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ُمقدمة:

ليس ثمة أدىن شك يف كون الفساد مثل أحد أهم 
القايص  أصبح  أن  بعد  التونسية  الثورة  أسباب 
العائلة  مافيات  عن  سوى  له  حديث  ال  والداين 
النظام  ظل  يف  املتصاهرة  والعائالت  احلاكمة 
السابق ومن لف لفها من املؤلفة جيوبهم من كبار 

املسؤولني سواء يف احلزب احلاكم أو يف الدولة.

شعارات  تستبطن  أن  إذن  الُصدفة  من  وليس 
البالد  أحناء  كل  يف  املتظاهرون  رددها  اليت  الثورة 
تذمًرا واضًحا من هذه اآلفة اليت خنرت االقتصاد 
على  حكًرا  البالد  ُمقدرات  من  وجعلت  الوطين 
شعار  فكان  واملتملقني  املتنفذين  من  مجموعة 
حرية  »خزب  أو  اجتماعية«  عدالة  حرية  »خزب 
يا  استحقاق  »التشغيل  وأيًضا  وطني�ة«  كرامة 
الفساد  من  التربم  ملعىن  مكتزًنا  السراق«  عصابة 
والفاسدين حبيث أصبح مطلب ُمكافحة الفساد 

مطلًبا وطنًي�ا وشعبي�ا بامتي�از.

لالستجابة  كثرًيا  يت�أخر  لم  السيايس  الرد  ولعل 
بالفعل  فتم  الشعيب،  املطلب  لهذا  كرًها  أو  طوًعا 
عن  ونيف  شهًرا  يتجاوز  لم  أجل  ويف  الثورة  بعد 
لتحقيق  العليا  الهيئ�ة  من  وبطلب  النظام  سقوط 
واالنتقال  السيايس  واإلصالح  الثورة  أهداف 
الديُمقراطي [اليت كانت ُتمثل املرجعية السياسية 
إصدار  الفرتة]  تلك  يف  للحكم  الوحيدة  التوافقية 
املرسوم عدد 07 لسنة 2011 املؤرخ يف 18 فيفري/

لتقيص  الوطني�ة  بـ«اللجنة  واملتعلق   2011 ين�اير 
لها  أوكل  واليت  والفساد«  وة 

ْ
الِرّش حول  احلقائق 

يف مرحلة أوىل البحث والتقيص يف شبهات الفساد 
اليت ختص فرتة حكم النظام السابق.

على أن التوجه حنو اإلسراع يف تكوين هذه اللجنة 
لم يكن ليحُجب ني�ة الهيئ�ة العليا لتحقيق أهداف 
الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال الديُمقراطي 
يف تويخ سياسة طويلة املدى مبني�ة باألساس على 
برمته،  السيايس  النظام  صياغة  يف  التفكري  إعادة 
الهيئ�ة على  أن إجماًعا واضًحا حصل ُصلب  ذلك 
نقطة جوهرية ُتمثل نقطة ضعف كبرية يف النظام 
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مختلف 22 على  الكاملة  وسيطرته  التنفيذي  اجلهاز  تغول  وهي  أال  الثورة،  قبل  التونيس  السيايس 
أوجه احلياة السياسية وجميع مفاصل الدولة يف اختالل تام لتوزيع السلطات، ولم تكن بالتايل 

السلطة التشريعية وال السلطة القضائي�ة تتمتع ولو بقدر من االستقاللية.

وهذا التغول للجهاز التنفيذي على حساب بقية مكونات السلط العمومية كان األساس للتفرد 
باحلكم ومن ثم االستب�داد وبالتايل كان البد من التفكري بكيفية عميقة يف خلق الضمانات الكفيلة 
الهيئ�ات املستقلة بوصفها هيئ�ات  بعدم تكرار ما سبق حصوله، ومن هنا بدأت تتمخض فكرة 
تعديلية ُيقتطع لها جزء من السلطة اليت كان حيتكرها اجلهاز التنفيذي ولكن أيًضا هيئ�ات تتمتع 

بصالحيات عامة تمارسها بمعزل عن مباركة اجلهاز التنفيذي وإن ختلفت.

األصل إذن على مستوى ُمكافحة الفساد أن هذه املهمة كانت من عالئق اجلهاز التنفيذي الذي 
ُيمارسها عن طريق مجموعة من اآلليات الرقابي�ة والزجرية، واليت تتمثل أساًسا فيما يلي:

ْبَغة اإلدارية:
ِ

أوًلا: الهيئات الرقابية ذات الص

التفقديات العامة بالوزارات:

 هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.

حدثت بموجب الفصل 86 من القانون عدد 100 لسنة 1981، املؤرخ يف 31 ديسمرب 1981، 
ُ
أ

املؤرخ   ،1982 لسنة   6 عدد  األمر  له  تطبيًقا  صدر  الذي   ،1982 لسنة  المالية  بقانون  الُمتعلق 
يف 5 جانفي/ين�اير 1982، الُمتعلق بالقانون األسايس اخلاص بأعضاء الرقابة العامة للمصالح 

العمومية والذي ألغى التفقدية العامة للمصالح اإلدارية.

 هيئة ُمراقبي الدولة.

حدثت هذه الهيئ�ة بموجب األمر بمقتىض األمر عدد 2131 لسنة 2002، املؤرخ يف 30 سبتمرب 
ُ
أ

2002، املتعّلق بإحداث هياكل بالوزارة األوىل.

 هيئة الرقابة العامة للمالية )CGF بوزارة المالية(.

حدثت هذه الهيئ�ة بموجب األمر عدد 7 لسنة 1982 املؤرخ يف 5 جانفي/ين�اير 1982، الذي 
ُ
أ

وِقَعت مراجعته بموجب األمر عدد 2886 لسنة 2000، املؤرخ يف 7 ديسمرب 2000، الُمتعلق 
بتنظيم هيئ�ة الرقابة العامة للمالية وُطرق تسيريها.

 هيئة الرقابة العامة ألمالك الدولة والشؤون العقارية 
)بوزارة أمالك الدولة(.

من   6 الفصل  أحكام  بموجب  العقارية  والشؤون  الدولة  ألمالك  العامة  الرقابة  هيئ�ة  حدثت 
ُ
أ

الُمتعلق بتنظيم وزارة أمالك  األمر عدد 1070 لسنة 1990، املؤرخ يف 18 جوان/يونيو 1990، 
الدولة والشؤون العقارية.

 الهيئة الُعليا للرقابة اإلدارية والمالية.

حدثت الهيئ�ة الُعليا للرقابة اإلدارية والمالية لدى رئيس اجلمهورية بمقتىض األمر عدد 906 
ُ
أ
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لسنة 1993 املؤرخ يف 19 أفريل/أبريل 1993، قبل 
 ،1993 لسنة   50 عدد  القانون  بمقتىض  يتم  أن 

املؤرخ يف 3 ماي/مايو 1993. 

ثانًيا: الهيئات ذات الصيغة 
القضائية:

 دائرة المحاسبات:

دستور  بأحكام  عماًل  املحاسبات  دائرة  نشئت 
ُ
أ

نص  الذي   ،1959 سنة  الصادر  األوىل  اجلمهورية 
 65 عدد  الدستوري  بالقانون  ُنقح  كما   69 بفصله 
لسنة 1997، املؤّرخ يف 27 أكتوبر 1997، على أن: 

»يرتكب مجلس الدولة من هيئتني:

1 - املحكمة اإلدارية.

2 - دائرة املحاسبات.

وهيئتي�ه،  الدولة  مجلس  تنظيم  القانون  يضبط 
املتبعة  واإلجراءات  أنظارها  مشموالت  حُيدد  كما 

لديها”.

بموجب  فعلًيا  املحاسبات  دائرة  حدثت 
ُ
أ وقد 

مارس   8 يف  املؤرخ   ،1968 لسنة   8 عدد  القانون 
1968، والُمتعلق بتنظيم دائرة املحاسبات والُمنقح 
والُمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 1970، املؤرخ يف 20 
عدد  األسايس  وبالقانون   ،1970 أفريل/أبريل 
 ،1990 أكتوبر   29 يف  املؤرخ   ،1990 لسنة   82
املؤرخ   ،2001 لسنة   75 عدد  األسايس  وبالقانون 
األسايس  وبالقانون   ،2001 جويلية/يوليو   17 يف 
جانفي/ين�اير   29 يف  املؤرخ   ،2008 لسنة   3 عدد 
تسهر  للّرقابة  عليا  هيئ�ة  شكل  تتخذ  وهي   ،2008
على ُحسن التصّرف يف األموال العمومية من خالل 
جتميع  تتوىل  كما  تقويمية  وأخرى  قضائي�ة  مهمة 
أصناف  لبعض  باملكاسب  الشرف  على  التصاريح 

املوظفني.

دائرة الزجر المالي:

 74 عدد  القانون  بموجب  الدائرة  هذه  حدثت 
ُ
أ

 ،1085 جويلية/يوليو   20 يف  املؤرخ   ،1985 لسنة 
املتعلق بتحديد أخطاء التصرف اليت ُترتكب يف حق 

قرر منتسبو 
»الهيئة الُعليا 
لتحقيق أهداف 
الثورة واإلصالح 
السياسي 
واالنتقال 
الديُمقراطي« 
إيالء ُمكافحة 
الفساد المكانة 
التي تستحقها 
وذلك بإفرادها 
بهيئة ُمستقلة 
على النحو الذي 
التزمت به الدولة 
التونسية من 
خالل مصادقتها 
سنة 2008 على 
االتفاقية األممية 
لُمكافحة الفساد
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الدولة واملؤسسات العمومية اإلدارية واجلماعات العمومية املحلية واملشاريع العمومية وضبط 24
لهذه  النظرية  األدوار  أهمية  عن  ورغًما  المايل.  الزجر  دائرة  وبإحداث  عليها  املنطبقة  العقوبات 
الهيئ�ات على اختالف طبيعتها إال أن نت�اجئها يف ُمكافحة الفساد يف القطاع العام بقيت محدودة 
إىل أبعد احلدود، كما بقيت أسرية للنظام السيايس احلاكم ولم تكن سوى آداة لضرب املناوئني 
من املوظفني غري املنضبطني للتعليمات السامية، فضاًل على كون اإلمكاني�ات المادية والبشرية 
لهذه الهيئ�ات لم تكن تسمح لها بآدء دورها الرقايب بالشكل املطلوب، وبات عملها أقرب لإلخبار 
ونقل املعلومة للمسؤولني منه للتصدي لظواهر الفساد داخل أروقة اإلدارة العمومية، خصوًصا 
أنها لم تكن ُملَزمة بنشر تقاريرها للعموم، فعلى سبي�ل املثال تم نشر أول تقرير لدائرة املحاسبات 

اليت تأسست سنة 1968 خالل سنة 2013.

واعتب�اًرا لذلك قرر منتسبو »الهيئ�ة الُعليا لتحقيق أهداف الثورة واإلصالح السيايس واالنتقال 
على  ُمستقلة  بهيئ�ة  بإفرادها  وذلك  تستحقها  اليت  املكانة  الفساد  ُمكافحة  إيالء  الديُمقراطي« 
النحو الذي الزتمت به الدولة التونسية من خالل مصادقتها سنة 2008 على االتفاقية األممية 
وة والفساد واليت 

ْ
لُمكافحة الفساد وهو ما َضِمَن ُصلب مهام اللجنة الوطني�ة للتقيص حول الِرّش

أخذت على عاتقها تفعيل هذا املنىح عرب اقرتاح مشروع قانون تكوين الهيئ�ة املستقلة لُمكافحة 
ه إثر ذلك بموجب املرسوم عدد 120 املؤرخ يف 14 نوفمرب 2011. الفساد والذي تم فعاًل َسنُّ

املبدأ إذن وُلب املوضوع يف تأسيس هيئ�ة ُمستقلة لُمكافحة الفساد هو اخلروج بهذه الُمهمة عن 
دوائر اجلهاز التنفيذي وإسنادها ملؤسسة ُمستقلة تماًما عنه لتتكفل بهذه املهمة الوطني�ة وتكون 
مسؤولة عن النظر يف مقتضياتها وحتديد أهدافها واسرتاتيجياتها، األمر إذن ليس بالسهولة اليت 
للتعهد  القانوني�ة  واآلليات  السطوة  التنفيذي  للجهاز  َيُعد  لم  طالما  إذ  نتصورها  أن  املمكن  من 
سلطة  حتت  واقًعا  التنفيذي  اجلهاز  أصبح  فقد  فقط  هذا  ليس  ولكن  الفساد  ظاهرة  بُمكافحة 

الهيئ�ة يف الرقابة والبحث والتقيص وعليه االلزتام بما قرره القانون.

غري أنه وكما سوف حناول تبي�انه من خالل هذه الدراسة فإن اجلهاز التنفيذي وإدارته العميقة 
حتاول  اليت  التشريعية  والتدابري  القوانني  من  اجلارف  السيل  هذا  أمام  األيدي  مكتوفة  تقف  لم 

أو  ُيضر  العمل  بها  الجاري  والتراتيب  للقانون  ُمخالف  تصرف  كل  الفساد: 
أو  النفوذ  أو  السلطة  استخدام  العامة، وسوء  بالمصلحة  اإلضرار  شأنه  من 
بجميع  وة 

ّْ
الِرش جرائم  ويشمل  شخصية،  منفعة  على  للحصول  الوظيفة 

أشكالها في القطاعين العام والخاص واالستيالء على األموال العمومية، 
سوء  أو  السلطة،  وتجاوز  النفوذ  واستغالل  تبديدها  أو  فيها،  التصرف  سوء  أو 
استخدام  وسوء  األمانة  وخيانة  المشروع  غير  اإلثراء  حاالت  وجميع  استعمالها، 
المعلومة  واستغالل  المصالح  وتضارب  األموال  وغسل  المعنوية  الذوات  أموال 
التي  األفعال  وكل  القضائية،  السلطة  قرارات  وتعطيل  الجبائي  والتهرب  الممتازة 

ُتهدد الصحة العامة أو السالمة أو البيئة.
القانون األساسي عدد 10 لسنة 2017
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الكشف عن مواطن الفساد ومكافحته، واليت وجدت يف املد الثوري خري سند لها وإنما سوف يكون 
لها صوالت وجوالت يف تفخيخ القوانني وعدم تفعيلها أو التمرد يف تطبيقها بل وحىت الدفع لسن 

قوانني ضد التميش املبديئ يف ُمكافحة الفساد.

كل ذلك طبًعا ال جيب أن حيُجب من ناحية أوىل التعاطي املواطين مع إشكالية ُمكافحة الفساد 
وال كذلك تعاطي السلطة القضائي�ة مع ذات امللف.

ولكن قبل كل هذا دعونا نتوقف قلياًل عند حتديد مفهوم الفساد يف القانون التونيس لنقول إن 
تعريف الفساد تطور منذ 2011، حيُث أمدنا املرسوم عدد 120 لسنة 2011، بتعريف أول تضمنه 
للحصول  الوظيفة  أو  النفوذ  أو  الُسلطة  استخدام  سوء  »الفساد:  به:  جاء  الذي  الثاين  الفصل 
العام  القطاعني  وة جبميع أشكالها يف 

ْ
الِرّش الفساد خاصة جرائم  على منفعة شخصية. ويشمل 

استغالل  أو  تب�ديدها،  أو  فيها  التصرف  سوء  أو  العمومية،  األموال  على  واالستي�الء  واخلاص، 
النفوذ وجتاوز السلطة، أو سوء استعمالها واإلثراء غري املشروع، وخيانة األمانة وسوء استخدام 

أموال الذوات املعنوية، وغسل األموال«.

مارس   07 يف  املؤرخ   ،2017 لسنة   10 عدد  األسايس  القانون  تضمنه  آخر  تعريًفا  جند  حني  يف 
2017، واخلاص بالتبليغ عن الفساد وحماية الُمبلغني وحتديًدا يف فصله الثاين حني أقر ما يلي: 
اإلضرار  شأنه  من  أو  ُيضر  العمل  بها  اجلاري  والرتاتيب  للقانون  ُمخالف  تصرف  كل  »الفساد: 
باملصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية، 
األموال  على  واالستي�الء  واخلاص  العام  القطاعني  يف  أشكالها  جبميع  وة 

ْ
الِرّش جرائم  ويشمل 

العمومية، أو سوء التصرف فيها، أو تب�ديدها واستغالل النفوذ وجتاوز السلطة، أو سوء استعمالها، 
وجميع حاالت اإلثراء غري املشروع وخيانة األمانة وسوء استخدام أموال الذوات املعنوية وغسل 
األموال وتضارب املصالح واستغالل املعلومة املمتازة والتهرب اجلبايئ وتعطيل قرارات السلطة 

القضائي�ة، وكل األفعال اليت ُتهدد الصحة العامة أو السالمة أو البيئ�ة«.

من دون شك التعريف الثاين ورد أشمل وأكرث دقة من التعريف األول مدار املرسوم 120 فضاًل 
إبداء  يستوجب  ذلك  مع  ولكنه  املرسوم،  نص  من  قيمة  أعلى  قانوين  نص  ضمن  أنزل  كونه  عن 

امللحوظات التالية:

أن  املعلوم  من  أنه  خصوًصا  ضبابي�ة،  مسألة  التزال  اخلاص  القطاع  يف  الفساد  مسألة   -  1
إذا تعلق  ُتعترب جريمة أصاًل  العام وهي ال  القطاع  جريمة اإلرشاء واالرتشاء ال تنطبق إال يف 

األمر بذوات خاصة.

2 - األفعال اليت قد ُتمثل فساًدا وفًقا ملقتضيات التعريف الوارد أعاله قد ال تكون جرائم أو 
قد خترج عن دائرة التجريم ومن هذا الُمنطلق قد جتد الهيئ�ة املكلفة بُمكافحة الفساد صعوبة 

يف التعامل معها خارج إطار مقرتحات التعديل املوجهة لإلدارة.

ع إىل مسألة تمويل األحزاب السياسية واحلمالت االنتخابي�ة مع أنها  3 - لم يتطرق الُمشرِّ
ُتمثل أحد أكرث اإلشكاليات اخلاصة بالفساد السيايس تعقيًدا. 

بُمكافحة  الُمتعلقة  التشريعية  النصوص  ألهم  استنطاق  عملية  على  االنكباب  إذن  لنحاول 
الفساد، واليت يمكن تلخيصها وفًقا لتسلسلها الزمين كاآليت:
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 املرسوم عدد 120 لسنة 2011 واملؤرخ يف 14 نوفمرب 26.2011

وإتمام  بتنقيح  يتعلق   ،2012 أوت/أغسطس   31 يف  مؤرخ   2012 لسنة   1425 عدد  أمر   
بإحداث مجالس عليا  الُمتعلق  املؤرخ يف 1 ديسمرب 2010،  األمر عدد 3080 لسنة 2010، 

استشارية.

 دستور 27 جانفي 2014.

القضايئ  بالُقطب  والُمتعلق   2016 ديسمرب   06 يف  املؤرخ   77 عدد  األسايس  القانون   
االقتصادي والمايل.

 القانون األسايس عدد 10 لسنة 2017، املؤرخ يف 07 مارس 2017، والُمتعلق بالتبليغ عن 
الفساد وحماية الُمبلغني.

والُمتعلق   ،2017 أوت/أغسطس   24 يف  املؤرخ   2017 لسنة   59 عدد  األسايس  القانون   
بالهيئ�ة الدستورية للحوكمة الرشيدة وُمكافحة الفساد.

املجال  يف  باملصاحلة  والُمتعلق   ،2017 أكتوبر   24 يف  املؤرخ   62 عدد  األسايس  القانون   
اإلداري.

بالتصريح  الُمتعلق  املؤرخ يف 01 أوت/أغسطس 2018،  القانون عدد 46 لسنة 2018،   
باملكاسب واملصالح وبُمكافحة اإلثراء غري املشروع وتضارب املصالح.

 قانون أسايس عدد 47 لسنة 2018، مؤرخ يف 07 أوت/أغسطس 2018، يتعلق باألحكام 
املشرتكة بني الهيئ�ات الدستورية املستقلة.

هذا وسوف يكون تن�اولنا للقوانني املشار إليها أعاله يف سياق جملة من التساؤالت اجلوهرية 
سوف  ولذلك  الفساد  لُمكافحة  التشريعية  باالسرتاتيجيات  عالقة  يف  محددة  تكون  سوف  اليت 

نتوىل بالدرس تب�اًعا وعلى ضوء تلك النصوص جملة من املسائل املفصلية التالية:

1 - املبادرة التشريعية فيما يهم ُمكافحة الفساد 

2 - املسألة المالية 

3 - حدود التحقيق والتقيص يف شبهات الفساد

4 - ُمعضلة عدم تفعيل القوانني 

5 - سن قوانني متن�اقضة مع فلسفة ُمكافحة الفساد 

أوًلا: المبادرات التشريعية لُمكافحة الفساد:

حسب  تصدر  التشريعية  املبادرات  أن   ،2014 جانفي   27 يف  الصادر  التونيس  الدستور  أكد 
صريح الفصل 62 عن ثالث جهات وهي [رئيس احلكومة، ورئيس اجلمهورية، ومجموعة من 

نواب الشعب ال تقل عن 10 نواب]



27

3 
دد

لع
- ا

م 
دع

ة 
وري

د

نواب  التقني�ة واإلجرائي�ة يف تقديمها ملجلس  املعطيات  التشريعية ال تقف عند  املبادرة  أن  غري 
اليت  السياسات  تطبيق  وهو  أال  عنه،  محيص  ال  منطق  إىل  كذلك  بالضرورة  ختضع  بل  الشعب 
الهيئ�ة  ومنها  الدستورية  الهيئ�ات  تمكني  قطًعا  أرادوا  والذين  نفسه  الدستور  واضعوا  تبن�اها 
الضرورية  واآلليات  الالزمة  االستقاللية  من  الفساد  وُمكافحة  الرشيدة  للحوكمة  الدستورية 

إلجراء مراقبة على اإلدارة عموًما واجلهاز التنفيذي على وجه اخلصوص.

ولعل أكرب دليل على ذلك ما جاء بالقانون األسايس للتبليغ عن الفساد وحماية الُمبلغني والذي 
خيضع  الذي  العمويم  الهيكل  مفهوم  على  للمفاهيم  تعريفه  ضمن  الثاين  فصله  ُصلب  نص 
لسلطة رقابي�ة تتوالها هيئ�ة ُمكافحة الفساد والذي تضمن تعداًدا للهياكل العمومية تشمل فيما 
التابعة لها ورئاسة احلكومة ومختلف الهياكل اخلاضعة  تشمل رئاسة اجلمهورية واملؤسسات 

لها بالداخل واخلارج.

ل  تدخُّ نطاق  بتحديد  تتعلق  إذن  املسألة 
ُحسن  ُمراقبة  يف  الفساد  ُمكافحة  هيئ�ة 
قد  ما  ومتابعة  التنفيذي  اجلهاز  سري 
بمعىن  فساد  شبهات  من  دواليب�ه  يف  يطرأ 
كان  والذي  للدولة  التنفيذي  اجلهاز  أن 
املسؤول األول عن ُمكافحة الفساد أصبح 
تدُخل  وبعد   ،2014 دستور  سن  بعد 
الُمشرع الصريح يف إطار قانون التبليغ عن 
والتقيص  واملتابعة  باملراقبة  معنًي�ا  الفساد 

الذي بات من عالئق الهيئ�ة املستقلة.

الهيئ�ة  إىل  التنفيذي  اجلهاز  من  صالحيات  إحالة  يقتيض  والذي  املنطقي  التميش  لهذا  طبًقا 
تلك  لتحقيق  القوانني  بسن  املبادرة  اجلهة  تكون  أن  مبدئًي�ا  نتخيل  أن  يمكنن�ا  ال  فإنه  املستقلة 

النتيجة هي ذات اجلهة املتضررة نظرًيا من سحب صالحيات كانت بني يديها.

حيفظ  بما  رؤيت�ه  لتمرير  وافرة  حبظوظ  ينطلق  املشروع  أو  املبادرة  صاحب  أن  كذلك  معلوم 
مصاحله وسطوته بما أنه هو الذي يضع اإلطار ويرسم حدوده وفلسفته.

بُمكافحة  املتعلقة  التشريعية  املبادرات  جميع  أن  إذ  حصل  ما  بالضبط  هو  ذاك  أن  الغريب 
الفساد على َبكرة أبيها كان ُمنطلقها اجلهاز التنفيذي ومن ثمة وبطبيعة احلال يفتح الباب على 
مصراعيه ملحاولة تفخيخ النصوص القانوني�ة املقرتحة وزرع األلغام يف أهم ما تتن�اوله حىت حتافظ 
جهة املبادرة على اليد الطوىل يف حتريك اخليوط األساسية يف ُمكافحة الفساد وما فقدته باليسرى 

تسرتجعه باليمىن.

ثانًيا: المسألة المالية:

معلوم أن المال قوام األعمال، وبالتايل فال يمكن أن نتخيل هيكاًل مستقاًل ُيعىن بُمكافحة الفساد 
جبميع تفرعاته وأبعاده وهو ال حيتكم على مقدرات مالية جتعل من مزيانيت�ه قادرة على توفري املوارد 

البشرية الالزمة وُتمكنه من تطبيق اسرتاتيجياته وأهدافه.

ولعل مجرد اإلعالن بإقرار مبدأ االستقاللية اإلدارية والمالية للهيئ�ة املكلفة بُمكافحة الفساد 

الجهاز التنفيذي

هيئ�ة ُمكافحة 
الفساد

تفويض 
صالحيات

معني�ة 
بالمراقبة

العالقـــة بي�ن الجهاز 
وهيئــة  التنفيــذي 
مكافحة الفساد بعد 
ســن دستــور 2014
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ال يكفي لوحده لتحقيق تلك االستقاللية ضرورة أن االستقالل المايل حسبما أوردته االتفاقية 28
مناقشة  تكون  أن  أواًل  يقتيض  املقارنة  التجارب  من  مجموعة  وعززته  الفساد  لُمكافحة  ممية 

ُ
األ

بنود مزياني�ة الهيئ�ة نفسه بمعزل عن تأثري اجلهاز التنفيذي بما أنه من العبث أن يتوىل هذا اجلهاز 
بمناسبة  واسًعا  جداًل  املسألة  هذه  أحدثت  وقد  الهيئ�ة،  مزياني�ة  حتديد  المالية  وزير  طريق  عن 
مناقشة قانون األحكام املشرتكة للهيئ�ات الدستورية أمام مجلس نواب الشعب بعد أن تمسك 

ممثلو الهيئ�ة لدى سماعهم من قبل اللجنة الربلماني�ة املختصة خبيارين:

اليت  األموال  مجموع  من  نسبة  َتْقتطع  للهيئ�ة  قارة  موارد  إسناد  يف  التفكري  يتم  أن  إما   -
أو أي موارد قارة أخرى على غرار اقتطاع  الوطني�ة  تساهم يف اسرتجاعها لفائدة املجموعة 

نسبة من الصفقات العمومية مثلما هو معمول به يف إيطاليا.

الدولة دون  الربلماني�ة املختصة ثم تزنيلها بمزياني�ة  اللجنة  أو مناقشة املزياني�ة رأًسا مع   -
تدخل اجلهاز التنفيذي.

اعتربته  بما  تمسكت  اليت  احلكومية  اجلهة  من  كبرًيا  صًدا  آنذاك  الهيئ�ة  موقف  واجه  طبًعا 
ضرورات مراعاة إمكاني�ات البالد ومبدأ وحدة املزياني�ة وتوصلت بالتايل إىل فرض ما ورد بمبادرتها 
ش أمام السيد وزير المالية بعد عرض يتلقاه من الهيئ�ة 

َ
التشريعية من كون مزياني�ة الهيئ�ة ُتن�اق

الشعب  نواب  ملجلس  إحالتها  تتم  ثم  لصرفها  مفصاًل  وبرنامًجا  للمزياني�ة  مشروًعا  يتضمن 
للمصادقة عليها وإدراجها يف املزياني�ة.

الثابت إذن من خالل ما تقدم هو أن اجلهاز التنفيذي ال يستفرد فحسب باملبادرة التشريعية 
اخلاصة  املزياني�ة  حتديد  يف  كذلك  ويتحكم  بل  الفساد،  بُمكافحة  اخلاصة  بالنصوص  عالقة  يف 
بالهيئ�ة املستقلة وأوجه صرفها، بقي أن ُنشري يف نفس السياق وأن صرف املزياني�ة بصفة فعلية 

يبقى خاضًعا إلرادة الطرف احلكويم الذي بإمكانه التقسيط والتلدد إىل ما ال نهاية.

وقد أشار تقرير عن مجلس أوروبا بت�اريخ 14 جوان 2017 إىل هذه املعضلة: 

En Europe, les agences de lutte contre la corruption sont en général 
rattachées à un autre organisme (le ministère de la justice ou le ministère 
de l’économie, des finances et du budget) et ont ainsi des ressources 
financière provenant du budget de l’Etat. Ceci peut parfois poser des 
problèmes en matière d’indépendance budgétaire puisque certains 
hommes politiques craignant les investigations de ces agences contre leur 
personne peuvent être tentés de limiter leur budget pour limiter leurs 
possibilités d’action.

ي في ُشبهات الفساد: ثالًثا: حدود آليات التحقيق والتقصِّ

ال خيتلف اثن�ان حول أهمية أعمال التقيص والتحقيق يف شبهات الفساد باعتب�ارها آلية ناجعة 
لُمكافحة الفساد وضمان عدم اإلفالت من العقاب يتوالها الهيكل الُمستقل الُمحدث للغرض، 
وقد عرف املسار التشريعي التونيس إثر الثورة مرحلتني األوىل أطرها املرسوم 120 الُمنظم لعمل 
الهيئ�ة الوطني�ة لُمكافحة الفساد، والثاني�ة مدارها القانون األسايس عدد 59 الُمنظم لعمل الهيئ�ة 

الدستورية للحوكمة الرشيدة وُمكافحة الفساد.
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ي في ظل المرسوم 120  المرحلة األولى: التقصِّ

ُيسىم  خاص  جهاز  من  األخرية  هذه  الفساد  لُمكافحة  الوطني�ة  للهيئ�ة  ث  الُمحدَّ املرسوم  ن  َمكَّ
جهاز الوقاية والتقيصِّ والذي تن�اولته الفصول من 22 إىل 33 وتتمثل مهمة هذا اجلهاز خصوًصا 
بالبحث  والتقيصِّ  الوقاية  جهاز  »يتعهد  يلي:  ما  على  نص  الذي   31 الفصل  صراحة  أقره  فيما 
يف جرائم الفساد. ويتوىل يف هذا اإلطار جتميع املعلومات والوثائق والشهادات اليت من شأنها أن 
أو  مادي  شخص  أي  قبل  من  فساد  جرائم  ارتكاب  ُشبهة  خبصوص  احلقيقة  تقيصِّ  من  تمكن 
معنوي عام أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئ�ة، مهما كانت طبيعتها والتثبت يف املعلومات 
والوثائق الُمجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائي�ة املختصة قصد تتبع مرتكيب 
املهني�ة  املحالت  بكل  واملنقوالت  الوثائق  وحجز  التفتيش  بأعمال  تقوم  أن  ولها  اجلرائم.  هذه 
واخلاصة اليت ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء آخر. وتعتمد املحاضر والتقارير اليت حُيررها 
جهاز الوقاية والتقيص عند مباشرة أعمال التقيص يف جرائم الفساد ُحجًجا ال يمكن الطعن فيها 

إال بالزور”.

الُمّثلج للصدر على هذا املستوى هو أن املرسوم 120 كان واضًحا يف تمكني جهاز التقيص التابع 
للهيئ�ة من جميع آليات الضابطة العدلية اليت ُتمكنه من االضطالع بمهامه يف التقيصِّ وتكوين 
امللفات، كما أعطى ملحاضره قوة ثبوتي�ة جتعل منها ُحجًجا ال ُيطعن فيها إال بالزور فضاًل على كونه، 
من  نه  مكَّ أن  بعد  اجلمهورية  وكيل  إىل  وظيفًيا  اخلضوع  من  تقديري، أخرجه  حسب  األهم  وهو 
ضابطة عدلية أصلية يتسىن له بممارستها إتمام جميع األعمال اليت تقتضيها األحباث املنشورة 
لديه، بما يف ذلك عمليات احلجز والتفتيش ومن ثمة إحالة امللف جاهًزا للسيد وكيل اجلمهورية 

للقيام بما يراه صاحًلا يف عالقة بإحالة امللف على جهة قضائي�ة أو حفظه.

أمر  بمقتىض  إحداثه  يتم  أن  املفروض  من  الذي  اجلهاز  هذا  أن  نفسه  الوقت  يف  الُمحزن  ولكن 
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ه 30 سنُّ يتم  لم  املرسوم  من   22 الفصل  صريح  حسب  حكويم 
حكومات   7 من  أكرث  مرور  رغم  األسطر  هذه  كتابة  حني  إىل 
من  الكثري  يف  الفساد  لُمكافحة  الوطني�ة  الهيئ�ة  توسل  ورغم 

املناسبات.

ي في ظل أحكام  المرحلة الثانية: التقصِّ
القانون األساسي عدد 59 الُمتعلق 
بهيئة الحوكمة الرشيدة وُمكافحة 

الفساد

أنه  إذ  األول  النص  عن  خطرًيا  تراجًعا  القانون  هذا  شهد 
نسف كل استقاللية ممكنة للهيئ�ة جتاه اجلهاز التنفيذي بأن 
عدلية  ضابطة  أصحاب  الفساد  ُمكافحة  قسم  أعوان  جعل 
ليس  الذي  اجلمهورية  لوكيل  مباشر  إشراف  وحتت  فرعية 
املعني�ة  احلكومة  عضو  العدل  وزير  السيد  لدي  مأمور  سوى 

باملراقبة.

إطار  يف   19 الفصل  نص  فقد  سريالية  بالفعل  الوضعية 
لهم  يكون  ملهامهم،  الفساد  ُمكافحة  قسم  أعوان  ممارسة 
االضطالع بوظائف الضابطة العدلية ِطبًقا ملجّلة اإلجراءات 
مأموري  بصفتهم  ويتولون  القانون،  هذا  وألحكام  اجلزائي�ة 
املختصة  القضائي�ة  السلطة  إشراف  وحتت  عدلية  ضابطة 
تلّقي الشهادات وجمع املعلومات واألدلة، كما يمكنهم القيام 
بعمليات التفتيش وحجز الوثائق واملنقوالت واملعدات وحترير 
العامة،  بالقوة  االستعانة  إمكاني�ة  مع  والتقارير،  املحاضر 
يمكن ألعوان هذا القسم إذا ثبت لديهم بمناسبة مباشرتهم 
ملهّمة التقيصِّ يف ملف، وجود شبهة فساد يف ملف آخر، القيام 

باحلجز بإذن من السلطة القضائي�ة.

الُمستقلة  التقيصِّ  صالحيات  أن  ذلك  واضًحا  أصبح  األمر 
النص  بموجب  تالشت  نظرًيا  ولو  الهيئ�ة  لدى  كانت  اليت 
القانوين اجلديد والذي بالرغم من الطعن فيه بعدم الدستورية 
الوقتي�ة  الهيئ�ة  الواضح ملبدأ االستقاللية فقد قدرت  لضربه 
عليه  ترثيب  ال  النص  ذلك  أن  القوانني  دستورية  ملراقبة 
واحلريات  للحقوق  احلايم  الوحيد  هو  القضاء  أن  واعتربت 
وبالتايل فال مجال خلروج األحباث أًيا كانت عن رقابة القضاء، 
الُمحصلة إذن أن أعوان قسم التنفيذ بالهيئ�ة سوف يقومون 
العدلية  الضابطة  مأمورو  يتوالها  مثلما  تماًما  بوظائفهم 

املنصوص عليهم بالفصل 9 من مجلة اإلجراءات اجلزائي�ة.

اجلمهورية  وكالة  مؤسسة  أن  خصوًصا  كارثي�ة  املسألة 

 نسف القانون 
األساسي عدد 
59 المتعلق 
بهيئة الحوكمة 
الرشيدة 
ومكافحة 
الفساد كل 
استقاللية ممكنة 
للهيئة تجاه 
الجهاز التنفيذي 
بأن جعل 
أعوان قسم 
ُمكافحة الفساد 
أصحاب ضابطة 
عدلية فرعية 
وتحت إشراف 
مباشر لوكيل 
الجمهورية 
الذي ليس سوى 
مأمور لدي 
السيد وزير العدل 
عضو الحكومة 
المعنية 
بالمراقبة.
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تشكو حسب النظام اإلجرايئ اجلزايئ التونيس من معضالت كبرية يمكن تلخيصها فيما يلي:

حالة الفصل 20 م إ ج

إنَّ كشف حقيقة الفساد واجلرائم املحيطة به يدخل يف إطار إثارة الدعوى العمومية وممارستها 
وكيل  أّن  املعلوم  من  أّنه  إذ  املجال  هذا  يف  العمومية  للني�ابة  وُمطلق  حصري  اختصاص  وهو 
اجلمهورية ُيثري الدعوى العمومية ويمارسها (الفصل 20) فهو صاحب تلك السلطة سواء كانت 
مسبوقة بشكاية أو تمت يف إطار جرائم التلبس. وهي سلطة ال حيّدها إال ما أقّره املشّرع للمتضّرر 
صاحب  بصفته  اجلمهورية  وكيل  أّن  بمعىن  احلفظ،  يف  قرار  اختاذ  عند  املسؤولية  على  القيام  يف 
السلطة األصلية يف التتبع حيق له اختاذ قرار يف اإلحالة على قلم التحقيق أو على الدوائر اجلناحية 

كما حيق له اختاذ قرار يف احلفظ.

على  حفاًظا  الشخيص  باحلق  القيام  الُمتضرر  حق  من  ُيصبح  اإلحالة  أي  األوىل  احلالة  ففي 
حقوقه املدني�ة أمام الدوائر املختصة. أّما يف احلالة الثاني�ة أي احلفظ، فإن الُمتضرر ُيمارس حّقه 
يف القيام باحلق الشخيص عن طريق القيام على املسؤولية اخلاّصة. ففي هذه احلالة، ورغم اختاذ 
قرار يف احلفظ من طرف وكيل اجلمهورية، فإنه يتّم مواصلة النظر يف القضية بقطع النظر عن 

قراره.

لكن السؤال ُيث�ار عندما ختتار الني�ابة العمومية إزاء شكاية اختاذ موقف سليب باالمتن�اع عن اختاذ 
أي موقف، ففي هذه احلالة، ال يتم التتبع وال ُيتخذ قرار يف احلفظ يسمح بالقيام على املسؤولية 

اخلاصة.

العمومية  الني�ابة  امتن�اع  مع  التعامل  طريقة  التونسية  اجلزائي�ة  اإلجراءات  مجلة  دد 
ُ

حت لم 
أّنها لم ُتقّيد قرارها بأّي أجل، ولم جتعل من سبي�ل للطعن فيه ال باالعرتاض وال  عن البّت، ذلك 

باالستئن�اف وال بإعادة النظر وال بأي طريقة أخرى.

إّن وكيل اجلمهورية صاحب السلطة األصلية يف التتبع يملك إزاء مشتكى به صاحب نفوذ أو 
سلطة مخرًجا تشريعًيا يف عدم إثارة التتبعات ضده، فاحًتا له الطريق لإلفالت من العقاب بالنظر 

إىل اآلجال القانوني�ة لسقوط حق التتبع حىت أثن�اء نشر الشكاية (الفصل 6 إ ج)

سلطة  قّيدت  بأن  اإلجراءات  يف  اخللل  لهذا  املقارنة  اجلزائي�ة  التشريعات  بعض  انتبهت  ولقد 
إثارة التتبعات أو احلفظ اليت يملكها وكيل اجلمهورية بأجل ستة أشهر أو عام من تاريخ تقديم 
الشكاية فإذا لم يتخذ وكيل اجلمهورية قراره بالتتبع أو احلفظ يف األجل املذكور فإّن ذلك يفتح 

للمتضرر باب القيام على املسؤولية اخلاصة ُمنهًيا بذلك مسار اإلفالت التشريعي من العقاب.

حالة الفصل 31: 

التونيس أن ُيمّكن وكيل اجلمهورية عند تعهده بشكاية غامضة  النظام اإلجرايئ اجلزايئ  اختار 
غري محددة األطراف والوقائع أن ُيب�اشر أحباًثا بواسطة أحد ُحّكام التحقيق دون أن يكون هنالك 
لم  شكاية  إزاء  اجلمهورية  »لوكيل  أّنه   31 الفصل  اعترب  إذ  للكلمة.  اإلجرايئ  باملعىن  قانوين  حبث 
تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبرير أن يطلب إجراء حبث مؤقت ضد مجهول بواسطة حاكم 

التحقيق إىل أن توجه تهم أو تصدر عند االقتضاء طلبات ضد شخص معني«



دورية دعم - العدد 3

التحقيق 32 ُحكام  أحد  إىل  به  يعهد  حتقيًقا  حبًثا  اجلمهورية  وكيل  يفتح  العادية،  احلاالت  ففي 
الراجعني له بالنظر الذي ُيصبح بداية من تلك اللحظة حًرا يف اختاذ القرارات سواء يف السماع أو 
يف األحباث أو يف احلجز أو التفتيش أو اإلحالة أو احلفظ وهو ما اقتضاه الفصل 51 م إ ج ونصه 
فالفرق بني  إجراء حبث«  قرار يف  التحقيق بمقتىض  فيها حلاكم  ال رجوع  بصفة  القضية  »تعهد 
حالة الفصل 31 وحالة الفصل 51 أّن حاكم التحقيق يف احلالة األوىل محدود السلطة ُمقيد اليد 
عليها  املنصوص  الثاني�ة  احلالة  يف  أّنه  حني  يف  وسلطته  اجلمهورية  لوكيل  أعماله  كّل  يف  خاضع 

بالفصل 51 سيد القرار وصاحب السلطة بعد إحالة امللف إليه بطريقة ال رجوع فيها.

ويمكن اعتبار الفصل 31 م إ ج مدخًلا لإلفالت التشريعي من 
العقاب لألسباب التالية:

أنَّ البحث فيه مؤقت وضد مجهول، أي أنَّ حاكم التحقيق ال حقَّ له يف حتديد املتهمني وال سلطة 
له يف اختي�ار الُتهم، إذ أّنه يتصرف حتت إمرة وكيل اجلمهورية كأّنه أحد مساعديه.

أنَّ قرار فتح البحث ال يتضّمن تهًما بعينها ضّد مّتهمني بعينهم وهو ما ينسف مجلة اإلجراءات 
اجلزائي�ة خاصة من حيث املراكز القانوني�ة إذ ال وجود لُمّتهم وال ُمتضّرر وال لدعوى عمومّية. بمعىن 
أّن الشكاية اليت انطلقت من أشخاص معّينني ضّد متهمني بعينهم انتفت وغابت وانتهى أثرها 
القانوين وحتّولت إىل مجّرد ورقة من أوراق القضية. بمعىن أّنها ال تسمح ألصحابها ولو باالّطالع 

على األحباث وال تقديم الشهود واملؤيدات.

أنَّ الفصل 31 حييم املشتكى بهم بأن حيّولهم إىل شهود عند سماعهم من طرف حاكم التحقيق 
الذي ال حيق له وفق هذا النّص اإلجرايئ سماعهم كمتهمني.

إذ  العمومية  الني�ابة  على  امللف  عرض  وإعادة  مهاّمه  إلنهاء  بأجل  د  ُمقيَّ غري  التحقيق  حاكم  أنَّ 
يمكن لهذه األحباث األولية أن تمتّد لسنوات دون أن تصل إىل نتيجة. وطالما أّن أطراف الدعوى 

العمومّية ال حيّق لهم تقديم أي وثائق أو شهود أو طلبات، فأغلب تلك األحباث تؤول إىل احلفظ.

حالة الفصل 49:

يملك وكيل اجلمهورية بموجب الفصل (49 م إ ج) سلطة ال رقابة عليها يف اختي�ار أحد حكام 
التحقيق املنتصبني بدائرته ليعهد له باألحباث. وهذه احلرية يف االختي�ار ال تقبل الطعن فيها إال 

وفق قاعدتني:

من  متأّكًدا  كان  ما  جيري  التحقيق  حاكم  فإّن  استثن�ائي�ة،  محكمة  أنظار  من  اجلريمة  كانت  إذا 
األعمال ثم يتخذ قراًرا يف التخلي (فق 2 ف 52)

إذا تّم الطعن خبروج القضية عن أنظار حاكم التحقيق وهي حالة نادرة نّص عليها الفصل 75 
من نفس املجلة.

فالقاعدة إذا أّن وكيل اجلمهورية ُحّر يف اختي�ار حاكم التحقيق الذي يراه. فإذا كانت هناك قضية 
فإّن  التحقيق،  ُحّكام  حيلت إىل غريه من 

ُ
أ لها عالقة بقضايا أخرى  بعين�ه،  بها حاكم حتقيق  د  تعهَّ

من  عدد  على  جتزئتها  تّمت  احلقيقة  أن  طالما  ناقصة  ستظّل  بها  د  تعهَّ اليت  القضية  يف  أعماله 
م االّطالع اآليل ألعمال حّكام التحقيق بينهم  ُحّكام التحقيق. وليست هناك قاعدة إجرائي�ة تنظِّ
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حىت يكونوا على علم بالقضايا املنظورة. ولذلك ُيمكن اعتب�ار أّن احُلرية املطلقة الُمسندة لوكيل 
ام التحقيق يمكن اعتب�ارها مدخاًل لإلفالت التشريعي من العقاب. اجلمهورية يف اختي�ار ُحكَّ

رابًعا: ُمعضلة عدم تفعيل القوانين:

سبق أن أشرنا أعاله إىل ُمعضلة الُمعضالت واليت تتمثل يف إحجام احلكومات املتعاقبة إثر الثورة 
عن إصدار أمر تعيني ألعضاء جهاز التقيصِّ الوارد يف الفصل 22 من املرسوم عدد 120 الُمنظم 
ي  لعمل الهيئ�ة والساري املفعول إىل حد اآلن والذي رفع يد الهيئ�ة فعلًيا عن كل عمل تقيصِّ جدِّ
ال يريم إىل الكشف عن مواطن الفساد وإعداد ملفات مؤيدة بالقرائن والرباهني واحلجج  وفعَّ
الرسمية كانت سُتفيض حتًما إىل إجبار الني�ابة العمومية على إحالتها على جهة قضائي�ة (حتقيق 
اإلحجام  ذلك  وبمفعول  ولكن  فيهم)،  للمشتب�ه  املنسوبة  األفعال  تكييف  حبسب  محاكمة  أو 
صارت  املطاف  نهاية  يف  أي  اإلجرائي�ة  إمكاني�اتها  به  تسمح  بما  بالتقيص  تكتفي  الهيئ�ة  أصبحت 
يلي  ما  على  ينص  الذي  اجلزائي�ة.  اإلجراءات  مجلة  من   30 الفصل  سقف  حتت  تتحرك  الهيئ�ة 
»وكيل اجلمهورية جيتهد يف تقرير مآل الشكايات واإلعالمات اليت يتلقاها أو اليت تنهي إليه«. 
عنه  بالتبليغ  فقام  جرم  ارتكاب  علمه  إىل  بلغ  طبيعي  شخص  أي  مرتب�ة  نفس  يف  قانوًنا  وصارت 
النحو  على  ومباشرتها  الدعوى  إلثارة  العمومية  للني�ابة  متاحة  اإلجرائي�ة  اإلمكاني�ات  كل  لتبقى 

الذي تراه.

غري أن مسألة عدم تفعيل القوانني ليست مجرد حادثة معزولة ذلك أن أمثلة أخرى ُيمكن أن 
تقودنا إىل اجلزم بأن األمر يتعلق بسياسة ممنهجة يف تقليم األظافر والتحكم يف النسق والمآالت.

1 - أمر عدد 1425 لسنة 2012، مؤرخ في 31 أوت/أغسطس 2012، يتعلق 
بتنقيح وإتمام األمر عدد 3080 لسنة 2010، المؤرخ في 1 ديسمبر 2010، 

الُمتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية.

ي للفساد واسرتداد  أحدث هذا األمر احلكويم مجلًسا استشارًيا ُيسىم »املجلس األعلى للتصدِّ
الدولة والتصرف فيها« ذو تركيب�ة رفيقة املستوى ُمشرتكة بني احلكومة (7  أموال وممتلكات 
وزراء) والهيئ�ات واللجان املعني�ة مع إمكاني�ة انفتاحها على املجتمع املدين مثلما أقره الفصل 25 

ثالًثا، الذي حدد تركيب�ة املجلس على النحو التايل:

»يرتّكب املجلس األعلى للتصدي للفساد واسرتداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها من 
األعضاء اآليت ذكرهم:

 الوزير لدى رئيس احلكومة الُمكلف باحلوكمة ومقاومة الفساد.

 وزير العدل.

 وزير الداخلية.

 وزير الشؤون اخلارجية.

 الوزير الُمكلف حبقوق اإلنسان والعدالة االنتقالية.

 الوزير الُمكلف بأمالك الدولة والشؤون العقارية.
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 وزير المالية.34

 رئيس الهيئ�ة الوطني�ة لُمكافحة الفساد.

غري  بصورة  والُمكَتسبة  باخلارج  املوجودة  األموال  السرتجاع  الوطني�ة  اللجنة  رئيس   
شرعية.

 رئيس اللجنة الوطني�ة ملصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.

 رئيس اللجنة الوطني�ة للتصرف يف األموال واملمتلكات املعني�ة بالُمصادرة أو االسرتجاع 
لفائدة الدولة.

 خمسة نواب عن املجلس الُمكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقرتاح منه.

ويمكن لرئيس املجلس أن يدعو عند احلاجة كل شخص يرى فائدة يف حضوره األشغال وكذلك 
كل هيئ�ة أو منظمة أو جمعية معني�ة، باقرتاح من الوزير الُمكلف بقطاع نشاطها.

دها الفصل 25 مكرر من األمر والذي نص على ما يلي: أسندت لها جملة من املهام عدَّ

فيها،  والتصّرف  الدولة  وممتلكات  أموال  واسرتداد  للفساد  للتصدي  األعلى  املجلس  »ُيكلف 
خاصة بما يلي:

الُمكّلفة بمصادرة واسرتجاع  الوطني�ة  اللجان والهياكل   متابعة وتنسيق أعمال ُمختلف 
الراجعة  شرعية  غري  بطرق  املكتسبة  والعقارية  املنقولة  واملمتلكات  األموال  يف  والتصّرف 

للدولة، سواء منها تلك املوجودة داخل البالد أو خارجها.

 ُمتابعة نت�اجئ أعمال الهيئ�ة الوطني�ة ملقاومة الفساد.

 اقرتاح اآلليات القانوني�ة الكفيلة بتيسري مهاّم تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم الاّلزم 
الستحثاث ُنسق عملها يف إطار من الفعالية والنجاعة.

لكّل  املوكولة  املهام  نطاق  يف  أدائها  تطوير  قصد  الالزمة  والتوصيات  التوجيهات  تقديم   
واحدة منها.

 اقرتاح احللول الكفيلة حُبسن التصّرف يف األموال واملمتلكات اليت تّمت ُمصادرتها، من 
حيث التفويت فيها واستغاللها أو تنمية استثمارها.

بقي  احلارق  امللف  هذا  يف  املتدخلني  كافة  جهود  تنسيق  مهمة  له  وكلت 
ُ
أ الذي  املجلس  هذا 

لألسف الشديد حرًبا على ورق ولم جيتمع سوى يف مناسبتني ترجع آخرهما إىل سنة 2013، كما 
أنه لم ينشر ولو تقرير واحد ولم تصدر عنه حىت توصية يتيمة، األمر الذي يعين بداهة عدم رغبة 

اجلهاز التنفيذي يف تفعيل هذا املجلس أصاًل.

2 - القانون األساسي عدد 77 المؤرخ في 06 ديسمبر 2016 والُمتعلق 
بالقطب القضائي االقتصادي والمالي:

جرائم  ألن  نظًرا  الفساد  ُمكافحة  مجال  يف  املتدخلني  جلميع  ملًحا  مطلًبا  القانون  هذا  ُيعترب 
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كفاءات  لذلك  تبًعا  وحتتاج  للحدود  وعابرة  بة  ُمتشعِّ جرائم  التحديد  سبي�ل  على  المايل  الفساد 
ُمتعددة وختصص يف أكرث من مجال حىت يتم تفكيك شفرتها وإعداد امللفات القضائي�ة اخلاصة 

بها هذا باإلضافة إىل املردودية المالية لهذا النوع من امللفات.

هذا  على  صراحة  والمايل  االقتصادي  القضايئ  بالُقطب  اخلاص  األسايس  القانون  نص  وقد 
التميش بالفصل األول الذي أقر ما يلي: »حيدث لدى محكمة االستئن�اف بتونس قطب قضايئ 
والمالية  االقتصادية  اجلرائم  يف  واحلكم  والتحقيق  والتتبع  بالبحث  خيتص  ومايل  اقتصادي 
املتشعبة على معىن هذا القانون ويف اجلرائم املرتبطة بها وذلك بالطورين االبت�دايئ واالستئن�ايف«.

املهم يف هذا القانون هو جتميع القضايا اخلطرية اخلاصة بالفساد المايل يف قطب قضايئ وحصر 
التعهد بها دون غريها بالنسبة للسادة قضاة التحقيق ولكن األهم من كل ذلك هو ما جاء بفصله 

السابع وهو التايل:

الفصل 7 يشمل القطب القضائي االقتصادي والمالي قسًما فنًيا يُضم 
 مساعدين فنيين ُمختصين.

وتضبط االختصاصات الفنية للُمساعدين الُمختصين وشروط وإجراءات 
انتدابهم وتأجيرهم بُمقتضى أمر حكومي.

هذا التكريس التشريعي للحل األجنع يف التصدي للجرائم االقتصادية يف ظل اقتصاد أكرث من 
نصفه اقتصاد موازي ومبين على التهريب والتهرب الضرييب حاز على رضا واسع يف كل األوساط 
احلقوقية، فالسادة القضاة سوف يكون على ذمتهم قسم فين متفرغ يف االختصاصات املطلوبة 
يف  البت  وترية  تسريع  بالضرورة  يتم  وسوف  الدولية.  والتجارة  والديوانة  واملحاسبة  كاجلباية 
امللفات والتحقيق فيها إال أنه وإىل حد اآلن لم يصدر األمر احلكويم الضروري لالنطالق يف تكوين 

القسم الفين الذي بدونه لن يتغري يشء يف تعهد القضاء بملفات فساد احليت�ان الكبرية.

القانون األساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 07 مارس 2017 
والُمتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية الُمبلغين:

باإلضافة إىل عدم صدور أي من األمرين احلكوميني الواردين يف نص القانون وحتديًدا:

الذي  العمويم  للهيكل  ُتمنح  اليت  واحلوافز  للشروط  املحدد  باألمر  اخلاص   :3 الفصل   
التويق من الفساد  الُمتعارف عليها وطنًي�ا ودولًيا يف مجال  يستجيب للممارسات الفضلى 

ومنع حدوثه.

املكافأة  إسناد  ومعايري  غ  وصيَّ أليات  حيدد  الذي  احلكويم  باألمر  اخلاص   :29 الفصل   
على  الفعلي  التشجيع  يف  له  رغبة  ال  التنفيذي  اجلهاز  أن  على  دلياًل  يقوم  ما  وهو  للمبلغ 

ُمكافحة الفساد.

الهياكل  مجمل  أي  اإلدارة  بالزتام  إال  مرجوة  فاعلية  أي  له  تكون  أن  ُيمكن  ال  القانون  هذا  فإن 
املستقلة  الهيئ�ة  مع  بالتعامل  منه  الثاين  الفصل  حصًرا  إليها  أشار  واليت  املتداخلة  العمومية 
لُمكافحة الفساد وتطبيق مقتضيات الفصل 7 من القانون الذي ينص على ما يلي: يتعنّي على كل 
هيكل عمويم خاضع ألحكام هذا القانون، حتديد الهيكل اإلداري الُمختص داخله، بتلقي اإلبالغ 
عن شبهات الفساد الُمحالة إليه من قبل الهيئ�ة والبحث فيها. ويشار إليه فيما يلي بـ«الهيكل 

اإلداري املختص«.
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كما يتعني على كل هيكل عمويم خاضع ألحكام هذا القانون أن يوِجه إىل الهيئ�ة يف ظرف شهرين 36
من تاريخ نشر هذا القانون بالرائد الرسيم للجمهورية التونسية أرقام الهاتف والفاكس والربيد 

اإللكرتوين اخلاص بالهيكل اإلداري املختص ونشرها على املوقع اإللكرتوين اخلاص به.

وُيعترب الفصل 7 املشار إليه القلب النابض لهذا القانون حبيث أن تعاطي الهيئ�ة مع التب�اليغ اليت 
تتلقاها يمُر حتًما عرب مرحلة تمكني اإلدارة أو الهيكل العمويم املعين من البحث والتقيص حول 
ُشبهة الفساد الُمثارة ووفًقا لإلجراءات واآلجال الواردة بالقانون غري أن التجربة والتطبيق امليداين 
أظهرا من دون أدىن شك تمرًدا من قبل الهياكل العمومية يف االلزتام بمقتضيات الفصل 7 ذلك أنه 
ومن جملة أكرث من 1200 هيكل عمويم معين لم تتوصل الهيئ�ة الوطني�ة لُمكافحة الفساد سوى 

بـ78 مراسلة تتضمن حتديًدا للهيكل اإلداري املختص املعين بتلقي التب�اليغ والبحث فيها.

ولعله من الغريب أن نالحظ سكوت وإهمال اجلهاز التنفيذي وحتديًدا مصالح رئاسة احلكومة 
من  ملرؤوسيها  حثها  وعدم  القانون  تنفيذ  عليها  يتوقف  اليت  املعضلة  هذه  مع  جبدية  التعاطي 
الهيئ�ة مراًرا وتكراًرا باختاذ اإلجراءات  القانون وذلك رغم مطالبة  العمومية على تطبيق  الهياكل 
الكفيلة بتفعيل الفصل 7 املذكور خصوًصا وقد نص الفصل 15 من دستور جانفي/ين�اير 2014، 
م وتعمل وفق مبادئ  صراحة على ما يلي: »اإلدارة العمومية يف خدمة املواطن والصالح العام، ُتنظِّ

احلياد واملساواة واستمرارية املرفق العام ووفق قواعد الشفافية والزناهة والنجاعة واملساءلة«

بقي أن نالحظ كذلك وعلى مستوى آخر ما أثاره القانون من نقص فادح يف إجراءات احلماية 
حماية  قانون  بني  تن�اسق  أي  وجود  لعدم  وذلك  للمبلغني  الشغلية  العالقات  بقطع  اخلاصة 
اآلجال  أن  كما  أخرى،  ناحية  من  العمومية  الوظيفة  وقانون  ناحية  من  الشغل  ومجلة  الُمبلغني 

ل كاهل الهيئ�ة خاصة مع كسرة املهام املوكولة لها.  اليت يفرضها القانون قصرية جًدا وبالتايل ُتثقِّ

ة وال تفي بالغرض.  املحصلة إذن أن حماية املبلغ عن أفعال تكون شبهات فساد مازالت هشَّ

القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 01 أوت 2018 الُمتعلق بالتصريح 
بالمكاسب والمصالح وبُمكافحة اإلثراء غير المشروع وتضارب المصالح:

سبق أن خصصُت مقااًل ُنِشَر على املوقع اإللكرتوين ملركز دعم حول هذا القانون حتديًدا والذي 
تضمن بدوره جملة من األوامر احلكومية اليت من املفروض أن تصُدر يف آجال معقولة إثر نشر 

هذا القانون بالرائد الرسيم.

 وحىت ال نرجم بالغيب لننتظر ما تيسر حىت نتمكن من احلكم يف خصوص تفعيل هذا القانون 
غري أنه من الثابت قطًعا وأن الهيكلة املنصوص عليها بقانون الهيئ�ة الدستورية للحوكمة الرشيدة 
وُمكافحة الفساد سوف جتد صعوبات كبرية يف تطبيق ُمقتضيات هذا النص نظًرا حلجم املهام 
الهائل للمطالبني بالتصريح باملكاسب واملصالح،  املنوطة بعهدتها وتشعبها خاصة أمام العدد 
يرىج االطالع على املقال املنشور بموقع دعم حتت عنوان »قانون من أين لك هذا .. بني اإلجناز 

واإلعجاز« 

ضة مع فلسفة ُمكافحة الفساد
ِ
خامًسا: سْن قوانين ُمتناق

إحجام  عناء  دون  يتفهم  أن  ُيمكنه  الفساد  ُمكافحة  ملف  يهم  فيما  التونيس  للوضع  الُمتأمل 
والتهرب  للتهريب  وتتصدى  االقتصادية  املنظومة  تؤطر  قوانني  إصدار  عن  التنفيذي  اجلهاز 
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اجلبايئ واالقتصاد املوازي على غرار قانون يقيض باعتماد احلوكمة 
البي�انات  قواعد  جتميع  ثمة  ومن  اإللكرتوني�ة  واحلكومة  املفتوحة 
يقيض  قانون  أو  املراقبة  طرق  وتطوير  العام  املرفق  شفافية  لدعم 
النقدية  المالية  التعامالت  من  واحلد  املتداولة  الُعملة  بتغيري 
غالبي�ة  تعتمدها  اليت  والتشريعات  القوانني  من  ذلك  غري  إىل 
يستعىص  ما  ولكن  الفساد،  ظاهرة  من  للحد  الديُمقراطيات 
على اإلدراك يف ظل ما يتبجح به اجلهاز التنفيذي من حرب على 
»قانون  عليه  طلق 

ُ
أ أسايس  قانون  إصدار  على  إقداُمه  هو  الفساد 

الُمصاحلة اإلدارية« وهو القانون األسايس عدد 62 املؤرخ يف 24 
نص  وهو  اإلداري  املجال  يف  بالُمصاحلة  والُمتعلق   2017 أكتوبر 
هُهم  عبارة عن عفو تشريعي عام خصَّ املوظفني العموميني وشبَّ
اجلزائي�ة  املجلة  من   96 إىل   82 الفصول  جرائم  يف  تورطوا  ممن 
ويشمل من هو محل تتبع كما يشمل من صدر يف حقه ُحكم جزايئ 

بات.

إنه  بالقول  ه  سنِّ ضرورة  القانون  من  األول  الفصل  برر  وقد 
باالقتصاد  وينهض  مبادرتها  وحُيرر  اإلدارة  يف  الثقة  ُيعيد  سوف 
الوطين وحُيقق املصاحلة، واحلال أنه سوف ينسف مسار العدالة 
تشريعًيا  ُيكرس  وسوف  الدستور  عليها  نص  اليت  االنتقالية 

اإلفالت من العقاب وُيعترب تدخاًل يف سري القضاء.

وتبريرهم  القانون  ذلك  دستورية  يف  نائًب�ا   40 طعن  عن  ورغًما 
ملراقبة  الوقتي�ة  الهيئ�ة  فإن  دستورًيا  نًصا   13 بمخالفة  لذلك 
متحججة  الطعن  ذلك  يف  البت  عن  أحجمت  القوانني  دستورية 
الغرض  يف  قرارها  إلصدار  املطلوبة  األغلبي�ة  لديها  يتوفر  لم  بأنه 
وقامت بإحالة املشروع إىل رئيس اجلمهورية الذي توىل ختمه رغم 

ما أثاره ذلك القانون من استنكار واسع من املجتمع املدين.

برأسيه  التنفيذي  اجلهاز  أن  هو  بسطه  تقدم  ما  وفق  اخُلالصة 
تضمنت�ه  ما  ورغم  اجلمهورية  رئيس  أو  احلكومة  رئيس  سواء 
خطاباتهم العامة من اعتب�ار التصدي للفساد ومكافحته أحد أوكد 
والولوج  الثورة  بعد  التشريعي  املسار  يف  التدقيق  فإن  األولويات 
املوضوعية  وبكامل  جيعلنا  الشياطني،  تكمن  أين  تفاصيله  إىل 
نتخلص إىل القول إن اجلهاز التنفيذي كان دائم السعي لالحتفاظ 
باليد الطوىل يف خصوص هذا امللف ولم تكن القوانني اليت تم سنها 
منها  جيعل  الذي  النحو  على  تفخيخها  من  معفية  السياق  هذا  يف 
إعالنات للتسويق اإلعاليم أكرث من كونها قوانني فعالة وناجزة يف 

ُمكافحة الفساد.

الطريق إذن مازالت طويلة ومليئ�ة باملطبات حىت تصري املنظومة 
التشريعية التونسية يف مستوى احلرب املعلنة على الفساد.

الُمتأمل 
للوضع 

التونسي 
فيما يهم 

ملف 
ُمكافحة 

الفساد 
ُيمكنه أن 

يتفهم دون 
عناء إحجام 

الجهاز 
التنفيذي 
عن إصدار 

قوانين تؤطر 
المنظومة 
االقتصادية 

وتتصدى 
للتهريب 

والتهرب 
الجبائي 

واالقتصاد 
الموازي


