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اإلطار العام 4
املرتبطة  والعمليات  التفاعالت  ُجملة  هو  الديمقراطي  االنتقال 
التحول من صيغة نظام ُحكم غري ديُمقراطي إىل صيغة  أو  باالنتقال 
حياول  ففيها  بامتي�از،  املخاطر  مرحلة  وهي  ديُمقراطي،  حكم  نظام 
من كانوا يف احلكم السيطرة على األوضاع والعودة إىل المايض بشىت 
بالبالد  املرور  والوطني�ة  الديُمقراطية  القوى  حتاول  فيما  الوسائل، 
أهم  إحدى  ُتعترب  الدولة  مؤسسات  يف  املواطنني  وثقة  األمان.  بر  إىل 

الضمانات املساعدة على املرور من هذه املرحلة بسالم.

ُتلقي  املطلوب،  االستقرار  لهذا  ُمزعزعة  قوة  الفساد  وُيعترب 
ذلك،  من  أكرث  بل  السيايس.  والنظام  واألمن  االقتصاد  على  بظالِلها 
الفساد كان أحد أبرز أسباب التغرُيات اليت شهدتها املنطقة العربي�ة، 
وخصوًصا تلك اليت عرفت ثورات شعبي�ة. فتفيش ظاهرة الفساد كان 
أحد أبرز أسباب هذه التحركات. كيف ال وهذه الظاهرة ُتفِقد املواطن 
ثقَتُه يف الدولة ومن ُيمثلها بل ُتفقده يف بعض األحيان شعوره باالنتماء 

إىل وطنه. 

هذا ما يعين أن ُمكافحة الفساد هي من األسس اليت يرتكز عليها 
ذاته  اآلن  ويف  الديُمقراطي،  االنتقال  لتحقيق  واملؤسسات  النظام 
يسرتجع من خاللها املواطن العادي ثقته يف مؤسسات الدولة ويشعر 
العامة. وينخرط بدوره يف ُمكافحة  بوجود تغيري فعلي يف السياسات 

هذه الظاهرة ودعم مسار التغيري.

وقد اخرتنا لهذا العدد عنوان »ُمكافحة الفساد وآثاُرها على عملية 
ل الديُمقراطي« لنحاول من خالله إبراز دور ُمكافحة الفساد يف  التحوُّ
نظام  حنو  انتقااًل  تشهد  اليت  الدول  بها  تمر  اليت  الصعبة  املرحلة  هذه 
ديُمقراطي، ولرنصد التطورات احلاصلة يف هذه البلدان يف السنوات 

الماضية أي يف فرتة ما بعد الثورة.

يف  الديُمقراطي  ل  التحوُّ عمليات  على  وآثاُرها  الفساد  »ُمكافحة 
التقرير  هذا  الفتت�احية  اخرتناه  الذي  املوضوع  هو  العريب«  الوطن 
لتبسيط املفاهيم للقارئ وإدخاله يف ُصلب املوضوع. عمل من إعداد 

املحايم احلقويق، والسيايس املصري خالد علي.

انتقال  فرتة  تعيش  اليت  الدول  إلحدى  ذلك  بعد  بُكم  لننتقل 
بـ»املسار  يتعلق  أولهما  موضوعني  طرح  خالل  من  ديُمقراطي 



5

3 
دد

لع
- ا

م 
دع

ة 
وري

د

التشريعي لُمكافحة الفساد بتونس بعد الثورة: الُمقاربات والنت�اجئ« 
واألمني  واحلقويق  املحايم  عالق،  بو  كثري  األستاذ  خالله  من  لنا  قدم 
التشريعي  اإلطار  الفساد،  لُمكافحة  الوطني�ة  للهيئ�ة  السابق  العام 
خالل  من  الثورة  بعد  ما  فرتة  يف  الفساد  بُمكافحة  املتعلق  التونيس 
نظرة نقدية طرح على إثرها البدائل الُممكنة لسد الثغرات والنقائص 
واحلقويق  املحايم  لنا  قدمه  وثانيهما  التونيس.  بالتشريع  الُمتعلقة 
املجال  يف  الُمصاحلة  قانون  “آثار  عنوان  حتت  القليل  الدين  شرف 
آثار  األستاذ  خالله  من  أبرز  تونس”  يف  الفساد  ُمكافحة  على  اإلداري 
تتلمس  مازالت  دولة  يف  الفساد  ُمكافحة  على  السليب  القانون  هذا 

الطريق الصحيح لُمكافحة هذه الظاهرة.

ل  التحوُّ مرحلة  تعيش  أخرى  دولة  إىل  بكم  سننتقل  ذلك  بعد 
حتت  أولهما  موضوعني  خالل  من  كذلك  ليبي�ا،  وهي  الديُمقراطي 
إعداد  من  الفساد”  لُمكافحة  الليبي�ة  التشريعية  “السياسة  عنوان 
ُممنهج  جنوين  “فساد  عنوان  حتت  وثانيهما  جبريل،  جازية  األستاذة 
وعجز عن املحاسبة: تقرير ديوان املحاسبة اللييب لسنة 2017” قدمه 

لنا األستاذ مروان الطشاين.

موضوع  تن�اول  خرينا  املتنوعة  املقاالت  من  الفسيفساء  هذه  بعد 
بأسلوب  الديُمقراطي  االنتقال  عملية  على  وآثارها  الفساد  ُمكافحة 
وهي  عاشور  بن  منال  اآلنسة  مع  حوار  إجراء  خالل  من  مختلف 
تعمل  تونسية  مة  ُمنظَّ وهي  يقظ«  »أنا  مة  ُمنظَّ مشاريع  منسقة 

أساًسا يف مجال ُمكافحة الفساد.

ل هذا التقرير  ًقا يف اختي�اراته، وأن ُيمثِّ
َّ
يرجو مركز دعم أنه كان موف

إضافة حقيقية للكتابات حول موضوع ُمكافحة الفساد وآثارها على 
عملية التحول الديُمقراطي.

قراءة ممتعة! 
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ُمكافحة الفساد 6
وآثاُرها على عملية 
ل الديُمقراطي  التحوُّ
في الوطن العربي
بقلم خالد علي
محامي حقوقي وسياسي مصري
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وأّي  املعاملة،  إساءة  هو  ُلغًة:  الفساد 
اليشء،  َسَد 

َ
ف فُيقال  الّصالح،  ضّد  يشٍء 

فهو  )فساًدا(  السني  بضم  )يفٌسد( 
ُسَد( بضم السني أيًضا فهو 

َ
)فاِسد(، و)ف

واملْفسدة  ففسد(.  و)أفسده  )فِسيد(، 
التلف  يعين  اليشء  وفساد  املْصلحة،  ضد 
أيضا  وهو  صالحيت�ه.  وعدم  العطب  أو 
بطل  أي  اليشء  فسد  فُيقال  الُبطالن 
ِعدة  معاين  على  التعبري  ويأيت  واضمحل، 

حبسب موقعه1.

 أّما اصطالًحا: فهو االستخدام الّسئي 
لطة الّرسمية املمنوحة للموظفني  من السُّ
احلكوميني،  املسؤلني  أو  العموميني 
أو  الّنفوذ،  أو  العام،  المال  مجال  يف  سواًء 
أي  واألنظمة،  القوانني  تطبيق  يف  الّتهاون 
حساب  على  الشخصّية  املصلحة  تعظيم 
بها.  اإلضرار  أجل  من  أو  العاّمة  املصلحة 
مانع  جامع  تعريف  هناك  ليس  وبالطبع 
للفساد، وهناك العديد من التعريفات له 
فهو إساءة استعمال أو استغالل الوظيفة 
اخلاصة،  املصلحة  أجل  من  العامة 
القوة  استعمال  سوء  إنه  القول  وُيمكن 
سواء  اخلاصة  للمنفعة  العمومية 
سلطة  أو  االبزتاز  أو  وة 

ْ
الِرّش طريق  عن 

استغالل النفوذ، أو املحسوبي�ة أو الغش 
باخلدمات  للتعجيل  إكراميات  تقديم  أو 

أو عن طريق االختالس.  

بأنه  الدويل«  »البنك  فُه  عرَّ وقد 
للكسب  العامة  الوظيفة  »استغال  ل 

الشخيص«2.

يف  باألساس  ر  ُمتجذِّ الفساد  أن  وكما 
أيًضا  يتفىش  فإنه  احلكوىم  القطاع 
يكون  ما  غالًبا  بل  اخلاص،  القطاع  يف 
لتوريط  القناة  هو  اخلاص  القطاع 
املسئولني  أو  احلكوميني  املوظفني 
معظم  يف  والتنفيذيني  السياسيني 

http://bit.ly/34ZOMlr 1 - معجم المعانى الجامع
2 - راجع تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان )التنمية 

في العالم- الدولة في عالم متغير( 1997, ص112.
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حاالت الفساد احلكويم اليت تنطوي على إساءة استعمال المال العام أو إهداره أو الرتحب منه 8
أو تسهيل العدوان عليه أو التماس خدمات للكسب الشخيص، أو إساءة استعمال الُسلطة 
امتي�ازات  الكتساب  العامة  باملصلحة  إخالل  أو  خدمات،  أو  مال  مقابل  النفوذ  أو  الرسمية 

شخصية خاصة.

متعددة  أبعاد  له  ُمركب  مفهوم  ذو  ُمصلطلح  فهو  احلياة،  مناىح  كافة  يف  عدة  صور  وللفساد 
لُمكافحة  املتحدة  اتفاقية األمم  إليه، وقد تركت  ر من خاللها  ُينظَّ اليت  الزاوية  باختالف  ختتلف 
الفساد3، للدول إمكاني�ة معاجلة أشكال مختلفة منه قد تظهر مستقباًل، وخاصة أن مصطلح 
ب  الفساد فيه من املرونة ما جيعله قاباًل للتكيف بني مجتمع وآخر. لصعوبة هذا التعريف ولتشعُّ
منه  صور  عدة  تن�اول  على  االتفاقية  اقتصرت  احلياة  منايح  كافة  يف  وتغلغله  الفساد  مظاهر 
ُعهد  ممتلكات  أو  أموال  ألي  العمويم  املوظف  اختالس  بالنفوذ،  املتاجرة  وة، 

ْ
الِرّش ]جرائم  مثل: 

العمويم  املوظف  إثراء  منصبه،  ملهام  العمويم  املوظف  استغالل  إساءة  منصبه،  حُبكم  إليه  بها 
بمثابة  ذلك  ليصبح  اإلجرامية  العائدات  غسل  اخلاص،  القطاع  مجال  يف  وة 

ْ
الِرّش املشروع،  غري 

تعريف واقعي للفساد[.

فالفساد هو وباء ينهش ُمقدرات األمم، وُمستقبل الشعوب، وحقها يف تنمية مستدامة وعادلة، 
ق لتقدم الدول يف كافة اجلوانب السياسية والثقافية واالجتماعية واللقتصادية. فهو ُمعوِّ

ق  لقد أيقن العالم مخاطر الفساد، ووقر يف عقيدته بأنه آفة على اختالف مظاهرها ُتعد الُمعوِّ
الفساد  آثار  جيعل  مما  التنمية،  دعائم  لكافة  الرئييس  ض  والُمقوِّ التقدم،  محاوالت  لكافة  األكرب 
ومخاطره أشد فتًكا وتأثرًيا من أي خلل آخر، فإنه ال يقتصر دوره الُمخرب على بعض نوايح احلياة 

دون البعض اآلخر، بل يمتد إىل شىت نوايح احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية4.

فعلى الصعيد االقتصادي يؤدي الفساد إىل:
وقصرية  طويلة  التنمية  خطط  ُمستهدفات  كل  ض  ُيقوِّ مما  االقتصادي  النمو  إعاقة   

األجل.

من  املرجوه  الفائدة  يعدم  بما  استغاللها  سوء  تقدير  أقل  على  أو  الدولة  موارد  إهدار   
االستغالل األمثل.

 هروب االستثمارات سواء الوطني�ة أو األجنبي�ة لغياب حوافزها.

وازدياد  االقتصادية،  الفعالية  وإضعاف  واملوارد  للدخول  التوزيعية  بالعدالة  اإلخالل   
الهوة بني الفئات الغني�ة والفقرية.

 إضعاف اإليرادات العامة للدولة نتيجة التهرب من دفع اجلمارك والضرائب والرسوم 
باستخدام الوسائل االحتي�الية وااللتفاف على القوانني النافذة.

 التأثري السليب لسوء اإلنفاق العام ملوارد الدولة عن طريق إهدارها يف املشاريع الكربى 
بما حيرم قطاعات مهمة مثل الصحة والتعليم واخلدمات من االستفادة من هذه املوارد.

العامة  التحتي�ة  البني�ة  يف  اجلودة  مستوى  وإضعاف  العامة  االستثمارات  كفاءة  تدين   
3 - اتفاقية األمم المتحدة لمُكافحة الفساد مؤرخة 31/ 10/ 2003

http://bit.ly/2rjMEXi : 4 - راجع موقع الهيئة العامة لمُكافحة الفساد بالكويت- حول مخاطر الفساد- من خالل هذا الرابط
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عن  للتغايض  ُتدفع  اليت  الرشاوى  بفعل 
املواصفات القياسية املطلوبة.

الفساد  يؤدي  السيايس  الصعيد  وعلى 
إىل:

بشأن  احلكومة  من  املطلوب  الدور  تشويه   
وحتقيق  للدولة  العامة  السياسة  تنفيذ 

ُمستهدفات خطط التنمية.

 انهيار وضياع هيب�ة دولة القانون واملؤسسات 
بما يعدم ثقة األفراد فيها.

املعِزَزة  اإلصالح  جهود  كل  إضعاف   
االستقرار  معه  يزتعزع  بما  للديُمقراطية 

السيايس.

الوصول  عن  واألكفاء  الشرفاء  إقصاء   
للمناصب القيادية بما ُيزيد من حالة السخط 
بني األفراد ونفورهم من التعاون مع مؤسسات 

الدولة.

على  الرقابي�ة  اجلهود  كافة  وتقويض  إعاقة   
أعمال احلكومة والقطاع اخلاص.

الفساد  يؤدي  االجتماعي  الصعيد  وعلى 
إىل:

روح  وإشاعة  االجتماعي  النسيج  انهيار   
نتيجة  املجتمع  وفئات  طبقات  بني  الكراهية 

عدم العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص.

 التأثري املباشر وغري املباشر لتداعيات الفساد 
االقتصادية والسياسية على استقرار األوضاع 

األمني�ة والسلم االجتماعي.

وال يوجد مجتمع خايل من الفساد بل يمكن اجلزم بأنه 
ظاهرة عاملية، مما دفع األمم املتحدة إلصدار اتفاقيتها 
إقراًرا  ُيعد  ما  وهو   ،2003 أكتوبر  يف  الفساد  لُمكافحة 
دولًيا خبطورة هذه الظاهرة، وبمدى انتشارها، وخطورة 
تأثريها، للحد الذى دفع األمم املتحدة للتحرك يف سبي�ل 
التعاون الدويل بغية مكافحته، وقد سبق اتفاقية األمم 
تسعى  اليت  االتفاقيات  من  العديد  وتالها  املتحدة 

لذات الغرض، مثل:

غالًبا ما يكون 
القطاع الخاص 
هو القناة لتوريط 
الموظفين 
الحكوميين أو 
المسئولين السياسيين 
والتنفيذيين في 
معظم حاالت 
الفساد الحكومي 
التي تنطوي على 
إساءة استعمال 
المال العام أو 
إهداره أو التربح منه 
أو تسهيل العدوان 
عليه أو التماس 
خدمات للكسب 
الشخصي، أو إساءة 
استعمال الُسلطة 
الرسمية أو النفوذ 
مقابل مال أو 
خدمات، أو إخالل 
بالمصلحة العامة 
الكتساب امتيازات 
شخصية خاصة.
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 اتفاقية البلدان األمريكية لُمكافحة الفساد )عام 1996م(.10

الدولية  التجارية  املعامالت  يف  األجانب  العموميني  املوظفني  ِرّشوة  ُمكافحة  اتفاقية   
)لعام 1997م(.

 اتفاقية القانون اجلنايئ الدويل بشأن الفساد )مجلس أوروبا عام 1999م(.

 اتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد ومحاربت�ه )يوليو 2003م(.

 االتفاقية العربي�ة لُمكافحة الفساد )ديسمرب 2010(.

نهاية  ت يف  قرَّ
ُ
وأ الفساد، واليت ُنشرت،  لُمكافحة  املتحدة  اتفاقية األمم  بالذكر أن  ومن اجلدير 

دولة   25 عليها  صدقت  كما  عربي�ة،  دولة   13 بينها  من  دولة   124 عليها  ووقعت  2003م،  عام 
عربي�ة منها: مصر )فرباير 2005(، اجلزائر، األردن، جيبويت، تونس )فرباير 2008(.

ورغم أن الفساد ظاهرة عاملية، وال يوجد مجتمع خيلو منه إال أن الفارق اجلوهري بني كل هذه 
املجتمعات هو توافر اإلرادة ملواجهته، وإدراك مخاطره، والرغبة احلقيقية يف حصاره واحلد من 
انتشاره، فهناك دول تسعى لهذه املواجهة، ودول أخرى ختلق بيئ�ة ِخّصبة لنمو الفساد وانتشاره 

حىت أضىح إحدى أدوات وركائز احلكم بها.

واإلدارية  التشريعية  والسياسات  واإلجراءات  العمليات  كافة  بها  ُيقصد  الفساد  وُمكافحة 
واألمني�ة واإلجرائي�ة والقضائي�ة اليت تتبن�اها الدولة للكشف عن الفساد، وجمع األدلة، وتعقب 
املتورطني والتحقيق معهم، وتقديمهم للمحاكمة، وتنفيذ األحكام الصادرة حبقهم دون تسهيل 

إفالتهم من العقاب، وحماية المال العام واسرتداد ما تم االستي�الء عليه منه.

التحصني  دوما  يسبقها  بل  اجلرائم  هذه  وقوع  بعد  تنطلق  ال  للفساد  احلقيقية  والُمكافحة 
والوقاية، فـ»التحصني« يعين اختاذ الُسبل جلعل املجتمع واألفراد غري ُمستعدين أصاًل ملقارفة 
الفعل املحظور، أما »الوقاية« فهي احلماية من األذى، ومنع حدوث اجلريمة قبل وقوعها، ولن 

يتحقق كال األمرين إال بتوفري مرتكزات )املحاسبة، املساءلة، الشفافية، الزناهة(.

فـ»الُمحاسبة« تعين خضوع الكافة للقانون، وخباصة األشخاص الذين يتولون املناصب العامة 
ن أي منهم من هذه املحاسبة حتت أي زعم. مهما علت، وأال حُيصَّ

أما »الُمساءلة« فهي تمكني كافة األجهزة الرقابي�ة سواء كانت قضائي�ة أو تشريعية أو إدارية 
يشغلون  من  وخباصة  العامة،  الوظائف  عن  املسؤولني  كافة  على  القانون  إنفاذ  من  شعبي�ة  أو 
قمة هذا الهرم سواء كانوا ُمنتخبني أو ُمعينني، حىت يتم التأكد من أن عمل هؤالء يتفق مع القيم 
الديُمقراطية، ومع تعريف القانون لوظائفهم ومهامهم، وهو ما ُيشكل أساًسا الستمرار اكتسابهم 

للشرعية والدعم من الشعب.

و»الشفافية« تعين تهيئ�ة وإنفاذ بيئ�ة تشريعية تسمح من خالل احلق يف املعرفة وُحرية تداول 
من  [املنتفعني  املوظفني  مع  عالقتها  ووضوح  احلكومية،  األجهزة  به  تقوم  ما  تبي�ان  املعلومات 
اخلدمة أو مموليها] وعلني�ة اإلجراءات والغايات واألهداف، وهو ما ينطبق على أعمال احلكومة 

كما ينطبق على أعمال املؤسسات األخرى غري احلكومية.
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أما »الزناهة« فهي منظومة القيم املتعلقة بالصدق واألمانة واإلخالص واملهني�ة يف العمل.

وبالرغم من التقارب بني مفهويم الشفافية والزناهة إال أن الثاين يتصل بقيم أخالقية معنوية، 
على  تساعد  مؤسسية  لبيئ�ة  حيتاج  األمرين  وكال  عملية.  وإجراءات  بنُظم  األول  يتصل  بينما 

توافرهما.

وتكمن إحدى أهم إشكاليات ُمكافحة الفساد يف كيفية حتقيق املوازنة بني احلقوق الفردية من 
واالقتصادي  السيايس  االستقرار  وحتقيق  أخرى،  ناحية  من  للمجتمع  العامة  واملصلحة  ناحية 
واالجتماعي يف ظل مجتمع دويل مفتوح ُتهيمن عليه العوملة واقتصاديات السوق احلر والشركات 
متعددة اجلنسيات، والعابرة للدول، فكما يوجد الفساد املحلي يوجد الفساد العابر للدول، وكما 
للحدود  والعابرة  املنظمة  الفساد  جرائم  أيًضا  توجد  واملحدودة،  العشوائي�ة  الفساد  جرائم  توجد 

واليت قد ُتهدد اقتصاديات دول ومصائر شعوب.

أيًضا  ُتهدد  خطورته  ولكن  فقط،  االقتصادية  اجلوانب  بعض  على  أثره  يتوقف  ال  والفساد 
والعدالة،  األخالقية  والقيم  الديُمقراطية  مؤسسات  ض  يقوِّ مما  وأمنها،  املجتمعات،  استقرار 
تسعى  اليت  الديُمقراطي  التحول  مسارات  كل  ق  وُيعوِّ للخطر،  القانون  وسيادة  التنمية  ض  وُيعرِّ

إليه الشعوب.

ُمكافحة الفساد ُيقصد بها كافة العمليات واإلجراءات والسياسات 
التشريعية واإلدارية واألمنية واإلجرائية والقضائية التي تتبناها 

الدولة للكشف عن الفساد، وجمع األدلة، وتعقب المتورطين 
والتحقيق معهم، وتقديمهم للمحاكمة، وتنفيذ األحكام الصادرة 

بحقهم دون تسهيل إفالتهم من العقاب، وحماية المال العام 
واسترداد ما تم االستيالء عليه منه.
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العرىب 12 فعاملنا  ذلك،  على  شاهد  خري  هي  العربي�ة  بالدنا  ولعل 
وهو  اقتصادًيا،  نمًوا  الدول  أقل  ولكنه  هائلة،  ثروات  يمتلك 
أكرب مستورد للسالح يف العالم، وقوى االستعمار ُتسيطر على 
أجزاء من أرضه، وتستزنف ثرواته، وتتحكم يف قرارته املصريية، 
ويقتت�ل وطنن�ا العريب مع نفسه دون أن يواجه عدوه، فاجلرائم 
اصر اليمن، والشعب السوري ُيعاين 

ُ
ضد اإلنساني�ة واملجاعة حت

واحدة من أقبح موجات اللجوء اليت شهدها العالم، والسودان 
هذا  بنفس  مهددين  وليبي�ا  والعراق  لدولتني،  تقسيمه  تم 
الشبح، واإلرهاب والقمع والفقر يطحن الشعب املصري بني 
واإلمارات  والسعودية  بركان،  فوهة  على  ولبن�ان  الرىح،  شقي 
على  الهيمنة  أجل  من  صراعهم  يف  مقدراتهم  يستزنفوا  وقطر 
سلطنة  مع  ويتن�افسوا  العريب،  العالم  يف  واملصالح  النفوذ 
عمان بغية الهرولة حنو التطبيع العلين مع إسرائي�ل، واألوضاع 
األردن  شعوب  رحمة  بال  تسحق  واالجتماعية  االقتصادية 

وتونس واملغرب وموريت�اني�ا واجلزائر والصومال وجيبويت.

انعكاس  حقيقته  يف  لكنه  الُصدفة  وليد  هذا  كل  يكن  لم 
ملنظومة الفساد احلاكمة لوطنن�ا العريب، حيث يتعامل العديد 
ولشلتهم  لهم  غنيمة  باعتب�ارها  البالد  ثروات  مع  احلكام  من 

احلاكمة.

بني  ما  ترتاوح  أسباب  للفساد  أن  الباحثني5،  بعض  يرى 
وأسباب  الداخلية  العامة  واألسباب  الشخصية  األسباب 

أخري خارجية6.

وُيلخص البعض هذه األسباب فيما يلي:
َسطوة رأس المال يف ظل العوملة وسياسات السوق.

 انتشار الفقر والظروف االجتماعية واالقتصادية السيئ�ة 
عمل،  فرص  خللق  الالزمة  املصادر  ُشح  إىل  تؤدي  واليت 
وألداء اخلدمات العامة املوكلة إىل الدولة األمر الذي يؤدي 
إىل زيادة التن�افس على فرص العمل واخلدمات املحدودة 
فضاًل عن جلوء البعض إىل الوساطة للفوز بفرص العمل 

أو اخلدمات املتاحة.

اخلانقة  واالقتصادية  االجتماعية  الظروف  هذه  إن  بل 
تؤدي يف بعض األحيان إىل قيام البعض يف االجتار بالنفوذ أو 
استغالل الوظيفة العامة يف تقديم هذه اخلدمات بمقابل 

ي ضوء اتفاقية األمم 
ي ُمكافحة الفساد �ف

5- راجع الباحث وليد منصور- دور أجهزة األمن �ف
المتحدة لُمكافحة الفساد- رسالة دكتوراه- أكاديمية مبارك لألمن- كلية الدراسات العليا

6- مرجع سابق – وليد منصور – من كتاب المرجعية »نظام النزاهة العربي 
في مواجهة الفساد«من مطبوعات منظمة الشفافية الدولية، المركز اللبناني 

للدراسات،مطبعة تكنوبرس 2005 ، ص204 وما بعدها. 

تكمن إحدى 
أهم إشكاليات 

ُمكافحة الفساد 
في كيفية 

تحقيق الموازنة 
بين الحقوق 
الفردية من 

ناحية والمصلحة 
العامة للمجتمع 
من ناحية أخرى، 
وتحقيق االستقرار 

السياسي 
واالقتصادي 
واالجتماعي 

في ظل مجتمع 
دولي مفتوح
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مادي كبري.

الفساد،  إىل  تؤدي  اليت  األسباب  من  هو  واحلكويم  العام  القطاع  يف  العاملني  رواتب  تدين   
يف  متواصاًل  ارتفاًعا  هناك  أن  جند  الرواتب  تت�دين  فحيث  ذلك  على  الباحثني  من  كثرٌي  واتفق 
األسعار وتكاليف املعيشة، مما ُيشكل بيئ�ة مواتي�ة لقيام بعض العاملني احلكوميني بالبحث 
ظاهرة  جرائم  إحدى  وهي  وة 

ْ
الِرّش شك  بال  املصادر  هذه  بني  ومن  أخرى،  مالية  مصادر  عن 

الفساد7.

 انتشار اجلهل ونقص املعرفة باحلقوق الفردية وسيادة القيم التقليدية والروابط القائمة 
على النسب والقرابة وحتقيق املنفعة من خاللها.

ل السلطة التنفيذية وفًقا   عدم االلزتام بمبدأ الفصل بني السلطات الثالث يف الدولة، وتغوُّ
ألحكام الدستور على كل من السلطتني التشريعية والقضائي�ة األمر الذي يؤدي إىل اإلخالل 

بمبدأ الرقابة املتب�ادلة بني السلطات.

على  الرقابة  يف  ومحدوديت�ه  الدور  هذا  وهامشية  املدين  املجتمع  مؤسسات  دور  ضعف   
إلفقداها  السلطة  سعى  أو  عملها8،  أداء  يف  باحليادية  بعضها  تمتعها  وعدم  احلكويم  اآلداء 

استقالليتها.

مع  جتارية  وعالقات  مصالح  وجود  عن  َتنُتج  اليت  وهي  للفساد  خارجية  أسباب  هناك   
الشركاء أو منتجني من دول أخرى واستخدام وسائل غري قانوني�ة من ِقَبل الشركات للحصول 
والعالقات  املصالح  من  الشبكة  هذه  عرب  القيام  أو  الدولة  داخل  واحتكارات  امتي�ازات  على 

بتصريف البضائع الفاسدة9.

للتنمية  منوااًل  الشعوب  على  تفرض  اليت  واإلقليمية  الدولية  االقتصادية  املؤسسات   
شركات  خصخصة  فحصيلة  االجتماعي،  والظلم  الفقر  دوائر  من  وُيعمق  ثرواتها  يستزنف 
العام اليت ُطبقت يف مصر منذ 1996 حىت 2015 بلغت 28 مليار جني�ه فقط10، يف  القطاع 
حني أن ُحكم التحكيم الذي صدر ضد مصر المتن�اعها عن تصدير حصة غاز بلغت 2 مليار 

دوالر أي ما يعادل 36 مليار جني�ه مصري.

 اتفاقيات التجارة الدولية والُثن�ائي�ة الُمجِحفة واليت تفرض التحكيم التجاري الدويل نظاًما 
ل من صدور األحكام الباهظة ضد  حلل منازعات االستثمار، وهو ما ُيهدر سيادة الدول، وُيسهِّ

الدول النامية.

وحِيْد  والصفقات  املشاريع  ُكلفة  ُيزيد  ألنه  االقتصادية  للتنمية  أيًضا  أسايس  ق  ُمعوِّ فالفساد 
اخلدمة  مقديم  ن  وُيمكِّ الضرييب،  التحصيل  يف  الدولة  دخل  من  حِيْد  كما  االستثمار،  دوافع  من 
ومنفذي املشاريع من جتاهل معايري اجلودة واملهني�ة بما ُيضر بالدول واقتصادياتها، وُيسهل إجراء 
معامالت وعقود غري مربرة اقتصادًيا، كأن تتم بتكلفة مغاىل فيها، أو دون مناقصات أو تن�افسية 
حقيقية أو من خالل تن�افسية صورية فتذهب املشاريع واألرايض ليس ملن ُيقدم خدمة أفضل 
7- مرجع سابف – وليد منصور- من د/ أحمد أبو ريه،-الفساد: سبله وآليات مكافحته- منشورات االئتالف من أجل النزاهة والمساءلة 

أمان- الطبعة االولى- ص 10.
8- المرجع السابق ص9.

9- المرجع السابق الموضع ذاته.
10- راجع معهد التخطيط القومى- سلسلة قضايا التخطيط والتنمية )رقم 278( آليات وسبل إصالح قطاع األعمال العام في مصر- 

يوليو 2017
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بتكلفة أقل ولكن ملن يدفع رشاوى وعموالت أفضل ملتخذي القرار11.

إن السبب الرئييس يف انتشار الفساد بعاملنا العريب هو غياب ُحكم القانون وغياب ثقافته سواء 
على الصعيد الشعيب أو الرسيم، فالعالقة بني ُحكم القانون والفساد عالقة عكسية، فكلما كان 
واملحكوم،  احلاكم  وبني  واملجتمع،  الفرد  بني  العالقة  تنظيم  يف  وموضوعية  عادلة  أداة  القانون 

ق على الكافة دون تميزي أو حتزي كلما تم حصار الفساد واحلد منه، والعكس صحيح12. وُطبِّ

لذلك فالصراع بني ُحكم القانون والفساد صراع أبدي وحاسم يف حياة كل منهما، لكونه صراع 
وجود بينهما، فُحكم القانون وسيادته خيلق بيئ�ة مواتي�ة ملحاربة الفساد واحلد منه، أما الفساد 
عليها  والسيطرة  املؤسسات  إضعاف  على  ويعمل  انتشاره  من  حتد  تشريعات  تبين  عن  فيمتنع 

خلدمة مصاحله وأهدافه.

املعلومات  تداول  فُحرية  الديُمقراطية،  الُنظم  بن�اء  دون  حُيول  الفساد  أن  البي�ان  عن  وغىن 
والشفافية والزناهة واملساءلة، واستقالل اجلهات الرقابي�ة والقضائي�ة من أهم مرتكزات النظم 

الديُمقراطية وهي ذاتها مرتكزات ال غىن عنها يف محاربة الفساد أو مواجهته.
11- راجع – د. داوود خير اهلل- جريدة اللواء الدولية- مقال بعنوان الفساد ومعوقات التطور في العالم العربى

12- مرجع سابق- د. داوود خير اهلل

من الصعب أن 
نجد في دولة 

ل 
ّ
عربية حاكًما يمث

موحات ومصالح 
ُ
ط

شعبه، ويستمد 
شرعية ُحكمه من 
ت 

ّ
إرادة شعبية تجل

من خالل مؤسسات 
دستورية تتوافر 

فيها ضمانات 
الحرية والنزاهة
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ق لعالقة الدول بني الشفافية وقلة الفساد  فالنظر ملؤشر منظمة الشفافية العاملية يرصد ويوثِّ
يف أغلب الدول الديُمقراطية، والعكس صحيح مع أنظمة احُلكم الشمولية واملستب�دة اليت ينتشر 

فيها الفساد13.

عمًقا  تزيد  تنفك  ال  واملحكوم  احلاكم  بني  هوة  يرى  فيه  احلكم  وأنظمة  العريب  للعالم  واملراقب 
واتساًعا. فمن الصعب أن جند يف دولة عربي�ة حاكًما يمّثل ُطموحات ومصالح شعبه، ويستمد 
شرعية ُحكمه من إرادة شعبي�ة جتّلت من خالل مؤسسات دستورية تتوافر فيها ضمانات احلرية 
ختبط  نتيجة  هي  العربي�ة  األقطار  من  العديد  يف  ودماًرا  أمني�ة  فوىض  املراقب  يرى  كما  والزناهة. 
سيايس وغياب ملقّومات ومؤسسات الدولة اليت تضمن أمن الوطن، وختلق وُتسّهل ظروف نموه 
وتطوره. وُيالحظ أن مفهوم احلرية لم يتخذ له جذور، وأن العقل العليم والثقة بقدرة اإلنسان، 
كانا عليه منذ عقود. ويالحظ  ليس فقط على فهم مجتمعه وإنما على تطويره، قد تراجعا عما 

املراقب بدقة عالًما تتوافر فيه إمكاني�ات اقتصادية هائلة ولكنه من أقل الدول نمًوا اقتصادًيا.

والركود  العليم،  والتخلف  األمني�ة،  والفوىض  السيايس،  للتخبط  العريب  املشهد  هذا  إن 

13- مرجع سابق- د. داوود خير اهلل



دورية دعم - العدد 3

16

هو  أبرزها  كثرية14  ملعوقات  انعكاس  وهو  والنمو،  للتطور  مناًخا  ُيشكل  أن  يمكن  ال  االقتصادي، 
الفساد.

إن التطور سواء كان اقتصادًيا أو اجتماعًيا أو سياسًيا يقرتن تاريخًيا بتطور مفهوم احُلرية ووعي 
اإلنسان لقدراته العقلية على فهم مجتمعه والعمل على تطويره لما فيه مصلحته. ويقيين أن أي 
تطور يمكن توقعه يف العالم العريب لن يكون سوى انعكاس لتطور يف مفهوم احُلرية املنبثقة عن 
ثقة بالنفس والقدرات العقلية لإلنسان العريب ورغبة يف مواكبة عصره يف مجاالت احلياة كافة15.

إراداتهم  عن  التعبري  من  الناس  ن  ُتمكِّ اليت  والوسائل  اآلليات  من  جملٌة  هي  فالديُمقراطية 
واملشاركة يف الشأن العام. كما أنها من جهة أخرى، ثقافة يكتسبها املواطنون باملمارسة ومراكمة 
أو  واملعنوي  المادي  البعدين  على  بطبيعتها،  تنطوي،  الديُمقراطية  وألن  والتجارب.  اخلربات 
الرمزي، فهي تتطلب رَدًحا طوياًل من الزمن لتواُفر الرتبَة القادرة على احتضانها، ورعاية تطورها 
أو  جنسهم،  أو  لونهم،  عن  النظر  بغض  الناس،  بني  مشرتكًة  قيمًة  ُتصبح  أن  قبل  واستمرارها، 

معتقداتهم، أو خلفياتهم االقتصادية واالجتماعية والسياسية16.

إال أن التجارب الواقعية للديُمقراطية مع ما حتتويه من ثقافة يكتسبها أفراد املجتمع من خالل 
ا من القراءات النقدية الكثرية للمؤشرات العاملية 

ً
املمارسة وتراكم التجارب واخلربات، وانطالق

الديُمقراطي،  والتطبيق  والفهم  املعريف  البعد  بني  القائم  الرتابط  ومن  الديُمقراطية،  لقياس 
والنوعية  الكمية  ومؤشراتها  وأبعادها  الشامل  بمفهومها  الديُمقراطية  قياس  مسألة  بأن  تؤكد 
التطبيقات  أنه ال يمكن فصل نماذج  البلدان املختلفة، كما  هي جٌد معقدة وتتغري وفًقا لظروف 
بشكل  تتحكم  اليت  مجتمع  ألي  والثقافية  واالجتماعية  السياسية  اجلوانب  عن  الديُمقراطية 

أسايس يف تركيب املؤشرات الديُمقراطية وتقييماتها لهذا املجتمع يف أي بلد من البلدان17.

من  سواء  مرتكزاته  لتفكيك  تهدف  متكاملة  رؤية  إىل  حيتاج  الفساد  شبكات  من  التخلص  إن 
14- مرجع سابق- د.داوود خير اهلل
15- مرجع سابق- د.داوود خير اهلل

https:// :16- راجع- هشام يحيى- الديمُقراطية وإشكالية العالقة بين أنماط الفساد والجريمة المنظمة- من خالل هذا الرابط
 goo.gl/mWj5B4

17- مرجع سابق- هشام يحيى

األسباب األساسية 
لتفشي الفساد

انتشار الفقر والجهل 
والظروف االجتماعية 
واالقتصادية السيئ�ة

تدخل المؤسسات 
المالية الدولية في 
اقتصاديات الدول 

عدم االلتزام بمبدأ الفصل بي�ن 
السلطات الثالث في الدولة، 

ل السلطة التنفيذية وتغوُّ

ضعف دور لمؤسسات 
المجتمع المدني في الرقابة 

على اآلداء الحكويم

تدني رواتب العاملين 
في القطاع العام 

والحكويم

اتفاقيات التجارة 
الدولية والثن�ائي�ة 

المجحفة
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حقيقية  ديُمقراطية  ووجود  الثقافية.  الناحية  من  أو  واإلدارية  المالية  أو  التشريعية  الناحية 
بالرقابة املباشرة على األجهزة املحلية بدًءا من أصغر موظف يف املحليات وحىت املحافظ  تسمح 
سيمنع تفيش جرائم الفساد يف أجهزة احلكم املحلي بشكل خاص وأجهزة الدولة بشكل عام. كما 
أن التداول السليم للسلطة لن يسمح ألي طرف بإبقاء جرائم الفساد مخفية، ألنه سيكون اليوم 

يف احلكم وغًدا خصمه مكانه18.

احلقيقة  اإلرادة  تدعمها  شاملة  وسائل  استخدام  تتطلب  الفساد  ملحاربة  اسرتاتيجية  أي  إن 
للدولة يف مكافحته، ومنها على النحو التايل:

 تبين نظام ديُمقراطي يقوم على الديُمقراطية، وحقوق املواطنة، واحرتام الدستور، ومبدأ 
الفصل املرن بني السلطات، وسيادة القانون، واستقالل القضاء، وخضوع اجلميع للقانون 
واحرتامه، واملساواة أمامه، وتنفيذ أحكامه من جميع األطراف، نظام يقوم على املحاسبة 

الشفافية واملساءلة والزناهة.

ُتضعف  أن  يمكن  اليت  املؤثرات  كل  من  وحتريره  ونزيه،  وقوي  ُمستقل  قضايئ  جهاز  بن�اء   
عمله، وااللزتام من ِقَبل السلطة التنفيذية على احرتام أحكامه.

 تفعيل القوانني املتعلقة بُمكافحة الفساد على جميع املستويات، كقانون اإلفصاح عن 
الذمم المالية لذوي املناصب العليا، وقانون الكسب غري املشروع، وقانون حرية الوصول 
وة واملحسوبي�ة واستغالل الوظيفة 

ْ
إىل املعلومات، وتشديد األحكام املتعلقة بُمكافحة الِرّش

العامة يف قانون العقوبات.

 تطوير دور الرقابة واملساءلة للهيئ�ات التشريعية من خالل األدوات الربلماني�ة املختلفة يف 
هذا املجال مثل األسئلة املوجهة للوزراء وطرح املواضيع للنقاش العلين، وإجراءات التحقيق 

واالستجواب وطرح الثقة باحلكومات.

المالية واإلدارية أو  الرقابة  الرقابة العامة كمراقب الدولة أو دواوين   تعزيز دور هيئ�ات 
دواوين املظالم، اليت تت�ابع حاالت سوء اإلدارة يف مؤسسات الدولة والتعسف يف استخدام 
السلطة، وعدم االلزتام المايل واإلداري، وغياب الشفافية يف اإلجراءات املتعلقة بممارسة 

الوظيفة العامة.

العام  العمل  قطاعات  يف  الفساد  محاربة  يف  اإلنسان  وبن�اء  األخاليق  الُبعد  على  الرتكزي   
بأشكاله  الفساد  محاربة  إىل  األديان  كل  دعوة  على  الرتكزي  خالل  من  وذلك  واخلاص، 
بشرف  املتعلقة  واملواثيق  األنظمة  أو  املدني�ة  اخلدمة  قوانني  خالل  من  وكذلك  املختلفة، 

ممارسة الوظيفة ]مدونات السلوك[.

احلصانة  ومنح  املعلومات،  إىل  الوصول  من  وتمكينها  للصحافة،  احلرية  إعطاء   
قضايا  عن  تكشف  اليت  التحقيقات  وعمل  املعلومات  نشر  يف  بدورهم  للقيام  للصحفيني 

الفساد ومرتكبيها.

اآلفة  بهذه  التوعية  برامج  خالل  من  الفساد  ُمكافحة  يف  اجلماهريي  الدور  تنمية   
ومخاطرها وتكلفتها الباهظة على الوطن واملواطن، وتعزيز دور مؤسسات املجتمع املدين 

18- د عادل عامر -جريدة المصريون- مقال بعنوان آليات مُكافحة الفساد
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واجلامعات واملعاهد التعليمية واملثقفني يف محاربة الفساد والقيام بدور التوعية القطاعية 
واجلماهريية.

 وقف العمل بكافة سياسات وتشريعات اإلفالت من العقاب.

 مراجعة كافة اتفاقيات التجارة الدولية، وتبين نماذج جديدة من اتفاقيات ُتعيد التوازن 
بني جذب االستثمارات وحماية حقوق الدول النامية وسيادتها على مواردها.

 وقف العمل بقوانني الطوارئ وكافة النظم االستثن�ائي�ة أو العسكرية.

ا جديدة ملكافحته 
ً

 التعامل مع الفساد باعتب�اره انتهاك حلقوق اإلنسان سوف يفتح آفاق
واحلد منه.
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لُمكافحة الفساد 
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المقاربات والنتائج 

كثير بوعالق
محامي وحقوقي تونسي
األمين العام السابق للهيئة الوطنية لُمكافحة الفساد



21

3 
دد

لع
- ا

م 
دع

ة 
وري

د

ُ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  لفائدة املجموعة  تساهم يف اسرتجاعها 

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

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«
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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
تركيب�ة رفيقة املستوى ُمشرتكة بني احلكومة )7  الدولة والتصرف فيها« ذو  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
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آثار قانون الُمصالحة 
في المجال اإلداري 
على ُمكافحة 
الفساد في تونس
 األستاذ شرف الدين القليل
محامي وناشط حقوقي تونسي
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تمهيد عام

املقاربات  سلسلة  ضمن  الدراسة  هذه  تتزنل 
دعم«  »دورية  دأبت  اليت  والسياسية  القانوني�ة 
ل الديُمقراطي  اليت يشرف عليها مركز دعم للتحوُّ
وتتن�اول  عرضها  على  “دعم”،  اإلنسان  وحقوق 
الفساد  ُمكافحة  استحقاق  والتحليل  بالدرس 
يف  الديُمقراطي  ل  التحوُّ بسياسات  وعالقته 
تونس وليبي�ا، مع الرتكزي بصفة شبه ُمطلقة على 
}القانون  اإلداري  املجال  يف  املصاحلة  قانون  دور 
 24 يف  مؤرخ   ،2017 لسنه   62 عدد  األسايس 
أكتوبر 2017، منشور بالرائد الرسيم للجمهورية 
 ،2017 أكتوبر   24 بت�اريخ   85 عدد  التونسية 
من  أسال  الذي  القانون  هذا   ،}3625 الصفحة 
السواد األعظم  الكثري، وتفاعل معه  احلرب اليشء 
والقانونيني،  والسياسيني  املدنيني  الفاعلني  من 
ومثل طيلة ما يزيد على السنتني املحور الرئييس 
اليت  والُمقاربات  وامللفات  السجاالت  ملختلف 

تهتم بملف ُمكافحه الفساد.

الساهرون  أناطها  اليت  األمانة  ألهمية  واحرتاًما 
الدراسة،  هذه  كاتب  بُعهدة  دعم«  »دورية  على 
العليم  التحليل  وأدوات  بضوابط  منه  وتقُيًدا 
واملنهيج، فإنه يرى لزاًما عليه مصارحة السيدات 
والساده القراء بالصعوبة الرئيسية اليت اعرتضته 
واملتمثلة  العمل،  هذا  إجناز  ردهات  كافة  خالل 
د باحلياد العليم عند حتليل  أساًسا يف واجب التقيُّ
قانون لطالما اعتربته، أنا ورفيقايت ورفايق يف حراك 
الفساد  »لتبييض  قانوًنا  مسامح«،  نيش  »ما 
جميعا،  ناضلنا  ولطالما  الفاسدين”،  ورسكلة 
العمرية  الشراحئ  مختلف  من  اآلالف  جانب  إىل 
من  والسياسية  واملدني�ة  واالجتماعية  واملهني�ة 

الشعب التونيس، يف سبي�ل إسقاطه.

أنين  إال  الصعوبة،  هذه  جسامة  ورغم  ولكن، 
حاولت قدر اإلمكان احرتام األمانة العلمية وإجناز 
هذا العمل الذي يظل، شأنه شأن جميع األعمال 
عنه  أعتذر  الذي  بالنقصان  مشوًبا  البشرية، 
فتح  عند  أتمناه  ما  وهو  للنقد  ومعرًضا  مسبًقا، 

باب التفاعل والنقاش.



دورية دعم - العدد 3

المقدمة40

ل استحقاق القطع مع مايض الفساد واالستب�داد الذي رفعته ثورة احُلرية والكرامة  لطالما مثَّ
اخلرباء  اعتربه  ولطالما  التاريخ،  ذلك  منذ  املتعاقبة  احلكومات  لكافة  ومعلًنا  مشرتًكا  ا 

ً
هدف

والنشطاء املدنيون والسياسيون على حد سواء كشرط أسايس ال مندوحة عنه يف سبي�ل االنتقال 
الديُمقراطي السليم والشروع املسؤول يف بن�اء الدولة الديُمقراطية القائمة على سيادة القانون 

واملؤسسات وعلى احرتام حقوق اإلنسان واملواطن.

التشريعية  الرسمية،  وغري  الرسمية  املبادرات  تعددت  السامية  الغاية  تلك  حتقيق  سبي�ل  ويف 
وآليات  سبل  يف  البحث  على  جميعها  ت  انكبَّ اليت  املدني�ة،  واملواطني�ة  السياسية  واملؤسساتي�ة، 
القطع السليم والناجع مع ذلك المايض املتخن بشىت أنواع االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان 
رات  ُمقدَّ وأهدرت  واخلاصة  العامة  األمالك  استهدفت  اليت  الفساد  جرائم  أنواع  وبمختلف 

املجموعة الوطني�ة دون وجه شرعي.

ورغم تعدد تلك املبادرات، إال أنها اتفقت يف معظمها على أن الوجه األمثل ملعاجلة ذلك المايض 
على حنو عادل، ديُمقراطي وقاطع مع كافة ضروب التشفي واالنتقام أو اإلقصاء واالنتقاء ال يمكن 

أن يكون إال يف إطار منظومة العدالة االنتقالية.

وعلى الرغم كذلك من عديد التحفظات واالحرتازات والتجاذبات السياسية اليت شابت أعمال 
املجلس الوطين التأسييس عند تن�اوله ملشروع قانون العدالة االنتقالية واليت طغى عليها، بشهادة 
الوطين والدويل،  املدين  املجتمع  التونسيني والدوليني والعديد من منظمات  العديد من اخلرباء 
جت باملصادقة على القانون األسايس عدد 53  منطق املحاصصة احلزبي�ة، إال أن تلك األعمال توِّ
املؤرخ يف 24 ديسمرب 2013 والُمتعلق بإنشاء العدالة االنتقالية وتنظيمها، ثم بانتخاب أعضاء 
وتسميتهم  والكرامة«،  احلقيقة  »هيئ�ة  وهي  التنظيم  ذلك  على  الُمشرفة  العمومية  الهيئ�ة 

بمقتىض األمر عدد 1872 لسنة 2014، املؤرخ يف 30 ماي/مايو 2014.

وانطلقت منذ ذلك التاريخ والية »هيئ�ة احلقيقة والكرامة« اليت أناط القانون بعهدتها معاجلة 
القانون  االنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان منذ شهر جويلية/يوليو 1955، إىل حني صدور 
عدد 53، والذي لم يستنث من تلك االنتهاكات اجلرائم املتعلقة بـ »تزوير االنتخابات وبالفساد 

المايل واالعتداء على المال العام« )الفصل 8( 

بعض  بني  اخلالفات  وتراكم  والكرامة«  »احلقيقة  لهيئ�ة  املهزوز  اآلداء  إىل  وبالنظر  ولكن 
اجلمهورية«،  »رئاسة  مؤسسة  غرار  على  الدولة  مؤسسات  بعض  وبني  وبينهم  أعضائها، 
الذي  اجلسيم  التغري  إىل  وبالنظر  جهة،  من  العسكري«  القضاء  و«إدارة  اإلدارية«  و«املحكمة 
وَصَم املشهد السيايس احلاكم إبان االنتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2014، واليت أفرزت 
عودة العديد من الوجوه السياسية املحسوبة على النظام القديم واملدعومة بنفود وأموال العديد 
من رجال األعمال وموظفي الدولة الساميني الذين تعلقت بهم تتبعات قضائي�ة وتدابري احرتازية 

ُمختلفة على غرار حتجري السفر عنهم أو جتميد أو مصادرة أموالهم.

العديد  لها  جت  روَّ اليت  املبادرات  بعض  وبرزت  األصوات  بعض  تعالت  فقد  ثاني�ة،  جهة  ومن 
مباشر  غري  بشكل  ولو  واملحسوبة  اخلاصة  واإللكرتوني�ة  واملسموعة  املرئي�ة  اإلعالم  وسائل  من 
على رجال األعمال املذكورين، ونادت بضرورة التعجيل بوجود حل لهم من أجل حتريرهم وحترير 
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أموالهم »لما فيه من جدوى إجيابي�ة على الدورة االقتصادية والمالية للبالد«. وبلغ األمر ببعض 
اجلمهورية  رئيس  أصدر  أن  فكان  لفائدتهم،  عام  عفو  بتشريع  الصرحية  باملطالبة  األصوات 
األربع  السنوات  قرابة  بعد  الوحيدة  )وهي  الدستور  له  له  خيوِّ ما  وفق  التشريعية  مبادراته  أوىل 
ذلك  بعد  وكان  والمالية«،  االقتصادية  الُمصاحلة  قانون  بـ»مشروع  واملتعلقة  واليت�ه(  من 
نواب  مجلس  إىل  وأحاله  املشروع  ذلك  على   ،2013 جويلية   14 يوم  الوزراء  مجلس  صادق  أن 
الشعبي�ة  الفئات  من  للعديد  أيًضا  كان  ذلك،  كل  خضم  يف  ولكن،  واملصادقة  للتداول  الشعب 
املجتمع  وتنظيمات  وحساسيات  فعاليات  من  وللعديد  واالهتمام،  واالنتماء  املشارب  متنوعة 
ممثالت  يتقدمها  متعددة،  وجهوية  مركزية  حتركات  شكل  يف  للشارع  نزلت  أن  والسيايس  املدين 
وممثلو حراك »ما نيش مسامح« رافعني لشعار مركزي جلميع حتركاتهم عنوانه »ال ُمصاحله 
قبل الُمحاسبة«، ومنددين بتلك املبادرة الرئاسية معتبرين إياها »عفًوا رئاسًيا« عن الفاسدين 
وتطبيًعا صرحًيا مع مايض الفساد وتبييًضا ملختلف مظاهره وممارساته، مستن�دين يف كل ذلك إىل 
العديد من الدراسات واألطروحات القانوني�ة واالقتصادية والدستورية اليت صدرت عن العديد 
من املنظمات واخلرباء والباحثني املجتمعيني حول اعتب�ارها مبادرة غري دستورية خارقة للقوانني 
الوضعية السارية وعديمة اجلدوى المالية واالقتصادية، ومطالبني جميعهم يف خضم كل ذلك 

إىل السحب الفوري لتلك املبادرة.

إال أنه وبعد مرور قرابة السنتني من الزمن، جرت الرياح بما ال تشتهيه ُسفن الرافضني لقانون 
املصاحلة. فمع تصاعد وترية الضغوطات املسلطة على صاحب املبادرة التشريعية، وما رافقها 
االستحقاقات  من  العديد  اقرتاب  ومع  باالنفجار،  ومنذر  مأزوم  واجتماعي  اقتصادي  وضع  من 
عادت  مهمة،  مالية  اعتمادات  من  تتطلبه  وما  البلدية  االنتخابات  رأسها  وعلى  االنتخابي�ة 
مبادرة رئيس اجلمهورية لتطفو على السطح مجدًدا، ولكن مع األخذ بعني االعتب�ار العديد من 

االحرتازات وطلبات التنقيح املتمثلة أساًسا يف:

 املبادرة أصبحت تشمل املوظفني العموميني وأشباههم على معىن المادة 82 والمادة 92 
من القانون اجلزايئ، ولم تُعد تنسحب على رجال األعمال وغريهم.
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 املبادرة أصبحت ال تشمل جرائم الِرّش
مرتكبوها موظفون عموميون أو شبههم.

إشراف  إىل  وخاضعة  مختلطة  تعد  لم  املبادرة  هذه  أحكام  تنفيذ  على  الُمشرفة  الهيئ�ة   
ملحكمة  األول  الرئيس  عليها  ُيشرف  صرفة  قضائي�ة  أصبحت  وإنما  احلكومة،  رئيسة 

التعقيب وُيشارك يف مداوالتها ممثل الني�ابة العمومية. 

التنفيذية يف مضمون مبادرتها اليت باتت ُتسىم »مشروع  الرتاجع الظاهر للسلطة  ورغم هذا 
واصلوا  الذين  معارضيها  عند  لها  يشفع  لم  ذلك  أن  إال  اإلداري«،  املجال  يف  الُمصاحلة  قانون 
احتجاجاتهم الُمختلفة ميدانًي�ا وإعالمًيا ولكن أيًضا قضائًي�ا أمام الهيئ�ة الوقتي�ة ملراقبة دستورية 
العامة ملجلس نواب الشعب على املشروع  القوانني، خاصة بعد أن صادقت اجللسة  مشاريع 
اجلديد املرفوع إليها بواقع 115 صوًتا، فيما رفض أغلب النواب حضور عملية التصويت خالل 

جلسة 13 سبتمرب 2017.

دستورية  مراقبة  بعهدتها  الدستور  أناط  اليت  الهيئ�ة  تلك  إىل  نائًب�ا   38 ه  توجَّ فقد  وبالفعل، 
مشاريع القوانني )ريثما يقع تركزي املحكمة الدستورية طبق الفصل 115 من الدستور(. غري أن 
بت�اريخ 17 أكتوبر  هذه الهيئ�ة، ويف سابقة خطرية من نوعها قررت صلب قرارها عدد 8/2017 
2017، »إحالة مشروع القانون إىل رئيس اجلمهورية وذلك لعدم حصول األغلبي�ة املطلقة الختاذ 
القرار يف الغرض طبق ما يقتضيه القانون األسايس عدد 14 لسنة 2014، املؤرخ يف 18 أفريل/

أبريل 2014« وأحيل بالتايل القانون على رئيس اجلمهورية صاحب املبادرة بسنه!! إلمضائه يوم 
24 أكتوبر 2017، وهو نفس اليوم الذي صدر فيه وُنشر بالرائد الرسيم للجمهورية التونسية، 
وهو ما يدل بوضوح على التصميم املوصوف يف جانب رئاسة اجلمهورية من أجل حسم اجلدل 

وتمرير القانون.

واليوم، وبعد مرور ُقرابة السنة على دخول هذا القانون األسايس حزي التنفيذ حيق لنا التساؤل 
القانون  املرافقة له واليت جاء بها أن »هذا  حول مدى صدقية ما تضمنت�ه وثيقة شرح األسباب 
واملحسوبي�ة  العام  المال  على  االستي�الء  مظاهر  واستشراء  الفساد  مايض  مع  القطع  إىل  يهُدف 
وختريب اإلدارة«، كما حيق لنا التساؤل حول املردودية التطبيقية اليت تتمثل حسب الفصل األول 
باالقتصاد  وينهض  اإلدارة  يف  املبادرة  روح  حترير  على  خاصة  ُيشجع  مالئم  مناخ  يف«تهيئ�ة  منه 
الوطين وُيعزز الثقة يف مؤسسات الدولة كل ذلك حتقيًقا للُمصاحلة الوطني�ة«. تماًما مثلما حيق 
لنا التساؤل حول جناعة هذا القانون على الصعيدين المايل واالقتصادي ومدى مساهمته يف دفع 

عجلة االقتصاد وتيسري دواليب اإلدارة التونسية مثلما زعم مناصرو هذا القانون؟

على  لإلجابة  إليها   التطرق  الباحث  هذا  على  الضروري  من  أرى  مشروعة  أسئلة  كلها  وهي 
اإلشكال املركزي التايل: 

جماحها  وكبح  الفساد  ظاهرة  فهم  يف  اإلداري  املجال  يف  الُمصاحلة  قانون  ساهم  هل   
يها ويف حتصني املسؤولني  والتصدي ملختلف أشكالها أم أنه على عكس ذلك قد زاد يف تفشِّ

عنها من التتبع والعقاب؟

 هل كان قانون الُمصاحلة يف املجال اإلداري آلية من آليات القطع مع مايض الفساد أم أنه 
ُمطية الستنساخ ذلك المايض؟
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التساؤالت  تلك  جملة  عن  منهجًيا  ولإلجابة 
وإسقاط  التشنج  منطق  عن  وبعيًدا  واإلشكاالت، 
البحث  هذا  استهالل  بن�ا  جيدر  الُمسبقة،  األحكام 
الُمتعلقة  واملطاعن  املؤاخذات  أهم  باستعراض 
قبل  األول(،  )املبحث  الفساد  ُمكافحة  باستحقاق 
التطرق، ولو بشكل سطيح، إىل أسباب دخول هذا 
املعارضة  وحجم  أهمية  رغم  التنفيذ  حزي  القانون 
إىل  ختاًما  والتفرغ  الثاين(،  )املبحث  شهدها  اليت 
املستويات  مختلف  على  القانون  هذا  جناعة  سرب 

)املبحث الثالث(.

المبحث األول: قانون الُمصالحة 
في المجال اإلداري: مؤاخذات 

بالجملة ومطاعن قضائية 
بالتفصيل

بها  وصف  اليت  العبارة  هي  تلك  بليل«  ر  ُدبِّ »أمر 
على  تعليقه  يف  للقانون  الرافضني  النواب  أحد 
ودخوله  اجلمهورية  رئيس  طرف  من  ختمه  واقعة 

حزي التنفيذ. 

ويف واقع األمر، لم يكن هذا التوصيف مبالًغا فيه 
حياة  نسق  يف  فالُمتأمل  األمور.  لواقع  مجانًب�ا  وال 
انضوائه  يالحظ  مشروًعا  كان  أن  منذ  القانون  هذا 
ضربه  ذلك  من  للدستور.  جوهرية  مخالفات  على 
بأن  املواطنني،  بني  املساواة  ملبدأ  احلائط  عرض 
الشعب  من   ٪ بـ0.05  يقدر  ما  القانون  هذا  خص 
ارتكابها  وقع  جرائم  من  يعفيهم  بقانون  التونيس 
واحلال  الوطني�ة،  املجموعة  سائر  ضد  طرفهم  من 
الرشد  سن  البالغ  التونيس  الشعب  من   ٪  5.2 أن 
الكثرية  األحيان  بعض  ويف  جزايئ،  تتبع  محل  هو 
االعتداء  جرائم  من  بكثري  خطورة  أقل  جرائم  يف 
ورد  لما  جتاهله  أيًضا  ذلك  ومن  العام.  المال  على 
»بالزتام  منه  العاشر  وبالفصل  الدستور  بتوطئة 
الدولة حُبسن التصرف يف المال العمويم وباختاذها 
االقتصاد  أولويات  حسب  لصرفه  الالزمة  التدابري 
شأنه  من  ما  وكل  الفساد  منع  على  والعمل  الوطين 
عدم  إقرار  أن  ضرورة  الوطني�ة«،  بالسيادة  املس 
املؤاخذة اجلزائي�ة والعفو على املوظفني العموميني 
وأشباههم ال يمكن إال أن يتزّنل حتت خانة تبييض 

تضمن القانون في 
فلسفته العامة 
وفي اإلجراءات التي 
استحدثها ما ُيمثل 
ضرًبا صريًحا لقواعد 
الشفافية والنزاهة 
والمساءلة المنصوص 
عليها صلب الفصل 
15 من الدستور الذي 
جاء به، ذلك أن 
ع به  العفو الذي متَّ
الموظفين العموميين 
الضالعين في ارتكاب 
جرائم استغالل النفوذ 
والوظيفة وعدم 
احترام التراتيب واإلضرار 
باإلدارة من شأنه أن 
ُيساهم في المحافظة 
على الممارسات غير 
القانونية التي كانت 
ية ُصلب اإلدارة 

ِّ
ُمتفش

التونسية في ظل 
النظام السابق
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يف جانب الدولة بواجبها يف التصدي للفساد 

ومكافحته.

يف  القانون  تضمن  السياق،  ذات  ويف 
اليت  اإلجراءات  ويف  العامة  فلسفته 
لقواعد  صرحًيا  ضرًبا  ُيمثل  ما  استحدثها 
املنصوص  واملساءلة  والزناهة  الشفافية 
عليها صلب الفصل 15 من الدستور الذي 
خدمة  يف  العمومية  »اإلدارة  أن:  به  جاء 
وتعمل  ُتنظم  العام،  والصالح  املواطن 
واستمرارية  واملساواة  احلياد  مبادئ  وفق 
الشفافية  قواعد  ووفق  العام  املرفق 
أن  ذلك  واملساءلة«،  والنجاعة  والزناهة 
املوظفني  القانون  هذا  به  ع  متَّ الذي  العفو 
جرائم  ارتكاب  يف  الضالعني  العموميني 
احرتام  وعدم  والوظيفة  النفوذ  استغالل 
أن  شأنه  من  باإلدارة  واإلضرار  الرتاتيب 
غري  املمارسات  على  املحافظة  يف  ُيساهم 
ية ُصلب اإلدارة  القانوني�ة اليت كانت ُمتفشِّ
تماًما  السابق،  النظام  ظل  يف  التونسية 
على  التسرت  يف  ُيساهم  أن  شأنه  من  مثلما 
مآل األموال العمومية املنهوبة وعلى طرق 

ووسائل نهبها.

قانون  فصول  مختلف  اعرتت  اليت  الواضحة  الدستورية  العيوب  هذه  عن  وفضاًل  ذلك،  إىل 
املصاحلة اإلدارية، فإن طريقة الُمصادقة عليه من طرف املجلس الني�ايب كانت بدورها ُمخالفة 
القائم  التشريعي«  »الفساد  عن  احلديث  حد  إىل  بالبعض  دفعت  شوائب  واعرتتها  للدستور 
على التالعب بمفهوم النص القانوين الواضح، أو على جتاهله تماًما، أو أيًضا على حتميله قراءة 
ال حيتمُلها. من ذلك تعمد اجللسة العامة ملجلس نواب الشعب جتاوز الشرط الدستوري الذي 
فرضه الفصل 114 من الدستور والفصل 42 من القانون األسايس عدد 34 لسنة 2016 املؤرخ 
مشاريع  عرض  واجب  يقتيض  والذي  للقضاء،  األعلى  باملجلس  والُمتعلق   2016 أفريل   28 يف 
القوانني املتعلقة بتنظيم العدالة وإدارة القضاء على اجللسة العامة للمجلس األعلى للقضاء، 
حد  إىل  ُمبهمة  بقيت  ألسباب  جتاوزه  النواب  مجلس  رئيس  تعمد  ما  وهو  شأنها،  يف  رأيها  إلبداء 

الساعة. 

ولم يقف األمر عند هذا احلد، بل إن هذا القانون كان أيًضا مخالًفا لروح ولصريح مقتضيات 
طرف  من  عليها  والُمصادق   ،2003 أكتوبر   31 يف  املؤرخة  الفساد  لُمكافحه  الدولية  االتفاقية 
 ،2008 فرباير  فيفري/   25 يف  املؤرخ   2008 لسنة   16 عدد  القانون  بمقتىض  التونسية  الدولة 
بأن  الرئايس عدد 762 لسنة 2008 الصادر يف 24 مارس 2008، علًما  وكذلك بواسطة األمر 

المنوال التونيس للعدالة االنتقالية 
يقوم على خمسة محطات 
متسلسلة ومترابطة بوثوق

كشف حقيقة االنتهاكات1

المحاسبة والمساءلة2

جبر أضرار الضحايا3

إصالح المؤسسات4

 إلى المصالحة5
اً

وصوال
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هذه االتفاقية شأنها شأن كافة املعاهدات الُمصادق عليها من طرف املجلس الني�ايب حتتل مرتب�ة 
أعلى من القوانني حسب صريح الفصل 20 من الدستور.

فاالتفاقية الدولية لُمكافحة الفساد تضمنت جملة من االلزتامات املحمولة على الدول األطراف 
يف مادة ُمكافحة الفساد، ومنها خاصة ما تضمنت�ه المادة 1 منها من واجب تدعيم التدابري الرامية 
إىل منع ُمكافحة الفساد، وما تضمنت�ه المادة 5 من واجب »سعي الدولة إىل إجراء تقييم دوري 
ة تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته« وواجب  للصكوك القانوني�ة والتدابري اإلدارية بغيَّ
السعي إىل إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفساد، فضاًل عن واجب سن التدابري 
بغرض  موقعه  أو  وظيفته  استغالل  عمويم  موظف  تعمد  لفعل  الُمجرمة  واإلدارية  التشريعية 

احلصول على مزية غري مستحقة لصاحله أو لصالح شخص أو كيان آخر.

مع  متطابق  وغري  دستوري  غري  اإلدارية  املصاحلة  قانون  اعتب�ار  البديهي  فمن  عليه،  وتأسيًسا 
فساد  أعمال  عن  اإلجرامية  الِصبغة  ليزنع  جاء  أنه  طالما  الفساد،  ملكافحه  الدولية  االتفاقية 

ن ُمرتكبيها من املؤاخذة اجلزائي�ة. ولُيحصِّ

وباإلضافة إىل هذين الصعيدين الدستوري واملعاهدايت، فإن قانون املصاحلة اإلدارية ينضوي 
أيًضا على خطورة قصوى من وجهة نظر تكريس الفساد وتبييضه عوض التصدي له ومكافحته 
العدالة  قانون  ومقتضيات  لفلسفة  الصريح  ضربه  خالل  من  وخاصه  القانوين،  الصعيد  على 
معه  والقطع  واالستب�داد،  الفساد  مايض  تركة  لتصفية  ذكره،  سلف  مثلما  جاء  الذي  االنتقالية 

وضمان عدم تكراره توصاًل إىل مصاحلة وطني�ة شاملة.

فعلى الرغم من تنصيص الفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور على »الزتام الدولة بتطبيق 
منظومة العدالة االنتقالية يف جميع مجاالتها«، وعلى الرغم من تشديد جلنة البن�دقية )اللجنة 
األوروبي�ة من أجل الديُمقراطية عرب القانون( بمناسبة التجاء »هيئ�ة احلقيقة والكرامة« لها طلًبا 
لرأيها يف مشروع قانون الُمصاحلة يف املجال المايل واالقتصادي، صلب رأيها عدد 818/2015 
قانون  حتقيق  ضمان  واجب  على   ،2013 أكتوبر   27 بت�اريخ   104 عدد  اجللسة  عن  الصادر 

الُمصاحلة لألهداف السامية ملنظومة العدالة االنتقالية )النقطة 36(.

الدستوري ملنظومة  التحصني  القانون املذكور يف صيغته اخلتامية قد جتاهل تماًما ذلك  إال أن 
العدالة االنتقالية، تماًما مثلما جتاهل ضابط السعي إىل حتقيق أهداف العدالة االنتقالية.

بوثوق،  ومرتابطة  متسلسلة  محطات  خمسة  على  يقوم  االنتقالية  للعدالة  التونيس  فاملنوال 
وتتمثل يف كشف حقيقة االنتهاكات، ثم املحاسبة واملساءلة، ثم جرب أضرار الضحايا ورد االعتب�ار 

لهم، فإصالح املؤسسات، وصواًل إىل املصاحلة كتتويج لذلك املسار املتكامل.

من البديهي اعتبار قانون المصالحة اإلدارية غير 
دستوري وغير متطابق مع االتفاقية الدولية لمكافحه 

الفساد، طالما أنه جاء لينزع الِصبغة اإلجرامية عن 
ن ُمرتكبيها من المؤاخذة الجزائية أعمال فساد ولُيحصِّ
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أقرها 46 اليت  ولكن وعلى نقيض ذلك تماًما، فإن اإلجراءات 
قانون املصاحلة غضت الطرف تماًما عن استحقاق كشف 
االنتفاع  طالب  على  القانون  حيمله  ما  أن  ذلك  احلقيقة، 
المالية  املبالغ  جبملة  التصريح  مجرد  يتجاوز  ال  بأحكامه 
انتفع بها هو شخصًيا أو غريه، دون لزوم تفصيل سبل  اليت 

االنتفاع بها أو كيفية احلصول عليها.

ضحايا  إىل  ضمني�ة  إشارة  ولو  القانون  يتضمن  لم  كما 
وكذلك  اخلاصة  املؤسسات  ومن  املواطنني  من  الفساد 
ضررهم  جلرب  آلية  أي  جميًعا  لهم  خُيصص  ولم  اجلهات، 
ولرد االعتب�ار لهم، وهو ما يؤكد على أن املنتفع بهذا القانون 
بصفة حصرية إنما هو املتهم بالفساد وليس الضحية، األمر 
اليت  االنتقالية  العدالة  جتارب  مختلف  مع  يتعارض  الذي 

ُتعترب الضحية حجر زاويتها.

يف  اخلرباء  عليه  صادق  مما  ا 
ً

وانطالق ثالثة،  ناحية  ومن 
معقدة،  ظاهرة  الفساد  اعتب�ار  من  الفساد  ُمكافحة  مجال 
وحتليل  فهمها  دون  لها  والتصدي  تفكيكها  من  مناص  وال 
مختلف العوامل البشرية واإلدارية والتشريعية الُمساهمة 
ُيعترب  القانون  هذا  فإن  وتفشيها،  ترعرعها  ويف  وجودها  يف 
عائًقا  أيًضا  وإنما  الفساد،  ممارسات  على  فقط  ال  تغطية 
اإلدارة  وختليص  وتفكيكها  املمارسات  تلك  لفهم  حقيقًيا 
بأنه  اجلزم  حينئ�ذ  لنا  ويجوز  أسبابها.  ومن  منها  العمومية 
من  تقديرنا،  يف  األهم،  الركن  احلائط  عرض  يضرب  قانون 
بُمكافحة  رأًسا  املعناة  التونسية  االنتقالية  العدالة  أركان 
والُمتمثل  الفساد والقطع مع ماضيه وضمان عدم تكراره، 
قانون  من   14 الفصل  نص  فلقد  املؤسسات.  إصالح  يف 
إىل  »يهدف  املؤسسات  إصالح  أن  على  االنتقالية  العدالة 
ومعاجلتها  واالستب�داد  والقمع  الفساد  منظومة  تفكيك 
بشكل يضمن عدم تكرار االنتهاكات واحرتام حقوق اإلنسان 
القانون. ويقتيض إلصالح املؤسسات خاصة  وإرساء دولة 
ومرافقها  الدولة  مؤسسات  وغربلة  التشريعات  مراجعة 
وحتديث  واالنتهاكات  الفساد  يف  مسؤولياتهم  ثبتت  ممن 
أمر  وهو  أعوانها«،  وتأهيل  هيكلتها  وإعادة  مناهجها، 
املجال  يف  الُمصاحلة  قانون  به  جاء  ما  مع  قطرًيا  يتعارض 
خنر  الذي  الفساد  ورم  يفكك  أن  عوض  الذي  اإلداري 
شرعية  إضافية  جرعة  زاده  وأجهزتها  الدولة  مؤسسات 
الفساد  ميكانزيمات  يفهم  أن  وعوض  التفيش،  من  ملزيد 
داخل املؤسسات توقًيا من مزيد تفشيه وتكراره تسرت عليه 
األجهزة  هذه  ُيغربل  أن  وعوض  وشبكاتهم،  مرتكبي�ه  وعلى 

تتسم معظم 
فترات االنتقال 

الديُمقراطي 
التي تمر بها 

الشعوب 
بالهشاشة التي 

تنعكس سواء 
على آداء 

المؤسسات 
أو على آداء 

الفاعلين 
السياسيين، األمر 

الذي يتطلب 
لتجاوزها 

وتفادي عودة 
منظومة 

االستبداد السعي 
إلى إدارة األمور 

وفق مبادئ 
الوفاق والوحدة 

واإلجماع
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ر  نهم ضد جميع أشكال التتبع اجلزايئ والعقاب، وعوض أن ُيطهِّ مهم وحصَّ واملؤسسات منهم كرَّ
الرتسانة التشريعية والرتتيبي�ة الُمنظمة لإلدارة العمومية من جميع القوانني الُمشرعة للفساد 
ُتزيد يف تفشيه ومن شأنها أن ُتعسر أكرث عملية  سعى إىل تعزيزها بأحكام إضافية من شأنها أن 
الفساد  ُمكافحة  مادة  يف  االنتقالية  العدالة  منظومة  ُتفرغ  أن  شأنها  من  مثلما  تماًما  مكافحته، 
عدم  وضمان  الفساد  مايض  مع  القطع  استحقاق  من  جتعل  وأن  وجدي،  عملي  مضمون  كل  من 
تكراره مجرد شعار لم ُيب�ارح بعد صفحات الدستور وفصول قانون العدالة االنتقالية إىل مستوى 

التطبيق واملمارسة. 

املصاحلة،  قانون  موضوع  تن�اولت  واحدة  دراسة  منها  ختْل  لم  ونواقص  مؤاخذات  كلها  وهي 
ولكنها، وعلى أهميتها وجديتها، لم جتد آذاًنا صاغية يف رحاب مجلس نواب الشعب ولم تنجح يف 
إقناع نواب األغلبي�ة السياسية داخله بالتخلي عنه رغم املعارضة الشعبي�ة الواسعة اليت واجهها، 

األمر الذي يدفعنا للتساؤل حول األسباب احلقيقية ملرور هذا القانون.

المبحث الثاني: أسباب مرور قانون الُمصالحة رغم اإلجماع على 
عجزه في معالجة ماضي الفساد

تتسم معظم فرتات االنتقال الديُمقراطي اليت تمر بها الشعوب بالهشاشة اليت تنعكس سواء 
على آداء املؤسسات أو على آداء الفاعلني السياسيني، األمر الذي يتطلب لتجاوزها وتفادي عودة 

منظومة االستب�داد السعي إىل إدارة األمور وفق مبادئ الوفاق والوحدة واإلجماع.

وهي شروط لم يقع مراعاتها تماًما منذ انطالق اجلدل حول مشروع قانون املصاحلة. ذلك أن 
صاحب املبادرة التشريعية املتعلقة به لم ُيطلق أي حوار وطين هادف إىل قطع سليم مع مايض 
موضوع  مبادرته  من  جيعل  ولم  الديُمقراطية،  للدولة  أسلم  تأسيس  وإىل  واالستب�داد  الفساد 
رأسها  وعلى  الدولة  مؤسسات  ذلك  يف  بما  املتداخلني  جميع  تستوعب  شاملة  وطني�ة  استشارة 

»هيئ�ة احلقيقة والكرامة« اليت أناط الدستور بعهدتها إدارة منظومة العدالة االنتقالية.

وعلى أنقاض ذلك خريت اجلهة املبادرة جتاهل االنتقادات املوضوعية واالحتجاجات الشعبي�ة 
واالحتكام  الشعب  نواب  مجلس  رحاب  إىل  حولها  القائم  اجلدل  وتصدير  مبادرته  ضد  املوجهة 
قيم  مع  تماًما  متطابقة  كانت  ولنئ  سياسة،  وهي  القرار.  الختاذ  الربلماني�ة  األغلبي�ات  منطق  إىل 
الديُمقراطية وتطبيقاتها، إال أنها ال ختدم االنتقال الديُمقراطي خصوًصا يف الدول ذات التجارب 
الديُمقراطية احلديث�ة واملحدودة مثل تونس. و كان، تبًعا لذلك، و ألسباب سياسية ومصلحية 
تنفيذ  بأنها تعرقل  يقينها  اجلمهورية رغم  ملبادرة رئيس  الربلماني�ة  األغلبي�ة  إنتصرت  أن  صرفة، 
حتوز  أن  يستحسن  بأنه  قناعتها  ورغم  الفساد،  بُمكافحة  الدولة  على  دستورًيا  املحمول  اإللزتام 
التصويت  مقاطعة  أن يقع  ال  الشعب،  نواب  من أصوات  املطلقة  األغلبي�ة  مبادرات على  هكذا 

عليها من طرف عدد هام منهم رغم تب�اين إنتماءاتهم احلزبي�ة.

وباإلضافة إىل ذلك، فإن قرار الهيئ�ة الوقتي�ة ملراقبة دستورية مشاريع القوانني القايض بإحالة 
هذا القانون املطعون يف دستوريت�ه إىل رئيس اجلمهورية إلختاذ ما يراه صاحًلا يف شأنه بسبب عدم 
حصول األغلبي�ة املطلقة من األصوات بني أعضاء الهيئ�ة، والذي يرتقي حسب بعض املتابعني 
إىل مرتب�ة العبث القضايئ والتشريعي، وحسب البعض اآلخر إىل جريمة إنكار العدالة، مثل ذلك 
مختلف  أمام  صمودها  ومدى  تونس  يف  القضائي�ة  السلطة  إلستقاللية  حقيقًيا  إختب�اًرا  القرار 

أشكال التوظيف والتأثري السيايس.
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بعدم 48 علمه  رغم  املصاحلة  لقانون  اجلمهورية  رئيس  إمضاء  عقب  جلًيا  اتضح  لذلك،  وتبًعا 
إىل  حياتها  أوجه  مختلف  يف  البالد  حاجة  وجامعة،  مشرتكة  وشعبي�ة  برلماني�ة  إرادة  عن  صدوره 
محكمة دستورية ساهرة على احرتام الدستور وُحسن تطبيقه والتصدي لكافة أشكال التالعب 
به أو القفز على أحكامه. واتضح جلًيا أيضا أنه ال سبي�ل لُمكافحة الفساد يف بالدنا والتصدي لكافة 
التشريعات والرتاتيب الُمكرسة له دون اإلسراع باحرتام الدستور وانتخاب أعضاء تلك املحكمة.

السياسية  التجاذبات  بمنطق  محكوًما  مازال  الذي  الرهان  ذلك  حتقق  انتظار  يف  ولكن، 
واملحاصصات احلزبي�ة، يتجه الوقوف عند أهم النت�اجئ اليت أسفر عليها قانون املصاحلة بعد ُقرابة 

السنة من دخوله حزي التنفيذ.

المبحث الثالث: مدى ُمساهمة قانون الُمصالحة في ُمكافحة 
الفساد: المردودية 

1 - على المستوى القضائي

تشمل  اليت  امللفات  يف  خاصة  المايل،  بالقطب  التحقيق  حكام  يواجها  تطبيقية  صعوبات   
موظفني عمومني أو شبههم يف نفس الوقت الذي تشمل فيه من ال تتوفر فيهم تلك الصفة.

من   96 الفصل  إىل  حُييل  الذي  الُمصاحلة  قانون  من   2 للفصل  القضائي�ة  القراءات  تب�اين   
القانون اجلزايئ، والذي ال يستهدف فقط املوظفني أو شبههم وإنما ينسحب على جميع من 

صدر عنهم فعل ُمجرم مهما كانت صفته.

االستئن�اف،  ملحاكم  العامني  الوكالء  أمام  العفو  شهادات  على  احلصول  طلبات  تراكم   
والصادرة عن غري املوظفني العموميني وشبههم مستن�دين يف ذلك إىل مفهوم املشاركة على 

معىن الفصل 32 م.ج، والذي ينسحب عليه نفس اجلزاء املقرر للفاعل األصلي.

 تعدد امللفات املحفوظة لدى مكاتب التحقيق ومحاكم احلق العام قبل التوصل إىل حقيقة 
الُمفضية لتلك  بنت�اجئ االختب�ارات واألحباث  التوصل  التتبع، وأحياًنا قبل  أفعال الفساد سند 

احلقيقة.

2 - على المستوى المؤسساتي

اليت  والرتقيات  باالمتي�ازات  تمتعهم  مع  وظائفهم  إىل  السابقني  املوظفني  عديدي  عودة   
ُحِرموا منها إبان إحالتهم على القضاء.

العهد السابق عن  بأنفسهم يف  ناوا  تن�ايم الشعور باخليب�ة واإلحباط يف صفوف املوظفني   
اليت  التهديدات  حجم  أو  عليهم  ُعرضت  اليت  اإلغراءات  حجم  رغم  فساد  أعمال  يف  التورط 

استهدفتهم.

تعرًضا  الدولة  مؤسسات  أكرث  قائمة  يف  األوىل  للمرتب�ة  العمومية  اإلدارة  احتالل  تواصل   
للفساد قبل األمن واإلعالم والقضاء حسب مؤشرات منظمة الشفافية العاملية.

والكرامة  احلقيقة  هيئ�ة  مستوى  على  والُمصاحلة  التحكيم  جلنة  لعمل  التام  شبه  الشلل   
التعامل  مواصلة  على  السابق  العهد  يف  فساد  جرائم  ارتكاب  يف  الضالعني  إحجام  بسبب 
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اإلدارية  امللفات  من  تمكينها  الدولة  بزناعات  العام  املكلف  رفض  وبسبب  معها،  والتواصل 
اخلاصة بهم.

3 - على المستوى االقتصادي: انعدام الجدوى االقتصادية 

الرئيس  طرف  من  للخارج  والُمهربة  املنهوبة  األموال  اسرتجاع  على  الدولة  عجز  تواصل   
السابق وعائلته واملقدرة حبوايل 22 مليار دين�ار.

 تراجع ملحوظ يف نسب وحجم االستثمارات األجنبي�ة بتونس.

 عدم توفر أرقام ُتبني قيمة املبالغ الُمتحصل عليها من الُمتحصلني على شهادات العفو، رغم 
اجلمهورية  رئيس  مستشار  حديث  ورغم  النفاذ،  حزي  القانون  دخول  على  السنة  قرابة  مرور 

سنة 2016، عن توقعات بتحقيق إيرادات ترتاوح بني 500 و700 مليون.

5 - على المستوى السياسي 
داخلًيا

 عودة قوية لرموز النظام السابق إىل املشهد السيايس وإىل تقُلد املسؤوليات السامية.

 غزو المال السيايس الفاسد للحياة السياسية وحىت الربلماني�ة وحتوله إىل أهم عنصر ُمحدد 
خالل مختلف االستحقاقات االنتخابي�ة.

حيكمها  السياسيني  الفاعلني  وبعض  احلكومة  بي�د  سياسية  ورقة  إىل  الفساد  ملف  حتول   
منطق الُمقايضة وتصفية احلسابات السياسية.

خارجًيا

الزناهة  مؤشر  حسب  الفساد  ُمكافحة  مجال  يف  التونسية  الدولة  ترتيب  تراجع  تواصل   
ملنظمة الشفافية الدولية.

 تواصل نفور املستثمرين األجانب.

 اهزتاز مصداقية املسار الديُمقراطي التونيس أمام كربيات املنظمات الدولية ذات االهتمام 
بالعدالة االنتقالية، وكذلك أمام جلنة البن�دقية.
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ريعية 
ّ

السياسة التش
الليبية لُمكافحة 
الفساد

د. جازية شعيتير 
قسم الجنائي بكلية القانون بنغازي
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الُمقدمة:

والفساد  الصالح،  ضد  لغًة  الفساد  ُيعرف 
أخذ المال ُظلًما أو اإلتالف والعطب واجلدب 
اْلرَبِّ  يِف  اْلَفَساُد  »َظَهَر  تعايل:  قال  والقحط 
إحلاق  وهو  اِس«  النَّ ْيِدي 

َ
أ َكَسَبْت  ِبَما  َواْلَبْحِر 

ْرِض 
َ
اأْل يِف  الضرر حيث قال تعاىل: »َوَيْسَعْوَن 

َساًدا«.
َ
ف

القانوين  االصطالح  يف  الفساد  ينصرف  بينما 
العمويم،  املوظف  به  يقوم  ُمشني  لعمل 
الُمشني  العمل  لشمول  حديث�ة  دعوة  وهناك 
للموظف يف القطاع اخلاص، واملقصود بالعمل 
هو  حتديًدا  املوظف  به  يقوم  الذي  الُمشني 
شخيص  مكسب  لتحقيق  وظيفته  استغالل 
باب أوىل مخالف ملعايري  للقانون ومن  مخالف 

السلوك األخاليق.

للشفافية«  الدولية  »املنظمة  تعريف  ولعل 
وشمواًل  دقة  أكرث  املتحدة«  األمم  و«منظمة 
»إساءة  هو  الفساد  أن  على  اتفقتا  حيث 
للحصول  عليها  اؤتمن  ملن  الُسلطة  استعمال 
املصلحة  وُيضري  شخصية  مكاسب  على 

العامة«.

انب الصواب إذا قلنا إن الفساد يف ليبي�ا 
ُ

وال جن
املقولة  للتدليل على هذه  ويكفي  صار ظاهرة، 
اإلحالة إىل مرتب�ة ليبي�ا املتقدمة يف قوائم الدول 
»مؤشرات  حسب  العالم  يف  فساًدا  األكرث 
يل إىل تقارير 

ُ
منظمة الشفافية الدولية«، أو حن

»ديوان املحاسبة اللييب«، ويكفي أيًضا النظر 
لنتيقن  واالقتصادية  السياسية  أوضاعها  إىل 

بأن مظاهر الفساد تتجلى للناظر.

كثرية  ا 
ً
صنوف ُيصنف  أن  ُيمكن  والفساد 

فساد  إىل  ُيقسم  هو  الناجم  الضرر  حبسب 
السلوك  حيث  ومن  بسيط،  وآخر  جسيم 
سلىب،  وآخر  إجيايب  فساد  إىل  ُيقسم  الُمرتكب 
فساد  إىل  ُيقسم  الفساد  مرتكب  حيث  ومن 
ومن  قضايئ،  وفساد  إداري  وفساد  تشريعي 
حيث املجال الذي يتم فيه الفساد جند الفساد 



دورية دعم - العدد 3

البييئ وإلخ، ومن 52 األكادييم والفساد اإلعاليم والفساد االستثماري والفساد املصريف والفساد 
الشركات  فبعض  دولًيا،  وفساًدا  محلًيا  فساًدا  نرصد  أن  يمكنن�ا  للفساد  املكاين  النطاق  حيث 
متعددة اجلنسيات وغريها من الكيانات االقتصادية املؤثرة عاملًيا قد امتدت إليها عوامل الفساد 
ومظاهره بل إنن�ا قد نستعمل وصف الفساد الدويل على بعض أفعال الدول واملنظمات الدولية 
وفرض  الداخلية  شؤونها  يف  املباشر  غري  أو  املباشر  بالتدخل  وذلك  النامية  الدول  من  كثري  جتاه 

سياسات عليها من أجل وضع األسباب الكفيلة باستغالل مواردها وتعميق تبعيتها وتفتيتها!

غير أن صور الفساد الُمستحدثة والخطيرة في ليبيا هي:

م: فقد تن�امت العصابات اليت ُتمارس تنظيم عملية الهجرة غري الشرعية، فقد ُذكر  الفساد الُمنظَّ
ه  يف تقرير اخلرباء التابع لألمم املتحدة الُمنئش بقرار 1973 لعام 2011م، يف سبتمرب 2018م املوجَّ
باألشخاص  االجتار  من  كبرية  فوائد  تستمد  الُمسلحة  اجلماعات  أن  األمن  مجلس  رئيسة  إىل 
ُتنظم  حيث  الرسيم  االقتصاد  ويقوضان  االستقرار  عدم  يؤججان  اللذين  الُمهاجرين  وتهريب 

الشبكات اإلجرامية قوافل للمهاجرين وتستخدم االستغالل اجلنيس لتوليد إيرادات كبرية.

الفساد  بشأن  الُمسلحة  امليليشيات  تمارسها  اليت  الوقائع  كرُثت  فقد  الُمسلح:  الفساد 
االقتصادي، فعلى سبي�ل التدليل نقول إن فريق اخلرباء التابع لألمم املتحدة املنئش بقرار 1973 
بأن  ه إىل رئيسة مجلس األمن  املوجَّ أفاد يف تقريره األخري عام سبتمرب 2018م  لعام 2011م، قد 
ُتعد  املركزي«  ليبي�ا  و«مصرف  للنفط«  الوطني�ة  و«املؤسسة  لالستثمار«  الليبي�ة  »املؤسسة 
النفطي  القطاعني  أداء  على  أثر  مما  الُمسلحة  املجموعات  من  والهجمات  للتهديدات  ا 

ً
أهداف

والمايل يف الدولة، حيث قام أعضاء بعض اجلماعات الُمسلحة العاملة اسمًيا حتت إشراف وزارة 
بما فيها »الوطني�ة  بالوفاق، باختطاف وتعذيب وقتل موظفني يف مؤسسات سيادية  الداخلية 

للنفط« و«الليبي�ة لالستثمار«.

العامة  على  اخلاصة  املصلحة  صدورها  يف  تتقدم  وقرارات  قوانني  صدور  وهو  املقنن:  الفساد 
القانوين صورة من صور الفساد السيايس ومن املؤكد أن جرائم الفساد السيايس  ولعل الفساد 
تظل عاماًل من العوامل املساعدة على انتشار كافة أنماط جرائم الفساد األخرى ولعل كثرًيا من 
االجتماعية،  للعدالة  املؤيدة  املعتدلة  السياسية  النظم  بني  الطردية  بالعالقة  جيزمون  املحللني 
واخنفاض معدالت الفساد، حيث وسائل اإلعالم احلرة واملساءلة القانوني�ة يتم تطبيقها على حنو 
متوازن وعادل بني كافة املواطنني، وحيث عدم سيطرة فئة على الرثوة نتيجة استغالل السلطة 

من أجل الكسب المادي.

ارتب�اًطا  بالفساد  املرتبطة  اجلرائم  من  هي  خطوة  َتِقل  ال  عديدة  جرائم  نرصد  أن  اخلطري  ومن 
والبي�انات واملستن�دات بل  الوثائق  التجزئة ومنها غسل األموال والزتوير وحرق وإتالف  ال يقبل 

واملقار أيًضا.

حيث  عليه  القضاء  ومحاولة  الفساد  ُمكافحة  أهمية  على  للتدليل  حاجة  يف  لسنا  وبالتأكيد 
املصاحلة  وملساعي  العدالة  ملساعي  وُمعرقلة  دولة  بن�اء  سبي�ل  يف  حقيقي  عرثة  حجر  ُيمثل  إنه 
التنمية  ويعرض  األخالقية  بالقيم  وخِيل  القانون  وسيادة  الديُمقراطية  مؤسسات  ض  يقوِّ ألنه 
بدولة  واعد  مستقبل  حنو  قدًما  للميض  الُمثلى  الوسيلة  هو  عليه  والقضاء  للخطر  املستدامة 

القانون واملؤسسات.
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بتقييم  القيام  استلزمت  واليت  الفساد،  ُمكافحة  كيفية  عن  البحث  أسئلة  جاءت  هنا  ومن 
السياسة القانوني�ة الليبي�ة لنعرف العديد من األسئلة بشأنها:

ل الفساد على مرتكبي�ه؟  ما الثغرات اإلجرائي�ة يف النظام المايل أو اإلداري اليت ُتسهِّ

 ما مدى مالءمة سلطات األجهزة الرقابي�ة مع حجم الفساد املنتشر اليوم وضرورة كبحه، 
وكيف يؤثر عدم تعاون اجلهات املراقبة يف فاعلية األجهزة الرقابي�ة؟

 املالحقة القضائي�ة للفساد أين هي من اهتمامات وقدرات اجلهات القضائي�ة؟

 ما دور السلطة التشريعية يف ردع الفساد ومحاربت�ه؟ 

هذه األسئلة ليست من باب الرتف األكادييم، بل ألجل الوصول إىل اسرتاتيجية ُمثلى مبني�ة على 
رؤية واضحة تساهم يف القضاء على الفساد.

خطة البحث تتلخص يف املطلبني اآلتيني:
 املطلب األول: تقييم السياسة املوضوعية لُمكافحة الفساد، وفيه نعرض السياسة التجريمية 
املتبعة من الُمشرع اللييب لصور الفساد واملعاملة اجلزائي�ة ملرتكب هذه الصور، بعد أن نسبقهم 

بعرض سريع لعوامل انتشار الفساد يف ليبي�ا.

ُمكافحة  آلليات  نعرض  وفيه  الفساد،  لُمكافحة  اإلجرائي�ة  السياسة  تقييم  الثاين:  املطلب   
الفساد، سواء منها: آليات الوقاية أو املساءلة أو الردع.

المطلب األول: السياسة الموضوعية لُمكافحة الفساد

الفرع األول: مواجهة عوامل الفساد

ما العوامل الُمحركة واجلاذبة للفساد يف القطاعات املختلفة يف ليبي�ا؟
 عوامل سياسية

عدم االستقرار السيايس وتطوره السئي إىل انقسام سيايس وتن�احر النخب السياسية ُتعد من 
العوامل اليت ساهمت يف انتشار الفساد يف ليبي�ا، ولعل الصالح السيايس بما ُيفرزه من مؤسسات 

دولة حترتم القانون سيكون كفياًل باحلد من الفساد وحتجيم نطاقه ومداه.

 عوامل اقتصادية

القطاعات  كل  يف  الدولة  على  واالعتماد  الليبي�ة  للدولة  وحيد  كمورد  النفط  على  االعتماد 
وغياب  االقتصادي،  العائد  يف  احلصة  ُيشبه  بما  الليبيني  لكل  وظيفية  رواتب  وصرف  اخلدمية 
القطاع اخلاص املحلي واألجنيب الذي كان ُيفرتض أن ُين�افس حول اجلودة والفاعلية كل ذلك من 

العوامل املؤثرة يف زيادة نمو الفساد.

 عوامل اجتماعية

عوامل  مع  تظافر  مىت  النمط  وهذا  الليبي�ة،  األسرة  على  مرصود  نمط  هو  االستهالكي  النمط 
اقتصادية صعبة سيؤدي بعض النفوس لتوسل الفساد للحفاظ على مستوى معييش اجتماعي 
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عنه 54 ُيعرف  ملن  بالعار  وصم  يوجد  ال  أنه  خاصة  معني، 
معه  والتجاور  ملدحه  يتسابقون  بل  الفاسدين  من  أنه 
فيه  يكون  اجتماعي  وسط  يف  بمصاهرته!،  ويتفاخرون 
واملحسوبي�ة  الوساطة  على  ُيقدم  ال  ملن  املجتمعي  الذم 
القواعد  خُيالف  ملن  الذم  من  أكرث  أو  صديقه  أو  لقريب�ه 

القانوني�ة جيعل املواطن املوظف يستمري الفساد.

 عوامل ثقافية

ولعل  احلكومة  مال  وثقافة  واالتكالية  الريعية  الثقافة 
العام  المال  على  االعتداء  ُتعزز  الديني�ة  الشبهات  بعض 
وثقافة  الشطارة  ثقافة  أن  كما  عام!  تملك  ُشبهة  لوجود 
الغنيمة وعديد من القيم السلبي�ة اليت ُتعرب عن اختالل يف 

املنظومة القيمية للمجتمع اللييب.

الثقايف  العامل  يتن�اىم يف حالة تدين  الفساد  أن  ومعلوًما 
لدى  الثقايف  العامل  غياب  يف  يزدهر  فهو  املجتمع  يف 
عن  املسؤول  حىت  بل  اخلدمة  صاحب  واملواطن  املوظف 
سيئ�ة  ثقافة  قيم  ذات  اإلدارية  املنظومة  ولعل  املراقبة، 
وال  والتجهيل،  واالستعالء  والتسويف  الروتني  ومنها 
بأن  ُملزتمة  الدولة  بأن  تقيض  ليبي�ة  إدارية  ثقافة  توجد 
على  خدماته  العامة  مرافقها  خالل  من  للمواطن  تؤدي 
باستثن�اء  مقابل  ودونما  معقول  وقت  ويف  الواجب  النحو 

املفروض قانوًنا من ضرائب أو رسوم.

 عوامل قانونية

قوانني  واستحداث  دراسة  دون  سابقة  قوانني  إلغاء 
السياسات  يف  وتب�اين  تشريعية  فلسفة  دون  حديث�ة 
املوجات  ُيشبه  بما  املتعاقبة  للسلطات  التشريعية 
بيئ�ة  خلق  تشريعي  العبث  من  نوع  يف  واملتضادة  العنيفة 
مناسبة للفساد، ناهيك عن ضعف فاعلية إنفاذ القانون، 
ناهيك عن صدور أحكام قضائي�ة حتت قبضة ميليشيات 
ر املشهد  ُمسلحة، ناهيك عن إقصاء لإلكفاء وبالتايل تصدَّ
من ال يعرفون شيًئ�ا عن القانون وبالتايل استخدم القانون 

كأداة خطرية يف يد من ال حيسن استخدامها.

جتريم  من  القوانني  خلو  إىل  اإلشارة  املهم  من  ولعل 
لسلوكات ُتساعد على الفساد، فمثاًل ال يوجد حظر فعال 
ودقيق للعمل يف القطاع اخلاص للموظف العام خاصة إذا 
كان العمل له صلة مباشرة بالوظيفة العمومية، وال حظر 
على العمل اخلاص ذو العالقة ملتقلدي املناصب الكربى 

معلوًما أن الفساد 
يتنامى في حالة 

تدني العامل 
الثقافي في 

المجتمع فهو 
يزدهر في غياب 
العامل الثقافي 

لدى الموظف 
والمواطن صاحب 

الخدمة بل حتى 
المسؤول عن 

المراقبة، ولعل 
المنظومة اإلدارية 

ذات قيم ثقافة 
سيئة ومنها 

الروتين والتسويف 
واالستعالء 

والتجهيل
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بعد تركهم املنصب.

الفرع الثاني: تجريم صور الفساد

تتعدد القوانني الليبي�ة املعني�ة بُمكافحة للفساد ومنها:
 قانون العقوبات العام والقوانني اخلاصة الُمكملة له لعل أهمها

 قانون اجلرائم االقتصادية رقم 2 لسنة 79م. 

 قانون غسل األموال رقم 2 لسنة 2005م.

 قانون إساءة الوظيفة رقم 22 لسنة 85م.

 قانون الوساطة واملحسوبي�ة رقم 5 لسنة 85م. 

 قانون من أين لك هذا رقم 3 لسنة 86م.

 قانون التطهري رقم 10 لسنة 94م.

 قانون 5 لسنة 2010م بشأن الُمصادقة على اتفاقية ُمكافحة الفساد.

 قانون اإلرهاب رقم 3 لسنة 2014م: فهو ينص يف المادة الثاني�ة منه على أن من الصور 
باالقتصاد  أو  البنكية  أو  المالية  بالنظم  اإلضرار  شأنه  من  الذي  »السلوك  اإلرهابي�ة 

الوطين...«

كذلك القوانني املصرفية مثاًل: 
 قانون رقم 1 لسنة 2005م بشأن املصارف.

 قانون رقم 46 لسنة 2012م الُمعدل له.

صور الفساد ُمتعددة ولعل من املمكن إجمالها يف كل مساس بالمال العام بشكل مباشر أو غري 
مباشر، بأي وسيلة، وبأي قصد، ومن أي إقليم كان، ومن أي جاين.

د بما جاء يف اختصاصات هيئ�ة ُمكافحة الفساد حيث تقيض باختصاصها يف: ويمكنن�ا التقيُّ
1 - اجلرائم ضد اإلدارة العامة.

ة بالثقة العامة. 2 - اجلرائم الُمِخلَّ

3 - جرائم غسل األموال.

4 - اجلرائم االقتصادية بما فيها الِرشوة.

5 - جرائم إساءة استعمال الوظيفة أو املهنة.

6 - قانون الوساطة واملحسوبي�ة.
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7 - قانون من أين لك هذا.56

8 - قانون التطهري.

9 - ُمخالفة قواعد العقود اإلدارية واملناقصات واملزايدات.

10 - املخالفات اإلدارية والمالية اليت يرتكبها املوظفون العامون.

عليها  املنصوص  التجريم  بصور  نقارنها  الليبي�ة  اجلنائي�ة  السياسة  لهذه  التقييم  سبي�ل  وعلى 
يف »اتفاقية األمم املتحدة لُمكافحة الفساد«، تلك االتفاقية اليت اعتربت من »جرائم الفساد: 
القطاع  يف  حىت  والتب�ديد  واالختالس  بالنفوذ  واملتاجرة  اخلاص  القطاع  مجال  يف  الرشوة«حىت 
املشروع،  غري  وإثرائه  منصبه،  مهام  أو  وظائفه  العمويم  املوظف  استغالل  وإساءة  اخلاص، 

وغسل العائدات اإلجرامية.

عت يف التجريم أكرث من القانون اللييب الذي لم يدخل يف دائرة التجريم  ويتضح أن االتفاقية توسَّ
أفعال املوظف يف القطاع اخلاص.

حيث  االقتصادية  اجلرائم  قانون  يف  عليها  املنصوص  الرشوة،  جريمة  بشأن  التعقيب  يهمنا 
إنها قد نصت عليها »اتفاقية األمم املتحدة لُمكافحة اجلريمة الُمنظمة عرب الوطني�ة« يف المادة 
الثامنة منها واليت دعت الدول األعضاء إىل جتريم صور السلوك املختلفة للرشوة من املوظفني 
أو منحها  أو عرضها  بالرشوة  الوعد  الصور  العامة وشملت تلك  والقائمني باخلدمة  العموميني 
ألي من هؤالء، سواء لصاحله أو لصالح هيئ�ة أو شخص آخر مقابل قيامه بفعل أو االمتن�اع عن 
وة واالشرتاك يف أي من صورها، 

ْ
فعل يف نطاق مهامه الرسمية، وشملت أيًضا صورة طلب الِرّش

وة إذا ارتكبها موظف 
ْ

ولعل من املمزي يف تلك االتفاقية اهتمامها بدعوة الدول إىل جتريم صور الِرّش
وة الدولية، ومن 

ْ
عمويم أجنيب أو موظف مدين دويل وهو ما ُيعد خطوة مهمة يف مجال جتريم الِرّش

وة جريمة عرب وطني�ة 
ْ

املمزي أيًضا نص البن�د 2 من المادة 3 من االتفاقية على اعتب�ار جريمة الِرّش
إذا ارتكبت يف دولة ما وكانت لها آثار شديدة يف دولة أخرى.

وللرشوة صور كثرية عصية عن احلصر، فهي قد تكون بتقديم الهدايا المالية والعيني�ة واملعنوية 
قق مصلحة شخصية.

ُ
وقد تكون عالقة جنسية أو وظيفة أو أي منفعة حت

الفرع الثالث: َسْن الجزاءات في مواجهة الفساد

ب عمًدا بأي وسيلة املنشآت النفطية أو إحدى   جزاءات سالبة للحياة: اإلعدام لكل من خرَّ
ملحقاتها »مادة 4 من قانون اجلرائم االقتصادية« 

 جزاءات سالبة للُحرية: املؤبد والسجن واحلبس عقوبات ُمقررة يف العديد من القوانني 
الُمتعلقة بالفساد.

املصارف«،  »قانون  يف  ألًفا  خمسني  إىل  تصل  عادية  غرامات  لألموال:  سالبة  جزاءات   
وغرامات نسبي�ة، مثاًل غرامة ألف دين�ار وال تزيد على قيمة الضرر وبالتعويض عن األضرار 

الناجمة بالمال العام أو املصلحة العامة »مادة 9 من قانون اجلرائم االقتصادية«. 

 جزاءات تبعية: احلرمان من احلقوق املدني�ة، نشر احلكم، عدم الصالحية للشهادة أمام 
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القضاء.

 جزاءات تكميلية: الغرامة اليت ُتعادل ِضعف ما هرب أو أختلس أو طلب أو قبل أو وعد 
رغم غريه على إعطائه ومصادرة أو رد املبالغ اليت حصل 

ٌ
به أو عرض عليه أو حصل عليه أو أ

عليها بسبب ارتكاب بعض جرائم الفساد »مادة 35 من قانون اجلرائم االقتصادية«.

والتحفظ،  واحلجز  التجميد  املشروطة،  احلاالت  بعض  يف  املصادرة  احرتازية:  جزاءات   
قفل املصرف املركزي حلساب املصرف الُمخالف، سحب الرتخيص وغلق الُمنشأة بالنسبة 

لألشخاص االعتب�ارية.

المطلب الثاني: السياسة اإلجرائية لُمكافحة الفساد

الفرع األول: آليات وقائية

أبرز ُمخرجات اجلهود الدولية يف مجال ُمكافحة الفساد أن وضعت يدها على مكامن  كان من 
شكاوى  وتتلقى  الرقابة  تتوىل  حكومية  أجهزة  وجود  عدم  مثااًل:  ومنها  للفساد  تؤدي  اليت  اخللل 
تزايد  اخلدمات،  جودة  إدارة  ُتطبق  داخلية  اجتماعية  آليات  وجود  عدم  الفساد،  من  املتضررين 
التعقيدات اإلدارية يف جميع مستويات األداء احلكويم، سوء استخدام السلطة التقديرية وعدم 
الوثوق يف سالمة تفسري وتطبيق األنظمة والقوانني يف نطاق القطاع العام، عدم توفري ُنظم الرقابة 
الداخلية اليت تكفل الشفافية والتحكم واملساءلة يف رسم وتنفيذ السياسات العامة ضعف آليات 
القطاع  موظفي  حتفزي  ضعف  الفساد،  ُمكافحة  إىل  الرامية  املجتمع  ورقابة  السياسية  املشاركة 
العام على ُمكافحة الفساد، عدم وجود فرص ملشاركة املوظفني العموميني يف صناعة القرارات 
الضوء  بتسليط  اهتمامها  وعدم  اإلعالم  وسائل  ضعف  العليا.  اإلدارية  القيادات  بها  تنفرد  اليت 
تمويلها  ومصادر  التنمية  بمشاريع  اخلاصة  املعلومات  توفري  عدم  اخلطرية،  الظاهرة  هذه  على 

واجلهات الُمكلفة باإلشراف عليها.

خيص  ما  منها  سواء  ليبي�ا  يف  موجودة  املظاهر  هذه  أغلب  إن  ُقلنا  إذا  الصواب  انب 
ُ

جن ال  ولعلنا 
مشاكل اإلدارة أو ما خيص اإلعالم أو ما يتعلق بمشاريع التنمية إضافة ملشاريع اإلعمار.

ولعل من الُمناسب أن نذكر بعض اآلليات الُمختلفة لعلها ُتسهم يف الوقاية من الفساد:
 إرادة سياسية تضع رؤية واسرتاتيجية بشأن ُمكافحة الفساد.

 إصالح مؤسسات الدولة وإصالح املنظومة اإلدارية والمالية بالكامل.

 توحيد مؤسسات الدولة الليبي�ة خاصة السيادية والمالية.

 إعمال معايري اجلودة يف مؤسسات الدولة.

 االهتمام بالقطاع اخلاص ألن له دور ولو غري مباشر.

حوافزها  بزيادة  استقاللها  باعتماد  فاعلية  أكرث  جلعلها  الرقابي�ة  اجلهات  هيكلية  إعادة   
بتعيني األكفاء فيها.

 اعتماد مبدأ الشفافية يف جهات العمل ومؤسسات الدولة.
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 تقوية الوازع الديين واالهتمام بالتعليم وبرامج توعية يف 58
التعليم بمراحله كافة.

 تهيئ�ة الوسط املجتمعي لنب�ذ الفساد من خالل اخُلطب 
والدروس الديني�ة ومن خالل وسائل اإلعالم.

الفرع الثاني: آليات مساءلة

تعامل اجلهات القضائي�ة مع الصور اإلجرامية للفساد محفوف 
باملصاعب وذلك يرجع لعوامل كثرية لعل أهمها ما تتمزي به جرائم 
الفساد من خصائص تتعلق جبانيها وبضحيتها وبظروف ارتكابها، 
من  مستفيًدا  يرتكبها  عمويم  موظف  الفساد  جرائم  يف  فاجلاين 
نه من توفري غطاء  القانوني�ة بما ُيمكِّ سلطاته الفعلية وامتي�ازاته 
جلريمته، وبالتايل هي ُتعد من جرائم الكتمان أو ما ُيعرف جبرائم 

الرقم األسود.

تقع  بل  طبيعًيا  شخًصا  ليس  ضحيتها  الفساد  جرائم  أن  كما 
احلافز  من  أحياًنا  ُيضعف  مما  اعتب�اري  شخص  على  الغالب  يف 
اجلريمة  عن  النائش  املباشر  األذى  لغياب  املالحقة  على  الفردي 

وُيلقي بالعبء كله على جهات الرقابة والتقيص.

القضائي�ة  للمالحقة  اإلجرايئ  النظام  تفعيل  جيب  ولذلك 
عائدات  ومصادرة  ضبط  بكيفية  يتعلق  فيما  سيما  ال  وحتديث�ه، 
الفساد، ويف هذا الشأن نسرد بعض صور آليات املساءلة الليبي�ة.

أواًل: التعاون المحلي بين الجهات الُمختصة، 
ومن هذه الجهات:

ووحداتها  املركزي  باملصرف  المالية  املعلومات  وحدة   
واملنشأة  الدولة  يف  العاملة  باملصارف  لها  التابعة  الفرعية 
بموجب المادة 9 من القانون رقم 2 لسنة 2005م، بشأن 

ُمكافحة غسل األموال.

تم  الفساد،  ُمكافحة  هيئ�ة  2012م،  لسنة   63 قانون   
إلغاؤه بالقانون الذي يليه.

لُمكافحة  الوطني�ة  الهيئ�ة  2014م،  لسنة   11 قانون   
الفساد أوقفت عن العمل بموجب قرار رئيس هذه الهيئ�ة 
املوظفني  بعض  إيقاف  رقم )119( لسنة 2017م، بشأن 
احتي�اطًيا  العمل،  عن  الفساد،  لُمكافحة  الوطني�ة  بالهيئ�ة 

ملصلحة التحقيق.

 هيئ�ة الرقابة اإلدارية قانون 20 لسنة 2013م.

كما أن جرائم 
الفساد ضحيتها 

ليس شخًصا 
طبيعًيا بل تقع 

في الغالب 
على شخص 
اعتباري مما 

ُيضعف أحياًنا من 
الحافز الفردي 

على المالحقة 
لغياب األذى 

المباشر الناشئ 
عن الجريمة 

وُيلقي بالعبء 
كله على 

جهات الرقابة 
والتقصي
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 ديوان املحاسبة الُمعاد تنظيمه بالقانون رقم 19 لسنة 2013م والُمعدل بالقانون رقم 24 
لسنة 2013م.

ولعل من املهم أن نذكر أن القانون يف المادة الثالثة منه، ال يمنح ديوان املحاسبة ُسلطة الرقابة 
على القطاع اخلاص إال إذا كانت الدولة ُتساهم يف رأس مال الشركة بنسبة %25 على األقل، أو 
أن تكون الشركة قد أخذت قرًضا من الدولة واشرتط يف عقد القرض إخضاعها لديوان املحاسبة.

رسيم  بي�ان  حسب  وذلك  النواب  مجلس  على  الرقابة  املحاسبة  لديوان  جُيزي  ال  القانون  أن  كما 
للديوان مدين�ة البيضاء بت�اريخ: 17 أكتوبر 2018م، بل إنه يسلب منه كل اختصاصات التحقيق، 
فنص القانون ُيلزمه يف المادة 27 منه بإحالة الواقعة للرقابة اإلدارية أو الني�ابة العامة، إذا ما تبني 
الرقابة اإلدارية  بلغ إجمايل ما تم إحالته لهيئ�ة  أو جنائي�ة، وقد حدث ذلك حيث  إدارية  ُمخالفة 
 )25( عدد  وهناك  قضية   )42( العامة  للني�ابة  إحالته  تم  ما  إجمايل  بلغ  بينما  قضية   )239(

قضية قيد اإلحالة لسلطات التحقيق.

أما عن قانون إنشاء هيئ�ة ُمكافحة الفساد رقم 11 لسنة 2014م، فمن املهم احلديث عن عدة 
بشأن  واألخرى  بالتقادم،  الفساد  جرائم  تساقط  عدم  على   26 المادة  يف  النص  إحداها  نقاط، 
النص م 22 على حماية الشهود واخلرباء والُمبلغني عن جرائم الفساد، واألخرية عن منح موظفي 
الهيئ�ة صفة مأموري الضبط القضايئ ومنحهم بنص المادة 5 منه صالحية االطالع على الدفاتر 
كافة  على  االطالع  حق  ولهم  باخلرباء  واالستعانة  املعلومات  على  احلصول  لهم  كما  به  املشتب�ه 

املستن�دات حىت ولو كانت سرية ولهم حق استدعاء من يرون لزوًما لسماع أقواله.

وقد أكد قانون العفو رقم 6 لسنة 2015م، يف مادته الثالثة بأن »جرائم الفساد بكل أنواعه ال 
ختضع لقانون العفو العام«.

ثانيًا: التعاون الدولي بين الجهات المختصة: 

حسب  األجنيب  القضاء  وأوامر  أحكام  حبجية  واالعرتاف  للمعلومات  الدويل  التب�ادل  بينها  ومن 
االتفاقيات الدولية وتبين مفهوم جديد للوالية القضائي�ة يتجاوز مبدأ اإلقليمية.

الفرع الثالث: آليات الردع

القضائي�ة  السلطات  قبل  من  تنفيذها  ومراقبة  اجلزاءات،  تنفيذ  كيفية  الردع  بآليات  ُيقصد 
ع  ولعل من املفيد التأكيد على أهمية املتابعة احلقيقية الفعالة جلزاء املصادرة، ومن اجليد التوسُّ
يف العقوبات المالية دون العقوبات السالبة للحرية ألنها أوجع من حيث معاملتها للجاين، بعكس 
التبعية  اجلزاءات  يف  نرى  أخرى  جهة  ومن  له،  المالية  الذمة  إثراء  وهو  أال  اجلريمة  من  املقصود 
ول له نفسه االعتداء على األموال العامة  خاصة نشر احلكم وسيلة رادعة للجاين ولغريه ممن تسُّ

للدولة.

ومن التدابري الردعية أن يعلم اجلاين أن جريمته لن تسقط بالتقادم ولذلك ُنشيد بموقف قانون 
العفو  من  الفساد  جرائم  استثىن  حيث  النواب«  »مجلس  عن  الصادر  2015م،  لسنة   6 العفو 

العام.

اإلصالح  ركزية  على  نصَّ  حني  2013م«،  لسنة   29 رقم  االنتقالية  العدالة  »قانون  أن  ونؤكد 
املؤسيس كان جيدر به اإلشارة إىل ُمكافحة الفساد.
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ونرى أنه من املهم جًدا النص يف الدستور أن جرائم الفساد ال عفو وال تقادم، وبهذا الصدد جيب 60
التنويه إىل نص مهم جًدا يف مسودة 2016م، ملشروع الدستور اللييب وهو مادة 207 حيث نصت 
على أنه: »على اجلهات بالدولة مراجعة عقود االستثمار اليت تتوافر بشأنها قرائن فساد مايل أو 
إداري واليت تم إبرامها خالل الفرتة من 1980م، على حني نفاذ الدستور«، وقد حذف النص من 
املسودة األخرية 2017م!!، رغم أن هذه املراجعة كانت بمثابة آلية من آليات العدالة االنتقالية 

فال يتصور أن تبىن دولة ليبي�ا جديدة دون القضاء على الفساد بصوره كافة.

الخاتمة

ُتقدم الورقة جملة من النت�اجئ واملقرتحات: 

النتائج:

 صور الفساد يف املجتمع اللييب حالًيا تفوق احلصر والتعداد بينما صور الفساد الُمجرمة 
قانوًنا تقصر عنها كثرًيا مما يلزم التدخل التشريعي السريع.

العموميني  املوظفني  نزاهة  جتلياتها،  أهم  من  واليت  العامة  املصلحة  الفساد  جتريم  علة   
لظاهرة  شاملة  رؤية  يلزم  بل  فقط  اجلنايئ  بالقانون  يكون  لن  العالج  أن  عن  ُيفصح  مما 
الفساد تب�دأ بمعاجلة اختالالت املنظومة القيمية للمجتمع اللييب وال تنتهي عند اإلصالح 

املؤسيس.

 ضعف اسرتاتيجية ُمكافحة الفساد بشىت حلقاتها الوقائي�ة والرقابي�ة والقضائي�ة، وهو ما 
يفرض احلاجة إىل رؤية جديدة لتعزيز اسرتاتيجية الُمكافحة.

المقترحات:

وة 
ْ

ع اللييب تعدياًل يقيض بمد سريان قانون العقوبات اللييب على جرائم الِرّش  يلزم الُمشرِّ
الدولية اليت تقع من املوظفني العموميني األجانب أو موظفي املؤسسات الدولية إضراًرا 
الليبي�ة ملالحقة  الوالية القضائي�ة  الليبيني، ومد  أو بمصالح أحد املواطنني  ليبي�ا  بمصالح 

مرتكيب هذه اجلرائم عند وقوعها يف اخلارج.

 يلزم النص صراحة على جتريم ِرشوة الشخص االعتب�اري. 

وة على أفعال التابعني للقطاع اخلاص.
ْ

 يلزم النص على سريان نص جتريم الِرّش

 اإلصالح المايل داخل املؤسسات المالية والشركات يكون من خالل تفعيل دور اجلمعيات 
العمومية ومجالس اإلدارة واجلهات واملكاتب الرقابي�ة.

 حتسني السياسات اإلدارية وحتديث اجلهاز اإلداري وزيادة دخول املوظفني.

التبليغ عن   مكنة مؤسسات املجتمع املدين بأن ُتقدم شكوى وتكون صاحبة مصلحة يف 
الفساد بعد تقويتها وتوجيهها وتدريبها على رصد حاالته وكيفية التصدي املدين له.

 االعرتاف حبجية األحكام واألوامر القضائي�ة الصادرة من دول بينها اتفاقية تعاون قضايئ 
أو وفًقا لقواعد املعاملة باملثل.
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 النص القانوين على التب�ادل الدويل للمعلومات بشأن جرائم الفساد.

 خلق وتطوير آليات لإلبالغ عن الفساد ومنها برامج حلماية الشهود والُمبلغني عن الفساد 
واإلعفاء من العقاب ملن تورط يف الفساد ثم بلغ عنه وكذلك توفري مكافآت لبعض الشهود.

 ضرورة تطبيق األحكام اإلجرائي�ة واملوضوعية اخلاصة بُمكافحة غسل األموال.

يتطلب  مما  احلدود  عرب  تهرب  اليت  الفساد  متحصالت  واسرتداد  ُمصادرة  على  الرتكزي   
التعاون الدويل الفعال.

وسائل  وتعقد  تطور  مع  خاصة  اإلقلييم  املعيار  ذات  القضائي�ة  الوالية  مفهوم  تطوير   
االتصاالت احلديث�ة كاإلنرتنت وآلية التحويالت املصرفية الفورية.
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فساد ُحكومي ُممنهج 
وعجز عن المحاسبة

ير ديوان المحاسبة 2017  تقر
مروان الطشاني
خبير حقوقي وباحث قانوني
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تمهيد:

املثايل  النموذج  عادة  االنتقالية  املراحل  ُتعد 
حلالة  نظًرا  الدولة  أجهزة  يف  الفساد  النتشار 
عنه  ينُتج  والذي  السيايس  االستقرار  عدم 
ضعف أغلب مؤسسات الدولة خاصة املعني�ة 
عليها  ينعكس  واليت  واملحاسبة  بالرقابة 

هشاشة الوضع السيايس واألمين للبالد.

وتغيري  2011م  عام  الثورة  بعد  من  ليبي�ا  يف 
من  ليبي�ا  عانت  البالد  يف  السيايس  النظام 
انقسام مؤسيس  أزمة سياسية حادة نتج عنها 
يف  مباشر  بشكل  سبب  وهو  حكويم  وازدواج 
على  قدرتها  وعدم  الدولة  مؤسسات  ضعف 
نفوذ  تن�ايم  ظل  يف  خاصة  والرقابة  املحاسبة 
على  ُتسيطر  اليت  الُمسلحة  املجموعات  بعض 
أغلب أجهزة الدولة بل هي يف أحيان أخرى جزء 
من الدولة شكلًيا لكن ليس للدولة أي سلطان 

عليها.

فمنذ سنة 2011م مرت ليبي�ا بأكرث من حكومة 
مجلس  أول  لها  وكان  تشريعية،  وُسلطة 
تشريعي توافقي وهو املجلس الوطين االنتقايل 
تشريعية  انتخابات  أول  على  شرف 

َ
أ والذي 

املؤتمر  انتخابات  عنها  نُتج  واليت  البالد  يف 
ل  شكَّ الذي  2012م،  يوليو  يف  العام  الوطين 
حول  جدل  ظل  ويف  بعدها  املؤقتة،  احلكومة 
انتخاب  تم  العام  الوطين  املؤتمر  والية  انتهاء 
مجلس النواب يف يونيو 2014م، وبعد انطالق 
وعملية  البالد  غرب  يف  ليبي�ا«  »فجر  عملية 
السلطة  انقسمت  البالد  شرق  يف  »الكرامة« 
واحدة  حكومتني  هناك  أصبح  حيث  فعلًيا، 
تتبع  الغرب  يف  وأخرى  الربلمان  تتبع  الشرق  يف 
السيايس  االتفاق  وبعد  العام  الوطين  املؤتمر 
السيايس  املشهد  تغريَّ  2015م،  ديسمرب  يف 
املجلس  وهي  ثالثة  حكومة  ولدت  حيث  قلياًل 
الرئايس وحكومة الوفاق يف طرابلس وتغري اسم 
املؤتمر الوطين العام إىل مجلس الدولة واستمر 
الشرق  يف  املؤقتة  وحكومته  النواب  مجلس 

واختفت حكومة اإلنقاذ يف الغرب.
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ونتج عن هذه األزمة السياسية احلادة واليت تبعتها نزاعات 64
يف  الرئيسية  املؤسسات  ازدواجية  من  فريدة  حالة  عسكرية 
البالد، مثل مصرف ليبي�ا املركزي والرقابة اإلدارية واملؤسسة 
وصالحياتها  املؤسسات  هذه  نفوذ  أن  إال  للنفط،  الوطني�ة 
للحكومة  واملكاين  اجلغرايف  بالنطاق  مباشر  بشكل  ُمرتبطة 
مؤسسات  كانت  وإن  تتعداه  أن  تستطيع  ال  لها  التابعة 

العاصمة أكرث قوة ونفوذ باعتب�ارها األقدم واألعرق.

ديوان الُمحاسبة اإلنشاء والصالحية 
واالختصاص:

المالية  للرقابة  األعلى  اجلهاز  الُمحاسبة  ديوان  ُيعد 
ُمحايدة،  ُمستقلة  مهني�ة  هيئ�ة  وهو  الدولة،  يف  واملحاسبة 
املستقلة،  المالية  والذمة  االعتب�ارية  بالشخصية  تتمتع 
املنظمات  يف  عضو  وهو  مباشرة،  التشريعية  السلطة  ويتبع 
المالية  للرقابة  العليا  لألجهزة  والعربي�ة  واألفريقية  الدولية 

واملحاسبة1.
نشأة الديوان والتسلسل التاريخي للتشريعات 

الُمنظمة لعمله:

مؤسسات  بن�اء  وبداية  1951م،  سنة  ليبي�ا  استقالل  بعد 
نئش ديوان املحاسبة اللييب ألول مرة بموجب القانون 

ُ
الدولة أ

رقم 31 لسنة 1955م، وقد مر خالل ُعمره بتغيريات تشريعية 
احلكم  أنظمة  وتغري  الهيكلية  التغيريات  عن  ناجتة  مختلفة 
وتبعيت�ه  واختصاصاته  أهدافه  تغيري  عنها  نتج  وتوجهاتها 

حسب احلالة، ومن أهم هذه التغيريات ما يلي:
ُحقبة فترة ُحكم النظام الملكي من العام 1952 إلى 

العام 1969م

القانون رقم 31  اللييب بموجب  نئش ديوان املحاسبة 
ُ
أ  

لسنة 1955م.

 ُصدور القانون رقم 22 لسنة 1962م بتعديل القانون 
رقم 31 لسنة 1955م.

 ُصدور مرسوم ملكي بتنظيم ديوان املحاسبة بالقانون 
رقم 22 لسنة 1966م.

ُحقبة فترة ُحكم النظام السابق من العام 1969 
إلى العام 2011م

 79 رقم  بالقانون  الُمحاسبة  ديوان  قانون  تعديل  تم   
  http://audit.gov.ly/home/about.php   1- الموقع االلكتروني لديوان المحاسبة
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لسنة 1975م.

 دمج ديوان الُمحاسبة والرقابة اإلدارية وجهاز املتابعة يف 
جهاز واحد حتت ُمسىم اجلهاز الشعيب للمتابعة بموجب 

القانون رقم 16 لسنة 1986م.

التفتيش  جهاز  وإنشاء  للمتابعة  الشعيب  اجلهاز  إلغاء   
والرقابة الشعبي�ة بموجب القانون رقم 11 لسنة 1996م.

 تعديل قانون جهاز التفتيش والرقابة الشعبي�ة بموجب 
القانون رقم 30 لسنة 2000م.

لسنة   13 رقم  بالقانون  الرقابي�ة  األجهزة  دمج  إلغاء   
2003م، بتقرير بعض األحكام يف شأن التفتيش والرقابة 
االختصاصات  توزيع  بموجبه  تم  والذي  الشعبي�ة، 
والتفتيش  والفني�ة،  المالية  الرقابة  جهازي  بني  الرقابي�ة 

والرقابة الشعبي�ة.

 إلغاء جهاز الرقابة المالية والفني�ة وأيلولة اختصاصات 
التفتيش  جهاز  إىل  والتحقيق  والدفعات  العقود  مراجعة 
الُمراجعة  جلهاز  اختصاصاتها  وبايق  الشعبي�ة،  والرقابة 
المالية الُمنشأ بموجب قرار مؤتمر الشعب العام رقم 5 

لسنة 2006م.

 إصدار القانون رقم 2 لسنة 2007 بشأن إعادة تنظيم 
جهاز  دور  لتمارس  الشعبي�ة  والرقابة  التفتيش  جهاز 
الرقابة  اختصاصات  متضمًنا  السابق  الشعبي�ة  الرقابة 
على اآلداء المايل والرقابة السابقة على العقود والتحقيق.

املراجعة  بشأن   2007 لسنة   3 رقم  القانون  إصدار   
المالية لُيمارس دور جهاز املراجعة المالية.

الفترة ما بعد ثورة فبراير 2011م

املؤقت  االنتقايل  املجلس  أّصدر   14/8/2011 بت�اريخ   
ديوان  بإنشاء  ويقيض  2011م،  لسنة   119 رقم  القرار 
األجهزة  دمج  طريق  عن  الثاني�ة  للمرة  اللييب  املحاسبة 
الشعبي�ة  والرقابة  التفتيش  جهازي  يف  الُمتمثلة  الرقابي�ة 
واملراجعة المالية يف الديوان، كما تم من خالل هذا القرار 
إعادة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1996 من جديد وإلغاء 

قانوين األجهزة الرقابي�ة رقيم )2، 3( لسنة 2007م.

 بت�اريخ 1 أغسطس 2013م أصدر املؤتمر الوطين العام 
ديوان  تنظيم  بإعادة  2013م  لسنة   )19( رقم  القانون 

بعد استقالل ليبيا 
سنة 1951م، 

وبداية بناء 
مؤسسات 

نشئ 
ُ
الدولة أ

ديوان المحاسبة 
الليبي ألول مرة 

بموجب القانون 
رقم 31 لسنة 

1955م، وقد 
مر خالل ُعمره 

بتغييرات تشريعية 
مختلفة ناتجة 

عن التغييرات 
الهيكلية وتغير 

أنظمة الحكم 
وتوجهاتها 
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واليت 66 والتحقيق  واملظالم  اإلدارية  الرقابة  اختصاصات  عنه  فصلت  وبموجبه  املحاسبة، 
نئش لها هيئ�ة جديدة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2013م.

ُ
أ

القانون رقم 19  القانون رقم 24 لسنة 2013م بتعديل  بت�اريخ 4 أكتوبر 2013 مصدر   
املستخلصات  على  الُمسبقة  املراجعة  اختصاص  سحب  تم  وبموجبه  2013م،  لسنة 

الناجتة عن العقود اليت ختضع للرقابة قبل التعاقد.

االختصاصات

تنظيم  إعادة  تم  املحاسبة،  ديوان  تنظيم  بإعادة  2013م  لسنة   )19( رقم  القانون  بموجب 
هيئ�ة  لها  نئش 

ُ
أ واليت  والتحقيق  واملظالم  اإلدارية  الرقابة  اختصاصات  عنه  وفصلت  الديوان 

جديدة بموجب القانون رقم 20 لسنة 2013م.

ويف محاولة لتنظيم العمل وتوحيد االختصاص تم إسناد اختصاص الرقابة المالية واملشروعية 
األخرى  الفني�ة  والعمليات  المالية  والقوائم  احلسابات  ومراجعة  فحص  خالل  من  للديوان 
للجهات اخلاضعة لرقابت�ه، والتأكد من تطبيق القوانني والقرارات واللواحئ المالية ذات العالقة 
الرقابة أو املراجعة، باإلضافة إىل اختصاصات أخرى احرتازية لصون المال العام  بالوحدة محل 
أو  قصور  أي  واكتشاف  العامة  لإليرادات  حتصياًل  تضمن  اليت  الرقابي�ة  الضوابط  )تطبيق  منها: 
يف  التصرف  منع  الصرف،  عنـد  مخالفات  أو  جتاوزات  أي  حدوث  تمنع  اليت  أو  حتصيلها،  يف  تراٍخ 
حسابات اجلهات اخلاضعة لرقابت�ه إذا ما ثبت له أن هناك تصرفات أحلقت ضرًرا بالمال العام، 
الضرر،  ورفع  األسباب  زوال  حني  إىل  الُمصاحبة  والُمراجعة  الفحص  حتت  وضعها  له  ويجوز 
وغريها من املهام الرقابي�ة األخرى(، وكذلك تطبيًقا للقانون تبىّن ديوان املحاسبة اللييب اختصاص 
رقابة األداء المايل الذي أوصت به املعايري الدولية إىل جانب الرقابة النظامية ورقابة االلزتام، وهذا 
االختصاص يقوم على تشخيص الوضع القائم للمؤسسة ومقارنة النت�اجئ باألهداف واإلمكاني�ات 

للوصول إىل تقييم الكفاءة والفاعلية واالقتصاد يف إدارة املؤسسة واستعمال األموال العامة2.

اخللل  أوجه  إصالح  يف  الديوان  وتوصيات  بمالحظات  األخذ  ضرورة  على  القانون  نص  كما 
والقصور يف إدارة المال العام، ويف حال ارتقت الُمالحظة الُمتكشفة من أعمال الفحص واملراجعة 
إىل حالة سوء إدارة أو تقصري نتج عنه إهدار للمال العام أو مخالفات مالية أو جرائم جنائي�ة، فيتم 

إعداد ملفات بها وإحالتها إىل جهات االختصاص الستكمال إجراءات التحقيق3.

تقرير الديوان لسنة 2017م:

ورغم أن ديوان املحاسبة تأثر مثله مثل غريه حبالة االنقسام السيايس، حيث أنشأت احلكومة 
هو  الرئييس  املحاسبة  ديوان  أن  إال  2015م،  سنة  البالد  شرق  يف  للمحاسبة  ثاين  ديوان  املؤقتة 
الكائن يف غرب البالد باعتب�اره هو األسايس واألقدم واألكرث خربة وكفاءة إضافة لتوفر كل األرشيف 
القديم لديه جعل منه أكرث جناعة وقوة وتأثري حىت لو كان غري قادر على بسط نفوذه يف عدة مناطق.

عام  منذ  عام  كل  السنوية  تقاريره  إصدار  على  املحاسبة  ديوان  دأب  فقد  سنة  كل  وكعادته 
على  مالحظاته  وُيب�دي  مالًيا  الدولة  وإدارات  مؤسسات  عمل  بتقييم  يقوم  حيث  2012م، 
القانون 19 لسنة 2013، بشأن إعادة تنظيم ديوان  املخالفات ويطالب بتسويتها وفًقا ألحكام 

 http://audit.gov.ly/home/about.php 2 - ديوان المحاسبة الموقع االكتروني  
3-  المصدر السابق 
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املحاسبة.

التقرير األخري لسنة 2017م، والصادر األيام الماضية الفًتا ومؤثًرا حيث وقع التقرير يف 1000 
لهذا  كان  وقد  كبري،  بشكل  العام  للمال  وهدر  تالعب  وعمليات  مالية  جتاوزات  ق  وثَّ وقد  صفحة 
التقرير صدى إعاليم كبري، حيث أفردت له الربامج السياسية يف القنوات التليفزيوني�ة مساحات 
خاصة  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  النشطاء  أخباره  تب�ادل  كما  والتحليل  للنقاش  واسعة 
كونه تن�اول بعض املصاريف الباهظة لبعض املسؤولني مثل تكاليف اإلقامة يف الفنادق وسعر 
املصاريف  من  ذلك  وغري  وهواتف  سيارات  وشراء  مكتيب  أثاث  وتغيري  خاصة  طائرات  استئجار 
منهم  واالستهزاء  السخرية  حلد  وصلت  كبرية  فعل  لردة  وأدت  الناس  استفزت  اليت  الكبرية، 

وانتشرت العديد من الرسومات الساخرة على املسؤولني الواردة أسماؤهم يف التقرير.

وبالفعل فإن التقرير تن�اول عدة مسائل مهمة وأوضح بعض النقاط املهمة اليت تعكس مستوى 
عدة  جتاوزات  فيها  حدثت  واليت  املصرفية  االعتمادات  مسألة  مثل  الدولة  يف  والنهب  الفساد 
وغابت فيها معايري العدالة وتكافؤ الفرص يف منح املوافقات حيث تكررت أسماء شركات بعينها 
والنقد  املصارف  على  الرقابة  إدارة  مدير  تورط  األمثلة  أبرز  ومن  ومحاباة.  فساد  وجود  يعين  مما 
بمصرف ليبي�ا املركزي واستغالل منصبه يف القيام بتصرفات تن�درج حتت الوساطة واملحسوبي�ة 
واملحاباة ومخالفة التشريعات والنظم المالية واملصرفية وجتاوزه لصالحياته وسلطاته باإلضافة 
إىل تعارضها مع طبيعة عمله الرقابي�ة وُتفقده االستقاللية جتاه بعض املصارف اليت يطلب منها 
بموجب مكاتب�ات رسمية تنفيذ اعتمادات لصالح شركات محددة باملخالفة خصوًصا بعد ما تبني 
أن فواتري النقل الُمرفق بملفاتها مزورة مما ُيشري إىل أن االعتمادات استعملت يف تهريب األموال 

للخارج.

وقد شمل التقرير أغلب األجهزة واملؤسسات يف الدولة حيث حتدث على عدة نقاط منها املبالغة 
يف عدد البعثات الدبلوماسية واالزدواجية يف صرف الرواتب، واحنرافات دعم العملية التعليمية، 

وفساد املتابعة المالية لبعض البعثات الدبلوماسية يف اخلارج وغريها.

ومن أمثلة الفساد يف املؤسسات حبسب ما ورد يف التقرير قيام املؤسسة الليبي�ة لالستثمار بعدد 
خالل  ُمجمعة  ملزياني�ات  إعدادها  عدم  بينها  من  القوانني  الف 

ُ
خت واليت  اخلطرية  التجاوزات  من 

السنوات المالية السابقة وحىت عام 2016، فضاًل عن عدم قيامها بإجراء أي مصادقات لألرصدة 

في حال ارتقت الُمالحظة الُمتكشفة من 
أعمال الفحص والمراجعة إلى حالة سوء 

إدارة أو تقصير نتج عنه إهدار للمال العام 
أو مخالفات مالية أو جرائم جنائية، فيتم 
إعداد ملفات بها وإحالتها إلى جهات 

االختصاص الستكمال إجراءات التحقيق
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املدين�ة والدائن�ة للتأكد من األرصدة الظاهرة نهاية هذا العام األمر الذي يعين بأن األرقام الواردة ما 68
هي إال تعبرًيا عن وجهة نظر املؤسسة فحسب. وكشف أيًضا عن عجزه رصد وفحص حسابات 
املؤسسة عن عام 2017 نظر القصور مايل يف املؤسسة بإدخال القيود اليومية الُمتعلقة بالسنة 

المالية عام 2017 يف املنظومة وكذلك مذكرات تسوية املصارف.

وعن األموال الليبي�ة الُمجمدة باخلارج بني ديوان املحاسبة أن هذه األموال بلغت قيمتها 33 
خسائر  بلغت  فيما  استثمارية،  وصناديق  ومحافظ  وسندات  وأسهم  ودائع  بني  ما  دوالر  مليار 
التجميد مبلغ يتجاوز 43 مليون دوالر سنوًيا نتيجة لدفع الفوائد السالبة للمصارف املودعة فيها 
أموال املؤسسة الليبي�ة، كما ورد يف التقرير بأن رواتب املوظفني واملزايا األخرى كالتأمني الصيح 
ومصاريف الدراسة وبدل الهاتف والنقل والسكن إىل موافقة رئيس مجلس إدارة املؤسسة دون 
وجود لواحئ ُمنظمة لنشاط الشركة، فضاًل عن تقايض بعض األشخاص لرواتبهم دون تواجدهم 

باملقر يف مالطا4.

ال  للمقاولني  تعويض  اتفاقيات  بإبرام  اتهمها  اليت  العامة  القطاعات  مختلف  التقرير  وتن�اول 
يستحقونها، وتغريم الدولة مبالغ طائلة، فضاًل عن التن�ازل عن اإلدارة لصالح الشريك األجنيب، 
إىل جانب التحايل والتالعب يف عقود التأمني الطيب، والتوسع يف إبرام العقود وتكليفات العمل 
هي  فيها،  التقرير  فصل  اليت  القطاعات  بني  ومن  التعاقدات،  تلك  جدوى  دراسة  دون  املباشرة، 
دول  يف  والقنصليات  السفارات  بعض  بالتفصيل،  وتن�اول  الدويل،  واالتصال  اخلارجية  وزارة 

شهدت أكرث من غريها عمليات وصفها التقرير بالتجاوزات والفساد.

وسجل تقرير ديوان املحاسبة عدة مالحظات على اآلداء المايل يف قطاع اخلارجية، تركزت حول 
ق بالوزارة، وأبرز عدة نقاط جاءت كالتايل: ضعف نظام الرقابة الداخلية الُمطبَّ

 التعاقد بطريقة التكليف املباشر مع بعض الشركات، اليت نفذت أعمال مقاوالت ودون 
إجراء مفاضلة ومناقصة بني عدد من الشركات.

 القيام بتسليم بعض الصكوك ألشخاص غري مستفيدين، يف مخالفة لنصوص القوانني 
احلاكمة ملثل هذه اإلجراءات.

وعدم  رافقها،  وما  املوظفني  سفر  بعالوات  اخلاصة  املعامالت  يف  خلل  حاالت  تسجيل   
حتديد الغرض من بعض املهام املوفدين من أجلها.

والقنصليات  السفارات  يف  واللواحئ  النظم  وتطبيق  اإلجراءات  يف  جتاوزات  التقرير  شمل  كما 
والبعثات الدبلوماسية، حيث أشار إىل جملة من املالحظات من بينها:

 عدم إنهاء فرتة إيفاد عدد من املوظفني الذين انتهت فرتة عملهم باخلارج وفًقا للفرتات 
الذين  املوظفني  يف  الالزمة  اإلجراءات  باختاذ  الوزارة  قيام  عدم  إىل  إضافة  قانونًي�ا،  املحددة 

بلغوا سن التقاعد.

 قصور وزارة اخلارجية يف متابعة احلسابات املصرفية اليت ُتديرها البعثات الدبلوماسية 
باخلارج واألرصدة الدفرتية وتقرير مصروفاتها.

كما تن�اول التقرير تزايد أعداد املوظفني والعاملني باخلارج بشكل مبالغ فيه، وما ترتبت عنه 
4 - صحيفة المرصد نشرة أسبوعية من بوابة أفريقيا اإلخبارية تقرير حبيب االسود
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مالية  ومخصصات  مصروفات  من 
كبرية، السيما يف ظل رفع قيمة الرواتب 

واألجور.

املحاسبة  ديوان  تقرير  وخصص 
السفارات  من  بعدد  خاصة  مساحات 
والقنصليات اليت سجل مالحظات على 
التجاوزات  من  عدد  وأثبت  المايل  آدائها 
معظم  وتمثلت  فيها،  ارتكابها  تم  اليت 
بالنظم  د  التقيُّ عدم  يف  املخالفات 
مالية  مبالغ  هدر  إىل  إضافة  واللواحئ، 
أشخاص  ولصالح  أبوابها،  غري  يف  كبرية 
السفارات،  تلك  يف  مسؤولون  بعضهم 
وبلغت  صلة،  بأي  لها  يُمتون  ال  وآخرون 
بمئات  املبالغ  لتلك  التقرير  تقديرات 
ماليني الدوالرات، جاءت يف رأس قائمة 
التقرير مجااًل  لها  اليت أفسح  السفارات 
يف  ليبي�ا  وقنصليات  سفارات  تفصيلًيا 
الدول  من  وعدد  ومصر  تونس  من  كل 

األخرى5.

من  التقرير  به  جاء  عما  وبعيًدا 
تستحق  عديدة  وجتاوزات  مخالفات 
يف  التقرير  نشر  أن  إال  عندها،  الوقوف 
اجلانب  على  والرتكزي  التوقيت،  هذا 
اختاذ  دون  تفاصيله  نشر  يف  اإلعاليم 
من  للعديد  الباب  فتح  قانوني�ة  خطوات 
التساؤالت خاصة بعد أن خضع التقرير 
أطراف  عدة  واستغلته  إعالمية  حلملة 

سياسية ووظفته سياسًيا ملصلحتها.

تقرير الديوان بعيون 
ناقدة:

بقراءة موضوعية للتقرير جند أن هناك 
الُمتعلقة  املهني�ة  املالحظات  بعض 
املالحظة  وأبرزها  واألسلوب  بالصياغة 
استخدامه  التقرير  على  الرئيسية 
مثل  سة  املسيَّ املصطلحات  لبعض 

5-  تقرير ديوان المحاسبة يكشف باألرقام فداحة 
الفساد في قطاع الخارجية تقرير حسين مفتاح

تقرير ديوان المحاسبة 
لسنة 2017

مالحظات على اآلداء المالي في قطاع الخارجية، 
تركزت حول ضعف نظام الرقابة الداخلية الُمطبَّق

تجاوزات في اإلجراءات وتطبيق النظم واللوائح في 
السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية

التعاقد بطريقة التكليف المباشر مع 
بعض الشركات دون إجراء مفاضلة 

ومناقصة بين عدد من الشركات

القيام بتسليم بعض الصكوك 
ألشخاص غير مستفيدين

تسجيل حاالت خلل في المعامالت 
الخاصة بعالوات سفر الموظفين 

وما رافقها

1

عدم إنهاء فترة إيفاد عدد من 
الموظفين الذين انتهت فترة عملهم 
بالخارج، إضافة إلى عدم القيام باتخاذ 

اإلجراءات الالزمة في الموظفين 
الذين بلغوا سن التقاعد.

1

2

قصور وزارة الخارجية في متابعة 
الحسابات المصرفية التي تُديرها 

البعثات الدبلوماسية بالخارج 
واألرصدة الدفترية وتقرير 

مصروفاتها

2

3
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القانون 70 أن  املركزية يف طرابلس، رغم  احلكومة  عبارة 
محايدة  مهني�ة  بُلغة  تقريره  يكتب  أن  الديوان  ألزم 
مصطلح   15 الصفحة  يف  استخدم  بل  موضوعية. 
مصطلحات  وهي  والبيضاء«،  طرابلس  »حكومات 
يف  بما  الديوان،  عليه  يستن�د  تشريع  أي  يف  ترد  لم 
من  أكرث  يف  عليه  أحال  الذي  السيايس  االتفاق  ذلك 

مناسبة6.

 277 بلغ  المايل  الهدر  قيمة  بأن  اإلحياء  لوحظ  كما 
مليار دين�ار خالل خمس سنوات دون تفصيل، حيث 
العام 2012 إىل 2017م  جمع آداء عدة حكومات من 

يف رقم واحد7.

احلكومة  مصاريف  بتفصيل  التقرير  ُمعد  قام  بينما 
أنها  تقريره  مقدمة  يف  أكد  الذي  البيضاء  يف  املؤقتة 
أنفقت  املؤقتة  احلكومة  أن  ذكر  إذ  نطاقه،  خارج 
21.148 مليار دين�ار يف ثالث سنوات، منها 13.420 
مليار دين�ار رواتب، و1.539 مليار دين�ار على الدعم، 
ثالث  على  موزعة  دين�ار  مليارات   6 حنو  تبقى  وما 

سنوات8.

تساؤالت قانونية:

»خالد  للسيد  الرسمية  الصفة  عن  األبرز  السؤال 
شكشك« رئيس ديوان املحاسبة والذي تم عزله من 
قضايئ  حكم  وصدور  2014م  سنة  النواب  مجلس 
ضده لكن تم التمديد له من »املؤتمر الوطين العام« 

سنة 2014م أثن�اء ازدواجية السلطة التشريعية.

وانتقلنا  الديوان،  رئيس  صفة  مسألة  جتاوزنا  ولو 
بصالحية  تتعلق  دقة،  أكرث  أخرى  قانوني�ة  لنقاط 
الديوان  تقديم  عدم  وأولها  واختصاصاته،  الديوان 
وفًقا  النواب  مجلس  يف  متمثلة  التشريعية  للسلطة 
لما نص عليه قانون إنشائه وهو القانون رقم 19 لسنة 
م  “ُيقدَّ أن  على   62 رقم  المادة  تنص  حيث  2013م، 
خالل  الوزراء  ومجلس  التشريعية  للسلطة  التقرير 
 30 حبلول  المالية”أي  السنة  انتهاء  من  أشهر  ثالثة 
ستني  تقريره  الديوان  ر  أخَّ فلماذا  عام،  كل  من  مارس 

يوًما؟
https://libyanpressagency. 6 -   وكالة الصحافة الليبية   

 net
7 - المصدر السابق

8 - المصدر السابق 

توالت ردود األفعال 
الرسمية على التقرير 

كان أبرزها تدخل 
المجلس األعلى 
للقضاء وإصدار 
تعليماته للنائب 

العام وبشكل عاجل 
دراسة تقرير ديوان 

المحاسبة بكل عناية 
ودقة وإحالة من 

يثُبت تورطه في 
المخالفات المالية 

إلى القضاء
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واملحاسبي�ة  المالية  التجاوزات  من  الكم  هذا  أمام  عاجًزا  الديوان  وقف  لماذا  الثاين  والتساؤل 
 19 القانون  ألحكام  وفًقا   19 المادة  حددت  فمثاًل  قانوًنا  عليها  املنصوص  اإلجراءات  يتخذ  ولم 
لسنة 2013م إجراءات مصاحبة لإلحالة على جهة االختصاص، إذ يتوجب على الديوان يف حال 
الضرر  وتقدير  مناصبهم،  يف  االستمرار  عن  املناصب  متقلدي  بإيقاف  يويص  أن  خلل،  اكتشاف 

واألموال الُمهدرة«.

وأيًضا منحت املواد رقم 50 ورقم 51 ورقم 56 للديوان حق “إيقاف كل من ثُبت تورطه يف فساد 
عن العمل، وكذلك جتميد حسابات أي جهة ثُبت إهدارها للمال العام، وأن يأمر باحلجز اإلداري 

على أمواله ملن تسبب يف إهدار المال العام«.

وأخرًيا فإن ديوان املحاسبة وفًقا ألحكام القانون 19 لسنة 2013م مىت تبني له وجود مخالفات 
جريمة  ُتشكل  الوقائع  أن  تبني  ومىت  اإلدارية  الرقابة  لهيئ�ة  بشأنها  األوراق  حُييل  فإنه  إدارية 
جنائي�ة حُييل بشأنها األوراق للنائب العام أو االدعاء العسكري حبسب االختصاص، مع العلم أن 
للديوان صالحية االستدالل واإليقاف املؤقت فقط مع التنويه أن لعضو الديوان املختص سلطة 

االستدالل يف كل األحوال.

وهذه التساؤالت تتكرر كل عام ومع صدور كل تقرير، ألنه لم يتخذ حىت اآلن أي إجراء للمحاسبة 
والعقاب على ارتكاب هذه التجاوزات واملخالفات.

إن تقرير  بل  الفساد يف احلكومة  اليت ضبطت حاالت  الوحيدة  املحاسبة اجلهة  ُيعد ديوان  وال 
التابع ملجلس األمن رصد العديد من اإلجراءات املخالفة اليت اختذتها احلكومة يف  جلنة اخلرباء 

تقريرها األخري.

وحىت الصحافة لها دور بارز يف ضبط هذه املخالفات والتجاوزات المالية اليت ُتعد مؤشًرا خطرًيا 
حاالت  فيه  بنيَّ  استقصائًي�ا  تقريًرا  »إنكيفادا«  موقع  نشر  حيث  الُمستشرية  الفساد  حلالة 
التالعب يف املستن�دات اخلاصة باالعتمادات املستن�دية وعملية تدوير األموال بني ليبي�ا وتونس 
املتأّتي�ة من  المالية  قات 

ّ
التدف التونسية شبه غارقة يف  المالية  لتهريبها حيث أصبحت الساحة 

ليبي�ا عرب اعتمادات مستن�دية مفتعلة للتغطية على عمليات ُمعّقدة وُمرّكبة الهدف منها املضاربة 
وتبييض األموال9.

ردود األفعال الرسمية:

أبرزها تدخل املجلس األعلى للقضاء وإصدار  التقرير كان  الرسمية على  وتوالت ردود األفعال 
من  وإحالة  ودقة  املحاسبة بكل عناية  تقرير ديوان  عاجل دراسة  وبشكل  العام  للنائب  تعليماته 
واملباشر  الفوري  االتصال  املجلس  طلب  حيث  القضاء،  إىل  المالية  املخالفات  يف  تورطه  يثُبت 
الوثائق  كافة  مع  الديوان  بها  قام  اليت  االستدالالت  محاضر  إرفاق  لطلب  املحاسبة  بديوان 

واملستن�دات واألدلة املؤيدة لتلك االتهامات والوقائع10.

رئيس  أن  املرييم”  “فتيح  النواب،  مجلس  لرئاسة  اإلعاليم  املستشار  أكد  أخرى  جهة  ومن 
املجلس  لرئاسة  القانوين  املستشار  الدريس  أشرف  ف  كلَّ صالح”  “عقيلة  املستشار  املجلس 
النواب بتقديم بالغ إىل النائب العام، من أجل فتح التحقيقات القانوني�ة الالزمة حول املخالفات 

 https://goo.gl/YjRcWG 9 - موقع أنكيفادا، تونس »مغْسَلة« األموال الليبية، تحقيق وليد الماجري ،  
https://ar.libyaobserver.ly   10 - موقع ليبيا اوبزرفر
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التقرير وضرورة محاسبة كل مخالف ومتجاوز وسارق للمال 72 المالية اليت وردت يف  والتجاوزات 
العام وفق القوانني والتشريعات النافذة باخلصوص11.

فنّي�ة  جلنة  لت  شكَّ الوطين،  الوفاق  حبكومة  المالية  وزارة  يف  لة  ُممثَّ التنفيذية  السلطة  وحىت 
تضم وكيال لوزارة ومديري اإلدارات املعني�ة، لدراسة تقرير ديوان املحاسبة للعام المايل 2017، 

والتحقق بما ورد به واستخالص النت�اجئ الفني�ة.

وأشارت الوزارة، يف بي�ان لها، إىل أّنها »ستقوم بمتابعة كافة املالحظات والعمل على تصحيحها 
الرقابي�ة  األجهزة  بقيام  نفسه  الوقت  يف  ُمرحبة  التوصيات«،  حيال  الالزمة  اإلجراءات  واختاذ 

بدورها يف »املتابعة والتصحيح واكتشاف األخطاء واستدراكها وضمان عدم تكرارها«.

املحاسبة  ديوان  مطالبة  تورطهم«،  ثبت  إن  املخالفني  معاقبة  »ضرورة  إىل  الوزارة  ودعت 
الفتة  اجلهات،  تلك  من  الردود  وتلقي  مراجعته  ونت�اجئ  بمالحظاته  احلكومية  اجلهات  بإخطار 
األشخاص  إحالة  عليه  وجب  جنايات  أو  ُجنًحا  ُتمثل  مخالفات  وقوع  من  التأكد  حال  يف  أنه  إىل 

املرتكبني لها للتحقيق وعرض تلك اجلرائم أمام القضاء12.

فاحلكومة  ومربرات.  اتهامات  ذلك  وختلل  الديوان  بتقرير  أطراف  عدة  نددت  أخرى  جهة  من 
املحاسبة  ديوان  رئيس  العرييب”  »حاتم  باسمها،  الرسيم  الناطق  لسان  على  اتهمت  املؤقتة، 
»خالد شكشك«، بأنه ينتحل صفة رئيس ديوان املحاسبة وُيمارس سلطة األمر الواقع خاصة 
أن مجلس النواب أعفاه من مهامه يف جلسة رسمية بنصاب قانوين. وأكد »العرييب« يف بي�ان له، 
أن ُكلما ذكر من أرقام قد صرفت وأوردها التقرير املعروض ليس للحكومة املؤقتة أي عالقة بها ال 
من قريب أو من بعيد، الفًتا إىل أن احلكومة املؤقتة منذ نيلها ثقة مجلس النواب يف العام 2014 

وهي تعمل من خالل االقرتاض القانوين عرب املصرف املركزي الشرعي بمدين�ة البيضاء13.

نظرة إيجابية:

أن  نستطيع  فإنن�ا  الكأس  من  املمتلئ  للجانب  ننظر  أن  أردنا  إذا  وأخرًيا 
ليبي�ة  مؤسسة  قيام  وهو  ُمهًما  إجيابًي�ا  جانًب�ا  يعكس  الذي  التقرير  بهذا  نتفاءل 

بواجبها الرقايب والوظيفي حىت لو شاب عملها بعض اخللل.

الرقايب رغم االنقسام السيايس واالزدواج  بالقيام بواجبها  حيث إن استمرار مؤسسات الدولة 
احلكويم واالنفالت األمين يف مثل هذه الظروف اليت ُتشكل عوائق ُمعقدة أمام أي جهات رقابي�ة 
أو تنفيذية، للقيام بواجباتها الوظيفية إال أن انتظام صدور تقرير ديوان املحاسبة سنوًيا حىت ولو 
لم تقع فعلًيا إجراءات عقابي�ة للمخالفني فإنه يظل عاماًل توثيقًيا مهًما للمخالفات والتجاوزات 
بعد  التقارير  لهذه  استن�اًدا  املخالفني  محاسبة  من  ما  يوًما  اللييب  القضاء  وسيتمكن  المالية 

مراجعتها والتأكد مما ورد بها من معلومات. 

http://alwasat.ly/ ،2018   ل لجنة فنية للتحقيق في تقرير ديوان المحاسبة، 27 مايو 11 - بوابة الوسط، »مالية الوفاق« تُشكِّ
 news/libya/207202

12 - المصدر السابق
13 - موقع بوابة الوسط 
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يف البداية هل يعترب ملف مكافحة الفساد خياًرا للحكومة، أم انه ضرورة فرضها الماحنون الدوليون 
من  ثم  ومن  الثورة  خالل  ظهرت  مجتمعية  إرادة  هي  أم  له؟  املساعدات  تقديم  ملواصلة  كشرط 

خالل مطالبات األحزاب واملجتمع املدين؟

الفساد يستعمل من طرف  وبالنسبة ملحاربة   2016 الفساد هي موضة ظهرت مؤخًرا يف  محاربة 
احلكومة كسالح ألنه لم نرى محاربة فعلية للفساد ألن هذه األخرية ترتجم يف شكل أرقام لكنن�ا ال نرى 
هذه األرقام. فمثاًل مؤشر مدركات الفساد ال نرى فيه حتسن يف مرتب�ة تونس مقارنًة بما نسمعه يومًيا 
الفاسدين ورغم وضع قوانني يف املوضوع ولكن  أنها تشنها ملحاربة  اليت تقول احلكومة  من احلرب 
هناك حرب إنتقائي�ة على الفساد وحسب رأيي هي حرب دون جدوى خاصًة مع مثل ملف »توبيك« 
امللفات  من  الطاقة  ملف  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر  الصناعة  بوزارة  وإحلاقها  الطاقة  وزير  إقالة  تمت  إذ 
احلساسة بإعتب�اره موضوًعا تقنًي�ا مرتبطا بالرثوة الطبيعية. وقد تمت إقالة كامل الوزارة مع عزوف 
املستثمرين ونزول مستوى الدين�ار تعترب هذه اإلقالة رسالًة سلبي�ة للعالم فبعد هذا القرار تم إحلاقها 
بوزارة الصناعة، وأبسط ما يمكن قوله أن وزير الصناعة غري ملم بقطاع الطاقة. ويف التحوير الوزاري 
لم يتم وضع وزير جديد يف وزارة الطاقة. حسب ما أراه فان احلرب على الفساد تأيت يف إطار تصفية 

احلسابات وكأنها بطاقة يقع إستعمالها يف صورة وجود تهديدات خارجية أو غضب الشارع. 

حوار مع “منال بن عاشور” 
منسقة مشاريع منظمة 

“أنا يقظ”.

تعتبر منظمة “أنا يقظ” من بي�ن أهم المنظمات التونسية اليت تشتغل على ملف مكافحة 
غير  تونسية  رقابي�ة  منظمة  وهي  التونسية،  الجمهورية  في  الرشيدة  والحوكمة  الفساد 
أصبحت  الشفافية.  وتدعيم  واإلداري  المالي  الفساد  مكافحة  إلى  تهدف  مستقلة  ربحية 
»أنا يقظ« نقطة اإلتصال الرسمية ل«منظمة الشفافية الدولية« بتونس في نوفمبر 
الشفافية  ل«منظمة  التأسيس  تحت  الفرع   ،2017 جانفي/ين�اير   29 منذ  وهي   ،2013
»بجائزة  »ببرلين«   ،2017 أكتوبر   15 يقظ«  أنا  »منظمة  تّوجت  كما  بتونس،  الدولية« 

Amalia” للنزاهة لسنة 2017 اليت تشرف عليها سنوًيا »منظمة الشفافية الدولية«.

دعم«  »مركز  ارتأى  الفساد  لمكافحة  الداعمة  ومشاريعها  نشاطاتها  أهمية  وبإعتب�ار 
ضرورة القيام بمقابلة مع احد أعضائها للوقوف على رأيها في هذا الموضوع من مختلف 
الحكومة  رئيس  في   

ً
ممثل التونيس  النظام  أعلنها  اليت  الحرب  إطار  في  خاصة  جوانب�ه 

بن  »منال  المنظمة  في  المشاريع  منسقة  مع   
ً

كامل الحوار  يلي  فيما  و  الفساد  لمكافحة 
عاشور«.
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مسالة  إعتربت  الثورة  منذ  املتعاقبة  احلكومات  كل 
الفساد من أولوياتها و رغم ذلك، لم تتقدم كثرًيا يف مسار 
املنظمة،  واجلريمة  األموال  وتبييض  التهريب  مكافحة 
ضمن  من   74 املرتب�ة  يف  تونس  صنفت   ،2018 فسنة 
180 دولة ضمن مؤّشر مدركات الفساد، وعكس تقدًما 
رأيكم  حسب   ،2016 سنة  بمؤشر  مقارنة  واحدة  برتب�ة 

من املسؤول عن هذه الوضعية؟ 

واملطامع  املصالح  تبجيل  هو  الوضعية  هذه  عن  املسؤول 
وعلى  الفساد  محاربة  السياسية على حساب  والطموحات 
إنتخابي�ة  محطات  بعدة  مرورنا  فبعد  املواطن.  حساب 
حاضنة  إستقطاب  هو  السياسيني  لكل  األول  الشغل  كان 
ال  هذا  ولكن  فعلًيا،  تطبيقها  يتم  وال  زائفة  بوعود  شعبي�ة 
رغم  املبلغني   حماية  قانون  هو  إجيايب  يشء  ذكر  من  يمنعنا 
الوطني�ة  »الهيئ�ة  أن  إىل  باإلضافة  جيب  كما  مفعل  غري  أنه 
أن  جيب  وال  املبلغني.  حماية  عن  عاجزة  الفساد«  ملكافحة 
ننىس أنه أصبح لنا »قانون النفاذ للمعلومة« وهو مكسب 
باملمتلكات  التصريح  »قانون  أيًضا  هناك  وأخرًيا  مهم 
التصريح  قانون  فإن   رأيي  حسب  أنه  رغم  واملصالح«  
والتعميم،  بالشمولية  يتسم  اآلن  موجود  هو  كما  باملكاسب 
أنه يشمل 350000 موظف  والهيئ�ة هي املسؤولة عن  إذ 
هذا وإمكاني�اتها محدودة و هذا ما يتطلب عدة موارد مادية 
وبشرية ولوجستي�ة باإلضافة إىل وجود فئة غري واضحة مثل 
أم  مسري،  نعتربه  التنفيذي  املدير  هل  اجلمعيات،  مسريي 
فقط املجلس اإلستشاري أم كل العاملني يف اجلمعيات؟ كما 
أنه توجد مرحلة ثاني�ة تتمثل يف التثبت من صحة املعلومات 
ولو كانت هناك معلومات خاطئة  هناك تتبعات وعقوبات.

القانون جيد ولكن من املمكن أن نقتل محتوى القانون فقط 
ألن نطاقه شامل وواسع جًدا كما أنه هناك غياب للوضوح 
فيما خيص إن كان سيقع إعتماد التصاريح القديمة اليت تم 
تقديمها يف دائرة املحاسبات، أم سيقع إعتماد التصاريح اليت 

تمت فقط يف الهيئ�ة؟.

ترفع احلكومة التونسية شعار محاربة الفساد والحقت 
بالفعل بعض الفاسدين، ولكن أال ترون أنها مجرد حملة 
أجنحة  صراع  ضمن  تن�درج  إعالمية  لغايات  إنتقائي�ة 

احلكم؟

كما تم اإلجابة يف األسئلة السابقة حنن نرى أن احلرب على 
احلرب  ولكن  ووقفت  إبت�دأت  إنتقائي�ة  حرب  هي  الفساد 

القانون جيد 
ولكن من 

الممكن أن نقتل 
محتوى القانون 
فقط ألن نطاقه 

شامل وواسع جًدا 
كما أنه هناك 

غياب للوضوح فيما 
يخص إن كان سيقع 

إعتماد التصاريح 
القديمة التي تم 

تقديمها في 
دائرة المحاسبات، 

أم سيقع إعتماد 
التصاريح التي تمت 

فقط في الهيئة
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تتم 76 لم  ولكن  الكثيرين،  وغريهم  املهربني  مثل  معروفني  أشخاص  عدة  فهناك  تقف  ال  الفساد  على 
محاسبتهم كما نرى بعد احلادثة اليت وقعت مؤخرًا إذ تم رفع التجميد على أموال »مروان املربوك« 
من بني قائمة حتتوي على 48 أسم تمت املطالبة برفع التجميد على أمواله هو فقط، فكيف يمكن 
القول أنن�ا حنارب الفساد باإلضافة ل«قانون املصاحلة« الذي تم تمريره بتواطؤ وبدعم  كل األطراف 
العقاب، فكيف يمكن تفسري أنك من ناحية حتارب  السياسية فهو قانون تم صياغته لإلفالت من 
القانون. وجتدر اإلشارة إىل تورط »رئاسة اجلمهورية« يف هذه  ثاني�ة تمرر كهذا  ناحية  الفساد ومن 
رئيس  أصدره  الذي  العفو  مثال  وأبرز  العقاب  من  اإلفالت  مبدأ  كرست  اليت  األوىل  فهي  املسألة 
العفو  إصدار  وتم  شهران  يمر  ولم  سنتني  ملدة  محكوًما  كان  الذي  بسيس  برهان  حق  يف  اجلمهورية 
ملكافحة   سياسية  إرادة  عن  احلديث  يمكنن�ا  ال  وهنا  العقاب  من  اإلفالت  يكرس  ما  وهذا   اخلاص، 
الفساد هي فقط إرادة صورية لإلعالم ولإلنتخابات القادمة يف 2019، ولكنها ليست إرادة حقيقية 

فلم نرى رجال األعمال الفاسدين حتت طائلة هذه احلرب.

هل تعتربون أن هناك نقص يف التشريعات الكفيلة بت�دعيم آليات مكافحة الفساد والوقاية منه 
أم أن الوضع يف تونس يتمزي بوجود التشريعات وغياب اإلرادة السياسية؟

جتدر اإلشارة أواًل كما قلنا إن اإلرادة السياسية هي إرادة صورية ولكن الرتسانة القانوني�ة موجودة 
يف  تونس منخرطة يف اإلتفاقيات الدولية، مثل اإلتفاقية الدولية ملحاربة الفساد وإتفاقية احلوكمة 
والتصريح  املعلومة  إىل  والنفاذ  املبلغني  حماية  مثل  تمريرها  تم  اليت  القوانني  ومختلف  املفتوحة 
الدستور  أن  ننىس  أن  جيب  وال  محرتمة  قانوني�ة  ترسانة  لنا  أن  القول  إىل  حييلنا  ما  وهذا  باملمتلكات، 
التونيس يف عدة فصول كرس مبادئ مثل الشفافية والزناهة ومحاربة الفساد، إذًا من ناحية القوانني 

والتشريعات لنا ما يكفي لكن من ناحية اإلرادة السياسية فالزالت الطريق طويلة.

مكافحة  وعمليات   مسار  يف  الفساد  مكافحة  وهيئ�ة  املدين  املجتمع  منظمات  اليوم  تتموقع  أين 
الفساد وكيف ترونها يف املستقبل؟ 

يف  كبرًيا  نقًصا  نعاين  أنن�ا  املنظمات إذ  هذه  هي  أين  أتساءل  أن  أريد  فالبداية  عاشور«:  بن  »منال 
أنا أؤمن بوجود إختالف يف املجاالت واملواضيع ولكن محاربة  املنظمات اليت تعمل يف هذا املوضوع، 
الفساد هو موضوع مهم جًدا وحىت الثورة قامت أساًسا لتحقيق مطلب مكافحة الفساد واملحاسبة 
خاصًة. أنا أرى غياب تام للجمعيات وللمنظمات الدولية يف محاربة الفساد فال يوجد إال منظمة »أنا 
يقظ«، و«البوصلة«، اليت تشتغل يف الرقابة على املجلس والبلديات ولكن محاربة الفساد الفعلية 

فال يوجد من يعمل عليها.

كل  يف  الذي يتفىش  الفساد  ومكافحة  احلكومة  على  الضغط  دوره يف  يأخذ  أن  املدين جيب  املجتمع 
امليادين إذ نراه يف قطاع املحروقات، الطاقة، يف الصحة، يف التعليم، يف أي قطاع وحنن كجمعية لوحدنا 
يمكنن�ا أن نركز يف بعض القطاعات ولكنن�ا ال يمكنن�ا محاربة الفساد يف كل القطاعات، وهذا ما حتاول 
»أنا يقظ« القيام به اآلن من خالل برنامج”I Assist”  وهو ما  يتمثل يف محاوالت نقل جتربتن�ا اليت 
ولتكريس  ناضج  محلي  مدين  مجتمع  بن�اء  يف  للمساهمة  املحلية  للجمعيات  سنوات   7 على  إمتدت 

الالمركزية.

هو برنامج لدعم قدرات املجتمع املدين املحلي من خالل الدورات التكويني�ة يف كل ما ينقصهم من 
القدرات أو حىت بدايًة كيف يقع تأسيس اجلمعية أواًل ومن بني الشروط أن تكون اجلمعية شبابي�ة 

فيها شباب ويريد تغيري الواقع.



77

3 
دد

لع
- ا

م 
دع

ة 
وري

د

مركز دعم التحول الديمقراطية وحقوق االنسان 
»دعم«

خلق  إلى  تهدف   ,2015 عام  تأسست  مستقلة  حكومية  غير  اقليمية  شبه  مؤسسة 
تكاملها  في  االنسان  حقوق  مبادئ  إلى  المستند  الديمقراطي  بالبناء  للتقدم  مالئم  مناخ 
على  وتشاركية  ديمقراطية  مؤسسات  مسارات  وتعزيز  دعم  إلى  وتسعى  وشموليتها, 
ودعم  القدرات  تنمية  خالل  من  وذلك  المستديمة,  والتنمية  والمساواة  المدنية  أسس 
الجهود الرامية إلى إصالح السياسيات والتشريعات بما يالئم ميادئ الديمقراطية المرتكزة 
على حقوق االنسان واالسهام في انتاج معرفة حول واقع ومسارات التحول الديمقراطي  

في البلدان المعنية,

المجتمع  وهيئات  مظمات  من  المعنية  األطراف  مع  بالتعاون  المؤسسة  وتعمل 
وناشطين  السياسية  والقوى  الحكومية  والجهات  والدولية,  واالقليمية  المحلية  المدني 

المجتمع المدني.

DEMOCRATIC TRANSITION AND HUMAIN RIGHTS 
SUPPORT CENTER «DAAM»

A Sun-regional independent non-governmental organization founded in 2015 
that aims to create favorable climate to the progress of the democratic structure 
based on the principles of the humain rights in its interogations and comprehen-
siveness.

DAAM seek to support and promote paths and sustainbles development ground 
via capacity development and supporting efforts designed to reform policies and 
legislation.

This would helpfitting the principles of democracy based on humain ritghs and 
contributing of knowledge production about the reality and the paths of demo-
cratic transition in the related countries. DAAM works in cooperation with relvant 
stakeholders from the civil society organisations and bodies locally, regionally, and 
internationally, including gouvernmental bodies, political forces and civil society 
activists.

مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان
Democratic Transition and Humain Rights Support Center

هذا العمل بدعم من الصندوق االوروبي للديمقراطية واآلراء الواردة 
في هذا المحتوى ال تعبر بالضرورة عن الجهة الداعمة
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اصدارات مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان78

 ورقة حبثي�ة بعنوان إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي يف املجال السيايس: بني خصوصية 
السياق و أهمية الرهانات )ليبي�ا(

 ورقة حبثي�ة بعنوان إدماج ثقافة حقوق االنسان والنوع االجتماعي يف املجال السيايس: بني خصوصية 
السياق و أهمية الرهانات )تونس(

 ورقة حبثي�ة بعنوان استقالل القضاء يف مصر.. تاريخ ال ينتهي من الصدام مع السلطة التنفيذية

 ورقة حبثي�ة بعنوان شرق ليبي�ا: الدولة املدني�ة بني مطرة العسكر وسندان التشدد الديين

 ورقة حبثي�ة بعنوان تشريعات املجتمع املدين يف ليبي�ا

 ورقة حبثي�ة بعنوان تعليق مركز دعم على مشروع قانون تنظيم املجتمع املدين يف ليبي�ا

 ورقة حبثي�ة بعنوان مصر-االنتخابات الرئاسية 2018 املسار االجباري.. العودة اىل زمن املبايعة

 ورقة حبثي�ة بعنوان احلبس االحتي�اطي يف مصر إجراء أم عقوبة

واالنتقال  االنسان  حبقوق  املتعلقة  والتشريعات  السياسات  تطور  حول  األول  السنوي  التقرير   
الديمقراطي يف مصر,تونس وليبي�ا

 دراسة حول الدستور وحقوق االنسان يف بلدان الثورات العربي�ة )تونس ومصر وليبي�ا(

 ورقة حبثي�ة بعنوان قراءة يف قانون التصريح باملكاسب واملصالح ومكافحة اإلثراء غري املشروع وتضارب 
املصالح

 دليل ارشادي حول إدماج مبادئ حقوق االنسان ومساواة النوع االجتماعي يف املجال احلزيب - تونس 
وليبي�ا

 العدد األول من دورية دعم حول االنتقال الديمقراطي والتنوع الثقايف.. الكلمة لألقليات

 العدد الثاين من دورية دعم حول موقع املرأة والشباب يف العملية الديمقراطية

 ورقة حبثي�ة بعنوان ني�ابة أمن الدولة.. لالعتقال وجوه كثرية

واالنتقال  االنسان  حبقوق  املتعلقة  والتشريعات  السياسات  تطور  حول  الثاين  السنوي  التقرير   
الديمقراطي يف مصر وتونس وليبي�ا

 التقرير السنوي الثاين ملركز دعم: تطور السياسات والتشريعات املتعلقة حبقوق االنسان واالنتقال 
الديمقراطي يف مصر وتونس وليبي�ا

 العدد الثالث من دورية دعم حول مكافحة الفساد وآثارها على عملية التحول الديمقراطي

 العدد الرابع من دورية دعم حول الهجرة غري النظامية

 دراسة حول النفاذ اىل املعلومات: مخاض التشريع وحتديات التطبيق يف تونس وليبي�ا ومصر.

 العدد اخلامس من دورية دعم حول العدالة االنتقالية
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