 
الفساد

الراحل  الرئيس  نظام  الجبائية يف  االمتيازات  كانت 

زين الدين بن عيل إحدى أدوات نهب املال العاّم 

ضمن  توظيفها  تّم  كام  الحاكمة،  العائلة  ِقبل  من 

االسرتاتيجية "الوالئية" التي سعى عربها النظام إىل 

استخدام بعض القطاعات واجهًة للدعاية عىل غرار 

املؤّسسات اإلعالمية، بحيث أُغِدقت مئات مليارات 

واألجنبية  املحلّية  الرشكات  عىل  التونسية  الدنانري 

لتقّص  الوطنية  اللجنة  تقرير  أشار  وقد  واملوالني8. 

إىل   ،2011 لسنة  والفساد  الرشوة  حول  الحقائق 

االنحراف يف االمتيازات الجبائية وتطويع ترشيعات 

الحاكمة  العائلة  لخدمة  االستثامر  عىل  التشجيع 

من   52 الفصل  إىل  اللجوء  غرار  لها، عىل  واملوالني 

مجلّة تشجيع االستثامرات السابقة لتمكني املدرسة 

الدولية يف قرطاج التابعة لزوجة بن عيل من ِمَنح 

ويف  دينار.  ماليني  ثالثة  فاقت  استثامر  وامتيازات 

و"نسمة"  "حنبعل"  قناتا  تتّعت  نفسه  السياق 

بـ"إعفاء من املعاليم القانونية مبقتض بند تعاقدي 

تّم إدراجه بإذن من رئيس الجمهورية وذلك ملّدة 

التي  للقواعد  مخالف  إعفاء  وهو  سنوات،  ثالث 

تحكم الجباية واملاليّة العمومية إذ ال تتضّمن مجلّة 

والحال  اإلعفاء؛  إمكانيّة  عىل  تنصيصاً  االتّصاالت 

ومن  الوضع  سابق  نّص رصيح  بدون  إعفاء  ال  أنّه 

األداء  أقرَّت  التي  لألحكام  القانونية  الدرجة  نفس 

أو املعلوم"9.

لم يؤدِّ السخاء 
الجبائي إلى جذب 

المستثمرين  إلى 
المناطق  األقّل 

تنمية، إذ حافظت 
خارطة  االستثمارات 

على مالمحها 
القديمة

مل  تونس  السيايس يف  السياق  تغرّي  من  الرغم  عىل 

هيكلية،  مراجعة  الجبائية  الحوافز  منظومة  تشهد 

قانون  يضبطها  التي  العاّمة  املعايري  بعض  باستثناء 

مراجعة االمتيازات الجبائية لسنة 2017 عىل غرار 

تقدير الخسائر واإليرادات الجبائية وَمواطن الشغل 

وخارطة االستثامر. ما زالت هذه املنظومة تشتغل 

الذي  الكبري  الغموض  إىل  نظراً  الظّل،  يف  عموماً 

األشخاص  وهويّة  الجبائية  النفقات  مبصري  يحيط 

الرقابة  آليّات  وغياب  بها،  املنتفعة  والرشكات 

واملساءلة واملراجعة. كام أنّها توزّع الحوافز الجبائية 

القوانني  غرار  عىل  الترشيعات  من  العديد  عىل 

مساحات  يوّسع  ماّم  الحكومية  واألوامر  واملراسيم 

الغموض والتعقيد ويجعل القوانني عرضة للتالعب 

التي  املاليّة  قوانني  ذلك  إىل  يُضاف  واملحسوبيّة. 

ياُلحظ عموماً أنّها دامئاً ما تدعم حوافز وإعفاءات 

وتقييامت  مراجعات  إدخال  بدون  جديدة  جبائية 

عادة  املاليّة  قوانني  وتتميّز  االقتصادية،  لجدواها 

توزيع  اختالل  من خالل  الجبائية  العدالة  بانعدام 

حساب  عىل  عادة  يجري  الذي  الجبائية  األعباء 

الفئات الفقرية واملتوّسطة10.

تزال  ال  الرقابية،  واآلليّات  البيانات  انعدام  ظّل  يف 

يف  تقديرية  بسلطة  تحظى  التنفيذية  الّسلطة 

طبعته  ما-بعد-ثوري  سياق  ضمن  الحوافز،  منح 

العشوائيّة االقتصادية والرصاع عىل النفوذ واملواقع 

منظّمة  وقد الحظت  األموال.  أصحاب  واستقطاب 

يف  نرشته  تقرير،  يف  االقتصادية  والتنمية  التعاون 

العديد  يف  االستثامرية  السياسات  حول   ،2021

السلطة  أّن   – ضمناً  تونس   – العربية  الدول  من 

التقديرية يف إسناد الحوافز تُفاِقم مخاطر الفساد: 

يكون  واضحة،  غري  األهليّة  معايري  تكون  "عندما 

            في الوقت الذي تحّتم فيه األزمة الحاّدة للمالية العمومية 

تحصيل أكبر قدر ممكن من الموارد الجبائية، تضّمن قانون المالية 
لسنة 2021 إجراًء خطيرا، مّر دون نقاش يذكر، يهدف إلى تخفيف 

العبء الجبائي )وهو في األصل ضعيف( على الفئات األكثر ثراء. 
يتمّثل هذا االجراء في مراجعة النظام الجبائي لمداخيل رؤوس 

األموال المنقولة، التي تتمّثل خاّصة في فوائض الديون وودائع المبالغ 
المالية والمنتجات المالية المماثلة. هذه المداخيل تشّكل ربحا سهال 

لألثرياء، حيث يكفي إيداع مبلغ مالي هاّم لدى مؤسسة مالية لجني 
نسبة هاّمة من األرباح، ترتفع حسب المنتج المالي والمبلغ المودع، 
وتتجاوز في معظم األحيان %10 سنويا، خاّصة في ظّل ارتفاع نسبة 

الفائدة الرئيسية.  هذه المنتجات المالّية تشّجع أصحاب المال على 
عدم استثماره في االقتصاد الحقيقي، وتضمن لهم نموا جيدا في الثروة 

دون جهد أو مخاطرة.
وقد كانت المداخيل المحققة عبر رؤوس األموال المنقولة خاضعة 

لخصم من المورد بنسبة %20، كتسبقة على الضريبة على الدخل 
بالنسبة لألشخاص الطبيعيين، أو الضريبة على الشركات، باستثناء 
بعض رؤوس األموال المنقولة التي تساهم في االستثمار، والتي كان 

الخصم من المورد فيها تحرريا من الضرائب. إالّ أّن الفصل 17 من 
قانون المالية لسنة 2021 جعل الخصم من المورد تحرريا لكافة 

مداخيل رؤوس األموال المنقولة، مما يعني أّن هذه المداخيل السهلة 
ال تدخل عند احتساب الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل 

ألصحابها، والتي تصل نسبتها إلى %35 بالنسبة لمعظم أصحاب 
رؤوس األموال المنقولة. وتتكون الشريحة المنتفعة بهذا االجراء عادة 
من األفراد الذين يتجاوز دخلهم السنوي 50 ألف دينار، أو الشركات 

خاصة تلك الخاضعة إلى نسبة %35 كالمساحات التجارية الكبرى. 
كما أن الفصل 17 من قانون المالية لسنة 2021 ألغى في نفس الوقت 

اإلجراء الذي اتخذ بالمرسوم عدد 30 لسنة 2020، إبان الموجة األولى 
للوباء، والقاضي بفرض خصم على المورد بنسبة %35 على المداخيل 

المتأتية من اإليداعات بأجل في الحسابات المفتوحة لدى البنوك، 
والمنتجات المالية المماثلة لها.

هذا االجراء، الذي تتنازل بواسطته الدولة طواعية عن موارد هي 
في أمّس الحاجة إليها لفائدة الفئات األكثر ثراء، يثير االستغراب، 

خاّصة وأّنه لم يكن مضّمنا في مشروع قانون المالية، إذ قّدمه وزير 
المالية في شكل مقترح تعديل على الجلسة العاّمة، ليمّر دون أن 

يحظى بالنقاش ودون أن يتفطّن الرأي العام إلى خطورته. وهو 
يمّثل بذلك نموذجا بليغا يعكس طريقة وضع السياسة الجبائية في 

تونس، واستعمال الفئات المحظوظة نفوذها لتمرير اجراءات تخدم 
مصالحها، دون أي نقاش ديمقراطي يطرح السؤال حول المستفيدين 

والمتضررين من كل إجراء، مما يجعل الدولة تساهم في مزيد ترّكز 
الثروة في أيدي األٌقلية، عوض لعب دورها في إعادة توزيعها. 

مراجعة   النظام
الجبائي  لمداخيل 

ؤوس  األموال  المنقولة :  ر
يبية  للفئات   هدّية  ضر

األكثر   ثراء

الجباية في تونس واقع من مفاقمة الالمساواة   
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السلطة  ملامرسة  أكرب  مجال  العاّمة  للسلطات 

التقديرية وتنشأ املزيد من فرص الفساد. ومن أجل 

الحوافز  تكون  أن  املهّم  من  السلوك،  سوء  تجّنب 

الدوليني  للمستثمرين  مة  املقدَّ واملالية  الرضيبية 

دة،  ومحدَّ واضحة  عليها  للحصول  األهليّة  ومعايري 

وأن يتّم تقليل الصياغة الغامضة والقواعد الخاّصة 

إىل  االنتباه  التقرير  لفت  كام  األدىن"11.  الحّد  إىل 

الدخل  عىل  املؤقَّتة  الرضيبية  اإلعفاءات  خطورة 

رضيبية  حوافز  تُعترَب  ألنّها  للرشكات،  املمنوحة 

الحوافز  توفّر  "وال  ربحي،  طابع  وذات  "مشوَّهة" 

للبقاء  للرشكات  بالرضورة دافعاً  الربح  القامئة عىل 

االقتصاد"،  عىل  املباِشة  غري  اآلثار  يف  واملساهمة 

محكوماً  يكون  ما  عادة  االقتصادي  سلوكها  ألّن 

باالستثامر يف القطاعات ذات القيمة املنخفضة، ماّم 

يسمح لها بتغيري وجهتها من أجل البحث عن 

حوافز ربحية جديدة.

للتهرّب  مدخالً  أيضاً  الجبائية  الحوافز  تُعترب 

بـ"االستثامرات  يُعرف  ما  خالل  من  الرضيبي، 

ل  يُرحِّ "عمليّة  بأنّها  اآلليّة  وتُعرَّف هذه  الدائرية". 

من خاللها املستثمرون املحلّيون أموالهم إىل الخارج 

ثم يعيدونها إىل السوق املحلّية عرب شكات وهمية 

املباش.  األجنبي  االستثامر  مثل  أخرى  بطرق  أو 

الجبائية  االمتيازات  من  لالنتفاع  أساساً  ذلك  ويتّم 

التي ُتنح حرصاً لالستثامر األجنبي"12. هذا باإلضافة 

سياق  يف  املمنوحة  بالحوافز  التالعب  إمكانيّة  إىل 

الرقابة  انعدام  يسمح  حيث  الجهوية،  التنمية 

مقرّات  بفتح  الرشكات  لبعض  القانونية  واملساءلة 

املنصوص عليها يف  تنمية  األقّل  املناطق  وهمية يف 

القانون، يف حني تكون مقرّاتها الحقيقية يف مناطق 

أخرى أكرث حظّا13ً. يف 5 نوفمرب 2017، صادق وزراء 

مالذاً  تونس  تصنيف  عىل  األورويب  االتّحاد  ماليّة 

سياسة  املندرج ضمن  القرار،  واستند هذا  رضيبياً. 

أوروبية تهدف إىل تطويع األنظمة الجبائية املحلّية 

جملة  إىل  العاملية،  السوق  عىل  االنفتاح  لخدمة 

التصدير  عىل  التشجيع  نظام  بينها  من  عوامل 

واالمتيازات الجبائية املقرتنة به. هذا وقد الحظت 

أّن جزءاً  الفساد يف 2018  ملكافحة  الوطنية  الهيئة 

بالرشكات  اقرتن  األموال  تبييض  ملّفات  من  كبرياً 

رة كلّياً )offshore(، وذلك باالستناد إىل تقرير  املصدَّ

مليارات   3 أّن  كشف  الذي  املالية  التحاليل  لجنة 

دينار تّم تبييضها من ِقبل شكات "أوفشور"14. 

نفقات هائلة بدون تغيير 
اقتصادي-اجتماعي 

بوصفها  الجبائية،  االمتيازات  أّن  عليه  املتََّفق  من 

نفقات غري مباِشة، تُوظَّف من أجل تغيري السلوك 

العاّمة  للسياسات  وفقاً  للمستثمرين  االقتصادي 

املرسومة. وعادة ما يربط الخطاب الحكومي سخاء 

للمناطق  باستقطاب االستثامرات  الجبائية  الحوافز 

األكرث تهميشاً. ولكن يبدو أّن هذا السخاء الجبايئ 

مل يكن كافياً لجذب املستثمرين إىل املناطق األقّل 

أصدرها  دراسة  كشفت  السياق،  هذا  يف  تنمية. 

أّن   2016 سنة  املؤّسسات  لرؤساء  العريب  املعهد 

خارطة االستثامرات حافظت عىل مالمحها القدمية، 

إذ ظلّت الحوارض الكربى )تونس، سوسة، صفاقس( 

ظلّت  حني  يف  للرشكات،  جاذبيّة  األكرث  الوجهة 

الجاذبيّة  ضعيفة  الداخيل  الغريب  الرشيط  مناطق 

جملة  املذكورة  الدراسة  وضعت  وقد  االستثامرية. 

بينها  من  االستثامر،  يف  أهّميّة  األكرث  املعايري  من 

التحتية  والبنية  البلدية  وغري  البلدية  الخدمات 

والتشاركيّة والحوكمة وتَوفُّر اليد العاملة15. 

نزيف  إيقاف  يف  الجبائية  االمتيازات  تفلح  مل 

مؤّشات  حول  دراسة  تشري  إذ  الجهوي،  االختالل 

الجهات  بني  التباين  "مدى  إىل  الجهوية  التنمية 

الساحلية والجهات الداخلية، حيث سّجلت الواليات 

الداخلية.  الواليات  من  أفضل  مستويات  الساحلية 

القرصين  واليات  من  كلٌّ  املؤّش  حسب  وتُعترَب 

والقريوان وجندوبة وسيدي بوزيد األقّل تنميًة من 

باقي الواليات، يف حني تُعترَب تونس العاصمة الوالية 

التنمية  مؤّش  احتساب  تّم  وقد  حظّاً"16،  األوفر 

ظروف  بينها:  من  املعايري،  من  جملة  إىل  استناداً 

العيش والوضع الدميغرايف واالجتامعي ورأس املال 

وقد  الشغل،  وسوق  االقتصادي  والوضع  البرشي 

الفاصلة  السنوات  يف  تراجعاً  التنمية  مؤّش  شهد 

بني 2015 و2018  من 0.502 إىل 0.486. والحظت 

مل  الجهوية  التنمية  امتيازات  أّن  ذاتها  الدراسة 

يف  املتديّن،  الرتتيب  ذات  املعتمديّات  بعض  تشمل 

املقابل "تتّعت بعض املعتمديّات باالمتيازات رغم 

التصاقها جغرافياً مبركز الوالية"17.

تقليص  عىل  أيضاً  قادرة  الجبائية  الحوافز  تكن  مل 

نسب الفقر، حيث حافظت الظاهرة عىل تركزاتها 

الوسط  يف  مرتكزة  فقراً  األكرث  فاملناطق  القدمية. 

 %  32.8 بنسبة  القرصين  الغريب،  والشامل  الغريب 

نسب  تنخفض  يف حني   ،%  34.9 بنسبة  والقريوان 

الفقر يف تونس )3.5 %( وصفاقس )5.8 %(، ونابل 

عاّمة  هيكلية  بأزمة  الفقر  ويرتبط   ،18)%  7.4(

إىل  النفاذ  التحتية وضعف  البنية  بهشاشة  متعلّقة 

الخدمات العاّمة وسوق الشغل. 

منذ سنة  ارتفاعاً مستمرّاً  البطالة  كام تشهد نِسب 

خلق  يف  األخرية  كورونا  جائحة  زادت  وقد   ،2011

عاطلني جدد عن العمل، إذ ارتفعت النسبة الوطنية 

للبطالة من 15.1 % أواسط 2019 إىل 16.2 % يف 

. 19 2020
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والتنمية االقتصادية، 2021.

"االمتيازات الجبائية: تثقيل لكاهل املاليّة العمومية"، سحر مشامش. )مرجع مذكور . 12
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قيس عطّية

 _

تعيش تونس، منذ سنوات عديدة، عىل وقع أزمة 

حاّدة يف املالّية العمومية، تجلّت يف اللجوء املتكّرر 

إىل االقرتاض الخارجي، خصوصاً من صندوق النقد 

الدويل، مع ما يستتبع ذلك من رشوط والتزامات. 

كورونا،  وباء  تفّش  جّراء  تعقيداً  الوضع  زاد  ثّم 

أكرث  استحقاقاً  الرضيبي  التهرّب  محاربة  جعل  ما 

ارتأى،  املرّشع  لكّن  مىض.  وقت  أّي  من  إلحاحاً 

رغم  ذلك.  عكس   ،2021 لسنة  املالّية  قانون  يف 

عىل  املوارد  إىل  والحاجة  العجز  ارتفاع  طغيان 

مناقشة قانون املالّية لقد تضّمن تراجعاً خطرياً عىل 

القيود التي ُوِضعت قبل سنتني، بضغط دويل، عىل 

التهرّب  آلّيات  أهّم  من  التحويل«، وهي  »أسعار 

الرشكات  وبالتحديد  الكربى،  للرشكات  الرضيبي 

املرتبطة مبجموعات محلّية أو دولية.

أسعار التحويل: أوسع أبواب 
يبي الضر التهّرب 

تنتميان  شكتني  قيام  يف  التحويل  تسعري  يتمثّل 

تسّدد  بينهام،  مبعامالت  األّم  املجموعة  نفس  إىل 

أو  سلع  مقابل  للثانية  دفوعات  األوىل  مبوجبها 

لتحويل  املعامالت  تُستخَدم هذه  معيّنة.  خدمات 

التالعب  طريق  عن  أخرى،  إىل  شكة  من  األرباح 

بهدف  وذلك  املذكورة،  والخدمات  السلع  بأسعار 

تقليص الرضائب املستحّقة. وقد يكون مقّر هاتني 

مختلفني،  بلدين  يف  أو  نفسه  البلد  يف  الرشكتني 

وبالتايل تخضعان ألنظمة رضيبية مختلفة.

ولتوضيح خطورة هذه املامرسة وكيفيّة تأثريها عىل 

البلدان النامية، نأخذ مثال شكتنَْي )أ( و)ب(.

يف ما يتعلّق بالتالعب بأسعار التحويل عىل املستوى 

الدويل، تكون كل من الرشكتني )أ( و )ب( مملوكتني 

لنفس الرشكة متعّددة الجنسيّات. الرشكة )أ( تقع يف 

بلد ناٍم والرشكة )ب( يف بلد آخر الِنَسب الرضيبية 

فيه منخفضة جّداً. ومن أجل تقليص الرضائب إىل 

الحّد األدىن، تعمد الرشكات متعّددة الجنسيّات إىل 

عىل  )أ(  الرشكة  حمل  خالل  من  أرباحها  تحويل 

تُفرَض  الرشكة )ب(، يك  أو خدمة من  شاء سلعة 

كان  ولنئ  األرباح.  هذه  عىل  أقّل  بنسبة  رضيبة 

املجموعة  داخل  الرشكات  تتاجر  أن  الطبيعي  من 

يحدث  التالعب  فإّن  البعض،  بعضها  مع  الواحدة 

عندما يكون سعر التحويل أعىل من سعر السوق، 

الجنسيّات  متعّددة  الرشكات  تستخرج  ثّم  ومن 

بلد  نحو  النامية  البلدان  الرضائب من  األرباح مع 

ذي رضائب أقّل.

عىل  التحويل  بأسعار  التالعب  إىل  بالنسبة  أّما 

و)ب(  )أ(  الرشكتان  تكون  املحيّل،  املستوى 

العمليّة  وتتشابه  املحلّية،  الرشكة  لنفس  مملوكتنَْي 

التحويل عىل املستوى  التالعب بأسعار  مع عمليّة 

الفارق  أّن  يف  يكمن  بينهام  الفرق  ولكّن  الدويل، 

يختلف  الرشكتني  داخل  الرضائب  بني  الرئييس 

املستخَدمة  الرشكة  تكون  )قد  القطاع  حسب  إّما 

أقّل،  رضائب  تدفع  التي  الرشكة  أي  التحويل،  يف 

)قد  املنطقة  أو حسب  الّزراعي(  املجال  تعمل يف 

تقع الرشكة )ب( يف املناطق الداخلية التي تستفيد 

من اإلعفاءات الجبائية(. ويف هذه الحالة، ميكن أن 

األرباح  الرّشكتني  كلتا  تلك  التي  املجموعة  تحّول 

من الرشكة العاملة يف القطاع الذي يخضع لنسب 

لنسب  الذي يخضع  القطاع  إىل  )أ(  عالية  رضيبية 

رضيبية منخفضة )ب(.

فّضل قانون مالّية 
2021 تقليص الرقابة 
بحّجة نقص إمكانات 

وزارة المالّية، عوض 
تعزيز  إمكاناتها 

ورقابتها على أخطر 
أساليب التهّرب 

الضريبي

الدولة  تشّجع  عندما  أو  التحويل  أسعار 
الجباية من  المال  حيتان  تهّرب 
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وتجدر اإلشارة إىل أّن الرشكات متعّددة الجنسيّات 

أجل  من  عملها  يف  ودمجتها  اآلليّة  هذه  تبّنت 

تحقيق الحّد األقىص من األرباح عن طريق التهرّب 

يكون  رمّبا  الرضائب.  من  العادل  نصيبها  دفع  من 

التي اعتمدتها شكة  املثال األوضح هو املامرسات 

غوغل )Google( خالل العقد املايض، حيث تُحّول 

الرشكة الكائنة يف إيرلندا أرباحها إىل شكة هولّندية 

تابعة لها ثّم إىل شكة إيرلندية مملوكة يف جزيرة 

برمودا. وقد كلّف ذلك الخزائن العاّمة 15.9 مليار 

يورو يف 2016، و14.9 مليار يورو يف 2015، و10.7 

مليار يورو يف 2014. وقد دفع حجم التهرّب الحاصل 

الدول املتقّدمة نفسها إىل البحث عن حلول لهذه 

من  جزء  السرتجاع  السعي  مع  بالتوازي  الظاهرة، 

األموال املستَحّقة من هؤالء العاملقة االقتصاديني. 

فاهتّم عدد من املنظاّمت الدولية باملسألة، خصوصاً 

 ،)OCDE( والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظّمة 

التي حاولْت إرساء مبادئ تّكن من تحديد كيفيّة 

تسعري التحويل سواء من طرف الرشكات متعّددة 

الجنسيّات أو اإلدارات الجبائية.

التالعب  جرّاء  النامية  الدول  خسائر  ر  تُقدَّ كام 

البنك  عن  صادر  لتقرير  وفقاً  التحويل،  بأسعار 

الدويل1 استند إىل بيانات ُجمعت من منظاّمت غري 

دوالر  مليار   50 يقّل عن  ال  مبا  متعّددة،  حكومية 

أمرييك سنوياً، بدون احتساب كلفة التالعب بأسعار 

التحويل عىل املستوى املحيّل.

لدينا  ليس  املعلومات،  قلّة  وبسبب  تونس،  يف 

لجوء  ينفي  ال  هذا  لكّن  الخسائر.  لهذه  تقديرات 

عىل  اآلليّة.  هذه  إىل  الكربى  الرشكات  من  عدد 

أّن  يَِقظ"  "أنا  تحقيق ملنظّمة  املثال، كشف  سبيل 

جزء  يف  يتّم،  كان  نسمة  لقناة  الرضيبي  التهرّب 

منه، عرب أسعار التحويل. إذ إّن الحّق يف استخدام 

شعار القناة ال تتلكه الرشكة التونسية، وإّنا شكة       

يسمح  ماّم  لوكسمبورغ،  يف   »Nessma SA2«

املالذ  هذا  إىل  أرباحها  بتحويل  التونسية  للرشكة 

وبصفة  تونس3.  يف  رضائب  دفع  وعدم  الرضيبي، 

عاّمة، تخرس تونس سنوياً، حسب ترصيح مستشار 

دربال،  فيصل  للجباية  األسبق  الحكومة  رئيس 

أّن  ورغم  الجبايئ.  التهرّب  بسبب  دينار  مليار   25

الصعوبات الكبرية يف املاليّة العمومية تحتّم تقييد 

التونيس  املرّشع  ارتأى  الرضيبي  التهرّب  منافذ 

عكس ذلك يف قانون املاليّة لسنة 2021.

الدولة تتراجع عن بسط 
رقابتها

والحاجة  امليزانيّة  يف  العجز  ارتفاع  هيمن  لقد 

قانون  مرشوع  نقاشات  عىل  االقرتاض  إىل  الكبرية 

واألغلبية  الحكومة،  أّن  إاّل   ،2021 لسنة  املاليّة 

الربملانية التي تساندها، مل ترتّدد يف ترير فصل يرفع 

ويُضعف  التحويل  أسعار  عىل  الترشيعية  القيود 

نت  رقابة الدولة عليها. وكانت هذه القيود قد ُضمِّ

االتّحاد  من  بضغط   2019 لسنة  املاليّة  قانون  يف 

السوداء  القامئة  يف  تونس  صّنف  الذي  األورويب، 

للمالذات الرضيبية، وليس نتيجة حرص داخيل عىل 

مقاومة التهرّب الرضيبي. فقد تضّمن قانون املاليّة 

لسنة 2019 تنقيحات عّدة "ملالءمة الترشيع الجبايئ 

التحويل".  أسعار  ماّدة  يف  الدولية  املعايري  مع   ...

شملت هذه التنقيحات الفصل 48 سابعاً من مجلّة 

والرضيبة  الطبيعيني  األشخاص  الرضيبة عىل دخل 

من  الجبائية  اإلدارة  تكني  بهدف  الرشكات،  عىل 

أو  التي تحّولها شكة مقيمة  األرباح  إدماج  إعادة 

املعامالت  بأسعار  التالعب  عرب  تونس  يف  مستقرّة 

مراقَبة،  أو  تبعيّة  عالقة  بها  تربطها  مؤّسسات  مع 

أقاليم ذات  أو  أو لفائدة شكات مقيمة يف بلدان 

لسنة  املاليّة  قانون  ألزم  كام  تفاضيل.  جبايئ  نظام 

تربطها  التي  تونس،  يف  املقيمة  املؤّسسات   2019

والتي  أخرى،  شكات  مع  النوع  هذا  من  عالقات 

مليون   20 الخام  السنوي  معامالتها  رقم  يتجاوز 

معلومات  يتضّمن  سنوي  ترصيح  بإيداع  دينار، 

التي تارسها. كذلك،  التحويل  مفّصلة حول أسعار 

أُضيف فصٌل يف مجلّة الحقوق واإلجراءات الجبائية 

التي يفوق رقم  يُلزم الرشكات  )الفصل 38 مكّرر( 

معامالتها السنوي 20 مليون دينار تقديم الوثائق 

املربِّرة لسياسة أسعار التحويل التي تعتمدها عند 

قة. يف الوقت نفسه،  إخضاعها ملراجعة جبائية معمَّ

مّكنت هذه التنقيحات املؤّسسات املعنيّة من إبرام 

كيفيّة  الجبائية حول  اإلدارة  مع  مسبقة  اتّفاقيّات 

ضبط أسعار مثل هذه املعامالت.

الفتاً  تراجعاً  شهد   2021 لسنة  املاليّة  قانون  لكّن 

شمل معظم هذه القيود، وذلك "إلضفاء مزيد من 

ترتبط  الذي  الرشط  تغيري  تّم  فقد  عليها.  املرونة" 

املعامالت  رقم  وهو  اإلجراءات،  هذه  معظم  به 

السنوي، الذي ارتفع من 20 مليون دينار إىل 200 

نتائج  مليون دينار، أي عرشة أضعافه. كانت أوىل 

بهذه  املعنيّة  الرشكات  انخفاض عدد  التنقيح  هذا 

بضع  عىل  األمر  واقتصار  كبري،  بشكل  اإلجراءات 

معظم  حرص  تّم  نفسه،  السياق  يف  مؤّسسات. 

التحويل  عمليّات  يف  الرقابية  واآلليّات  اإلجراءات 

أسعار  تشمل  كانت  أن  بعد  الخارج  إىل  هة  املوجَّ

باإلضافة  املحيّل.  املستوى  عىل  تتّم  التي  التحويل 

إىل هذا، أُضيف شط جديد ساهم يف تقليص مجال 

تتجاوز  التي  املعامالت  يف  حرصها  تّم  إذ  الرقابة، 

100 ألف دينار. 

بافتقار  الجديدة  التنقيحات  املاليّة  وزارة  بّررت 

لتطبيق  الالزمة  اإلمكانيّات  إىل  الجبائية  اإلدارة 

املنطق  أّن  أي  سارية.  كانت  التي  اإلجراءات 

وتقليص  املوجودة  القيود  خفض  فّضل  الترشيعي 

اإلدارة  إمكانيّات  تعزيز  عوض  الرقابة،  مجال 

الجبائية لتتمّكن من بسط رقابتها عىل أحد أخطر 

أساليب التهرّب الرضيبي.

التحويل  أسعار  مراقبة 
تحتاج إدارة جبائية فّعالة

وفقاً لتقرير البنك الدويل املذكور سابقاً، إّن البلدان 

تحويل  عمليّة  ينظّم  ترشيعي  إلطار  تفتقر  التي 

غري  ترشيعياً  إطاراً  تتلك  التي  تلك  أو  األسعار، 

مثل  تطبيق  من  كثرياً  تستفيد  أن  ميكن  مفّعل، 

التقرير بشّدة بالرتفيع  القوانني. لذلك يويص  هذه 

إنفاذ  لزيادة  وذلك  الجبائيّة  اإلدارة  إمكانيّات  من 

البلدان  األرقام حول  تثبته  ما  القوانني. وهو  هذه 

التي انتهجت مثل هذه السياسة. عىل سبيل املثال، 

 1.5( يوان  مليار   10.272 جمع  الصني  استطاعت 

مليار دوالر أمرييك تقريباً( سنة 2010 عرب مقاربة 

اإلدارة  مجهود  بفضل  خصوصاً  التحويل،  أسعار 

من  الجبائية  اإلدارة  تعاين  تونس،  يف  أّما  الجبائية. 

تقرير  أثبته  ما  وهذا  اإلمكانيّات،  يف  حاّد  نقص 

رغبة  عدم  ويتجىّل  البوصلة4،  منظّمة  عن  صادر 

عىل  الحيوية  اإلدارة  هذه  يف  االستثامر  يف  الدولة 

ثالثة مستويات.

إىل  فنظراً  البرشية،  باملوارد  األول  املستوى  يتعلّق 

النقص املتزايد يف عدد املوظّفني تغرق اإلدارة املالية 

يف العمل إىل درجة يصبح فيها كّل عون مسؤوالً، يف 

بعض الجهات، عن أكرث من 4 آالف ملّف سنوياً، وال 

تزال بعض املكاتب دون إطارات عليا منذ سنوات 

عديدة. وعند الحديث عن أسعار التحويل تتجىّل 

الحاجة إىل مزيد من التدريب يف هذا املجال، بينام 

الدولة ال تنوي سلوك  أّن  بعد يوم  لنا يوماً  يتّضح 

هذه الطريق.

ثالثة نواقص في 
إمكانّيات  وزارة 

المالّية: الموارد 
البشرية، والمعّدات، 

ومنظومة معلوماتية 
مهترئة

يتجىّل النقص الثاين يف إدارة الجباية، حني نتحّدث 

عن مجابهة الغّش الجبايئ، يف الجانب اللوجيستي. 

سواء عىل مستوى تََوفُّر معّدات النقل أو الحواسيب 

الجبائية  اإلدارة  تكافح  إذ  الطابعات.  حتّى  أو 

مواجهة  يف  بواجباتها  االلتزام  أجل  من  التونسية 

النقص يف املعّدات املذكورة آنفاً. عىل سبيل املثال، 

لقد أحصينا سيّارة لكّل 16 موظّفاً، وجهاز كمبيوتر 

لكّل 5 موظّفني، كام إّن 40 ٪ من أجهزة الكمبيوتر 

املناسبة  الربمجيّات  عىل  حتّى  تحتوي  ال  املذكورة 

بحسب التقرير نفسه.

الثالثة  العقبة  تتلّخص  الربمجيّات،  عن  وبالحديث 

التي تواجهها إدارة الجباية يف املنظومة املعلوماتية 

املهرتئة. وعند معالجة اآلليّات املعّقدة مثل أسعار 

مبنظومة  الجباية  إدارة  تزويد  من  بّد  ال  التحويل 

تكنولوجية تكون عىل القدر نفسه من التطّور من 

أجل فرز عمليّات التالعب بأسعار التحويل من بني 

إدارة  إّن  القول  يكفي  ال  املالية.  املعامالت  هذه 

الجباية غري مجهَّزة مبثل هذه املنظومات فحسب، 

بل أكرث من ذلك، ال يوجد تواصل آيل بني الربنامجني 

املراجعة  بعمليّات  يقومان  اللذين  الرئيسيّني 

والتّدقيق. فعلياً، من شأن االفتقار إىل التواصل اآليل 

إهدار  إىل  ويؤّدي  املعلومات  يف  تضارباً  يولّد  أن 

املوارد الجبائيّة.

بأسعار  التالعب  مواجهة  أمام  األهّم  العقبة  إّن 

التحويل هي افتقار اإلدارة الجبائية إىل املعلومات. 

وبسبب منظومة معلوماتية غالباً ما تكون مهرتئة، 

ملقارنة  كافية  بيانات  الجباية  إدارة  تلك  ما  نادراً 

السعر املستخَدم يف التحويل بسعر السوق، وتقييم 

املتباَدلة.  املنتجات  أو  للخدمات  الحقيقية  الكلفة 

عىل  التحويل  بأسعار  تتعلّق  التي  الحاالت  ويف 

الصعيد الدويل، كثرياً ما تفتقر إىل أّي معرفة بالنظام 

املايل،  التدفّق  نحوه  يتّجه  الذي  البلد  يف  الجبايئ 

املناسب  القانوين  اإلطار  توفّر  يشرتط  الذي  األمر 

التطّورات. قد يكون  وإدارة جبائية قويّة ومواكبة 

التعاون الدويل من بني الحلول يف هذا املجال، ليس 

تبادل  عرب  أيضاً  إّنا  املعلومات،  تبادل  عرب  فقط 

تدريب  اللوجستي واملساعدة يف  والدعم  الخربات 

أدوات  وضع  تّم  وقد  النامية.  الدول  يف  األعوان 

واتّفاقيّات عديدة لتسهيل ذلك5. لكْن، بدون إرادة 

تضع  الرضيبي،  التهرّب  ملكافحة  حقيقية  سياسية 

يكفي  ال  لذلك،  الالزمة  واإلمكانيّات  الترشيعات 

الدعم الدويل وحده.

يرُِبز نوذج التعامل مع أسعار التحويل كيف تخدم 

بها السياسة الجبائية للدولة أقلّيّة اقتصادية تتألّف 

من شكات مربحة للغاية، إّما عن طريق الحوافز 

القوانني  تخفيف  خالل  من  وإّما  املباِشة  املالية 

الدفع.  من  التهرّب  عىل  الرشكات  هذه  ملساعدة 

لسنا بحاجة إىل تفسري أّن هذا العبء الجبايئ الذي 

للفئات  تحميله  يتّم  الكربى،  الرشكات  منه  تتهرّب 

األقّل حظّاً، ماّم يزيد سوء وضعها االقتصادي يوماً 

بعد يوم.
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إصالحي:   نفس  بال  مالّية  قوانين 
بطبعه محافظ  البيروقراطي  العقل 

مهدي العش 

 _

الثورة التي كشفت، باإلضافة  مّر عقٌد عىل اندالع 

التونسية"،  االقتصادية  "املعجزة  اّدعاء  زيف  إىل 

حجم التفاوت بني الفئات وبني الجهات. عقٌد حمل 

معه تغيريات دستورية ومؤّسساتية وسياسية، لكّنه 

املوروثة  الجبائية  املنظومة  عىل  جوهرياً  حافظ 

من نظام بن عيل. إذ تضّمنت قوانني املاليّة، طيلة 

عديدة  وتنقيحات  إجراءات  الفارطة،  السنوات 

ترشيعي،  استقرار  عدم  حالة  خلق  يف  ساهمت 

لكّنها افتقرت إىل أّي إصالحات جذرية كام مل تقرتن 

بأّي توّجهات جديدة للسياسة الجبائية. يدعو هذا 

الجمود يف الخيارات الجبائية الكربى إىل التساؤل، 

العدالة  وضعت  ثورة  بعد  يحصل  أنّه  خصوصاً 

االجتامعية عىل رأس شعاراتها، ويف ظّل صعوبات 

اقتصادية كبرية عادة ما تفرض عىل أصحاب القرار 

ابتكارية واستثنائية. ولعّل أحد  البحث عن حلول 

مفاتيح فهمه يكمن يف طريقة صياغة قوانني املاليّة 

التي يغلب عليها يف تونس البُعد البريوقراطي بدل 

الرؤى السياسية.

تثّل قوانني املاليّة يف املجتمعات الدميقراطيّة حدثاً 

إىل  الحاكمة  األحزاب  خالله  تسعى  كبرياً،  سياسياً 

تستغلّها  حني  يف  االنتخابية،  وعودها  أهّم  تطبيق 

املعارضة النتقاد الخيارات الحكومية وإبراز تايزها 

يُعترب  املاليّة  قوانني  التصويت عىل  إّن  حتّى  عنها، 

معياراً  الثقة،  مبنح  أسوًة  الدستوري،  الفقه  يف 

وتكون  املعارضة.  أو  األغلبيّة  إىل  االنتامء  يحّدد 

العقل  يحرّكها  أداًة  األنظمة  املاليّة يف هذه  وزارة 

السيايس الحاكم لتطبيق برامجه، فيوظّف قدراتها 

تحّولت  فقد  تونس،  يف  أّما  خياراته.  وفق  التقنية 

من  السيايس  العقل  استقالة  نتيجة  املاليّة،  وزارة 

بالتحديد،  والجبايئ  عاّمة  بصفة  االقتصادي  الشأن 

تعاظُم  فساهم  الجبائية.  السياسة  واضع  دور  إىل 

دور اإلدارة عىل حساب السياسة يف تأبيد الخيارات 

املوارد،  تعبئة  دور  يف  الجباية  واختزال  نفسها، 

طرح  دون  العجز  من  التقليص  هاجس  وطغيان 

أسئلة أعمق أو وضع أهداف أبعد.

وزارة المالّية: "الحزب 
المحافظ" الذي ال يحتاج إلى 

ليحكم انتخابات 

كتابه  يف  مانهايم،  كارل  االجتامع  عامل  صّنف 

 ،1929 سنة  الصادر  واليوتوبيا"1  "األيديولوجيا 

االجتامعية  التيّارات  عن  مثالية  ناذج  خمسة 

عرش  التاسع  القرنني  يف  السائدة  والسياسية 

الشيوعي  الفكر  التيّارات  هذه  تضّم  والعرشين. 

واالشرتايك، والفاشيّة، والفكر الربجوازي الدميقراطي 

الليربايل، وكذلك "املذهب املحافظ البريوقراطي".

إىل  مانهايم،  حسب  الفكري،  النمط  هذا  يتّجه 

"تحويل كّل مشاكل السياسة إىل مشاكل إدارية"2. 

وهو يَنظُر إىل النظام املوجود بحكم القانون النافذ 

كأنّه النظام الطبيعي الذي ال بديل عنه، فال يدرك 

إاّل خياراً من بني أشكال  أّي نظام عقالين ليس  أّن 

عديدة للتوفيق بني القوى االجتامعية املتصارعة3، 

اجتامعية  طبقات  مصلحة  يخدم  بالرضورة  وأنّه 

عىل حساب أخرى. لذلك، ال تُكّون العقليّة اإلدارية 

إالّ "مناهج فكريّة ساكنة ُمغلَقة"، ال ترى التجديد 

املنهج  إىل  يُضاف  وإتقاناً  "تحسيناً  إاّل  القانون  يف 

األصيل".

ل قوانين المالّية 
ّ

تمث
في المجتمعات 

الديمقراطّية حدثًا 
سياسيًا كبيرا

خاّص  بشكل  استند  الذي  مانهايم،  وصُف  ينطبق 

الفرتة،  تلك  يف  األملانية  البريوقراطيّة  دراسة  إىل 

هذا  تونس.  يف  املاليّة  وزارة  عىل  كبرية  بدرجة 

إداراته  تعداد  يصعب  الذي  الضخم،  األخطبوط 

لبلورة  األهّم  املركز  هو  ومشموالتها4،  ومصالحه 

املاليّة  فوزارة  واالجتامعية.  االقتصادية  السياسات 

ومشاريع  املاليّة  قوانني  مشاريع  صياغة  تحتكر  ال 

إّنا تتدّخل  النصوص الجبائية والجمركية فحسب، 

يف جميع النصوص، ترشيعية كانت أم ترتيبية، التي 

لديها تأثري عىل امليزانيّة، وبصفة عاّمة "كّل املسائل 

ذات الصبغة االقتصادية أو االجتامعية"5. يكتسب 

وزارة  احتكار  من  أهّميّته  االستشاري  الدور  هذا 

إىل كونها  باإلضافة  بامليزانية،  يتعلّق  ما  كّل  املاليّة 

متابعة  يف  صاً  وتخصُّ قدرة  األكرث  العمومي  الهيكل 

مختلف  يف  العمومية  السياسات  وتقييم  ودراسة 

املاليّة، يف  رأي وزارة  يكون  االقتصادية.  القطاعات 

مختلف املسائل والنصوص التي تُستشار يف شأنها، 

املاليّة  بخاّصة يف ظّل صعوبات  العادة حاسامً،  يف 

أكرث من مصدر  يُعيد  ذلك،  العمومية. عالوة عىل 

إىل  التطبيقية  النصوص  من  الكثري  صدور  تَعطَُّل 

التي  املجاالت  يف  تحديداً  املاليّة،  وزارة  تصلّب 

تتطلّب تغيريات عميقة ال تستهوي العقل اإلداري 

املحافظ، كالالمركزيّة.

 

تظهر سلطة وزارة املاليّة تحديداً عند صياغة قوانني 

وضع  يف  األهّم  األداة  هي  األخرية  فهذه  املاليّة. 

السياسات االقتصادية، سواء عرب الخيارات املتعلّقة 

بامليزانيّة وتوجيه املال العمومي، حيث يكون لوزارة 

املاليّة رأي حاسم وخطوط حمر6، أو عرب السياسة 

للدراسات  العاّمة  اإلدارة  تقرتحها  التي  الجبائية 

مشاريع  أحكام  يف  وترتجمها  الجبايئ،  والترشيع 

طيلة  السياسة  هذه  اتّسمت  وقد  املاليّة.  قوانني 

ال  املحافظة،  من  عالية  بدرجة  الفارطة  السنوات 

تناِسب سياق التغيري السيايس وال األزمة االقتصادية 

واملالية. فرغم تعّدد اإلجراءات والتنقيحات، باسم 

مل  و"اإلنصاف"،  و"العدالة"  "التبسيط"  شعارات 

يطرأ عىل املنظومة الجبائية أّي تغيري مهّم. هذا ال 

بينها  من  املحدودة،  اإلصالحات  بعض  إقرار  ينفي 

تغيري الرشيحة األوىل لجدول الرضيبة عىل الدخل 

البنيك  الرّس  ورفع  األفقر7،  الفئات  إعفاء  أجل  من 

االنتفاع  مجال  وتقليص  الجبائية،  املراقبة  إطار  يف 

األكرث  القطاعات  إفراد  وكذلك  التقديري،  بالنظام 

الرشكات.  عىل  الرضيبة  من  األرفع  بالنسبة  ربحاً 

لكّن هذه التنقيحات وغريها، سواء ما مّر منها أو ما 

أسقطه الربملان لسبب أو آلخر، ظلّت حبيسة أفق 

"تحسني املنهج األصيل"، بتعبري مانهايم، ومل تسائل 

النمّو  الرثوة وال حتّى سبل تشجيع  توزيع  طريقة 

املاليّة،  قوانني  صياغة  عند  طغى،  إذ  االقتصادي. 

األسهل،  بالطرق  املوارد،  من  املزيد  تعبئة  هاجس 

من  استنزاف  يف  اإلمعان  األمر  تطلّب  لو  حتّى 

املاليّة  يدفع وزارة  الهاجس مل  لكّن هذا  يدفعون. 

مثالً إىل تطوير إمكانيّاتها البرشية والتكنولوجية يف 

مقرتحات  واجهت  بل  واالستخالص،  الرقابة  مجال 

الجبائية، مثالً عرب توحيد مصالحها،  تعصري اإلدارة 

مقاومة كبرية من اإلدارة نفسها8.

ليس املقصود تحميل اإلدارة كامل مسؤوليّة تَعطُّل 

اإلصالح أو وصَم إطاراتها بتوّجه سيايس معنّي، وال 

بطموحات  اتّهامها  أو  فيها  الكفاءات  يف  التشكيك 

إّنا املقصود  سياسية أو رغبة يف مامرسة السلطة. 

هو وضع األصبع عىل خلل بنيوي، يتمثّل يف استقالة 

العقل السيايس من وظيفة وضع السياسة الجبائية، 

ماّم حّولها إىل مسألة إدارية ومحاسبية. حتّى دور 

استشاري  هيكل  وهو  للجباية،  الوطني  املجلس 

ومنظاّمت  وهياكل  وزارات  عن  ممثّلني  يضّم 

غياب  تعويض  ميكنه  ال  هامشياً  يبقى  عديدة9، 

اإلرادة السياسية.

سفينة بال رّبان سياسي

مّر عىل وزارة املاليّة منذ الثورة 11 وزيراً ووزيرة، 

أي مبعّدل ال يكاد يتجاوز عرشة أشهر لكّل وزير. ال 

يشّجع هذا التعاقب الرسيع للوزراء، وهو باألساس 

عىل  الحكومي،  االستقرار  لعدم  مباِشة  نتيجة 

اإلصالح، كام يعّزز سيطرة اإلدارة عىل القرار. رغم 

ذلك، مل تتميّز الفرتة األكرث استقراراً، أي وزارة رضا 

شلغوم التي دامت أكرث من سنتني، هي األخرى بأّي 

نََفس إصالحي.

الوزراء  قامئة  عىل  باالطاّلع  األبرز،  املالحظة  تبقى 

لدى  السياسية  التجربة  انعدام  هي  املتعاقبني، 

معظمهم عند تولّيهم الوزارة. وحدهم رضا شلغوم 

والياس الفخفاخ والراحل سليم شاكر مثّلوا أحزاباً، 

أو  تجربة  امتالك  بالرضورة  ذلك  يعني  أن  بدون 

آخر  منذ  املاليّة  وزارة  األّول  توىّل  سياسية.  ثقافة 

عهد نظام بن عيل حتّى آخر جانفي 2011، وكان 

بدون  الدميقراطي  الدستوري  التجّمع  إىل  ينتمي 

ل مسؤوليّات حزبية صلبه10. كان انتامؤه إىل  تحمُّ

الحزب الحاكم، عىل ما يبدو، وسيلة لتويّل مناصب 

عرب  الحكم  أروقة  إىل  شلغوم  عاد  اإلدارة.  يف  عليا 

السبيس  قائد  الباجي  عيّنه  حني  قرطاج،  قرص 

مستشاراً له، قبل أن يرتأّس ديوان رئيس الحكومة 

يوسف الشاهد، ثم يتوىّل وزارة املاليّة يف حكومته 

مصادر  عرب  شلغوم،  رضا  حرص  مستقاّلً.  بصفته 

بة منه، عىل نفي خرب انضاممه إىل حزب نداء  مقرَّ

يفّضلها هي  التي  الصيغة  أّن  عىل  داً  مشدِّ تونس، 

"تقني نظام".

تبقى المالحظة 
األبرز، باالّطالع 

على قائمة الوزراء 
المتعاقبين، هي 

انعدام التجربة 
السياسية لدى 

معظمهم عند 
توّليهم الوزارة

أّما الراحل سليم شاكر فتوىّل وزارة املاليّة يف حكومة 

الذي  تونس  نداء  حزب  ممثاّلً  الصيد  الحبيب 

واالجتامعي.  االقتصادي  برنامجه  صياغة  يف  شارك 

بتولّيه  الثورة،  بعد  السياسية  تجربته  بدأت  وقد 

مناصب وزارية يف الحكومات االنتقالية األوىل التي 

استنجدت بالعديد من "التكنوقراط"، من الداخل 

والخارج، الذين مل يتورّطوا مع النظام السابق.

سياسية  تجربة  ذا  يكن  مل  كذلك  الفخفاخ  إلياس 

قبل الثورة، لكّنه انضّم يف األشهر األوىل بعدها إىل 

التكتّل الدميقراطي من أجل العمل والحّريّات، أحد 

لنظام بن عيل. فكانت  القانونية  املعارضة  أحزاب 

بضعة أشهر من العمل السيايس كافية ليكون أحد 

مسار اإلصالح الجبائي المتعّثر   
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وزراء التكتّل يف حكومة حامدي الجبايل، حيث توىّل 

التكتّل  اختار  حني  يف  السياحة،  حقيبة  البداية  يف 

حسني الدميايس، "الكفاءة املستقلّة" لحقيبة املاليّة. 

بعد  سنة،  بعد  الفخفاخ  إىل  الحقيبة  هذه  وآلت 

استقالة الدميايس وتويّل كاتب الدولة سليم بسباس، 

وكان هو اآلخر مستقاّلً، الوزارة بالنيابة.

حقيبة  عىل  تعاقبوا  الذين  اآلخرون  الوزراء  أّما 

مثل  اإلدارة،  من  إّما  أتوا  مستقلنّي،  فكانوا  املاليّة 

بسباس،  سليم  العايل،  التعليم  وإّما  الزريبي،  ملياء 

بن حّمودة، وبخاّصة  الدولية، حكيم  املنظاّمت  أو 

من القطاع البنيك واملايل، جلّول عيّاد والفاضل عبد 

الكايف والوزير الحايل عيل الكعيل. وكان الكعيل قد 

 ،2011 سنة  تونس  آفاق  حزب  تأسيس  يف  ساهم 

لكّنه فّضل بعد سنوات االبتعاد عن العمل الحزيب، 

تشكيل  مفاوضات  يف  اسمه  طرح  يف  ساعد  ماّم 

الحكومات.

فاملالَحظ أّن ظاهرة تويّل مستقلنّي لوزارة املاليّة ال 

تنسحب  بل  التكنوقراط"،  "حكومات  عىل  تقترص 

هذه  تعود  قد  السياسية.  الحكومات  عىل  أيضاً 

الظاهرة إىل العمل مببدأ تحييد الوزارات السيادية 

عاّماً  انطباعاً  أنّها تعكس  إاّل  اعتمده بعضها،  الذي 

وزارة  هي  املاليّة  وزارة  أّن  السياسية  الطبقة  لدى 

رمّبا  مسيّسة.  غري  مختّصة  كفاءات  تحتاج  تقنية 

عن  املسؤوليّة  من  األحزاب  تهرّب  إىل  أيضاً  ترجع 

الفتقارها  أو  واالجتامعية،  االقتصادية  السياسات 

الوزارة  هذه  مثل  تسيري  عىل  القادرة  للقيادات 

ومنها  اختصاصها،  مجاالت  يف  ومقرتحات  ولربامج 

الجباية.

يظهر ضعف العمق 
السياسي لنقاش 

السياسة الجبائية 
كذلك في التناول 
اإلعالمي لقوانين 

المالّية
خلق  يف  ساهم  الوزارة  تويّل  أّن  يبدو  املقابل،  يف 

كام  املستقلّة،  الكفاءات  هذه  لدى  سيايس  طموح 

يف حالة سليم بسباس الذي انضّم إىل حركة النهضة، 

والفاضل عبد الكايف الذي ترأّس مؤّخراً حزب آفاق 

تونس، أو عىل األقّل يف مواصلة الحضور يف النقاش 

العاّم واقرتاح الربامج واألفكار، كام دأب عىل فعله 

حكيم بن حّمودة، ومؤّخراً نزار يعيش.

اختزال الجباية في مقاربة 
سبية محا

عىل  املتعاقبني  للوزراء  التصنيف  هذا  يعني  ال 

رؤى  بطبعهم  يحملون  املتحّزبني  أّن  املاليّة  حقيبة 

يفتقرون  املستقلنّي  الوزراء  جميع  أّن  أو  إصالحية 

بالرضورة لها، لكّنه مؤّش قوّي عىل النظرة السائدة 

وتحديداً  املاليّة،  للسياسة  السياسية  النخبة  لدى 

ال  إدارية  تقنية  مسألة  بوصفها  الجبائية،  للسياسة 

تحتاج رؤيا سياسية.

تتجىّل املقاربة املحاسبية سنوياً عند مناقشة قوانني 

أطرافا  تقريبا،  الجميع  اتفق  الذي  آخرها،  املاليّة. 

سياسيّة ومنظامت وطنيّة وخرباء، عىل وصفه بأنه 

للقوانني  بائسا  كاريكاتريا  سوى  يكن  مل  روح،  بال 

بدرجات  وإن  محكومة،  كانت  والتي  سبقته،  التي 

طريقة،  بأسهل  املوارد  تعبئة  بهاجس  متفاوتة، 

لتقليص نسبة عجز امليزانية. فغالباً ما تفّضل وزارة 

املاليّة اإلجراءات ذات املردود املايل املباش التي ال 

تحتاج جهداً يف استنباطها أو يف تطبيقها، كالزيادة 

نسب  عىل  أو  املستوجبة،  الدنيا  الرضيبة  عىل 

عىل  األداء  نسب  أو  املورد،  من  الخصم  ومجال 

القيمة املضافة ومعاليم االستهالك، بدون االكرتاث 

النعكاساتها األخرى أو التفكري يف إصالحات عميقة.

املوارد  لتعبئة  السهلة  الحلول  البحث عن  يعود  ال 

فقط،  البريوقراطي  العقل  أفق  ضيق  إىل  أقرص  يف 

أيضاً.  العمومية  للامليّة  الكبرية  الصعوبات  إىل  إّنا 

أّن  األسبق،  املاليّة  وزير  حّمودة،  بن  حكيم  يروي 

هاجس تسديد املستحّقات املتوّجبة عىل الدولة، يف 

كّل شهر، كان حقيقياً رغم الخطاب التطميني الذي 

لكّن  مفهومة11.  ألسباب  يعتمده  نفسه  هو  كان 

هذا الهاجس، والخضوع لرشوط املؤّسسات املانحة 

األجور،  وكتلة  امليزانيّة  يف  العجز  بنسب  املتعلّقة 

تحّوال إىل مرض يعيق أّي تفكري أو برنامج متوّسط 

أو طويل املدى، وبالتايل مينع أّي فرصة للخروج من 

هذا النفق املظلم. فهذه السياسات، التي قد تبدو 

تأبيد  العكس،  عىل  هي،  النزيف،  لوقف  رضورية 

لألزمة التي ال ميكن أن تُحلَّ بإجراءات قصرية املدى، 

يف  قوية  سياسية  رسالة  أو  اقتصادية  رؤيا  وبدون 

اتّجاه العدالة االجتامعية.

املاليّة،  قوانني  صياغة  يف  األسايس  اإلشكال  يكمن 

حسب النائب عن الكتلة الدميقراطية وعضو لجنة 

تقييم  عىل  "اقتصارها  يف  العجبوين،  هشام  املاليّة 

املردوديّة املاليّة يف األمد القصري، بدون االستناد إىل 

رؤيا  وال  نضيف،  أن  وباستطاعتنا  اقتصادية"،  رؤيا 

سياسية أو اجتامعية. هكذا، تُختزَل الجباية، وهي 

مبجرّد  سياساتها،  لتطبيق  الدولة  وسائل  أهّم  من 

أداة لتعبئة املوارد يف أقرص وقت، وتتحّول السياسة 

الرثوة  توزيع  إلعادة  الدولة  سالح  من  الرضيبية 

وتحقيق العدالة االجتامعية ودفع النمّو االقتصادي 

إىل شأن محاسبايت وإداري.

قانون  مناقشة  عند  االختزال  هذا  يستمر  لألسف، 

يرتّددون  ال  النّواب  أّن  فرغم  الربملان.  داخل  املاليّة 

واقرتاح  الحكومة  من  املقّدم  املرشوع  انتقاد  يف 

تعديالت عليه يبقى هامش تدّخلهم مقيّداً بالقاعدة 

بالتوازنات  املساس  عليهم  تنع  التي  الدستورية 

أّما  املوارد.  أو تقليص  العاّمة، أي زيادة املصاريف 

العائق األكرب فهو احتكار وزارة املاليّة للمعلومات 

الذي  والقدرة عىل تقييم املردود املايل لإلجراءات، 

لقد  ترشيعي.  "فيتو"  إىل  كثرية  أحيان  يف  يتحّول 

ساهم القانون األسايس للميزانيّة الجديد يف تقليص 

إلزامها إرفاق  املاليّة للمعلومات عرب  احتكار وزارة 

عدد من التقارير مبرشوع قانون املاليّة )عىل سبيل 

الجبائية  والنفقات  املديونيّة  حول  تقارير  املثال، 

ووضعيّة الرشكات العمومية(12. لكن يبدو أّن غالبيّة 

النواب واألحزاب ال تدرس هذه التقارير مبا يكفي 

لتتسلّح بها يف النقاش. ويف جميع الحاالت، يصعب 

الكربى والجذرية من مبادرات  تأيت اإلصالحات  أن 

ترشيعية أو مقرتحات تعديل من النواب، وإّنا تأيت 

من الجهاز التنفيذي عندما يقوده عقل سيايس.

السياسة  لنقاش  السيايس  العمق  ضعف  يظهر 

املاليّة.  لقوانني  اإلعالمي  التناول  الجبائية كذلك يف 

الكربى،  التوازنات  حول  النقاش  يرتكّز  ما  عادة  إذ 

ومواضيع االقرتاض واالستثامر واملنوال التنموي، يف 

حني ال تحظى الجباية إاّل بهامش قليل منه. وكشف 

تقرير الهيئة العليا لالتّصال السمعي البرصي مؤّخراً 

من   %  0.42 سوى  تأخذ  مل  الجبائية  املسألة  أّن 

األوىل  الوطنية  القناة  الذي خّصصته  الزمني  الحيّز 

عىل   % و1.7   ،2021 لسنة  املاليّة  قانون  ملناقشة 

ضعف  اإلحصائيّات  هذه  تكشف  التاسعة13.  قناة 

إملام الصحافيني والنخبة السياسية باملسألة الجبائية 

الذين يهربون إىل مواضيع أخرى قد تبدو لهم أسهل 

أو يكتفون بالشعارات الكربى بدون إعطائها بعداً 

بالشأن  املعرفة  ميتلكون  الذين  الخرباء  أّما  عملياً. 

الجبايئ فيقّدمون يف معظم األحيان نظرة تقنية ال 

ما  وال  أدوار،  من  تحتمله  ما  كّل  الجباية  يف  ترى 

تعرّب عنه من مصالح طبقات وفئات اجتامعية عىل 

حساب أخرى.

يصعب أن تيأتي 
اإلصالحات الكبرى 

والجذرية من 
مبادرات تشريعية، 

ما تيأتي من الجهاز 
ّ

وإن
التنفيذي عندما 

يقوده عقل سياسي
الدولة  نشأة  يف  مباِشاً  دوراً  تاريخياً  الجباية  أّدت 

الحديثة14. كام كان افتكاك القرار الجبايئ من قبل 

الربملان عامالً حاسامً يف نشأة األنظمة الدميقراطية، 

فاملسألة الجبائية، رغم اإلملام التقني الذي تحتاجه 

ليست  وهي  بامتياز.  سياسية  قضيّة  تبقى  اليوم، 

الذي  االجتامعي  العقد  مبثابة  إنّها  بل  أرقام  مجرّد 

يحّدد واجباتنا وحقوقنا، وهي سالح الدولة األقوى 

تعرّب  امليادين.  مختلف  يف  كام  االقتصاد  يف  للتأثري 

معيّنة  توازنات  عن  بالرضورة  جبائية  منظومة  كّل 

هيمنة  من  تحتمله  مبا  االجتامعية،  الفئات  بني 

وامتيازات للبعض وإثقال كاهل البعض اآلخر، لكن 

إعادة  بدون  تستمّر  أن  التوازنات  لهذه  ميكن  ال 

النظر فيها أو طرحها عىل النقاش العاّم الدميقراطي. 

مقاربة  تونس يف  الجبائية يف  املسألة  اختزال  ليس 

طبقة  مرض  أعراض  أحد  إاّل  ومحاسبية  إدارية 

واإلملام  والحلول  للرؤى  تفتقر  ضعيفة،  سياسية 

األسايس ومن جوهر  دورها  استقالت من  بالواقع، 

يحكم  البريوقراطي  العقل  السيايس، فرتكت  العمل 

مكانها، بنمطه وحدوده التي ال يُنتظَر منها سوى أن 

تؤبِّد الخيارات القدمية والنظام القائم.
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أمينة الزياين 

 _

واملستقلنّي  السياسية  األحزاب  برامج  تجتمع 

حول  الثورة  منذ  الترشيعية  لالنتخابات  املرتّشحني 

نظام  وإرساء  الجبايئ  اإلصالح  هي  مشرتكة،  نقطة 

مواعيد  ثالثة  امتداد  وعىل  ومنصف.  عادل  جبايئ 

تتعلّق  كثرية  وعوداً  املواطنون  تلّقى  انتخابية، 

عىل  العبء  وتخفيف  الجبايئ  النظام  بإصالح 

التي  النظم  اختالف  عىل  الطبيعيني  األشخاص 

لجنة  النقاشات صلب  واقع  أّن  بيد  إليها،  ينتمون 

الربملان  إىل  الوصول  إثر  العاّمة  الجلسة  أو  املاليّة 

يكشف تاليش هذه الشعارات.

ويكاد ال ميّر مرشوع قانون ماليّة أو مرشوع قانون 

إجراءات  إقرار  بدون  سنة،  كّل  تكمييل  ماليّة 

يف  إمهال  من  تستفيد  إذ  بعينها،  قطاعات  لفائدة 

سداد الرضائب أو إعفاء أو تأجيل لفرض األداءات، 

عىل  ومساهامت  رضائب  إقرار  مع  بالتوازي 

الطبيعيني عاّمة واألجراء خاّصة. وبعيداً  األشخاص 

عن شعور الضيم والالعدالة الذي يحّسه التونسيون 

الدراسات  إّن  القوانني،  هذه  مناقشة  مبناسبة 

الفّجة  الالعدالة  بدورها  أكّدت  املختّصة  والتقارير 

ألصحاب  املتعاقبة  الحكومات  "هدايا"  وكرثة 

العالية  املؤّشات  ذات  القطاعات  وبعض  األعامل 

للتهرّب الرضيبي عىل حساب بقيّة فئات املجتمع، 

سيّام التي تخضع لالقتطاع املباِش للرضائب.

املكاتب  يف  تُصاغ  املاليّة  قوانني  مشاريع  أّن  ومبا 

تخضع  وال  عاّمة  والحكومة  املاليّة  لوزارة  املغلَقة 

إىل  إحالتها  قبل  عة  موسَّ نقاشات  أو  الستشارات 

الربملان، فإّن االطاّلع عليها يف هذه املرحلة يُعّد أمراً 

صعباً.

هذه  مناقشة  يف  أساسياً  الربملان  دور  ويُعترَب 

تركيبة  يف  التغيريات  أّن  بيد  وتعديلها،  املشاريع 

بدورها  انعكست  فيه  املؤثِّرة  والقطاعات  الربملان 

عىل الخيارات التي يتّخذها النّواب وأحزابهم يف ما 

يتعلّق بالجباية.

للجباية  يخي  التار التطّور 
في تونس ما بعد االستقالل: 

المحسوبّية تعميق  نحو 

بالعودة إىل تركيبة برملان ما بعد االستقالل  الذي 

الحقبة  عن  املوروث  الرضيبي  النظام  عىل  بُني 

من  الوسطى  الطبقة  عليه  طغت  االستعامرية، 

وصيدالنيني،  وأطبّاء  ومحامني  وأساتذة  موظّفني 

عالوة عن املزارعني وأغلب هؤالء مّمن زاروا دوالً 

أوروبية إبّان النضال ضّد املستعِمر ما مّكنهم من 

بعضهم  وتأثّر  هناك  الرضيبية  النظم  عىل  االطاّلع 

بالفكر االجتامعي القائم عىل العدالة الرضيبية، مع 

املشاريع  ببعث  الدولة  تكّفل  االعتبار  بعني  األخذ 

التنموية وبناء االقتصاد الوطني يف ظّل ضآلة حجم 

يعني  ما  االقتصادية،  ومساهمته  الخاّص  القطاع 

ارتكاز العائدات الرضيبية عىل االقتطاعات الجبائية 

املؤّسسات  ظهور  قبل  أساساً  واألجراء  للموظّفني 

الخاّصة وتنامي دورها .

أّما يف حقبة الرئيس األسبق زين العابدين بن عيل، 

من  أكرث  يف  الرضيبي  النظام  إصالح  مسار  انطلق 

مناسبة وفق قواعد يضعها نظام بن عيل والعائالت 

املتنّفذة املقّربة منه، دون نقاش مؤثّر يف الغرفتني 

الترشيعيتني )مجلس املستشارين ومجلس النّواب( 

منه  املقّربني  الستثامرات  السوق  فتح  أجل  من 

وتكينهم من امتيازات جبائية أو تسليط العقوبات 

يف  ورد  ما  وفق  عليهم   املغضوب  عىل  الجبائية 

الفساد والرشوة  الحقائق حول  تقّص  لجنة  تقرير 

، مع املحافظة عىل نسق بطيء يف تطّور الرضيبة 

عىل األشخاص الطبيعيني من موظّفني وأجراء حتّى 

ال يشيع اإلحساس بالضيم والظلم، األمر الذي قد 

يزعزع استقرار النظام.

لكن، ومع انتخاب مجلس وطني تأسييس إبّان ثورة 

2011 الذي انبثقت عنه الحكومة، طُرِحت مسألة 

اإلصالح الجبايئ بدفع من املانحني الدوليني، لينطلق 

وانحرصت   .  2012 سنة  يف  اإلصالح  برامج  أّول 

الخوض  الجبائية بدون  مخرجاته يف رقمنة اإلدارة 

بالجباية  املتعلّقة  املعّقدة  القانونية  النصوص  يف 

وبدون ضبط رؤية طويلة املدى للتوّجهات العاّمة 

للدولة يف املجال.

للسلطة  التعدييل  الدور  عن  للتساؤل  يدعو  وماّم 

مسار  ويف  الجبايئ  اإلنصاف  تحقيق  يف  الترشيعية 

التي ولّدت شعوراً  املناسبات  تواتر  اإلصالح عاّمة، 

"هدايا"  تقديم  بعد  التونسيني،  لدى  بالظلم  عاّماً 

أو  بامتيازات  أو تتيعهم  جبائية ألصحاب األعامل 

إلغاء إجراءات اتُّخذت بحّق بعض القطاعات، فيام 

منذ  سنة  كّل  بداية  الصادرة  املاليّة  قوانني  تُواصل 

2012 إىل غاية قانون املالية لسنة 2021 التنصيص 

مباشة  وغري  مباشة  رضيبية  مساهامت  عىل 

هة للموظّفني واألجراء. ُموجَّ

أصحاب األعمال في البرلمان: 
من أجل خدمة المصلحة 

العاّمة أم الخاّصة؟

تصاعد اهتامم أصحاب األعامل بالسياسة واملشاركة 

يف صناعة القرار بوجه مكشوف إبّان ثورة 2011. 

عقب  الحّريّة  مناخ  من  الفئة  هذه  واستفادت 

التي  القطاعات  ومصالح  مصالحها  لتحمي  الثورة 

عهدته  املنتهية  الربملان  ضّم  فبينام  إليها.  تنتمي 

صفوفه،  يف  أعامل  صاحب   26  )2019-2014(

 )2024-2019( الحايل  الربملان  يف  العدد  ارتفع 

النّواب  بعض  تجديد  بعد  نائباً   الثالثني  قرابة  إىل 

السابقني ترّشحهم وفوزهم مبقاعد نيابية يف العهدة 

الحالية وتقديم آخرين ترّشحات جديدة  الربملانية 

يف  هؤالء  أغلب  وينشط  الربملان.  إىل  وصعودهم 

قطاعات تصنيع األدوية وتوكيالت السيّارات وقطع 

والعقارات.  الفالحية  واملعّدات  والفنادق  الغيار 

واسعة،  تثيلية  عىل  أخرى  قطاعات  تحّصلت  كام 

عىل غرار املحاماة والطّب والصيدلة واالستشارات 

الجبائية واملالية.

ومجاالت  املهنية  لقطاعاتهم  حرّاساً  هؤالء  يقف 

صوتاً  أو  جديدة،  توظيف رضائب  ضّد  نشاطاتهم 

مدافعاً عنها من أجل الحصول عىل خطوط تويل 

هذا  يُعّد  وال  األزمات.  زمن  الدولة  من  دعم  أو 

استنتاجاً انطباعياً بل وقائع مثبتة خالل مناقشات 

مشاريع قوانني املاليّة صلب لجنة املاليّة أو الجلسة 

املطالِبة  مداخالتهم  خالل  من  أو  للربملان،  العاّمة 

بإجراءات لفائدة قطاعاتهم.

ارتفع عدد النّواب 
أصحاب األعمال في 
البرلمان من 26 إلى 

30 بعد انتخابات 
.2019

العهدتني  امتداد  عىل  ذلك،  عىل  األمثلة  وتتعّدد 

غرار  عىل  املامرسات؛  لهذه  املذكورتني  الربملانيتني 

من  مترّضرة  فنادق  سلسلة  صاحبة  نائبة  مطالبة 

دعم  إجراءات  بإقرار   2015 سنة   إرهابية  عمليّة 

السياحي.  القطاع  لفائدة  رضيبي  وتخفيف  مايل 

إثر  السياحة  وزارة  أقرّت  حيث  فعالً  تّم  ما  وهو 

ذلك حزمة من اإلجراءات يف 29 جوان 2015. وقد 

القروض  يف  الدولة  ضامن  الحزمة  هذه  شملت 

وإقرار التخفيض يف نسبة األداء عىل القيمة املضافة 

من 12 % إىل 8   وإعادة جدولة الديون الجبائية 

التونسية  الرشكة  تجاه  السياحية  للمؤّسسات 

للكهرباء والغاز والرشكة التونسية الستغالل وتوزيع 

املياه. كام كفلْت الدولة مساهمة األعراف يف النظام 

القانوين للضامن االجتامعي لفائدة املؤّسسات التي 

ستحافظ عىل جميع عملتها وتكني األعوان املحالني 

عىل البطالة الفنية من منحة بدون اشرتاط توقّف 

شملت  كام  بها.  لالنتفاع  نهائياً  املؤّسسة  نشاط 

نظام  يف  باملساهامت  املتعلّق  الدين  أصل  جدولة 

من  بطلب  سنوات  سبع  عىل  االجتامعي  الضامن 

املؤّجر واإلعفاء من خطايا التأخري عند خالص أصل 

الدين واحرتام الجدولة . وتّم االستامع إىل الوزيرة 

للتدقيق  الربملان  قبّة  تحت  الرقيق  اللومي  سلمى 

هذه  وطرَحت   . املتّخذة  القرارات  تفاصيل  حول 

لهذا  االنتقايئ  الدعم  حول  واسعاً  اإلجراءات جدالً 

اإلرهابية  الرضبات  أّن  غريه، يف حني  دون  القطاع 

بقطاعات  أرضّت   2015-2014 سنتَْي  بني  املتتالية 

واسعة ذات إسهام أعىل يف اقتصاد البالد.

توكيالت  وصاحب  لنائب  كان  مشابه،  مثال  ويف 

الصناعة  لجنة  صلب  متعّددة  مداخالت  سيّارات 

مرشوع  مناقشة  مبناسبة  املاليّة  ولجنة  والطاقة 

سوق  بتحرير  للمطالبة   2018 سنة  املاليّة  قانون 

األداءات  من  التخفيف  وتحديداً  السيّارات  توريد 

من  السيّارات  توريد  عىل  املوظَّفة  االستهالك  عىل 

ينتفع  الذي  التخفيض  السوق اآلسيوية، عىل غرار 

به املورّدون من السوق األوروبية .

القطاعية  العصبّية 
في المهن الحّرة درع ضّد 

يبية الضر التعديالت 

أصحاب  فئة  من  النّواب  عىل  األمر  يقترص  ال 

املنتمني  النّواب  أيضاً  الظاهرة  طالْت  بل  األعامل، 

منيعاً  سّداً  بدورهم  وقفوا  الذين  الحرّة  املهن  إىل 

املطبَّق  التقديري  الجبايئ  للنظام  مراجعة  أّي  ضّد 

النّواب  تجّند  ذلك  عىل  األمثلة  بني  ومن  عليهم. 

تزامناً  املحاماة ملنارصة قطاعهم  إىل سلك  املنتمني 

مع مناقشة مرشوع قانون املاليّة لسنة 2018. وكان 

عدد املحامني يف الربملان آنذاك 37 محامياً وجاءت 

املهنية.  هياكلهم  تحرّكات  مع  متناغمة  مواقفهم 

 2017 نوفمرب  شهر  يف  املحامني  عامدة  فنظّمت 

أداءات  لفرض  رافضة  احتجاجية  تحرّكات  سلسلة 

تتمثّل يف طابع جبايئ يوظَّف عىل كّل قضية يتواّلها 

املحامي واعتربت أّن هذا اإلجراء سيؤّدي إىل تفقري 

املحامني وال سيّام املبتدئني منهم. وعلّلت الحكومة 

الجبايئ  الطابع  بفرض  املتعلّق  مقرتحها  آنذاك 

بقصور النظام التقديري القائم عىل الترصيح الذي 

ال يسمح بضبط الدخل الحقيقي للمحامني. ورغم 

أّن املقرتح ال يندرج يف خانة اإلصالح العميق للنظام 

يف  جاء  وأنّه  الرضيبي  التهرّب  مينع  وال  التقديري 

الدوليني  املانحني  أمام  الحكومة  تعّهدات  سياق 

بحزمة من اإلجراءات من ضمنها التقّشف وتجميد 

األجور وترفيع التحصيل الرضيبي من املهن الحرّة 

والرشكات، فقد القى رفضاً واسعاً من ِقبل أصحاب 

املحامني  النّواب  أغلب  يخالْف  مل  املهن.  هذه 

موقف هياكلهم املهنية وشّكلوا قّوة ضغط داخل 

الربملان من أجل إسقاط املقرتَح. أّما الربملان الحايل 

وفق  الخمسني  فيه  النّواب  املحامني  عدد  فيناهز 

ترصيح عميدهم إبراهيم بودربالة إثر االنتخابات 

الربملان  يف  األصوات  ربع  قرابة  أي   ، الترشيعية 

وقادرة  نسبياً  ثقيلة  تصويت  كتلة  يشّكل  ما  وهو 

النظام  تّسن  مامثلة  مقرتحات  ألّي  التصّدي  عىل 

الجبائية العطايا  برلمان 

مسار اإلصالح الجبائي المتعّثر   
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التقديري.

ونجح بذلك املحامون يف وقف أّي تغيري عىل النظام 

الرضيبي الذي يشملهم، عىل غرار األطبّاء يف السنة 

تّكنوا  الذين  لسنة 2017(  املاليّة  )قانون  السابقة 

كّل  عىل  جديدة  رضيبة  ترير  دون  الحيلولة  من 

باعتامد  الخاّصة  العيادات  تسديها  طبّية  خدمة 

عرب  نجحوا  الذين  الصيادلة  كام  تاماً  الفوترة، 

عىل  األداء  سحب  إقرار  تعطيل  يف  احتجاجاتهم 

القيمة املضافة عىل األدوية.

لوبيات ضاغطة بكّل 
الوسائل من أجل التهّرب من 

الضرائب

انتصاراً  مكشوف  بوجه  املواجهات  عن  بعيداً 

للقطاعات األصلية للنّواب، التي سمحت عىل األقّل 

ومواقفهم  النّواب  غايات  من  بالتحّقق  للتونسيني 

الذين  قطاعاتهم،  عىل  املسلَّطة  للرضائب  الرافضة 

يلوذون يف املقابل بالصمت أثناء مناقشة الرضائب 

شهدت  فقد  واألجراء،  املوظَّفني  عىل  املفروضة 

والحشد  لإلقناع  ماراثونية  الربملان جوالت  كواليس 

بوسائل  ولكن  الغايات  نفس  أجل  من  واملنارصة 

مختلفة.

اتّحاد  ملمثيّل  مكثّفاً  التونيس حضوراً  الربملان  شهد 

كلاّم  التقليدية  والصناعات  والتجارة  الصناعة 

فرض  دون  الحيلولة  أجل  من  ذلك،  األمر  اقتض 

رضائب جديدة أو تقديم مقرتحات تتعلّق باإلمهال 

الرضيبي أو تخفيف العبء املسلّط عىل الرشكات، 

من  تبّقى  ما  وإنهاء  التجاري  التبادل  وتحرير 

السياسة الحامئية للدولة يف املجال االقتصادي. ويف 

جميع املناسبات، كانت الحّجة واحدة وهي دعم 

لالستثامر  مالئم  مبناخ  وتتيعه  الوطني  املال  رأس 

يقوم أساساً عىل امتيازات وحوافز جبائية.

وتعمل مجموعات الضغط، مبختلف مكّوناتها الذين 

أثناء  الحضور  برتكيز  الواحدة،  املصلحة  تجمعهم 

النقاشات صلب لجنة املالية وإقناع النّواب فرادى 

أجل  من  اللجنة  يف  االستامع  وطلب  وجامعات، 

قامت  الذي  الحشد  غرار  عىل  النظر  وجهة  عرض 

عىل  التصويت  إبّان  العقاريني  الباعثني  غرفة  به 

مرشوع قانون املاليّة لسنة 2018 من أجل إسقاط 

فصل يقتيض الرتفيع يف األداء عىل القيمة املضافة 

املساعي  أّن  بيد   ،% بـ19  العقارات  اقتناء  عند 

تخفيضها  عىل  االتّفاق  تّم  إذ  بالنجاح  تكلَّل  مل 

إىل 13 %. وهو النهج ذاته الذي اتّخذه الصيادلة 

لدى مطالبتهم بإلغاء فصل يتعلّق بتوظيف رضيبة 

عىل األدوية بـ7.5 % يف قانون املاليّة لسنة 2016، 

مرشوع  يف  النظر  خالل  أيضاً  املصوغ  تّجار  و 

القانون عدد 104/2020 املتعلّق بتنشيط االقتصاد 

الجبايئ. التهرّب  ومقاومة  املوازي  القطاع  وإدماج 

الخفية المقايضات  سوق 

بالتوازي مع الضغط املباش، مل يخُل األمر من عقد 

الربملان  خارج  النّواب  مع  واملشاورات  الصفقات 

التغرير  الغايات ذاتها، بل بلغ األمر حّد  من أجل 

بالنّواب ومخادعتهم من أجل ترير بعض الفصول 

ولعّل  الرضيبية.  الواجبات  من  التهرّب  سبيل  يف 

حادثة التصويت عىل الفصل 14 من قانون املاليّة 

لسنة 2019 الذي أقّر تأجيل تطبيق أداء جبايئ 

سنة  إىل  الكربى  التجارية  املساحات  عىل  بـ35 % 

مجموعات  لعمل  األبرز  البصمة  كانت   ،2020

الضغط يف الخفاء.

بعد  إضافياً  مقرتحاً  قّدمت  قد  الحكومة  وكانت 

إىل  املرشوع  وترير  اللجان  يف  النقاشات  انتهاء 

ر  تُقدَّ بتأجيل فرض رضيبة  يقيض  العاّمة،  الجلسة 

بـ35 % عىل عائدات الفضاءات التجارية إىل السنة 

تفاجئهم  املعارضة عن  نّواب  تعبري  املوالية، ورغم 

بخدمة  الحكومة  متّهمني  وجاهته  وعدم  باملقرتح 

الفضاءات  سوق  عىل  تسيطر  متنّفذة  عائالت 

املنتمني  من  صوتاً   88 بـ  تريره  تم  فقد  الكربى، 

إىل الحزام الربملاين للحكومة. وشهدت البالد موجة 

"التغرير"  اتّضاح  بعد  سيّام  اإلجراء،  لهذا  رفض 

عىل  يقترص  املقرتح  بأّن  وإيهامهم  بالنّواب 

التصويت  إثر  ليفاجأوا  الكربى  التجارية  املساحات 

التجارية  العالمات  السيارات وأصحاب  بضّم وكالء 

"الفرانشيز"، وفق ما أكّدته آنذاك النائبة عن حزب 

النهضة منية إبراهيم.

هذا  ترير  إثر  الربملاين،  للشأن  مراقبون  ووصف 

الفصل، الربملان بالسوق املفتوحة بناًء عىل اتّهامات 

عىل  املصّوتني  للنّواب  الربملانية  املعارضة  وجّهتها 

الحمالت  بتمويل  ووعود  رشاوي  بتلّقي  الفصل 

االنتخابية لألحزاب يف االنتخابات التي أُجريت سنة 

. 2019

الخفيّة" إىل  "اللوبيات  اتّجاه معاكس، عمدت  ويف 

الربحي،  تقلّص من هامشها  التي  الفصول  إسقاط 

أو توظّف عليها أداءات جديدة، من ذلك إسقاط 

املاليّة  قانون  مناقشة مرشوع  قُّدم مبناسبة  مقرتَح 

من  يبلغ  تونيس  كّل  بتمتيع  يتعلّق   2021 لسنة 

العمر 18 سنة فام فوق بامتياز جبايئ ملرة واحدة يف 

العمر يتمثّل يف التخفيض بنسبة 25 % من املعاليم 

الديوانية املستوَجبة القتناء سيارة ال يتجاوز عمرها 

الـ5 سنوات، وسقط هذا الفصل ليثري جدالً واسعاً 

ترشيعية  مبادرة  مآل  وكان  التونسيني،  يف صفوف 

مستقلّة بذاتها حول االمتيازات الجبائية لألشخاص 

اإلهامل  مرّة  السيّارات ألّول  اقتناء  الطبيعيني عند 

يف أدراج لجنة املالية، ويكون بذلك سوق توكيالت 

السيّارات ومؤّسسات اإليجار املايل املستفيد األّول.

تنظيم "اللوبيينغ" من أجل 
شفافّية العالقة مع دوائر 

صنع القرار

يف  الضغط  مجموعات  حراك  عليه  يبدو  ملا  خالفاً 

دول أخرى كأمر عادي ومقنَّن ال يثري أّي ريبة، يفتح 

للسمرسة  مرصاعيه  عىل  الباب  تونس  يف  الوضع 

رسم  يف  الخبري  ويؤكّد  املشبوهة.  والصفقات 

السياسات العمومية كريم بلحاج عيىس يف حديث 

لـ "املفّكرة القانونية" أّن حمالت املنارصة من أجل 

باألداءات  متعلّقة  فصول  إسقاط  أو  قوانني  تبّني 

دميقراطيات  يف  شكوكاً  تثري  ال  وغريها،  الرضيبية 

عريقة حيث يكون اإلطار الترشيعي سابق الوضع 

وينظّم طرق عمل مجموعات "اللوبيينغ" وأدوارها 

وحدود عموالتها ويضمن الوضوح والشفافيّة، ماّم 

لحسابها  تعمل  التي  األطراف  هويّة  عن  يكشف 

وتكلّفها بهذه املهّمة.

ثّمة ثورة فكرية 
واجبة على 

المرجعّيات 
النيوليبرالية القائلة 

بأّن فرض جباية عالية 
يدفع المستثمرين 

إلى اإلحجام عن بعث 
الشركات. 

وفرّس بلحاج عيىس أّن يف ظّل هذا الوضع العشوايئ 

والجهات  املصالح  تحديد  الصعب  من  يصبح 

ومتى  اللوبيينغ  عمليّة  وراء  تقف  التي  الحقيقية 

يف  املرشوع  صياغة  بداية  يف  سواء  عملها  ينطلق 

يف  التصويت  جلسات  أثناء  أو  الحكومة  أروقة 

أّن ترصيحات  الصدد،  الربملان. وقد أوضح يف هذا 

تتيع  مقرتح  عرض  إبّان  الحكوميني  املسؤولني 

التونسيني باالمتياز الجبايئ القتناء سيّارة وتشديدهم 

السيّارات  توكيالت  أصحاب  استشارة  رضورة  عىل 

قبل إقرار أّي إجراء جديد يكشف بوضوح العجز 

املنتفعني  إىل  العودة  دون  قرارات  أّي  تبّني  عن 

األساسيني من احتكار السوق. وتتداخل وفق ذات 

مع  النّواب  لبعض  الشخصية  املصالح  املتحّدث 

النيابية يف عالقة بأصحاب  الحزب والكتلة  مصالح 

األعامل ما يخلق مجاالً واسعاً للتالعب.

يؤطّر  قانون  مقرتح   "19 املاّدة  "منظّمة  وأعّدت 

مجموعات الضغط وحدود عالقتها باملرّشع وغريه 

من مراكز القرار ويضمن الشفافيّة التاّمة. وال يزال 

هذا املرشوع قيد الدرس بآمال ضعيفة لتبّنيه من 

السياسية  اإلرادة  بعد  تتّضح  مل  طاملا  الربملان  ِقبل 

لوضع حّد ألخطبوط متشابك مكوَّن من املستفيدين 

املحتِكرة  املتنّفذة  والعائالت  الريع  اقتصاد  من 

هذا  ويعمل  والنّواب.  واإلعالم  حيوية  لقطاعات 

اإلصالح  محاوالت  كّل  وقف  أجل  من  األخطبوط 

بلحاج  كريم  وأضاف  الجباية.  ملنظومة  الحقيقية 

لـ"املفّكرة  العمومية  السياسات  يف  الخبري  عيىس 

مؤّخراً  جمعت  التي  اللقاءات  أّن  القانونية" 

بالشفافيّة والحوكمة املفتوحة مع  تُعنى  منظاّمت 

انتقادات  الذي وّجه  الدويل  النقد  ممثيّل صندوق 

انعدام  قَبيل  من  التونسية  الحكومة  إىل  حاّدة 

ومنها  االقتصادية  اإلصالحات  إقرار  يف  الشفافيّة 

الجبائية، عكست إرصاراً من ِقبل املنظومة الحاكمة 

عىل تقديم حلول تحافظ عىل استقرار وضعيّة كبار 

املستثمرين ورؤوس األموال وتزيد الضغط الجبايئ 

العاملي لفظ  التوّجه  أّن  الفئات يف حني  بقيّة  عىل 

النظريّات النيوليبريالية املبنيّة عىل رضورة تخفيف 

الجباية عىل رأس املال حتّى يتسّنى له خلق الرثوة، 

وتالياً إحداث َمواطن شغل جديدة ماّم يتيح  جمع 

موارد جبائية أكرب من ِقبل املوظّفني الجدد.

اإلصالح أو االنفجار االجتماعي

التي  الجبائية  بالالعدالة  التونسيني  وعي  يتزايد 

يعيشونها، ومل يعد خافياً عىل كثري منهم أّن ما يُتَّخذ 

من إجراءات يفقرهم أكرث ويزيد األثرياء ثراًء. وما 

التي  تلك  سيّام  االجتامعية،  االحتجاجات  انفّكت 

تطالب  املايض،  جانفي  شهر  مطلع  البالد  شهدتها 

البسيط  املُواطن  عىل  الجبايئ  الضغط  بتخفيف 

وتسليط جباية عادلة عىل رؤوس األموال عىل أساس 

اقتسام منصف النعكاسات األزمة االقتصادية التي 

عّمقتها جائحة كورونا. وقد تقلّصت ثقة التونسيني 

أثناء  الحظوه  ما  نتيجة  القانون  أمام  باملساواة 

الجمعي  املخيال  أصبح  بل  املاليّة،  قوانني  مناقشة 

ينتج عالقة عمودية بني املواطن املسحوق وصاحب 

رأس املال تقوم عىل االستغالل الفّج والتمتّع بالرثوة 

متيّقظة  الجمعية  الذاكرة  زالت  وما  حسابه.  عىل 

من  االجتامعية  للهزّات  األسايس  الدافع  أّن  إىل 

انتفاضات وثورات عىل مّر تاريخ البالد كان الجباية 

بن  عيل  ثورة  الحامر،  صاحب  )ثورة  العادلة  غري 

غذاهم 1864، ثورة 17 ديسمرب 2010(.

ويعترب أستاذ االقتصاد عبد الجليل البدوي يف حديث 

الخروج  يقتيض  اإلصالح  أّن  القانونية"  لـ"املفّكرة 

حلول  إىل  الجبائية  العدالة  حول  الشعارات  من 

البدوي،  وفق  اإلصالح،  عمليّة  وتتطلّب  ملموسة. 

ثورة فكرية عىل املرجعيّات النيوليربالية القائلة بأن 

الرضائب املرتفعة تقتل الحصيلة الرضيبية، مبعنى 

أّن فرض جباية عالية يدفع املستثمرين إىل اإلحجام 

عن بعث الرشكات، وهي مرجعيّة تعتمدها تونس 

وأبدت أيضاً قصورها باعتبار أّن تقليص الجباية عىل 

رأس املال مل يؤّد إىل بعث االستثامرات ومل يُحدث 

أثراً ملموساً عدا انتفاع هذه الفئة باالمتيازات وقلّة 

املوارد الجبائية املتأتّية منها.

ومن املفارقات، بالنسبة إىل عبد الجليل البدوي، أّن 

العامل يتّجه نحو تسليط رضيبة عىل الرثوة يف حني 

مل تدخل تونس بعد يف تشٍّ يعيد توزيع املداخيل 

وهي تخلّت تدريجياً عن السياسات القطاعية التي 

لتطويرها.  تطمح  قطاعات  نحو  املال  رأس  توّجه 

وحان   1993 سنة  منذ  البالد  اتّخذته  مسار  وهو 

وقت مراجعته بعمق. وإذا مل تتّخذ البالد خيارات 

جديدة يف اتّجاه توزيع عادل للرثوة وجباية منصفة 

تقوى  املالية ولن  األزمة  تجاوز  تنجح يف  لن  فإنّها 

دافعو  فيه  يتساوى  اجتامعي  مناخ  إيجاد  عىل 

الرضائب.

مسار اإلصالح الجبائي المتعّثر
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سياسية،  اقتصادية،  أزمة  اليوم  تونس  تعيش 

اجتامعية وصّحية غري مسبوقة. أزمة تتّجه لتكون 

يْه املختلفني واملرتابطني يف  أزمة تاسك وطني يف شقَّ

آن: االجتامعي والجغرايف.

مطلب  تجاُهل  جرّاء  التشّنجات  هذه  نشأت 

تحمل  قيمة  الكرامة.  مطلب  وهو  األسايس  الثورة 

وأيضاً  والفرص  الحقوق  يف  املساواة  معناها  يف 

والنفاذ  العمل  سوق  يف  واإلنصاف  املبادرة  حّريًة 

الكّل  يتمتّع  أن  وال ميكن  االجتامعية.  الحامية  إىل 

بالكرامة دون إنهاء امتيازات البعض.

برز  فقد   .2011 بعد  املهيِمن  التحالف  تغرّي  لقد 

لكّن  جديدة،  ثروات  وتشّكلت  جدد  العبون 

االجتامعي  الصعيدين  عىل  تتغرّي  مل  اللعبة  قواعد 

الجدد  "الوافدين"  معظم  فاكتفى  واالقتصادي. 

األساس  يف  بقي  نظام  يف  لهم  مبكان  باملطالَبة 

فيه  تعتمد  املصالح.  جامعات  عليه  تهيمن  نظاماً 

الدولة، يك تعّزز قدرتها عىل احتواء كّل تجاوز، عىل 

ُمسهَّل  وبنفاذ  بامتيازات  أعضاؤه  يتمتّع  تحالف 

دعمهم  مقابل  والتمويل  والرتاخيص  الوظائف  إىل 

للدولة.

هذا  سياق  يف   – املتزايد  الحيّز  فهو  الجديد  أّما 

التحالف املهيِمن – لالقتصاد املوازي الذي يلتحق 

بينام  للدولة،  الداعم  بالتحالف  فأكرث  أكرث  أسياده 

تقّوض نشاطاته يف الحقيقة أسس الدولة.

أزمة عدم  المساواة  في  تونس 
األبعاد متعّددة  معضلة 

فتئ  ما  حيّزاً   2011 بعد  املُوازي  االقتصاد  احتّل 

الرّقابة  غياب  وأّدى  الدولة،  ضعفت  فيام  يتوّسع 

عىل التمويل السيايس إىل تعزيز الزبائنيّة والريعيّة. 

تقيّد  الدين  خدمة  وصارت  الديون  تراكمت 

الطبقة  أّما  تحّمله.  مُيكن  ال  بشكل  النفقات  باقي 

مربّعات  وتوسيع  التموقع  يف  املنهِمكة  السياسية 

النفوذ واملجال االنتخايب، فلم تستِطع االستجابة بأّي 

أّي  يُنَجز  ومل  الشعب.  ملطالب  األشكال  من  شكل 

إصالح جدير بهذه التسمية خالل السنوات العرش 

األخرية، كام ال تزال العدالة االجتامعية شعاراً فارغاً.

تقديم  يف  والتأّخر  التفّكك  عّمق  ذلك،  مقابل  يف 

الخدمات العمومية أوجه التفاوت وعدم املساواة، 

الكاشفة  الدالالت  بني  من  الصّحية  األزمة  وكانت 

الواضح  من  أصبح  باملساواة،  املطالبة  وبعد  لها. 

مختلفة.  بأشكال  االنفصالية  النزعات  عن  التعبري 

مستشفيات حكومية  وجود  الثقة يف  غياب  وأّدى 

جيّدة تقّدم خدماتها لجميع املواطنني إىل مطالبة 

كّل طرف مبستشفى خاّص لجامعته. فنظراً إىل أّن 

توزيع  إعادة  يف  الدولة  بدور  يؤمن  يعد  مل  أحداً 

تحصيل  طرف  كّل  يحاول  عادل،  بشكل  مواردها 

إذن،  يداه.  تطالها  التي  املوارد  من  مباَشة  حّصته 

اللُّحمة االجتامعية لن تتحّقق إاّل من  فإعادة بناء 

خالل إحداث تغيري جذري وصادم يف قواعد تقاسم 

الرثوة الوطنية وإعادة توزيعها.

جذري  إصالح  تحقيق  يف  الفعيل  الرهان  يتمثّل 

النظر  إعادة  يف  هذه،  التوزيع  إعادة  لقواعد 

الجذري يف النظام الرضيبي والتعويضات والتغطية 

الرضيبي  اإلصالح  شأن  ومن  والتعليم.  االجتامعية 

يف  التفاوت  تقليص  التعويضات  نظام  وإصالح 

االجتامعية  التغطية  إصالح  يقلّص  بينام  املداخيل، 

والتعليم املخاطر والتفاوت عىل مستوى رأس املال 

إلرساء  وتتكامل  تتداخل  سياسات  وهي  البرشي. 

عدالة اجتامعية أكرب.

يف واقع األمر، بدل أن يعمل النظام الرضيبي الحايل 

آثاراً مشّوهة  التفاوت، فهو يُحِدث  الحّد من  عىل 

بعض  منصفة  غري  بطريقة  تستهدف  فّعالة  وغري 

أخذ  دون  من  واملوظَّفني(  األجراء  )مثل  الفئات 

)مثل  أخرى  لفئات  الحقيقية  اإلسهامية  القدرات 

الرثوات  وأصحاب  التقديري  النظام  يف  املنخرطني 

املرتفعة، عالوة عىل االقتصاد املوازي( بعني االعتبار.

غري  الحايل  التعويضات يف وضعه  أّن صندوق  كام 

فقراً  األكرث  الـ20 %  إذ يستفيد  فّعال.  عادل وغري 

من 16 % فقط من مخّصصات الدعم1، بينام من 

شأن نظام يوزّع مبلغاً إجاملياً عىل جميع املواطنني 

إنصافاً.  أكرث  يكون  أن   – للجميع  نفسه  املبلغ   –

يُضاف إىل ذلك أّن منظومة التغطية االجتامعية غري 

املنظومة  أّما ضعف  واحد.  آن  ومفلسة يف  مالمئة 

التعليمية َوَجْوَدة الشهادات فهي يف الواقع، ونتيجة 

عوض  التفاوت  تعّمق  الرتبوية،  السياسات  أخطاء 

شغل  َموطن  عىل  الحصول  يَُعْد  ومل  معالجته. 

فقدت  )التي  التعليمية  الشهادة  أساس  عىل  يتّم 

قيمتها(، إّنا عىل أساس شبكة العالقات أو املهارات 

الشخصية )soft skills(، وكالهام من عوامل إعادة 

اإلنتاج االجتامعي.

أصبح العمل عىل تعزيز اللُّحمة االجتامعية رضورياً 

تشغيل  إعادة  مبجرّد  تتعلّق  ال  العمليّة  ألّن  جّداً 

يف  نواصل  ويك  السياسيني.  بعض  يّدعي  كام  اآللة 

ذات املجاز، يجب قبل كّل يشء أن يصعد عىل منت 

اآللة َمن هو قادر عىل قيادتها.

ل  يبي ُمكبَّ اإلصالح الضر
اجتماعي  وع  مشر بغياب 

وترّدد الساسة

طبعاً، ال ميكننا إعادة توزيع الرثوات التي مل ننتْجها، 

الجميع.  مبجهود  إاّل  الرثوات  هذه  إنتاج  يتّم  ولن 

ويحتاج كّل شخص أن يعرف ما ستكون حّصته – أو 

حّصة أطفاله – قبل املشاركة يف العمل يف إطار ثقة 

ولُحمة ُمستعادتنَْي.

اجتامعي  مرشوع  وضع  هي  اآلن  املهّمة  إذاً، 

شخص  كّل  باستطاعة  مرشوع  مشرتك،  ومجتمعي 

لنا  األمل  يحمل  فيه، مرشوع  مستقبله  يتصّور  أن 

وألطفالنا، مرشوع ينخرط كّل شخص فيه. باختصار، 

ألّن  جديد  اجتامعي  عقد  جديد.  اجتامعي  عقد 

إمكانيّة  الفردي،  املستوى  تعني، عىل  الدميقراطية 

كّل  وقبل  أيضاً،  وتعني  شخص  كّل  صوت  إيصال 

يشء، األمل يف تغيري األمور نحو تحقيق عدالة أكرب. 

من دون هذا األمل ال تتحّقق دميقراطية.

يف هذا اإلطار، االختبار الفعيل سوف يكون نجاح 

إصالح  ميّر  أن  ميكن  وال  الرضيبي.  النظام  إصالح 

كهذا بدون آالم، ألنّه سيحاسب مختلف مكّونات 

املجتمع )الرشكات واألرُس الغنيّة والفقرية( انطالقاً 

من أفعالها وليس من أقوالها. هذا اإلصالح وحده 

الذي سيجعل من جزء كبري من أهداف ثورة الكرامة 

أمراً واقعاً، عرب ترير رسالة العدالة واملساواة أّوالً، 

ثّم تحصيل املوارد الرضورية إلعادة إطالق النمّو.

لقد آن األوان يك يساهم كّل شخص حسب قدراته، 

ليس  وهذا  رضورية.  التوازن  إعادة  أضحت  كام 

السياسيون عىل  يتجّرأ  فهل  بل سيايس،  تقنياً  أمراً 

طرح هذه املسألة؟ هل يتمتّعون باستقالليّة كافية 

تجعلهم  الشخصية  مصالحهم  وعن  ممّوليهم  عن 

هل  الثورة؟  مطالب  عىل  سياسية  إجابة  يقّدمون 

الريع  اتّخاذ تدابري ترّض بأصحاب  سيتجرؤون عىل 

ملصلحة الجدارة الفردية؟

المنظومة  انحراف 
التونسية يبية  الضر

لتمويل  أداة  اليوم  حّد  إىل  الرضيبي  النظام  اعترُب 

سهولة  أساس  عىل  إاّل  نجاعته  تُقيَّم  ومل  الدولة، 

تنفيذه. وعليه، كان الحّل يف مواجهة العجز الهائل 

املداخيل  عىل  استثنائية  رضيبة  فرض  امليزانية  يف 

كان  إجامالً،  الرضائب.  مصلحة  ِقبل  من  دة  املحدَّ

يدفعون  الذين  مداخيل  من  املزيد  اقتطاع  الحّل 

الرضائب يف األصل، وهو بال شّك الحّل األسهل عىل 

مستوى التنفيذ.

بفعل حجم التهّرب 
الضريبي تبقى 

المداخيل المعَلنة 
دون النمّو الواضح 

للثروة

أداة  أنّه  الرضيبي عىل  النظام  إىل  أيضاً  يُنظر  كان 

حزمة  تضمينه  إىل  أّدى  ما  االستثامرات،  لتحفيز 

املتجانسة  غري  واإلعفاءات  التخفيضات  من  كبرية 

أحياناً.  متضاربة  أهداف  تحقيق  تحاول  التي 

اإلنفاق الرضيبي  أّن 80 % من  النظر عن  وبغّض 

للبنك  دراسة  بحسب  مجٍد،  غري  الحايل  شكله  يف 

الدويل2، تؤّدي هذه الحزمة املعّقدة إىل نسيان دور 

الرضائب األسايس: إعادة التوزيع.

نحن إذاً أمام نظام رضيبي يعتمد قواعد مشّوهة 

بعض  تاماً،  جائر  بشكل  تستهدف،  فّعالة  غري 

املساهمة  قدرات  االعتبار  بعني  تأخذ  وال  الفئات 

الحقيقية لدافعي الرضائب.

أّن  يعترب  الذي  الليربايل،  النموذج  حتّى  ولكن، 

والقدرات  للموارد  فّعال  بتوزيع  تسمح  السوق 

اإلنتاجية، ال يتعرّض إىل مسألة التحويالت وإعادة 

التوزيع التي تتّم بصفة الحقة لبلوغ مستوى من 

العدالة االجتامعية يحظى بقبول جميع األطراف.

الرثوة  توزيع  إعادة  قواعد  تحديد  إىل  إذاً  نحتاج 

الوطنية عرب عقد اجتامعي جديد قائم عىل قواعد 

الرغم من نسب نّو  رضيبية عادلة وفّعالة. فعىل 

العديد  خالل   %  5 إىل   4 من  تراوحت  اقتصادي 

من السنوات وارتفاع مستوى الحياة بشكل عاّم، مل 

تنفّك الفروقات تتّسع بني املناطق الغنية واملناطق 

املحرومة، بني الطبقات امليسورة والطبقات الفقرية، 

الوسطى.  والطبقة  امليسورة  الطبقات  بني  وحتّى 

الفقر من 1 إىل  الفرق بني معّدالت  وعليه، توّسع 

4 بني املناطق عام 2000 ليبلغ 1 إىل 7 قبل الثورة 

وال يزال يف تزايد.

فقد  الجميع.  به  يتمتّع  مل  لكن  النمّو  تحقيق  تّم 

نظام  من  األعامل  أصحاب  من  كبري  جزء  استفاد 

أتاح لهم االستحواذ، يف إطار قانوين وأخالقي، عىل 

تكوين  إىل  أّدى  ما  قة  املحقَّ الرثوة  من  كبري  جزء 

ثروات ضخمة أو تعزيز املوجودة. من جهة أخرى، 

يف  عملياً  املرياث  وبسبب عدم وجود رضيبة عىل 

تونس )نَِسبُها الرمزية متدنية وُسبُل التملّص منها 

متعّددة(، تستمّر األوضاع املكتَسبة إىل ما ال نهاية، 

االقتصادي  باملجال  يلتحقوا  مل  الذين  عىل حساب 

راً. إاّل مؤخَّ

لنا أن نسائل أخالقيّات نظام يركّز الرثوة بني أيدي 

البعض. إمكانيّة اإلثراء هي، بالطبع، من أسس روح 

إّن  براندت:  وييل  جملة  يعرف  وجميعنا  املبادرة 

أرباح اليوم هي استثامرات الغد ووظائف بعد غد. 

لكن مل يقّدم ذلك أّي حّل ملسألة تحديد املستوى 

العادل للمساهمة.

على  التصاعدية  يبة  الضر
وة، شرط لنظام جبائي  الثر

عادل

من الثابت أّن حجم التهرّب الرضيبي ضخم جداً، 

بصلة  تّت  ال  املعلَنة  املداخيل  أّن  يعلم  والجميع 

عادًة إىل النمّو الواضح للرثوة وطريقة العيش. كام 

أّن الرضيبة عىل الدخل ال تتالءم البتّة مع الرثوات 

غري  ألنّه  ذاته  مفهومها  مستوى  عىل  املرتفعة 

د بشكل واضح. فالنمّو السنوي لقيمة الرثوة  محدَّ

تُحتَسب  دخالً  القانون  يعتربه  ما  بكثري  يتجاوز 

الجباية كأداة إلصالحات شاملة  
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الرثوات املرتفعة.  بالنسبة إىل  عىل أساسه الرضيبة 

يُعدُّ الدخل الخاضع للرضيبة محدوداً جّداً مقارنًة 

عىل  النسبة  تشّكل  وبالتايل  االقتصادي،  بالدخل 

الدخل  إىل  بالنسبة  الرضيبي نقطة يف بحر  الدخل 

االقتصادي.

إذاً يتحّقق مبدأ مساهمة كّل شخص حسب قدراته 

عرب وضع رضيبة عىل الرثوة، أو بحياديّة أكرث، عىل 

املمتلكات. ولنئ كان جلياً أّن الدخل االقتصادي يفوق 

السهل  من  فليس  للرضيبة،  الخاضع  الدخل  بكثري 

املستحيل  ومن  الفردي  االقتصادي  الدخل  تحديد 

إقرار رضيبة عىل قاعدة مشابهة. أّما تحديد الرثوة 

أو املمتلكات )مبا فيها الحصص يف الرشكات العاّمة 

واملقتنيات  واالستثامرات،  والعقارات،  والخاّصة، 

فهو  األخرى(  واألصول  والسيولة  الثمينة،  الفّنية 

أكرث سهولة. يقابل فرُض رضيبة مباِشة عىل الرثوة، 

عىل  الرضيبة  منطق  يعتمدون  الذين  إىل  بالنسبة 

الدخل، فكرة وضع فرضيّة عىل مردوديّة رأس املال، 

 %  1 رضيبة  تعادل  بالتايل،  الرثوة.  نّو  معّدل  أي 

 ،  %  5 بنسبة  نّواً  سّجلت  أنّها  يُفرتض  ثروة  عىل 

رضيبة متواضعة تبلغ 20 % عىل الدخل االقتصادي. 

سرنى يف ما ييل أّن نسب مردوديّة رأس املال ونّو 

الرثوة هي أعىل بكثري يف تونس يف ما يخّص الرثوات 

تشّكل  نفسها  الـ 1 %  نسبة  إّن  بالطبع،  املرتفعة. 

نّواً، حيث  تسّجل  ال  التي  الرثوات  عىل  كبرياً  عبئاً 

إنّها تؤّدي إىل تآكل رأس املال الخامل. لكْن، أليس 

أنّها  بحيث  الرضيبة،  لهذه  آخر  إيجابياً  أثراً  هذا 

غري  وأمالكاً  أصوالً  ميلكون  الذين  األشخاص  تشّجع 

بيعها  أو  ُمنِتجة عىل توظيفها بطريقة أكرث فعاليّة 

ألطراف أكرث حيويّة؟

معّدل  تقدير3  ميكننا  املتاحة،  البيانات  من  انطالقاً 

نّو الرثوة الفردية، لدى الفئات األكرث ثراًء، 

هذه  عىل   %  1 رضيبة  فرض  بالتايل،   .%  12,5 بـ 

الدخل  عىل  رضيبة  إجامليّة  بصفة  ُتثّل  األصول، 

شأن  ومن  هذا   .%  8 تبلغ  تكاد  ال  االقتصادي 

القدرة عىل  تعزيز  الرثوة  عىل  التصاعدية  الرضيبة 

تحصيل هامش مهّم عىل مستوى ميزانيّة الدولة.

نسب نمّو الثروة  
أعلى بكثير في 

ما يخّص الثروات 
المرتفعة.

تكمن ُعلِويّة هذه الرضيبة عىل غريها من الرضائب 

السارية أّوالً، يف أنّها تستهدف األشخاص ذوي قدرة 

إسهامية أقوى فتكون، يف هذا السياق، عامل توازن 

وثانياً، كونها ال  االجتامعية،  العدالة  لتحقيق  وأداة 

األموال  رؤوس  ألصحاب  وترتك  السوق  يف  تتدّخل 

قرار تحديد االستثامرات األكرث مالءمة ألنّهم، بشكل 

عاّم، أكرث أهليًّة من السلطات العاّمة لتحديد هذه 

االستثامرات.

جليّة  الرضيبة  هذه  علويّة  تبدو  أخرى،  جهة  من 

لتسديد  ُوضعت  أخرى  صيغ  مع  باملقارنة  أيضاً 

ديون الدولة، مثل التخلّف الجزيئ عن سدادها أو 

التضّخم املايل. فالتخلّف عن سداد الديون يسمح، 

إذا كان متَوقّعاً، لألطراف األكرث مرونة بالتخلّص من 

السندات املعنيّة يف الوقت املناسب. كام أّن أصحاب 

بهذه  املبادرين  بالرضورة  ليسوا  السندات  هذه 

خسارتهم  الخارسون  يتحّمل  وبالتايل،  املعامالت. 

بطريقة تعّسفية واعتباطية. عالوة عىل ذلك، يؤثّر 

التخلّف عن سداد الديون عىل القطاع املايل بأكمله 

الرثوة عىل صاحبها حرصاً  تؤثّر الرضيبة عىل  بينام 

بذلك خطر حدوث  "الشبكة". وينتفي  وليس عىل 

أساليب  من  أيضاً  التضّخم  يُعّد  متسلسل.  تفاعل 

يؤثّر  الغالب  يف  لكّنه  الدولة  ديون  من  التخلّص 

إذا  آثاره  كّل  ويفقد  الصغار  املّدخرين  عىل  بشّدة 

عىل  تقترص  نجاعته  أّن  عىل  عالوة  متوقَّعاً،  كان 

الدين الداخيل.

صحيح أّن الرضيبة عىل الرثوة قد تؤّدي، يف سياقات 

أخرى، إىل هروب رؤوس األموال ويف نهاية املطاف 

حركة  ضعف  لكّن  نفسه.  الرضيبة  مصدر  تقلّص 

رؤوس األموال بسبب عدم إمكانيّة تحويل الدينار 

التونيس تُفِقد هذه الحّجة صوابيَّتَها يف تونس.

السنوية  الرضيبة  تساهم  سبق،  ما  عىل  بناًء 

الدولة،  تويل  يف  بفعاليّة  الرثوة  عىل  التصاعدية 

العدالة  من  املزيد  إرساء  عىل  نفسه،  الوقت  ويف 

حيث  املال.  رأس  نّو  نسبة  إبطاء  عرب  االجتامعية 

إذا استطعنا تقريب معّدل نّو رأس املال من معّدل 

بني  املال  رأس  مراكمة  نتجّنب  االقتصادي  النمّو 

أيادي فاحيش الرثاء. يف الحقيقة، عندما يتجاوز نّو 

رأس املال 12.5 % )لدى األرُس الغنيّة( ال مفّر من 

مراكمة مشابهة – كام رأينا أعاله – بينام ال يتخطّى 

معّدل نّو االقتصاد يف مستواه األعىل نسبة 3 %.

وبذلك، تحّقق الرضيبة عىل الرثوة مطلب العدالة 

االجتامعية مع املحافظة عىل قوى املنافَسة بطريقة 

تجيز بناء تراكامت جديدة ووصول أرُس جديدة إىل 

الكرامة االقتصادية واالجتامعية وحتّى إىل الرثاء.

السياسيّون عىل تقديم  أكّرر سؤايل، هل يجرؤ  لذا 

تدابري  واتّخاذ  الثورة  مطالب  عىل  سياسية  إجابة 

تدين الريع مقابل الجدارة الشخصية ؟

1. Institut National de la Statistique - Centre de 
recherches et des études sociales - Banque africaine de dé-
veloppement - Distribution et incidence des - subventions 
indirectes sur les ménages pauvres  - Tunisie 2013.
2. “The unfinished revolution: bringing opportunity, 
good jobs and greater wealth to all Tunisians”, World Bank, 
2014.
3. “Vers une fiscalité plus équitable, l’impôt progressif 
sur la fortune”, Elyès Jouini, Leaders N° 41, pp. 68-73.
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مهدي العّش

 _

بعد  كثرياً  الجباية  حول  العاّم  النقاش  يتطّور  مل 

الثورة. فقد بقي أو يكاد يبقى حكراً عىل املختّصني 

حني  يف  املحاسبني،  والخرباء  واالقتصاد  القانون  يف 

وكذلك  بل  فقط،  السيايس  الفاعل  عنه  يغب  مل 

العالقة  تُختزل  ما  كثرياً  لذلك،  نتيجًة  الحقوقي. 

التي  الضامنات  يف  اإلنسان  وحقوق  الجباية  بني 

يجب توفريها للُمطالَب باألداء أمام تعّسف اإلدارة 

الجبائية، أو حتّى أمام الترشيع الجبايئ، باسم مبدأ 

األمان القانوين. حتّى مبادئ القبول بالرضيبة، عمالً 

بشعار "ال رضائب دون تثيل"، واإلنصاف الجبايئ، 

واملساواة أمام األعباء العاّمة، فإنّها تبقى يف معظم 

يُنظر  الذي  للرضيبة،  ذاته  التمثّل  األحيان حبيسة 

إليها كجزية تُدفع للسلطة، أكرث من كونها مساهمة 

لفائدة  العاّمة،  األعباء  يف  ورضورية  مرشوعة 

التاريخية  املربِّرات  عن  النظر  وبقطع  املجموعة. 

أّوالً وقبل  فإّن تغيريه ميّر  التمثّل،  لهذا  والسياسية 

مضموناً  يحمل  عميق  جبايئ  إصالح  عرب  كّل يشء 

مجرّد  ليست  فالجباية  وحقوقياً رصيحاً.  اجتامعياً 

واجب، إّنا هي أيضاً أداة رضورية لتفعيل حقوق 

التمويل  التقليديني:  دوَريْها  عرب  وذلك  اإلنسان، 

وتدّخل الدولة.

أاّل ننىس أّن حقوق اإلنسان، وإن كانت ال  يجب  

ر بثمن، لها كلفة يتوّجب تويلها، وهو ما يتأّت  تُقدَّ

أساساً من املوارد الجبائية. وخالفاً للخطاب السائد، 

واالجتامعية  االقتصادية  بالحقوق  األمر  يتعلّق  ال 

والثقافية فقط، بل أيضاً الحقوق املدنية والسياسية 

التي تحتاج إىل استثامرات قد ال تقّل كلفة1. كذلك، 

وحدها  القادرة  السحرية  األداة  وهم  عن  وبعيداً 

عىل توجيه ترصّفات األفراد، تبقى الجباية، خصوصاً 

شاملة  عمومية  سياسات  يف  انخرطت  ما  إذا 

ومتكاملة ومتواصلة، آليّة مهّمة بيد الدولة لخدمة 

غايات اجتامعية وحقوقية.

قد تبدو الفكرة مجرّدة أو بعيدة أو حتّى طوباويّة. 

لذلك اخرتنا الغوص فيها انطالقاً من مثال ملموس، 

هو الحّق يف السكن الذي ال نبالغ إذا اعتربناه من 

الفرتة  يف  بخاّصة  تونس،  يف  املنسية  الحقوق  أكرث 

األخرية. ولعّل سهو املجلس الوطني التأسييس عن 

التنصيص عليه بشكل رصيح يف دستور 2014، عىل 

التي  االقتصادية واالجتامعية  الحقوق  بقيّة  عكس 

يف  مكانته  حول  عميقة  دالالت  يحمل  بها،  يزخر 

ذهنيّة النخب ويف النقاش العاّم. كذلك، ورغم أّن 

ارتبطت  التي  األساسية  املرافق  من  يُعّد  السكن 

والصّحة  بالتعليم  أسوة  الراعية،  بالدولة  تاريخياً 

والنقل والضامن االجتامعي، كان األكرث ترّضراً من 

املقالة  الدولة. لذلك سنحاول يف هذه  تراجع دور 

مجال  يف  العمومية  السياسات  تطّور  إىل  العودة 

الحّق يف السكن منذ االستقالل حتّى سنوات ما بعد 

املستفيدين  أثر  وتقّفي  إبراز حدودها  مع  الثورة، 

بعض  سنقرتح  التشخيص  هذا  من  وانطالقاً  منها. 

للتنفيذ ومن  قابلة  نراها  التي  الجبائية  التوّجهات 

شأنها، إذا ما انخرطت يف سياسات عمومية شاملة، 

عدد  ألكرب  السكن  يف  الحّق  ضامن  يف  تساهم  أن 

ممكن من املحتاجني إليه.

يجية  التدر االستقالة 
للدولة من السكن االجتماعي

مل مينع غياب االعرتاف الدستوري يف 1959، وحتّى 

انتهاج  من  الدولة  السكن  يف  بالحّق  الترشيعي، 

سياسات إرادوية يف هذا املجال. فقد أنشأت دولة 

العقارية  الوطنية  الرشكة   ،1957 منذ  االستقالل، 

مساكَن  توفري  بهدف  "السنيت"،  التونسية  للبالد 

اآلفاق  الطبقات االجتامعية. كان مخطّط  ملختلف 

وضع  إذ  الطموح،  عايل   )1971-1962( العرشية 

منها  يُنجز  مل  مسكن،  ألف   184 إحداث  هدف 

)أقّل من 2000  الواقع سوى نسبة ضئيلة جّداً  يف 

مسكن إىل غاية سنة 1968(. وقد استهدف تدّخل 

السنيت يف البداية الفئات الضعيفة اقتصادياً، عرب 

عرب  املوظّفني،  وصغار  والعاّمل  الشعبية،  املساكن 

السكن العاّميل2.

السبعينيات  يف  ذروته  "السنيت"  نشاط  عرف 

املُنَجزة  املساكن  معّدل  بلغ  حيث  والثامنينيات، 

 20 من  أكرث  السبعينيات  من  الثاين  النصف  يف 

ألف مسكن سنويا3ً. تزامن ذلك مع إعادة هيكلة 

نشاط  تركّز  إذ  السكن،  مجال  يف  الدولة  تدّخل 

نشأت  حني  يف  العقارية  املقاَولة  عىل  "السنيت" 

للسكنى،  العقارية  الوكالة  أبرزها  جديدة،  هياكل 

ووكالة التهذيب والتجديد العمراين، وشكة النهوض 

باملسكن  النهوض  وصندوق  االجتامعية،  باملساكن 

لفائدة األجراء، والصندوق القومي لالّدخار السكني 

لكّن  اإلسكان.  بنك  إىل   1989 سنة  تحّول  الذي 

مجهود الدولة استهدف تحديداً الطبقات املتوّسطة 

املقاسم وتسهيل  بيع  ليس عرب  املُنظَّم،  القطاع  يف 

من  مهّمة  نسبة  عرب  أيضاً  إّنا  وحسب  التمويل 

املساكن الجاهزة التي تبنيها السنيت. أّما املساكن 

االجتامعية فقد تقلّصت نسبتها شيئاً فشيئاً وتركّزت 

للفصل  محاولة  يف  الكربى،  املدن  ضواحي  يف 

الجغرايف بني سّكان املدينة والوافدين الجدد عليها 

من املناطق الريفية4.

بعد ذلك، تقهقر دور الدولة بشكل واضح منذ أواخر 

الثامنينيات تزامناً مع برنامج اإلصالح الهيكيل. فقد 

تراجع املُعّدل السنوّي لعدد املساكن التي تنجزها 

التسعينيات،  يف  مسكن  آالف   3 إىل  "السنيت" 

و1600 مسكن يف األلفينيات. تركّز مجهود الدولة 

عىل إعادة تأهيل األحياء الشعبية، بخاّصة يف ظّل 

املساكن  بناء  تاركة  العفوي،  البناء  ظاهرة  انتشار 

تدّخلها  الدولة  عّوضت  هكذا،  الخاّص.  للقطاع 

وكذلك  التمويل  لتسهيل  وصناديق  بربامج  املباِش 

بامتيازات جبائية للباعثني العقاريني الخواّص الذين 

ينجزون مساكن اجتامعية. امتيازات مل تعِط أكلها 

قط، باستثناء تلك املتعلّقة ببناء املبيتات الجامعية 

للطلبة5.

للسكن  خاّصاً  برنامجاً  استُحدث  الثورة،  بعد 

وتحسني  تعويض  بهدف   2012 يف  االجتامعي 

إىل  باإلضافة  الدخل،  ملحدودي  البدائية  املساكن 

بناء مساكن اجتامعية وتَْهِيئة مقاسم جديدة، عرب 

مختلف املتدّخلني، العموميني والخواّص. وإذا كان 

بانتفاع  االنتهاء،  عىل  أخرياً  شارف  قد  األّول  الجزء 

للربنامج،  الثاين  الجزء  أرقام  به، فإّن  9 آالف عائلة 

بعد تسع سنوات من إطالقه، أبلغ تعبري عن مدى 

التزام الدولة بالحّق يف السكن. فقد تقّرر إحداث 

20 ألف مسكن ومقسم جديد، برمجْت الوزارة 13 

ألفاً منها، مل يُنجز منها إىل اآلن سوى 4 آالف مسكن 

ومقسم تقريباً، معظمها تعطّل تسليمه يف حني بلغ 

عدد املطالب الواردة 234 ألفاً 6.

الحّق في السكن، حكر على 
في  المتوّسطة  الطبقة 

م؟ الُمنظَّ القطاع 

يف ظّل تراجع دور الدولة يف بناء املساكن االجتامعية، 

تركّزت  مستمّر،  بشكل  العقارات  أسعار  وارتفاع 

التمويل.  تسهيل  عىل  فأكرث  أكرث  السكن  سياسات 

احتكر بنك اإلسكان قروض السكن إىل حدود سنة 

التمويل  لكّن  الخاّصة.  للبنوك  أُتيحت  2001 حني 

أو  العمومية  البنوك  عرب  سواء  تونس،  يف  البنيك 

سوى  به  يتمتّع  فال  إقصايئ،  طابع  له  الخاّصة، 

األجراء يف القطاع املنظَّم، باإلضافة طبعاً إىل الفئات 

آجال  إىل  بالنظر  جّداً  ُمْكلف  أنّه  كام  ثراء،  األكرث 

النهوض  وشوط تسديده وفوائده. لعب صندوق 

باملسكن لفائدة األجراء "الفوبرولوس"، الذي مُيوَّل 

عرب مساهمة 1 % عىل األجور، دوراً يف توفري قروض 

يف  لكّنه،  الدخل.  متوّسطي  األجراء  لفائدة  سكنية 

غياب سياسات أخرى شاملة، ساهم يف إقصاء فئات 

املنظَّم والوظيفة  االقتصاد  واسعة غري منخرطة يف 

العمومية من مجال السياسات العمومية للسكن. 

املالحظة نفسها تنطبق عىل تدّخالت شكة النهوض 

باملساكن االجتامعية التي تنحرص خدماتها يف فئة 

أخرى  وبرامج  االجتامعية  الصناديق  لدى  املؤّمنني 

تكّرر  معيّنة.  قطاعات  يف  املوظّفني  لفائدة  عّدة 

املنهج ذاته يف برنامج املسكن األّول، الذي أطلقته 

الحكومة يف 2017 ويقيض بفتح خّط تويل ميرسَّ 

املسكن  كلفة  ُخمس  لتوفري  واألفراد  األرس  لفائدة 

التمويل، إذ إّن الرشط  البنوك باقي  عىل أن تتوىّل 

األّول لالنتفاع به أن تكون أجرياً يف القطاع املنظَّم.

هذه الربامج مثال عىل السياسات الرتقيعية لرتاجع 

إرصار  نتيجة  واألجراء،  للموظَّفني  الرشائية  القدرة 

الدولة عىل املحافظة عىل سياسة األجور املنخفضة، 

وامتناعها عن معالجة أسباب ارتفاع كلفة املساكن، 

ذاته  اآلن  يف  أنّها  كام  العقارية.  املضاَربة  وأهّمها 

الرعاية  دولة  نوذج  علل  أهّم  إحدى  عن  تعبري 

اقتصار تويلها كام خدماتها عىل أجراء  يف تونس، 

الفئات  تشجيع  يف  ذلك  ساهم  املنظَّم.  القطاع 

الذي  التلقايئ  البناء  عىل  املنظَّم  االقتصاد  خارج 

نحو 40 %  بكثري وأصبح يشّكل  أقّل  كلفته  تبقى 

من إنتاج املساكن يف تونس.

تراجع مجهود 
"السنيت" في بناء 
المساكن من 20 

ألف مسكن سنويًا 
في النصف الثاني 

من السبعينيات إلى 
1600 في األلفينيات.
عرب  الخلل  هذا  تدارك  مؤّخراً  الدولة  حاولت 

لفائدة  السكنية  القروض  ضامن  صندوق  إحداث 

القاّر، يف  غري  الدخل  ذوي  من  االجتامعية  الفئات 

املاليّة لسنة 2018، وتويله باعتامدات من  قانون 

ميزانية الدولة. كان هذا اإلجراء أحد أبرز توصيات 

سنة  صدرت  التي  للسكن  الجديدة  االسرتاتيجية 

2015. ويف انتظار الحصيلة األوىل لتدّخالته، تبقى 

بتأّخر شديد،  الفئات، ولو  الدولة إىل هذه  التفاتة 

وهو  املشكل  أصل  تحّل  ال  لكّنها  إيجابية  خطوة 

االرتفاع املشّط لكلفة املساكن باملقارنة مع مستوى 

دخل معظم األرس.

الحّق في السكن، رهينة 
للخواّص…  الربحي  المنطق 

والدولة

برامج تسهيل التمويل، بغّض النظر عن محدوديّة 

نجاعتها، تهدف بخاّصة إىل حّل أزمة قطاع عقاري 

متاحة  أسعاره  تكون  أن  بدون  العرض  لديه  فاض 

للطلب. يظهر ذلك بوضوح يف الصيغة األوىل لربنامج 

املسكن  اقتناء  تشرتط  كانت  التي  األّول  املسكن 

قبل  املسكن،  العقاري7  البعث  إحدى شكات  من 

اإلنسان:  حقوق  لتفعيل  أداة  الجبائي  اإلصالح 
نموذجًا السكن  في   

ّ
الحق
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العاّم  الرأي  الرتاجع عن ذلك تحت ضغط  يتّم  أن 

واملعارضة. مثال برنامج املسكن األّول ليس استثناء، 

إذ إّن الفوبرولوس، بإقصائه البناء الذايت يف معظم 

الحاالت، يوّجه تسهيالته تحديداً إىل اقتناء املساكن 

الجاهزة الجديدة التي تأيت يف معظمها من الباعثني 

االمتيازات  إىل  السياسات  هذه  تُضاف  الخواّص8. 

أواسط  منذ  الدولة  وفّرتها  التي  العديدة  الجبائية 

السبعينيات، بخاّصة منذ بداية التسعينيات، لفائدة 

الباعثني العقاريني.

تتجاوز الموارد 
ية 

ّ
الجبائية المتيأت

من قطاع الّسكن 
مجموع النفقات 

العمومية فيه.

بعضها  أّن  رغم  أكلها  االمتيازات  هذه  تُعِط  ومل 

املساكن  بناء  عىل  الباعثني  تشجيع  إىل  هدف 

االجتامعية، إذ ال يتجاوز معّدل بناء القطاع الخاّص 

ففي  سنويا9ً.  مسكن   400 االجتامعية  للمساكن 

ظّل تراجع نسبة الرضيبة عىل الرشكات من جهة، 

الدنيا  د مجاالت الخصم من املورد والرضيبة  وتعدُّ

من جهة أخرى، يصعب عىل االمتيازات الجبائية أن 

تعّوض شهيّة الخواّص للربح املباش الذي يتوفّر يف 

بيع املساكن عالية الطراز.

املنطق  يف  بدورهم  العموميون  الفاعلون  وانخرط 

حيث  املايل،  التوازن  عىل  الحفاظ  باسم  الربحي، 

أّن معظم املشاريع التي تنجزها "السنيت" وشكة 

عالية  مباٍن  هي  االجتامعية  باملساكن  النهوض 

مهّمتهام  حساب  عىل  وذلك  اقتصادية،  أو  الطراز 

شأن  كذلك  االجتامعي10.  السكن  وهي  األصلية 

الوكالة العقارية للسكنى التي، باإلضافة إىل الرتاجع 

نوذجاً  البداية  منذ  اختارت  دورها،  يف  املستمّر 

الوسطى  الطبقة  حاجات  يالئم  املقاسم  لتهيئة 

العليا.

طال هذا املنطق الربحي كذلك الدولة مباشة، إذ 

تجاوزت املوارد الجبائية املتأتّية من قطاع الّسكن، 

العمومية  النفقات  إىل حدود سنة 2014، مجموع 

ومختلف  العموميني  الفاعلني  دعم  فيها  مبا  فيه 

أي  الجبائية،  النفقات  باحتساب  حتّى  الربامج 

ال  للقطاع11.  املمنوحة  الجبائية  االمتيازات  كلفة 

ح جّداً أن يكون هذا الفائض الذي تحّققه  بل يُرجَّ

السنوات  يف  ارتفع  قد  السكن  قطاع  يف  الدولة 

منذ  املساكن  بيع  عمليّات  إخضاع  بفعل  األخرية 

2018 إىل األداء عىل القيمة املضافة، التي يتحّملها 

طبعاً املستهلكون. يعني هذا أّن الدولة ال تتعامل 

عمومي  ومرفق  توفريه  يجب  كحّق  السكن  مع 

بل  غريه،  مثل  اقتصادي  كقطاع  إّنا  إتاحته،  يجب 

 )variable d'ajustement( للتعديل  كمتغرّي  رمّبا 

لتقليص العجز يف امليزانية.

الحّق في السكن، يمّر حصرًا 
عبر امتالك المسكن؟

الكراء  مجال  يف  تحديداً  الدولة  استقالة  تظهر 

بني  العالقة  تأطري  إىل  تسَع  مل  فالدولة  السكني، 

يحمي  بشكل  السكنى،  ألجل  واملتسّوغني  املالكني 

تُذكر  تنتهج سياسات  الطرف األضعف، ومل  حقوق 

فيفري   18 فقانون  الكراء.  أسعار  ارتفاع  من  للحّد 

واملكرتين  املالكني  بني  العالقة  ينظّم  الذي   1976

البقاء،  حّق  بخاّصة  يضمن  والذي  السكنى،  ألجل 

ينطبق  ال  حيث  ومؤقّت،  استثنايئ  بطابع  جاء 

النفاذ  حيّز  دخوله  قبل  املرُبَمة  العقود  عىل  إاّل 

تنقيحه  قبل 1954. حتى  مبنيّة  واملتعلّقة مبساكن 

بقانون 1 مارس 1978 مل يُعّمم الحّق، وإّنا اكتفى 

قبل  املربَمة  العقود  ليشمل  قليالً  مجاله  بتمديد 

سنة  قبل  مبنية  مبساكن  واملتعلّقة   1978 مارس   1

1970. وحتّى تنقيح 1993 مل يتدارك األمر12. نتيجة 

املنازل  كراء  عقود  من  الساحقة  الغالبية  لذلك، 

انطباقه،  مجال  عن  خارجة  اليوم  السكنى  لغاية 

فيها  يختّل  التي  الكراء  لعقود  يعني خضوعها  ماّم 

من  السوق  منطق  ويحكمها  الطرفني،  بني  التوازن 

لغايات  األكرية  تبقى  املقابل،  يف  ضابط.  أّي  دون 

صناعية وتجارية وحرفية خاضعة لقانون خاّص بها، 

مل يتضّمن مثل هذه الحدود، نظراً إىل أّن الرهانات 

واملصالح مختلفة.

من البنّي أّن تحرير سوق الكراء ألجل السكنى كان 

مواجهة  إىل  السلطة  سَعْت  حيث  سياسياً،  خياراً 

النصف  يف  املشتعلة  واالجتامعية  العقارية  األزمة 

املساس مبصلحة  السبعينيات، لكن دون  الثاين من 

فكان  العقاريني،  املاّلك  من  الجديدة  الربجوازية 

تقاعس  ويتأكّد  املتسّوغة.  األرس  ذلك عىل حساب 

املرّشع من خالل عدم تنظيم عقود الكراء يف قانون 

أّن  العقاري، رغم  للبعث  املنظِّم  26 فيفري 1990 

تعريف املهنة يشمل غايَتَْي البيع واإليجار عىل حّد 

سواء 13.

كان هاجس الدولة منذ االستقالل الرتفيع يف نسبة 

النسبة  ارتفعت هذه  منزلها،  تتلك  التي  العائالت 

من 74 % يف سنة 1975 إىل 79 % يف سنة 1984، 

أسعار  ارتفاع  بفعل  بطيئاً  تراجعاً  تشهد  أن  قبل 

يف  الدولة  مجهود  وتراجع  البناء  وكلفة  األرايض 

سنة   %  77 حدود  يف  لتستقّر  االجتامعي،  السكن 

2014. يف املقابل، شهدت نسبة األرس الساكنة عىل 

وجه الكراء ارتفاعاً مستمرّاً منذ الثامنينيات لتصل 

إىل حدود 18 %، وتبلغ أقصاها يف العاصمة حيث ال 

تتجاوز نسبة األرس املالكة مساكنها 62 % 14.

سمح  بالكامل  للسكنى  الكراء  سوق  تحرير  لكّن 

بارتفاع مستمّر لألسعار بخاّصة يف العاصمة. يظهر 

ذلك من خالل ارتفاع نفقات السكن، حسب املعهد 

إنفاق  لتشّكل 27 % من معّدل  الوطني لإلحصاء، 

الفرد  إنفاق  متوّسط  ارتفع  فقد  التونسية.  األرسة 

الواحد للسكن، بني 2010 و2015، من 635 د. إىل 

1035 د.، أي بزيادة 62 % 15.

انعكاساً  ليس  الكراء  ألسعار  املستمّر  االرتفاع  هذا 

املساكن  فنسبة  والطلب،  العرض  لقاعدة  طبيعياً 

يوجد،  إذ  مستمّر.  ارتفاع  يف  أيضاً  هي  الشاغرة 

حسب األرقام الرسميّة، أكرث من 582 ألف مسكن 

هو  ما  اعتبار  دون  حتّى  املخزون،  هذا  شاغر. 

عىل  فيها  الطلب  ذروة  تقترص  مدن  يف  موجود 

أشهر الصيف، قادر عىل املساهمة يف سّد حاجيّات 

بإيجارات معقولة، إذا ما ُوجدت سياسات  السكن 

عمومية تدفع يف هذا االتّجاه.
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يبة أداة لتشجيع ُماّلك  الضر
ل الشاغرة على كرائها المناز

االرتفاع املستمّر ألسعار الكراء، بالتوازي مع ارتفاع 

تالئم  عدم  عن  ناتجاً  ليس  الشاغرة  املساكن  عدد 

كذلك  نفرّسه  أن  ميكن  إذ  فقط.  والطلب  العرض 

بعدم تحّمس املالكني، سواء كانوا أفراداً أو شكات 

عىل  التي  واملنازل  الشقق  لتأجري  العقاري،  البعث 

بقائها  من  ترّضرهم  عدم  إىل  باإلضافة  ملكهم، 

والطلب  العرض  قاعدة  اشتغال  فعدم  شاغرة. 

عند  أي  واحد،  اتّجاه  يف  إاّل  املنازل،  كراء  مجال  يف 

اختالل  سببه  يكون  معنّي،  مكان  الطلب يف  ارتفاع 

التوازن بني "الحريف" و"صاحب البضاعة"، إن صّح 

أّن  بإيجاد مسكن يف حني  ملزٌم  فالحريف  التعبري. 

الفئات  من  األحيان  معظم  املنازل، وهم يف  ماليك 

الغنيّة ذات مصادر دخل عديدة وكافية، ليسوا يف 

حاجة أكيدة ومستعجلة لكرائها. املالكون، كام يعرّب 

عن ذلك املثل العاّمي التونيس، "داخلون يف الربح 

خارجون من الخسارة"، أي أنّهم يف أحسن الحاالت 

يربحون، ويف أسوئها ال يخرسون.

االرتفاع المستمّر في 
أسعار الكراء ليس 

انعكاسًا طبيعيًا 
لقاعدة العرض 

والطلب، في ظّل 
وجود أكثر من 582 

ألف مسكن شاغر.
من هنا تربز إحدى علل املنظومة الجبائية التونسية، 

وهي ضعف الرضائب العقارية الشديد. ففي ظّل 

غياب رضيبة عىل الرثوة من جهة، وضعف الرضيبة 

نسبها  حيث  من  املبنيّة  العقارات  عىل  املحلّية 

وكذلك مجهود استخالصها16 من جهة أخرى، تكاد 

انتقال  عمليّات  عىل  تقترص  العقارية  الرضائب 

امللكيّة. قد يكون فرض رضيبة عقارية جديدة عىل 

الدولة  موارد  لتعزيز  ليس  حاّلً،  الشاغرة  املساكن 

بخاّصة  لكن  فقط،  االجتامعية  الفوارق  وتقليص 

لدفع املالكني إىل تأجري املساكن اإلضافية الشاغرة، 

حتّى ال تتحّول إىل عبء مايل سنوي عليهم.

وقد أرىس قانون املاليّة لسنة 2014 رضيبة عقارية 

عىل األشخاص الطبيعيني، تستهدف األرايض واملباين 

غري املُستَغلَّة اقتصادياً أو اجتامعياً، قبل أن ترتاجع 

البدء يف تطبيقها  الحكومة بعد أشهر وتلغيها قبل 

أصالً عرب قانون املالية التكمييل للسنة نفسها. كانت 

األسباب،  شح  حسب  إللغائها،  املستعَملة  الحّجة 

صعوبة تطبيقها، وتداخلها مع مجال الرضيبة عىل 

لسنة  املاليّة  قانون  مرشوع  سيقرتحها  التي  الرثوة 

2015. أُلغيت الرضيبة العقارية بدون أن يتّم اقرتاح 

الرضيبة عىل الرثوة وال مناقشتها.

ويف انتظار إرساء الرضيبة عىل الرثوة، التي ستواجهها 

بال شّك مقاومٌة شسة من املترّضرين منها، قد تكون 

مراجعة  مع  العقارية،  الرضيبة  هذه  إىل  العودة 

املعلوم  ونصف  )مرّة  متواضعة  تبقى  التي  نسبها 

عىل العقارات املبنية أو غري املبنية حسب الحالة(، 

حاّلً وقتياً ناجعاً. وميكن حّل التعارض املفرتَض بني 

عىل  الرضيبة  إٍرساء  يتّم  حني  بسهولة،  الرضيبتني 

كرضيبة  الرثوة  صاحب  يدفعه  ما  بطرح  الرثوة، 

عقارية يف شكل اعتامد جبايئ.

أن  الرضيبية ال تكفي وحدها ويجب  األداة  طبعاً، 

تنخرط يف سياسات عمومية شاملة. إذ يجب مثالً، 

يحمي  بقانون  السكني  الكراء  تأطري  يف  اإلرساع 

األضعف.  الطرف  بخاّصة  العالقة  طريَفْ  حقوق 

الشأن  هو  كام  الدولة،  تدّخُل  يشمل  أن  وميكن 

مثالً يف عدد كبري من الدول األوروبية، تأطري أسعار 

الكراء بوضع سقف لها. فإذا اتّفقنا أّن السكن ليس 

سلعة كغريها وإّنا حّق يجب عىل الدولة أن تضمنه 

يصبح مثل هذا التدّخل مرشوعاً، عىل األقّل يف املدن 

التي ترتفع فيها األسعار كثرياً. يف املقابل، ميكن أيضاً 

إنشاء صندوق لضامن الكراء السكني ميكن اللجوء 

اإليجار  دفع  عن  املستأجر  تخلّف  حالة  يف  إليه 

اإليجارات.  ويتّم تويله عرب مساهمة بسيطة عىل 

من شأن هذه اإلجراءات توفري حّد أدىن من األمان 

عىل  أطرافها  وتشجيع  الكراء  عالقة  يف  واالستقرار 

التهرّب  مكافحة  تسهيل  وبالتايل  العقود،  تسجيل 

الرضيبي املنترش بكرثة يف هذا النوع من املداخيل17.

يبة أداة للضغط على  الضر
العقارات أسعار 

يف  فقط  يساهم  لن  جديدة  عقارية  إنشاء رضيبة 

كلفة  ارتفاع  من  الحّد  يف  وإّنا  الكراء،  أزمة  حّل 

املساكن أيضاً. وقد يدفع وجود رضيبة سنويّة كبار 

املالكني إىل بيع عدد من املساكن اإلضافية التي عىل 

املالكني يف مراكمة  كبار  ويقلّص من رغبة  ملكهم، 

املساكن، ماّم يزيد العرض مقارنة مع الطلب. كذلك 

األمر يف ما يخّص األرايض غري املبنيّة، حيث من شأن 

يف  األرايض  ملكيّة  تركّز  من  تحّد  أن  هكذا رضيبة 

أيدي أقلّيّة من األثرياء، وتدفعهم إّما إىل استغاللها 

اقتصادياً وإّما إىل بيعها. قد ال يكفي ذلك لتخفيض 

الحّد  يف  سيساهم  األقّل  عىل  لكّنه  األرايض  أسعار 

من ارتفاعها.

تكمن أهّميّة الحّد من ارتفاع أسعار األرايض يف أنّه 

بخاّصة  املساكن،  كلفة  ارتفاع  يف  األسايس  السبب 

ارتفع سعر  املثال،  التسعينيات18. فعىل سبيل  منذ 

للسكنى،  العقارية  الوكالة  تبيعه  الذي  املربّع  املرت 

بني أواخر التسعينيات وسنة 2013، مبعّدل يتجاوز 

12 % سنوياً. فأصبح املكّون العقاري ميثّل 

الفردي، و8 % من  السكن  كلفة  قرابة 20 % من 

كلفة السكن الجامعي، يف حني كان يرتاوح بني 5 

و7 % يف بداية األلفينيات.

الدولة يف مواجهة  ترُِبز هذه األرقام حدود سياسة 

املضاَربة العقارية، ورضورة إيجاد حلول لها، مبا يف 

الرضيبة  احتساب  إّن طريقة  إذ  الجباية.  ذلك عرب 

العقارية،  الزائدة  القيمة  من  املتأيّت  الدخل  عىل 

تشّجع املالكني عىل إبقاء األرايض لديهم ألطول مّدة 

أهّم  من  األسعار.  ارتفاع  يف  يساهم  ماّم  ممكنة19، 

العمرانية  املناطق  يف  املتاحة  األرايض  ندرة  أسباب 

أراضيهم  بيع  يف  العقاريني  املالكني  رغبة  عدم 

تأكّدهم  إىل  نظراً  السنني  لعرشات  بها  واحتفاظهم 

من االرتفاع املستمّر يف أسعارها.

طريقة احتساب 
الضريبة على القيمة 

الزائدة العقارية 
تشّجع المالكين على 

االحتفاظ بعقاراتهم 
ألطول مّدة ممكنة.

إىل  حاجة  يف  العقارية  السياسات  أّن  شّك  ال 

واملضاربة  الركود  ظواهر  تحارب  شاملة  إصالحات 

األرايض  وندرة  العقارية  للملكية  املفرط  والرتكّز 

إليها،  للتطرّق  املناسب  املجال  هنا  وليس  املتاحة، 

هذا  يف  الدولة  دور  بأّن  بالتذكري  سنكتفي  لكّننا 

املجال مهّم جّداً، ليس فقط عرب قّوة القانون وإّنا 

العقاري  فالرصيد  مالك عقاري.  أهّم  بوصفها  أيضاً 

العقود  يف  تقاعسها  يعّري  ما  بقدر  للدولة،  الهائل 

كبرية  آفاقاً  يفتح  يجب  كام  استغالله  عن  الفارطة 

لإلصالح.

تخصيص مردود الضرائب 
السكن  لمجهود  ية  العقار

االجتماعي

املساكن  توفري  الدولة من دورها يف  استقالة  تبقى 

االجتامعية واملقاسم املهيئة للبناء الذايت أحد أهّم 

وال  الجبائية  االمتيازات  فال  السكن.  أزمة  أسباب 

التدّخل  تعويض  عىل  قادرة  التعديلية  السياسات 

يستحّقه،  من  لكّل  السكن  لتوفري  للدولة  املباش 

بخاّصة الفئات األفقر. ال بل إّن تراجع دور الدولة 

الحفاظ  بدافع  نفسها،  العموميّة  املؤّسسات  جعل 

عىل توازناتها املالية، تتّجه شيئاً فشيئاً نحو املنطق 

وعالية  االقتصادية  املباين  نحو  وبالتايل  الربحي، 

الطراز.

من هنا تربز الحاجة إىل توفري موارد قارّة لتمويل بناء 

املساكن االجتامعية. من بني الحلول تخصيص موارد 

العقارية الجديدة، وحتّى رضائب عقارية  الرضيبة 

أخرى، لفائدة صندوق جديد يُعنى مباشة باملساكن 

االجتامعية. ليس األمر بدعة يف املاليّة العمومية وال 

حتّى يف مجال السكن. فقد أنشأ قانون املاليّة لسنة 

والذي  السكن،  لتحسني  الوطني  الصندوق   2005

ة  املَُعدَّ املبنية  العقارات  عىل  مساهمة  من  مُيوَّل 

للسكن. كذلك أيضا الفوبرولوس، الذي يتّم تويله 

صندوق  هو  املطلوب  لكّن  األجور.  عىل  مبساهمة 

خاّص بالسكن االجتامعي، له ما يكفي من التمويل 

لضامن بناء عدد كاٍف من املساكن االجتامعية سنوياً. 

فإذا مل تكن موارد الرضيبة العقارية الجديدة كافية 

ينبغي إضافة بعض املوارد األخرى، بخاّصة املرتبطة 

بالرضائب العقارية األخرى، إذ ليس من املعقول أن 

أقّل  تنفق  كالسكن  حيوي  مجال  يف  الدولة  تكون 

حّد  بضامن  الصندوق  هذا  سيسمح  تجني.  ماّم 

أدىن من االستقرار واالستمرارية يف مجهود السكن 

االجتامعي، الذي يعرّب عن حاجة دامئة بغّض النظر 

عن الوضعية االقتصادية واالجتامعية.

ليست الغاية من هذه املقرتحات اّدعاء أّن الواقع 

أداة  الجباية  أّن  وال  قلم"،  "بجرّة  للتغيري  قابل 

كيف  إبراز  هو  الهدف  بل  ذلك.  بوسعها  سحرية 

مدى  عىل  مباشاً  انعكاساً  الجبائية  للخيارات  أّن 

أمكن  فكام  كالسكن.  أساسية  بحقوق  الناس  تتّع 

كبار  أقلّيّة من  تفيد  أن  السابق  الخيارات يف  لهذه 

الجباية لحامية حقوق  املالكني، ميكن أن تُستعَمل 

توفّرت  ما  إذا  األضعف،  الفئات  بخاّصة  الجميع، 

مبضمون  الدميقراطية  وتحّصنت  السياسية،  اإلرادة 

اجتامعي.
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الجباية كأداة إلصالحات شاملة  
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عائدة قطاطة 

 _
كان  ما  مع  القطع  دعائم   2014 جانفي   27 دستور  أرىس 

االستقالل  دولة  فرضته  مركزي  إداري  تنظيم  من  سائداً 

المركزي  لنظام  فأّسس  الحديثة.  الدولة  بناء  وتحّديات 

وجهات  بلديّات  من  تتكّون  محلّية  جامعات  يف  يتجّسد 

عن  مختلفة  محلّية  مصالح  وجود  عىل  ويقوم  وأقاليم، 

مجالس  إىل  إدارتها  شأن  يُعَهد  املركزية،  السلطة  مصالح 

منتَخبة تتمتّع باالستقالليّة اإلدارية واملالية، وهو ما يفرتض 

توفّرَها عىل موارد متنّوعة وكافية تسمح لها بتلبية حاجيّات 

مبا  املحيّل  املجال  داخل  الحياة  جودة  وتحسني  املتساكنني 

يساهم يف تفعيل الالمركزيّة وتقليص الفوارق بني الجهات.

وعادة ما تقوم االستقالليّة املالية عىل ثالثة عنارص أساسية 

ومتالزمة، أّولها توفري موارد ذاتية كافية للجامعات املحلّية 

الجامعات  تكني  ثانيها  اختصاصاتها،  مامرسة  من  تّكنها 

عىل  املصادقة  عند  ونفقاتها  مواردها  تحديد  من  املحلّية 

الطابع  ذات  الجامعات  أعامل  خضوع  وثالثها  ميزانيّاتها، 

املايل إىل رقابة الحقة. تُعترب هذه العنارص متالزمة وال يصّح 

يف  املعنيّة  املحلّية  للجامعة  مالية  استقالليّة  عن  الحديث 

إذا  الكافية  الذاتية  املوارد  لتوفُّر  غياب أحدها1. فال معنى 

تقرير مجاالت وأولويّات  املحلّية حّريّة  للجامعات  مل تكن 

رصفها يف غياب كّل شكل من أشكال الرقابة السابقة عىل 

أعاملها.

مثّل احتكار الدولة آلليّات تويل الجامعات املحلّية وطرق 

الترصّف يف مواردها ونفقاتها أحد أهّم أسباب عجزها عن 

االضطالع بصالحيّاتها عىل الوجه األكمل واالستجابة لحاجة 

يف  رصاحة   2014 جانفي   27 دستور  نّص  وقد  متساكنيها. 

الفصل 132 منه عىل االستقالليّة املالية للجامعات املحلّية 

الجامعات  مجلّة  فعلت  وكذلك  مميّزة،  مكانة  أها  وبوَّ

املالية  االستقالليّة  الثاين بوصف  بخاّصة يف فصلها  املحلّية، 

أهّم دعائم النظام الالمركزي ويف غيابها ال يستقيم الحديث 

ال عن المركزيّة وال عن جامعة محلّية.

الالمركزيّة،  إرساء  يف  املالية  االستقالليّة  بأهّميّة  وإمياناً 

قصد  املحلّية  الجامعات  موارد  تنويع  عىل  املجلّة  حرصت 

تكينها من مامرسة اختصاصاتها وضامن استقرار نسبي يف 

قصد  األحكام  من  جملة  وأدرجت  املحلّية  الجامعة  موارد 

موارد  إىل  املحلّية  املوارد  تنقسم  ولنئ  استخالصها.  ضامن 

والرسوم  والحقوق  املعاليم  من  متأتّية  وموارد  جبائية 

دعم  صندوق  من  املُحالة  واالعتامدات  األمالك  ومداخيل 

والثاين  األّول  الصنفني  فإّن  االقرتاض،  وموارد  الالمركزيّة 

والخامس،  الرابع  بالصنفني  مقارنًة  بخاّصة  املوارد،  من 

يُعّدان املؤّش املحّدد لالستقالليّة املالية للجامعات املحلّية 

الرئييس  والرشط  استخالصها،  آليّات  وإدراج  وإصالحها 

لتفعيل الالمركزيّة وتقليص الفوارق بني الجهات.

إصالح األداءات المحّلية رهن 
إرادة المشّرع

مجلّة  من   155 الفصل  حسب  الجبائية  املوارد  تنقسم 

املداخيل  األّول  يضّم  إىل صنفني. حيث  املحلّية  الجامعات 

الجبائية بعنوان األداءات عىل العقارات واألنشطة، والصنف 

الثاين املداخيل الجبائية األخرى وهو ما ميثّل تدعيامً مهاّمً 

املجلّة  أّسست  إذ  املحلّية.  للجامعات  الجبائية  للموارد 

يف  أخرى  محلّية  جبائية  موارد  إنشاء  إلمكانيّة  رصاحة 

املستقبل تُضاف إىل املداخيل الجبائية "التقليدية" املنظَّمة 

العقارات  عىل  األداءات  بعنوان  املحلّية  الجباية  مجلّة  يف 

واألنشطة. وال بّد من اإلشارة إىل أّن دستور 2014 مل مينح 

إنشاء  سلطة  أّن  مبا  رضيبية2  سلطة  املحلّية  الجامعات 

األداءات وتحديد قاعدتها ونسبها وطرق استخالصها تبقى 

املنظومة  تقتضيه  كام  للربملان  املُفرَدة  االختصاصات  من 

الدميقراطية وفقاً للفصل 65 من الدستور3.

ولكّن عدم تتّع الجامعات املحلّية بسلطة رضيبية ال يعني 

بوصفها  صفتها  تكتسب  فهي  محلّية،  وجود رضائب  عدم 

وليس  معيَّنة  محلّية  جامعة  ميزانية  لتمويل  صة  ُمخصَّ

باعتبار الطبيعة املحلّيّة للسلطة التي أنشأتها. 

وتنقسم الرضائب املحلّية األربع املفروضة حالياً واملنصوص 

أداءات عقارية محلّية،  املحلّية إىل  الجباية  عليها يف مجلّة 

وهي أداءات ُمستوَجبة عند امتالك عقار مبنّي أو أرض غري 

األنشطة  البلدي، وأداءات محلّية عىل  الرتاب  مبنيّة داخل 

االقتصادية ُمستوَجبة عىل رقم املعامالت من ِقبل مؤّسسة 

الرضائب  عائدات  وتتميّز  البلدي.  الرتاب  عىل  منتِصبة 

نتيجة  البلديّات  بني  الكبري  بالتفاوت  تونس  يف  املحلّية 

التفاوت الجغرايف يف توزيع قاعدة الرضائب املحلّية. فتمركُز 

املدن  صة للسكن يف  الصناعية والبناءات املخصَّ املؤّسسات 

الكربى وعىل الرشيط الساحيل يرفع من محصول األداءات 

عىل األنشطة ومن محصول األداءات عىل العقارات املبنيّة 

للبلديات الساحلية، يف حني تشكو عادًة البلديّات الداخلية 

من ضعف يف مردود هذه األداءات. لذلك، نرى أّن تحسني 

شبكات  وإرساء  الطرقات  كتهيئة  داخلها  العيش  جودة 

جاذبيّتها  تُحّسن  عوامل  يشّكل  أن  شأنه  من  مثالً  االتّصال 

وتوّسع قاعدة األداء داخلها وبذلك تحّد التفاوت الكبري بني 

البلديّات.

ُتثّل قواعد احتساب األداءات املحلّية سبباً يف ضعف  كام 

مردودها. إذ يوظّف املعلوم عىل العقارات املبنيّة، كام نّص 

عليه الفصل 4 من مجلّة الجباية املحلّية، عىل أساس 2 % 

من الثمن املرجعي للمرت املربّع ترَُضب يف املساحة املغطّاة. 

أساس  عىل  املبنيّة  العقارات  عىل  املعلوم  نسبة  د  وتُحدَّ

مة إىل املُطالَب بالرضيبة. ولو يقع  مستوى الخدمات املقدَّ

التوّجه نحو توظيف هذا األداء عىل أساس القيمة الحقيقية 

رفع  ذلك  فمن شأن  املُغطّاة  املساحة  اعتبار  بدون  للعقار 

مردوديّته وضامن عدالة جبائية أكرب.

 0.3 بنسبة  فيُوظّف  املبنيّة  غري  األرايض  عىل  املعلوم  أّما 

% عىل القيمة التجارية الحقيقية لألرايض حسب ما تنّص 

وقد  املحلّية.  الجباية  مجلّة  من   33 الفصل  أحكام  عليه 

احتياطية  طريقة  اعتامد  املحلّيَة  الجامعاِت  املرّشُع  خّول 

التجارية  القيمة  غياب  حالة  يف  املعلوم  هذا  الحتساب 

وفّوض إىل السلطة الرتتيبية العاّمة تحديد معاليم تصاعدية 

حسب الكثافة السّكانية يقع تطبيقها مباَشة دون االستناد 

األرايض غري  األداء عىل  توظيف  أّن  إاّل  املعلوم.  قاعدة  إىل 

اعتامد  وعدم  االحتياطية  الطريقة  أساس  عىل  املبنيّة 

التّوظيف عىل أساس القيمة التجارية يُسبِّب خسائر ضخمة 

من املوارد الجبائية للجامعات املحلّية ما كانت لتتكبّدها لو 

اعتمدت عىل التّوظيف عىل أساس القيمة الحقيقيّة.

التعزيز املبديئ  وقد حرصت مجلّة الجامعات املحلّية عىل 

للموارد الجبائية وذلك من خالل وضع آليّات لتعبئة املوارد 

الفصول  يف  وإقرارها  من جهة  التقليدية  املحلّية  الرضيبية 

132 و155، بخاّصة عىل إمكانيّة اقتسام أو تحويل محصول 

ويكون  أخرى.  جهة  من  وطنية  مساهامت  أو  أداءات 

التي  املحلّية  الجامعة  بأحّقيّة  مثالً  يتعلّق  ما  يف  االقتسام 

يقع يف دائرتها العقار ملعاليم التسجيل أو األداء عىل القيمة 

الزائدة العقارية املوظَّفة عىل ذلك العقار. أّما التحويل فقد 

يأخذ شكل تخصيص ترشيعي لنسبة معيَّنة من مردود األداء 

عىل القيمة املضافة مثال4ً أو تخصيص نسبة من املعلوم عىل 

الجوالن للجامعات املحلّية.

القانون  من  والجيّل  املبديئ  الترشيعي  الحرص  هذا  ولكّن 

الرضيبية  املوارد  لدعم  املحلّية  الجامعات  ملجلّة  األسايّس 

العادية،  القوانني  يف  اليوم صداه  حّد  إىل  يلَق  مل  وتنويعها 

للدولة  املزعومة  األحّقيّة  تدعم  السائدة  العقليّة  وظلّت 

التقديرية  الرضيبة  إسناد  أّن  حني  يف  الرضيبية  باملوارد 

تدعيم  من  ُتكِّن  مثال  املحلّية  للجامعات  الدخل5   عىل 

مواردها بخاّصة أنّها األَْوىل جغرافياً مبا أنّها الحاضنة للنشاط 

لة لتبعاته السلبية واألقدر تقنيّاً بوصفها  االقتصادي واملتحمِّ

ومقاومة  املؤّسسات  من  الفئة  هذه  تتبّع  قصد  األقرب 

التهرّب الرضيبي6.

إصالحات رهن إرادة المجالس 
لمحلية ا

اختصاص  املحلّية  املجالس  املحلّية  الجامعات  مجلّة  أَولَْت 

وتعريفة  قاعدة  وضبط  انطباق  مجال  وتحديد  إنشاء 

وحاالت اإلعفاء أو التخفيض يف "مختلف املعاليم والرسوم 

تسميتها".  كانت  مهام  أشغال  نفقات  تحّمل  يف  واملشاركة 

يف  املُنتَخبة  املجالس  إىل  ُمسَند  ُمستحَدث  اختصاص  وهو 

 46 الفصل  منظَّمة حسب  والرسوم  املعاليم  أّن هذه  حني 

وما يليه من مجلّة الجباية املحلّية. كام يحيل الفصل 92 من 

املجلّة ذاتها ضبَط تعريفة هذه املعاليم مبقتض أمر. وقد 

تتالت األوامر يف هذا املجال وآخرها األمر عدد 805 لسنة 

للجامعات  املُرخَّص  املعاليم  تعريفة  بضبط  املتعلّق   2016

إّما  املحلّية  الجامعات  دور  ويقترص   .7 استخالُصها  املحلّية 

العاّم  للطريق  الوقتي  اإلشغال  معلوم  تعريفة  ضبط  عىل 

أو املعلوم العاّم للوقوف يف األسواق اليومية واألسبوعية يف 

وإّما عىل مجرّد  األمر 805،  يضبطه  أدىن وأقىص  إطار حّد 

يتعلّق مثالً  ما  املذكور يف  باألمر  دة  املحدَّ التعريفة  تطبيق 

املدنية  الحالة  اإلدارية كاستخراج وثائق  املوجبات  مبعاليم 

أو معلوم التعريف باإلمضاء.

وبدخول مجلّة الجامعات املحلّية حيّز النفاذ، أصبح ضبط 

هذه املعاليم والرسوم يتّم خالل مداوالت مجالس الجامعات 

املنتَخبة. وتُحال هذه املداوالت يف أجل ال يتجاوز عرشة أيّام 

الفصل 143  املال الجهوي حسب  الوايل وأمني  إىل كلٍّ من 

ثم تُنرش يف الجريدة الرسمية للجامعات املحلّية ويقع إعالم 

الفصلني 140 و141 من  املتساكنني بها كام نّص عىل ذلك 

املجلّة. وال بّد من التأكيد أّن إسناد اختصاص إنشاء املعاليم 

املنتَخبة من شأنه أن يضفي مرشوعيّة مهّمة  إىل املجالس 

شأنه  ومن  إنشاؤها  املزَمع  والرسوم  املعاليم  مختلف  عىل 

أيضاً أن يضمن احرتام مبدأ عدم الشطط يف تحديد مقدار 

هذه املعاليم مبا أّن املجالس املنتَخبة ستحاول عند إنشائها 

من  الرتّشح  يف  لرغبتها  ُمعتدلة،  نسب  مراعاة  ما  معلوماً 

جديد لعضويّة املجالس املحلّية ونيل ثقة الناخبني. كام أّن 

للمعاليم املحلّية مقابل الخدمات التي يتمتّع بها املتساكن 

املُطالَب  بني  العالقة  بتمتني  تسمح  إذ  أساسية؛  وظيفة 

يف  التشاركية  الدميقراطية  آليّات  عرب  شارك  الذي  باملعلوم 

يف  وتساهم  باملعلوم،  املنتفعة  املحلّية  والسلطة  إنشائها 

الجبايئ  الوعي  دعم  شأنه  من  محيّل  جبايئ  وعي  ظهور 

الوطني.

كام أولَْت مجلّة الجامعات املحلّيّة املجالس املحلّية صالحيّة 

إنشاء ما تراه مناسباً من معاليم وأتاوى أخرى غري مذكورة 

ال  إذ  الالمركزي.  التميّش  فعلياً  يكرّس  ما  وهو  القامئة  يف 

بسلطة  محلّية  جامعة  كّل  تتّع  عىل  الالمركزيّة  تقترص 

إسداء  مقابل  املختلفة  املعاليم  تعريفة  ضبط  يف  تقديرية 

الخدمات، بل تفرتض أيضاً التمتّع بسلطة تقديرية يف تقديم 

عن  مختلفة  خدمات  وتقديم  عدمه  من  محلّية  خدمات 

الحّريّة يف  وبالتايل  أخرى،  مة من جامعات  املقدَّ الخدمات 

إنشاء معاليم مقابل هذه الخدمات من عدمه وذلك حسب 

بعض  من  املؤّسسات  بعض  إعفاء  أو  جهة  كّل  خصوصيّة 

ضامن  قصد  العاّم  للطريق  الوقتي  اإلشغال  مثل  املعاليم 

جاذبيّة ترابية أكرب وعالقة متميّزة مع املُطالَبني باملعلوم8.

لرتسيخ  أساسياً  شطاً  املحلّيّة  الجباية  مراجعة  تُعترَب  إذن، 

املنافسة  وتحسني  باألداء  املطالَبة  بني  العدالة  مفهوم 

بالنسبة إىل املؤّسسات االقتصادية والسعي إىل تحقيق تهيئة 

عمرانية متناسقة. ولنئ سعى املرّشع صلب مجلّة الجامعات 

املوارد  تعزيز  وحاول  ودامئة  متعّددة  موارد  ضامن  إىل 

مردود  تحويل  أو  اقتسام  عرب  املحلّية  للجامعات  الجبائية 

بعض األداءات الوطنية، كاقتسام معاليم التسجيل أو األداء 

عىل القيمة الزائدة العقارية أو التخيّل لفائدة البلديّات عن 

تفعيلها  يقْع  مل  التقنيات  هذه  أّن  إاّل  التقديرية،  الرضيبة 

إىل اليوم كام مل يبَق للمجالس املنتَخبة واإلدارة املحلّية إاّلّ 

واألتاوى وضبط  املعاليم  بإنشاء  املُفرد  اختصاصها  مامرسة 

حاالت اإلعفاء أو التخفيض حسب ما تقّدره، والحرص عىل 

ولتكون  املحلّية  التنموية  برامجها  لتحقيق  مواردها  تعبئة 

قاطرة للتنمية الشاملة واملستدامة عىل املستوى الوطني.

1. Nejib BELAID, Autonomie locale et mutations récentes 
dans les finances municipales, CREA, ENA, Tunis, 1999.

 اعترب بعض الباحثني أّن عدم االعرتاف للجامعات املحلّية بسلطة جبائية ميكن . 2

تربيره  بأسباب عديدة، أّولها التعارض املبديئ بني إسناد الجامعات املحلّية سلطة 

جبائية أصلية ومبدأ الرشعيّة الجبائية، وثانيها أّن اإلقرار بسلطة جبائية أصلية 

للجامعات املحلّية قد ميّس  مببدأ املساواة أمام األعباء العمومية، وثالثها أّن إسناد 

سلطة جبائية أصلية للجامعات املحلّية قد يهّدد وحدة الدولة ووحدة الترشيع 

الرضيبي. معتّز القرقوري وأحمد قيدارة الوجيز يف النظام املايل للجامعات املحلّية 

2019 ص 53.
3. Nejib BELAID, Autonomie locale et mutations récentes 
dans les finances municipales, CREA, ENA, Tunis, 1999.

نادى العميد ناجي البكوش املرشف عىل اللجنة املكلّفة صياغة مجلّة الجامعات . 4

املحلّية بتخصيص 1% من مردود األداء عىل القيمة املضافة للجامعات املحلّية عىل 

غرار ما هو معمول به يف املغرب.

لطاملا مثّلت الرضيبة التقديرية املنصوص عليها يف الفصل 44 مكّرر وما يليه من . 5

مجلّة األداء عىل دخل األشخاص الطبيعيني واألداء عىل الرشكات الّداء األكرب الذي 

ينخر املنظومة الجبائية التونسية والذي يقّوض كّل محاوالت خلق مناخ استثامري 

أساسه دفع الرضائب وفق مبدأ اإلنصاف كام يؤكّد ذلك الفصل العاش من 

الدستور التونيس.
6. Néji BACCOUCHE et Aida KTATA, Décentralisation et 
pression fiscale sur les entreprises, communication présen-
tée à la 32ième édition des journées de l'entreprise tenues à 
Sousse le 8 et 9 décembre 2017 portant sur «L'entreprise et 
la décentralisation: dynamisme et opportunités», en cours 
de publication, RTF, 29, 2020.

لطاملا مثّلت الرضيبة التقديرية املنصوص عليها يف الفصل 44 مكّرر وما يليه من . 7

مجلّة األداء عىل دخل األشخاص الطبيعيني واألداء عىل الرشكات الّداء األكرب الذي 

ينخر املنظومة الجبائية التونسية والذي يقّوض كّل محاوالت خلق مناخ استثامري 

أساسه دفع الرضائب وفق مبدأ اإلنصاف كام يؤكّد ذلك الفصل العاش من 

الدستور التونيس.

قام املجلس البلدي لبلديّة الشيحية بإقرار إعفاء بعض املؤّسسات املنتصبة داخل . 8

الرتاب البلدي من معلوم اإلشغال الوقتي وفقاً لرشوط معيّنة.

الجهات  بين  الفوارق  وتقليص  الالمركزّية  لتفعيل  شرط  المحّلية  الجباية  إصالح 
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المحّلية:  الضرائب 
البلديات بين  التفاوت  حجم  سوى  يضاهيه  ال  المساهمة  ضعف 

على عكس الضرائب الوطنية التي توجد بشأنها معطيات إحصائية مفّصلة نسبيا، ال تتوّفر األرقام حول الضرائب المحلّية بالشكل الكافي. فالمعطيات المفتوحة حول ميزانيات البلديات، والتي 

نشرتها بوابة الجماعات المحلية في شكل قابل لالستغالل، ال تفّصل مداخيل كّل ضريبة محلّية، بل تكتفي بتصنيفها ضمن عنوان ”األداءات على العقارات واألنشطة“. وتتمّثل هذه الضرائب في األداء 

على العقارات المبنية، واألداء على العقارات غير المبنية، والمعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية، والمعلوم على النُزل، ومعلوم اإلجازة الموظف على محالت بيع 

المشروبات. أّما بقّية المعاليم، كمعاليم الموجبات والّرخص اإلدارية، والمعاليم التي تدفع كمقابل إلسداء الخدمات، فهي تظهر بدورها، مثلها مثل مداخيل إشغال الملك العمومي واستلزام المرافق 

العمومية، ضمن ”المداخيل الجبائية األخرى“، دون تفصيل. ورغم هذه النقيصة الهاّمة والتي نرجو تالفيها في المستقبل، اعتمْدنا على هذه المعطيات إلبراز ضعف مردود الضرائب المحلّية وضعف 

مساهمتها في الميزانيات البلدّية، وتفاوتها الكبير بين البلديات.

أحد عوامل التفاوت الكبير في الوضعية المالّية للبلدّيات يكمن في ضعف نسب استخالص الضرائب العقارية، كما يظهر من مثال األداء على العقارات المبنية، المعروف بالعاّمية بمصطلح ”الزبلة 

والخروبة“، والذي نشرت بوابة الجماعات المحلية نسب استخالصه، بخالف بقية الضرائب المحّلية. لذلك، تعتمد البلديات أكثر على المعاليم على األنشطة، التي يبدو استخالصها أسهل وأكثر نجاعة 

بكثير، مما يتيح موارد أكبر بكثير لفائدة البلديات السياحية والصناعية كما يظهر في تقرير التحاليل المالّية على البلديات لسنة 2019 الذي نشرته محكمة المحاسبات. ورغم أّن معطياته مفّصلة 

نسبيا، اقتصر هذا التقرير الذي تعّده المحكمة بناء على اتفاقية تمويل مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمير، على 114 بلدية تتجاوز ميزانيتها مليون دينار وأودعت حساباتها في اآلجال. في المحّصلة، 

ورغم أّن المعطيات المتوّفرة إّما غير مفّصلة أو غير شاملة، فإّنها تعطي فكرة على حجم التفاوت في الموارد الجبائية المحّلية. يبقى أّن هذه األرقام قد تتحّسن في السنوات القادمة، مع إحداث 

”صندوق دعم الالمركزّية والتسوية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلّية“ في قانون المالية لسنة 2021. 
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نسب استخالص المعلوم على العقارات المبنبة

المصدر : بوابة الجماعات المحّلية : 
www.collectiviteslocales.gov.tn
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مداخيل المعلوم على 
العقارات غير المبنية 

بلديات5

(تونس، صفاقس،
 أريانة، بن عروس والمرسى) 

114
استأثرت بأكثر من نصف 

مداخيل المعاليم الموظفة 
على األنشطة.

نتيجة لذلك، تشّكل موارد المعاليم على األنشطة ثالثة أضعاف 
موارد المعاليم على العقارات

% 16,1
للمعلوم على 

العقارات المبنية

% 07,5
للمعلوم على العقارات 

غير المبنية

% 76,4
المعاليم الموظفة 

على األنشطة

 6

 265
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الجبائية:  المنازعة  في  العادلة  المؤاخذة  في  الحّق 
نموذجًا العقارية  البيوع  تسجيل  معاليم 

أحمد الورفيّل

_

التوظيف  قرارات  من  عديدة  مئات  سنوياً  تصدر 

اإلجباري املتعلّقة ببيوعات عقارية التي تستند إىل 

ح به يقّل  البيع املرصَّ أّن مثن  الجباية  تقدير إدارة 

عن الثمن "الحقيقي"، وعليه، يتعنّي عىل األطراف، 

"تكمييل"  تسجيل  معلوم  دفع  املشرتي،  خصوصاً 

عىل  املدفوع  التسجيل  معلوم  بني  الفارق  يعادل 

الثمن  عىل  املُنطِبق  واملعلوم  التعاقدي  الثمن 

النظري الذي ترى إدارة الجباية أنّه الحقيقي. ويف 

أغلب امللّفات، تكتشف اإلدارة "النقص" يف القيمة 

عرب مقارنة مثن البيع املنصوص عليه يف العقد بثمن 

العلم  إليها  بلغ  مشابهة  أو  مجاورة  عقارات  بيع 

بها من خالل تسجيل عقود أخرى يف فرتات قريبة 

نسبياً. ويكون عدد كبري من تلك القرارات موضوع 

فيها  يُحَكم  ما  غالباً  املحاكم،  بها  تتعّهد  منازعات 

إّما بتأييد قرار التوظيف اإلجباري وإّما بالحّط من 

يتّم  الذين  الخرباء  يقّرره  ما  وفق  املوظَّف  املبلغ 

التوّجه  هذا  ويبدو  التقدير.  من  للتثبّت  انتدابهم 

يف انسجام تاّم مع مقتضيات الفصل 48 من مجلّة 

الحقوق واإلجراءات الجبائية الذي مُيّكن اإلدارة من 

لتقدير  والفعلية"  القانونية  "القرائن  االعتامد عىل 

للمصلحة  خادماً  يظهر  كام  املُستََحّقة،  الرضيبة 

)إدارة  الدولة  لحّق  تكريس  من  فيه  ملا  العاّمة 

الجباية( يف أن تصّحح التصاريح وتوظّف األداء يف 

ح به مع تطبيق  صورة وجود "نقص" يف الثمن املرصَّ

وبخاّصة  ذلك  تستتبع  التي  الجبائية  العقوبات 

خطايا التأخري.

والتدقيق  التنقيب  عىل  الجبائية  املراجعة  تقوم 

يف موارد املُطالَب باألداء، وتعتمد بالتايل إجراءات 

توظيف  قرار  تسليط  إىل  تؤول  اتّهامية  تحقيقية 

الجباية والقضاء



العدد 22،  أوت 2021
33

إجباري عىل الشخص مع خطايا جبائية ذات طبيعة 

عقابية أو تعويضية، مبا يفرتض إخضاعها إىل قواعد 

املحاكمة العادلة. لكن، مبجرّد رفع الطعن باالعرتاض 

أمام املحكمة، يصطدم املُطالَب باألداء بجدار أّول 

االطاّلع عىل  من  تكينه  اإلدارة عن  بامتناع  يتمثّل 

أّي  فيتساءل  التنظري.  يف  اعتمدتها  التي  العقود 

شخص عادي قام ببيع ملكه يف ظروف هو أدرى بها 

ومناسباً  معقوالً  له  ظهر  وبثمن  الجباية  إدارة  من 

أو حتّى مغرياً عن املربِّر املنطقي للتعامل معه كام 

الحالة،  األداء يف هذه  أّما توظيف  لو كان متحيِّالً. 

ملجرّد أّن شخصاً آخر باع عقاراً له بعض الشبه مع 

صّحة  عن  التساؤل  إىل  يدعو  أرفع،  بثمن  عقاره 

سلطان  مبدأ  عىل  يقوم  عموماً  القانوين  النظام  أّن 

اإلرادة وقرينة الرباءة.

)أ(. َجْحُد عناصر التنظير
املطالَبني  طلبات  آيل  بشكل  الجباية  إدارة  ترفض 

باألداء االطاّلع عىل نسخ عن العقود التي اعتمدتها 

ح به يف  يف التنظري واكتشاف فارق بني قيمة ما رُصِّ

املِثِْل الذي اعتمدته  العقد موضوع املراجعة ومثن 

مقتض  إىل  ذلك  يف  وتستند  القيمة.  لـ"تصحيح" 

الفصل 15 من مجلّة الحقوق واإلجراءات الجبائية 

لة  الذي يحجر عليها تسليم نسخ من العقود املسجَّ

ص إلجراء التسجيل أو  أو مضامني من الدفرت املخصَّ

العقود  اإلعالمية يف  املنظومة  استخراج كشف من 

لة إاّل للمتعاقدين أو َخلَِفهم. كام تجد سنداً  املسجَّ

ملوقفها يف قانون حامية املعطيات الشخصية1  الذي 

يحجر إحالة تلك املعطيات للغري.

تنع  ال  منطقية  تبدو  التي  الحجج  هذه  أّن  إاّل 

إدراك أّن التمّسك بهذا املوقف يؤّدي إىل نتائج غري 

دستورية  مبادئ  مع  يتعارض  وأنّه  أحياناً،  منطقية 

ثابتة.

. مدى منطقّية موقف اإلدارة: 
عقود  تحصيل  إمكانّية 

يق سلطة  التنظير عن طر
أجنبية جبائية 

ببعض  الجبايئ  املهني  الرّس  حامية  مبدأ  يسمح 

جبائية  سلطات  مّد  إمكانيّة  منها  االستثناءات، 

لدى  املُْوَدعة  والكتائب  العقود  من  بنسٍخ  أجنبية 

ُمربَمة  اتّفاقية  مبوجب  التونسية  الجبائية  السلطة 

الرضيبي.  التهرّب  ملقاومة  الدولتني  بني  الغرض  يف 

الحصول  األجنبية  الجبائية  السلطة  تستطيع  إذ 

تحت  املوجودة  والكتائب  العقود  من  نسخ  عىل 

يد اإلدارة الجبائية التونسية مبوجب اتّفاقية دولية. 

واألصل أنّها ستستخدمها ملراجعة الوضعيّة الجبائية 

من  مانع  ال  ال   لكن  املعاملة،  تلك  أطراف  ألحد 

استخدامها للتنظري مع معامالت أخرى تهّم أطرافاً 

بذلك.  تسمح  البالد  تلك  قوانني  كانت  إذا  أخرى 

الخارج  يف  املقيم  باألداء  املُطالَب  يستطيع  وعليه، 

أطراف  بني  مربمة  عقود  نسخ عن  يحصل عىل  أن 

ميكنه  ال  يف حني  الدويل،  التعاون  آليّة  عرب  آخرين 

الحصول عليها مباَشة من إدارة الجباية التونسية. 

عالوة عىل ذلك، بإمكان الغري، يف بعض البلدان، أن 

مبوجب  والكتائب  العقود  عن  نسخ  عىل  ل  يتحصَّ

قوانني النفاذ إىل الوثائق واملعلومات العمومية.

. ماذا عن احترام مقّومات 
المنصف  الجبائي  التحقيق 

العادلة(؟ )المؤاخذة 

إّن احرتام حّق الدفاع ومبدأ املواجهة من مقّومات 

األوروبّية  االتّفاقية  نّصت  وقد  العادلة.  املؤاخذة 

لحقوق اإلنسان وامليثاق األفريقي لحقوق اإلنسان 

التونيس  الدستور  كرّسه  والشعوب2 عىل ذلك، كام 

حّقاً أساسيّاً يف الفصل 108. بالتايل، ميكننا القول إّن 

امتناع اإلدارة عن تكني املُطالَب باألداء من االطاّلع 

مطالبتها  رغم  للتنظري  اعتمدتها  التي  العقود  عىل 

بذلك بصفة رصيحة فيه مساٌس بحّق الدفاع. ويُذكَر 

هنا أّن إدارة الجباية، التي تتمّسك بالفصل 15 من 

مجلّة الحقوق واإلجراءات الجبائية، تعترب أّن حتّى 

للقايض  ليس  للدستور  الفصل مخالفاً  كان هذا  لو 

الجبايئ أن يبّت يف دستوريّته من عدمها، ألّن الجهة 

الدستورية،  املحكمة  هي  ذلك  املُخوَّلة  الوحيدة 

التي مل تُركَّز بعد.

 15 الفصل  يقّدم  القانوين،  املأزق  هذا  مواجهة  يف 

االستثناءات  من  عدد  عىل  ينّص  فهو  الحّل.  نفسه 

أمر  منها صورة صدور  الجبايئ،  الرّس  ملبدأ حصانة 

 – الجبايئ  القايض  ميّكن  الذي  املختّص  القايض  من 

اإلدارة  يأمر  أن   – باألداء  املُطالَب  لحقوق  حاميًة 

من  نسخ  بتقديم  باألداء  املُطالَب  طلب  عىل  بناًء 

العقود التي اعتمدتها للتنظري وبالتايل إتاحة االطاّلع 

التوظيف  عىل  املعرتِض  باألداء  للُمطالَب  عليها 

الدائرة  عن  األمر  هذا  يصدر  أن  ويجوز  اإلجباري. 

اإلجباري  التوظيف  قرار  عىل  باالعرتاض  املتعهِّدة 

بدون الحاجة إىل اللجوء إىل القضاء االستعجايل أو 

قايض األذون عىل املطالب يف إطار إجراء مستقّل.

)ب(. مبدأ سلطان اإلرادة 
والسالمة  الصّحة  ينة  وقر

والبراءة:  للقانون  والمطابقة 
الجبائي  التحّيل  فكأّن 

ينة ال تقبل الدحض ؟ قر
واإلدارة  الجبايئ  القانون  يف  املختّصون  يرى  كام 

"تعّدل"  أن  الطبيعي  اإلدارة  حّق  من  أّن  الجبائية 

الحقيقية"،  "القيمة  عىل  بناء  الجبائية  التصاريح 

بنود  أّن  املدين  القانون  يف  املختّصون  يرى  كذلك 

أبداً  ميكن  ال  وأنّه  الحرّة  اإلرادة  تحّددها  التعاقد 

أن تشّكل مامرسة حّريّة التعاقد خطأً يرتتّب عليه 

توظيف األداء رأساً، مع ما يستتبع ذلك من تسليط 

عقوبات ذات طبيعة جزائية أو شبه جزائية، تتمثّل 

التكمييل"  التسجيل  التأخري عىل "معلوم  يف خطايا 

أخرى،  معاليم  من  العقاري  بالبيع  يرتبط  وما 

العقارية  امللكيّة  إدارة  لفائدة  املعلوم  خصوصاً 

السهو عن ذكر مصدر  املُوظَّفة يف صورة  والخطّية 

انجرار امللكيّة.

مبدأ سلطان اإلرادة هو املبدأ الجوهري يف القانون 

الدويل  القانون  يف  وحتّى  التجاري  والقانون  املدين 

ويُفَهم  الترصّف.  حّريّة  يعني  وهو  والعاّم،  الخاّص 

من ذلك أّن التحيّل الجبايئ fraude fiscale ال يتمثّل 

يف مامرسة حّريّة التعاقد، إذ أّن القول بذلك يهدم 

املبدأ من أساسه، بل يتمثّل يف افتعال وضعيّات غري 

حقيقية ووهمية ملغالطة إدارة الجباية.

لذلك ينبغي التمييز بني صورة املُطالَب باألداء الذي 

بثمن يرى  أم منقوالً،  كان  بيع ملكه، عقاراً  ارتض 

هو شخصياً أنّه مثٌن معقوٌل ومناسٌب لجميع ظروف 

الحال، املوضوعية والذاتية )كأن يبيع الشخص ملكه 

يف ظرف استثنايئ تعرتضه فيه صعوبات، أو رضورات 

عائلية عاجلة استوجبت منه توفري مبالغ مالية فوراً 

أو  العائلة،  أفراد  ملجابهة ظرف طارئ كمرض أحد 

شيك  إصدار  أجل  من  السجن  خطر  إىل  التعرّض 

بدون رصيد. أو كأن تكون هناك عالقة مميَّزة بني 

البائع واملشرتي ترّبر البيع له بثمن تفضييل، كام إذا 

كانت للمشرتي أفضاٌل عىل البائع فأراد رّد الجميل 

له، أو كأن يكون البيع من شقيٍق لشقيقه(، والذي 

خياراته  انتقاد  يف  لإلدارة  حّق  وال  عليه  مأخذ  ال 

مهام بدت لها غري منسجمة مع منطق السوق، من 

جهة، وصورة املُطالَب باألداء الذي يبيع ملكه بثمن 

لكّنه يعتمد االحتيال أو  معنيَّ يتّم تحديده رضائياً 

يف  عليها  املنصوص   la simulation التوليج  تقنية 

ملغالطة  والعقود  االلتزامات  مجلّة  من   26 الفصل 

إدارة الجباية حول حقيقة الثمن، وذلك بالكذب يف 

ما يتعلّق بهذا الثمن وذكر مثن منخفض يف العقد 

حقيقًة،  واملدفوع  عليه  املتََّفق  الثمن  مع  مقارنة 

بغية تخفيض الرضائب واملعاليم واألتاوى، من جهة 

ثانية.

كثري  يف  تتوىّل  نفسها  الدولة  أّن  إىل  اإلشارة  تجدر 

من الحاالت بيع عقاراتها أو أمالك أخرى أو كرائها 

لبعض فئات الناس بثمن يقّل بكثريٍ عن مثن السوق، 

مراعاًة للظرف الخاّص بتلك الفئة، بينام تبيع أمالكاً 

للدولة  يحّق  السوق. ومثلام  بثمن  لغريهم  مامثلة 

أن تترصّف يف ملكها بهذه الحّريّة واملرونة )باستثناء 

صورة الفساد واملحسوبيّة( فللخواّص حّريّة ال تقّل 

عن ذلك يف الترصّف يف أمالكهم، ومن غري املعقول 

أن يقّر القانون املدين هذه الحّريّة فيحّولها القانون 

الجبايئ إىل خطأ موِجب للعقاب.

إثبات  مبجرّد  الكذب  إثبات  اختزال  ميكن  ال  كام 

وجود فارق بني الثمن الذي باع به الخاضع لألداء 

املعرتِض ملَكه إىل الغري ومثِن بيع تحّصل عليه بائٌع 

الكالم  يف  األصل  ألّن  مجاوٍر،  أو  ُمشابٍه  مللٍك  آخر 

من  وعىل  النيّة،  وسالمة  الصّحة  واألصل  الحقيقة، 

يّدعي خالفه اإلثبات وهذا ميثّل أصل قرينة الرباءة 

وسندها.

تفسري  تبالغ يف  الجباية  إدارة  أّن  ماّم سبق  ويتبنّي 

الجبائية  واإلجراءات  الحقوق  مجلّة  من   6 الفصل 

باالستناد  التصاريح  تصحيح  إمكانيّة  مينحها  الذي 

إىل القرائن القانونية والفعلية املتمثّلة يف مقارنات 

دخل  مصادر  أو  باستغالالت  تتعلّق  معطيات  مع 

حسب  يشرتط  فالتصحيح  مامثلة.  عمليّات  أو 

تكون  أن  للمصطلح  واالعتيادي  اللغوي  املدلول 

هناك معلومة خاطئة وغري صحيحة وغري حقيقية 

يف العقد، أي أّن ما تّم تدوينه يف العقد ال يطابق 

يف  املدوَّن  الثمن  كان  إذا  أخرى،  بعبارة  الحقيقة. 

العقد هو الثمن الحقيقي الذي اتّفق عليه األطراف 

حقيقًة وتّم دفعه حقيقًة فال سند وال مربِّر لتصحيح 

ما هو صحيح أصالً. أّما عمليّة التنظري فال تدّل بذاتها 

القرائن  من  هي  بل  العقد،  يف  كذب  وجود  عىل 

الفعلية/الواقعية présomptions de fait )وليست 

إىل   480 من  الفصول  مناط  القانونية  القرائن  من 

485 من مجلّة االلتزامات والعقود( التي ميكن أن 

يقّل  العقد  املذكور يف  الثمن  أّن  منها عىل  يُستَدّل 

عن الثمن الحقيقي، وهي بطبيعتها قابلٌة للدحض 

بأّي شكل من األشكال. كام إّن اعتامد هذه القرينة 

الفعلية ال يكفي لتصحيح الثمن، بل يجب أّوالً، أن 

كاذٌب  به  ح  املرصَّ الثمن  أّن  الجبائية  اإلدارة  تعلن 

الذي  الحقيقي  الثمن  من  أقّل  وأنّع  وغري صحيح، 

أطراف  إثبات كذب  ثانياً،  عليها  دفعه. ويجب  تّم 

اعتامد  ثالثاً،  ميكنها  ثّم  ومؤّشات.  بحجج  العقد 

بعمليّات  التنظري  عمليّة  ومنها  الفعلية  القرائن 

مشابهة إلثبات الثمن الحقيقي، علامً أّن التنظري ال 

يكفي وال ميكن أن يكفي إلثبات الكذب بل يجب 

أن يرتافق مع حجج وبراهني ومؤّشات أخرى عىل 

تُستمّد من معطيات أخرى  الثمن  إخفاء جزء من 

تتعلّق مبعامالت الطرفني وباملبالغ املدفوعة بطرق 

ملتوية. ويف غياب كّل ذلك ال تصلح القرينة الفعلية 

ة من عمليّة التنظري ليشء. املُستَمدَّ

مثل  يف  لألداء  اإلجباري  التوظيف  يكرّس  وهكذا 

الجبائية، حيث  الدكتاتوريّة  من  الحالة رضباً  هذه 

حياة  توّجه  أن  مخوَّلة  أنّها  الجبائية  اإلدارة  تعتقد 

الناس واختياراتهم وأن تفرض عليهم كيفيّة التعامل 

عىل  االجتامعية  الحياة  تقوم  حني  يف  بينهم  ما  يف 

الناس وتقود سلوكهم. كام ال  اعتبارات فردية تهّم 

إاّل إذا كان ما يقودهم  ميكن معاقبة الناس جبائياً 

دفع  من  التهرّب  يف  والرغبة  الجبايئ  الهاجس  هو 

والتكاليف  األعباء  يف  املساهمة  ومن  الرضائب 

العاّمة. أّما َمن ميارس حياته بشكل طبيعي ويقيم 

عالقاته االجتامعية وخياراته االقتصادية واالنسانية 

واملهنية والعائلية عىل اعتبارات عادية فال يصّح أن 

يُسلَّط عليه سيف الجباية، بالقليل أو الكثري. ذلك 

أنّه ال يجوز لإلدارة أن تطالب شخصاً برضيبة عىل 

دخل أو مثن أو جزء من مثن ال وجود له إطالقاً.

الجبايئ  للقايض  الطبيعي  الدور  أّن  نرى  الختام،  يف 

ألحكام  تطبيقاً  والحقوق،  الحّريّات  حامية  هو 

املربَّر  غري  الحّد  فيمنع  الدستور،  من   49 الفصل 

من حّريّة املشرتي يف اقتناء العقار أو املنقول الذي 

العقد،  أطراف  بني  عليه  املتَّفق  وبالثمن  له  يروق 

ويحرص مجال تطبيق النّص الجبايئ يف صور التحيّل 

الجبايئ والتوليج.

القانون األسايس التونيس عدد 63 لسنة 2004 املؤرَّخ يف 27 جويلية 2004.. 1

تّت املصادقة عىل هذا امليثاق من قبل الجمهوريّة التونسية سنة 1983.. 2
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