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نبذة عن امل�ؤلفني
�سارة يركي�س باحثة يف برنامج ال�شرق الأو�سط يف م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل.
ترت ّكز �أبحاثها على التطورات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية يف تون�س ،ف�ض ًال عن
العالقات بني الدولة واملجتمع يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا .كانت يركي�س
متخ�ص�صة يف العالقات الدولية يف جمل�س
زميلة زائرة يف معهد بروكينغز وزميلة
ّ
العالقات اخلارجية ،ود ّر�ست يف برنامج الدرا�سات الأمنية يف جامعة جورجتاون ،ويف
كل ّية �إليوت لل�ش�ؤون الدولية يف جامعة جورج وا�شنطن.
يركي�س ع�ضوة �سابقة يف طاقم تخطيط ال�سيا�سات يف وزارة اخلارجية الأمريكية ،حيث
تر ّكز اهتمامها على منطقة �شمال �أفريقيا .كانت �سابق ًا موظفة يف ال�ش�ؤون اخلارجية يف
مكتب �إ�سرائيل وال�ش�ؤون الفل�سطينية يف وزارة اخلارجية ،كما عملت كمح ّللة للأبحاث
اجليو�سيا�سية يف مديرية اخلطط وال�سيا�سات اال�سرتاتيجية يف هيئة الأركان امل�شرتكة
التابعة للجي�ش الأمريكي يف البنتاغون ،حيث ر ّكزت على ق�ضايا ال�سيا�سة اخلارجية
والأمن القومي.

مروان ّ
املع�شر نائب الرئي�س للدرا�سات يف م�ؤ�س�سة كارنيغي ،حيث ي�شرف على
املع�شر قد ىّ
�أبحاث امل�ؤ�س�سة يف وا�شنطن وبريوت حول �ش�ؤون ال�شرق الأو�سط .كان ّ
تول
يف الأردن من�ص َبي وزير اخلارجية ( )2002-2004ونائب رئي�س الوزراء (-2004
ّ ،)2005
وغطت خربته املهنية جماالت العمل الدبلوما�سي ،والتنمية ،واملجتمع املدين،
واالت�صاالت والإعالم .من م�ؤ ّلفاته كتاب «نهج االعتدال العربي :وعد التحديث»
( )The Arab Center: The Promise of Moderationال�صادر يف العام 2008
عن من�شورات جامعة ييل؛ وكتاب «ال�صحوة العربية الثانية واملعركة من� أجل التعددية»
( )The Second Arab Awakening and the Battle for Pluralismال�صادر يف
العام  2014عن من�شورات جامعة ييل.
***

يتوجه امل�ؤ ّلفان بوافر ال�شكر والعرفان للأ�شخا�ص التالية �أ�سما�ؤهم ملا ق ّدموه من
ّ
�إ�سهامات ق ّيمة يف �إعداد هذا التقرير :كرمي �أ�صفري� ،سام برايز� ،سارة ت�شاي�س ،مي�شيل
يحي.
دنّ � ،أمني غايل ،هدى مزيودات ،لوري مرييت ،جون بولكاري ،بلري �سكوت ،ومهى َ
ال�شكر مو�صول �أي�ض ًا للم�شاركني يف ور�شة العمل التي �أجرتها م�ؤ�س�سة كارنيغي يف تون�س
العا�صمة يف �أيلول�/سبتمرب  ،2017وللأ�شخا�ص الذين �أجرى امل�ؤ ّلفان مقابالت معهم



يف �أيار/مايو و�أيلول�/سبتمرب  ،2017وللتون�سيني الذين �أجابوا على ا�ستطالع كارنيغي
والذين بلغ عددهم � 391شخ�ص ًا .كذلك ،يعرب امل�ؤ ّلفان عن خال�ص امتنانهما للمنحة
ال�سخية التي ق ّدمتها م�ؤ�س�سات املجتمع املفتوح لدعم هذا التقرير وم�شروع «مر�صد
تون�س» ( )Tunisia Monitorالأو�سع.

ّ
ملخ�ص
ُيعترب الف�ساد قوة مزعزعة لال�ستقرار يف تون�سُ ،تلقي بظاللها على كل م�ستويات
االقت�صاد والأمن والنظام ال�سيا�سي .يف املا�ضي ،كان الرئي�س ال�سابق زين العابدين
بن علي يحتكر هو و�أركان حكمه عملية الف�ساد ،لكنه انت�شر يف �أيامنا هذه كالنار
يف اله�شيم� ،إذ بات املواطنون يتو ّرطون يومي ًا يف ممار�سات فا�سدة وينتفعون منها.
�أطلق املجتمع املدين العديد من املبادرات واتُّخذت �إجراءات قانونية كثرية ملكافحة
الف�ساد� ،إال �أن هذه الآفة تبدو اليوم منت�شر ًة �أكرث مما كان عليه احلال يف عهد بن
علي .لكي تتم ّكن عملية االنتقال الدميقراطي من البقاء واال�ستمرار ،الب ّد من �أن
ت�شنّ تون�س حرب ًا على جبهتني يف �آن ملجابهة نظام الكليبتوقراطية (حكم الل�صو�ص)
ّ
والف�ساد ال�صغري
املتف�شي على نطاق وا�سع .وحتى تتك ّلل هذه العملية بالنجاح ،يتعينّ
على احلكومة واملجتمع املدين �أو ًال االتفاق على �إطار م�شرتك لفهم جوهر احلرب
على الف�ساد و�سبل تطبيقهاّ ،ثم على املجتمع الدويل دعم هذا الإطار عرب التمويل
وامل�ساعدات املق ّننة.

�إجراءات ناجعة وف ّعالة

باءت الآليات احلكومية الرامية للت�ص ّدي �إىل الف�ساد بالف�شل ل�سببني �أ�سا�سيني
هما� :أو ًال ،تويل احلكومة اهتمام ًا كبري ًا ب�سنّ ت�شريعات ترمي �إىل حتييد الأطراف
ال�سيئة امل�ستفيدة من بيئة مابعد الثورة ،وردع الأفراد من ارتكاب ممار�سات فا�سدة،
يف حني �أن العديد من قوى املجتمع املدين تر ّكز على م�سار العدالة االنتقالية وم�س�ألة
انتهاكات املا�ضي .ثاني ًا� ،أ ّدى نهج من �أعلى �إىل �أ�سفل الذي اتّبعته احلكومة للت�ص ّدي
�إىل الف�ساد  -كما بدا جل ّي ًا من قانون امل�صاحلة � -إىل ت�آكل الثقة بينها وبني املواطنني،
و�إ�ضعاف عملية الت�شاور مع الر�أي العام.
ملعاجلة �أ�شكال الف�ساد ينبغي على احلكومة التون�سية:
* �إنفاذ القوانني القائمة ،بدء ًا من تطبيق القانون الذي ُيلزم امل�س�ؤولني
التون�سيني بالت�صريح علن ًا عن ممتلكاتهم.
* �إ�شراك منظمات املجتمع املدين يف عملية �صياغة وتطبيق �إجراءات مكافحة
الف�ساد ل�ضمان �أن حتظى الإ�صالحات باملقبولية ال�شعبية.
* �إعطاء الأولوية لإن�شاء حمكمة د�ستورية ،و�ضمان ا�ستقالل القطب الق�ضائي
االقت�صادي واملايل املك َّلف بالبحث والتت ّبع والتحقيق واحلكم يف ق�ضايا
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*

*

الف�ساد.
رقمنة العمليات احلكومية من خالل �إعادة تن�شيط مبادرة تون�س الرقمية
 ،2020وا�ستخدام نظام بطاقة التعريف الوطنية املُقرتح للم�ساعدة يف
�ضبط القطاع غري الر�سمي.
ب�شكل مك ّثف يف املناطق احلدودية ملنح الأفراد العاملني يف القطاع
اال�ستثمار ٍ
غري الر�سمي ا�سرتاتيجيات خروج ،من �ضمنها توفري التعليم وا�ستحداث
فر�ص عمل يف القطاع اخلا�ص.

موجه
دعم ّ

�سيبقى الف�ساد ،ما مل تتم مكافحته ،عقبة �أ�سا�سية يف م�سار تون�س نحو توطيد
�أ�س�س نظامها الدميقراطي ،و�سيطرح حت ّدي ًا �إ�ضافي ًا على قائمة التحديات
االقت�صادية والأمنية الكربى التي تواجه املنطقة .لكبح جماح الف�ساد ،يتعينّ على
املجتمع الدويل:
* �إعطاء الأولوية لتمويل هيئات مكافحة الف�ساد يف تون�س ،من �ضمنها الهيئة
الوطنية ملكافحة الف�ساد والقطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل ،ومنظمات
املجتمع املدين الرقابية مثل «�أنا يقظ» و«البو�صلة».
* موا�صلة العمل على تعزيز ودعم املجتمع املدين ،و�ضمان حفاظ تون�س على
حرية و�سائل الإعالم.
تق�صر يف جهود مكافحة الف�ساد.
* م�ساءلة الدولة حينما ّ

مقدمة
ّ
�أحرزت تون�س خالل ال�سنوات القليلة املا�ضية تقدم ًا ملحوظا :من �إر�ساء م�ؤ�س�سات
�سيا�سية دميقراطية ،و�إ�ضفاء االحرتافية على �أجهزة الأمن لإنعا�ش قطاع ال�سياحة .ومع
ذلكُ ،يوا�صل الف�ساد كونه عدوى م�ؤذية ت�ضع هذا التقدم وما �سيتبعه يف مهب املخاطر.
الف�ساد ،الذي بات الآن المركزيا ،يع�صف بكل املجاالت االقت�صادية وال�سيا�سية ،و� ً
صوال
�إىل م�س�ألة الإ�صالح الأمني نف�سها ،مايق ّو�ض الإميان بامل�ؤ�س�سات ويزعزع �آفاق الفر�ص
الواعدة.
كان هناك منذ البدايات املب ّكرة �إدراك وا�سع النطاق يف �أو�ساط احلكومة والر�أي
العام ب�أنه يتعينّ معاجلة مع�ضلة الف�ساد� .إذ كانت هذه على ر�أ�س الق�ضايا التي تناولتها
تون�س خالل مرحلة مابعد الثورة .ففي  15كانون الثاين/يناير  ،2011وبعد يوم واحد
فقط من رحيل الرئي�س ال�سابق زين العابدين بن علي� ،ش ّكلت احلكومة امل�ؤقتة جلنة
تق�صي احلقائق عن الف�ساد والر�شوة برئا�سة عبد الفتاح عمر .ومنذ ذلك احلني ،مت
ا�ستحداث العديد من الآليات الق�ضائية �أو الر�سمية ،ومع ذلك ،وعلى رغم مرور �سنوات
�سبع ،اليزال الف�ساد منت�شر ًا اليوم �أكرث مما كان يف عهد بن علي.
معد تف�شى يف البالد كلها» – .تعليق من َذ َك ْر
جرى توثيق العوامل العديدة التي �ساهمت يف تفاقم هذه امل�شكلة« ،الف�ساد مر�ض ٍ
لكن اثنني منها ي�ست�أهالن املزيد من التمحي�ص واالهتمام( 1.يف الفئة العمرية بني  65-35عام ًا) ،تون�س العا�صمة
العامل الأول هو الإطاللة املتباينة ملختلف املعنيني و�أ�صحاب
امل�صلحة على م�س�ألة الف�ساد وكيفية معاجلته .وهذا لأن تون�س
ُتواجه معركة على جبهتني �ضد الف�ساد :ت�سوية ق�ضية الف�ساد يف املا�ضي ،وا�ستئ�صال
الف�ساد املتوا�صل الراهن .احلكومة ،من جهتها ،ر ّكزت على اجلبهة الثانية ،ف�س ّنت
الت�شريعات لتحييد الأطراف ال�سيئة ،م�ستفيدة من مزايا بيئة مابعد الثورة ،ولردع �أي
�أعمال ن�صب واختال�سات ،وغ�ش واحتيال ،وحم�سوبيات م�ستقبلية .بيد �أن العديد من
قوى املجتمع املدين لي�ست على ا�ستعداد لإغالق الف�صل املتع ّلق بنب علي ،والتزال ت�سعى
�إىل فر�ض قب�ضة العدالة على اجلرائم ال�سابقة .واحلال �أن املجتمع املدين كان الدافع
كل من اجلرائم
الرئي�س لإطالق عملية العدالة االنتقالية ال�شاملة التي تتط ّرق �إىل ٍ
املادية ،كالتعذيب ،واجلرائم االقت�صادية ،كاالختال�س واملح�سوبية .وهكذا ،حني يتحدث
املجتمع املدين والأطراف احلكومية عن الف�ساد ،فهم غالب ًا مايناق�ضون بع�ضهم البع�ض،
ماي�ؤدي �إىل حنق العامة حتى حيال �إجراءات مكافحة الف�ساد ح�سنة الن ّية.
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العامل الثاين ،هو �أن الإجراءات احلكومية الأحدث ملكافحة الف�ساد ُط ّورت من فوق
�إىل حتت ولي�س من حتت �إىل فوق .فقد انبثقت اجلهود الأ ّولية الكربى يف هذا املجال-
الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد وهيئة احلقيقة والكرامة -من ثنايا عملية ت�شاورية �شاملة
للجميع يف احلكومة واملجتمع املدين والر�أي العام .هذا يف حني �أن اجلهود الأخرية
 قانون امل�صاحلة الإدارية و«احلرب على الف�ساد» -حتايلت وه ّم�شت الآليات ال�سابقةالتي ا�ستندت �إىل الإجماع .لذا ،تفتقد مثل هذه املبادرات �إىل املقبولية ال�شعبية التي
ُتعترب جوهرية لتمكني الإ�صالحات من �شقّ طريقها �إىل
2
النجاح.
«للف�ساد تعريفات كثرية ،لكن �إذا ما �أردنا اخت�صارها
�سيحتاج ذلك �إىل �سد الهوة بني خمتلف وجهات النظر
بجملة واحدة ،ميكننا القول �إن الف�ساد جتربة يختربها
ومنع انتكا�سة عملية االنتقال الدميقراطي يف البالد� ،إ�ضاف ًة
التون�سيون ب�صورة يومية تقريب ًا»� – .أنثى (يف الفئة
�إىل فهم متبادل للف�ساد وامل�ضاعفات والأولويات املتع ّلقة به.
العمرية بني  65-35عام ًا) ،تون�س العا�صمة
وهذا الفهم يجب �أن يكون ح�صيلة جهود لإنعا�ش املبادرات
التي تر ّكز على العدالة حيال الف�ساد املا�ضي ،والتي ُتطلق
يف الوقت نف�سه املبادرات املتمحورة حول الردع .ويتعينّ التحذير هنا من �أن الف�شل
يف خو�ض عباب املعركة على هاتني اجلبهتني ،قد ين�سف عملية االنتقال الدميقراطي
برمتها يف البالد.

كيف يتمظهر الف�ساد يف تون�س؟
تتفق الأدبيات الأكادميية وال�سيا�سية العامة على �أن الف�ساد يعني «�سوء ا�ستخدام
املن�صب العام لأغرا�ض الرت ّبح ال�شخ�صي» 3.وهذا تعريف ف�ضفا�ض ي�شمل العديد من
�أمناط و�أ�صناف الن�شاطات والتفاعالت ،من الر�شاوى ال�صغرية �إىل الف�ساد الكبري
املمنهج ،وميكن �أن يحدث يف �أي قطاع حكومي وعلى �أي م�ستوى .بيد �أن القانون التون�سي
(املادة الثانية من املر�سوم  )120-2011يذهب بالتعريف خطوة �أبعد من ذلك لي�شمل
يف حيثياته �أي�ض ًا القطاع اخلا�صُ .يح ّدد هذا القانون الف�ساد ب�أنه «�سوء ا�ستخدام
ال�سلطة �أو النفوذ �أو الوظيفة للح�صول على منفعة �شخ�صية» 4.هنا ي�شمل الف�ساد كل
جرائم الر�شوة بجميع �أ�شكالها يف القطاعني العام واخلا�ص ،واالختال�س والتبذير
5
ّ
والغ�ش ،واال�ستيالء على الأموال العمومية ،و�سوء ا�ستخدام ال�سلطة ،وغ�سل الأموال.
�صحيح �أن درجة من الف�ساد موجودة يف كل دولة� ،إال �أنه يف عهد بن علي متركز
للغاية �إىل حد �أن احللقة الداخلية للنظام ،خا�صة ال�سيدة الأوىل ليلى الطرابل�سي
وعائلتها ،طفقت �شهرتها ال�سيئة الآفاق يف كل �أنحاء العامل 6.فالطرابل�سي و�أخواتها
و�إخوتها الع�شر ،كانوا ميلكون م�صالح ُمهيمنة يف العديد من ال�شركات التون�سية ،مبا
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يف ذلك الطائرات ،ووكاالت ال�سيارات ،وخدمات الإنرتنت ،وحمطات التلفزة والإذاعة،
واملحالت الكبرية للبيع بالتجزئة 7.وح ّدد تقرير للبنك الدويل حول الدولة يف تون�س
 662م�ؤ�س�سة متلكها عائلة بن علي ّمتت م�صادرتها يف بداية اجلهود ملكافحة الف�ساد بعد
الثورة 8.هذه امل�ؤ�س�سات مت ّثل  0.2يف املئة فقط من ال�شركات اخلا�صة ،لكنها حتوز على
 5يف املئة من ناجت القطاع اخلا�ص و 16يف املئة من كل �أرباحه ال�صافية .وقد اكت�شفت
اللجنة الوطنية لتق�صي احلقائق حول الر�شوة والف�ساد ،والتي ُ�ش ِّكلت بعد وقت ق�صري
من الثورة للتحقيق يف الف�ساد يف عهد بن علي وا�ستعادة الأموال والأ�صول امل�سروقة،
وجود مليارات الدوالرات املتخ ّفية يف �شركات وهمية وم�صارف �أجنبية تعود �إىل �أفراد
9
عائلة الطرابل�سي واملقر ّبني منها.
لي�س م�ستغرب ًا �أن يكون الف�ساد يف حقبة ماقبل الثورة ،هو ال�سمة الرمزية امللمو�سة
والأبرز لعدم مباالة النظام مب�صالح ال�شعب .ولذا ،ر ّكزت حكومة مابعد الثورة� ،إدراك ًا
منها لهذه احلقيقة ،على مواجهة الف�ساد املا�ضي عرب �سل�سلة من �آليات العدالة االنتقالية
والقانونية .لكن ،وفيما جهود البالد تن�صب على الف�ساد الكبري ،كان الف�ساد ال�صغري
ينمو ويزدهر .وهكذا ،نقلت احلكومة اليوم اهتمامها نحو -1 :توقيف �أولئك الذين كانوا
�أكرث تر ّبح ًا من فو�ضى فرتة مابعد الثورة ،و -2مواجهة التهريب ،الذي هو �أكرث وجوه
الف�ساد خطر ًا والأكرث �شيوعا.

الف�ساد من ال َن َ�سقْ �إىل العدوى

كان مفاجئ ًا ،وفق م�ؤ�شرات خارجية� ،أن ي�شهد امل�ستوى العام للف�ساد ارتفاع ًا بعد
الثورة .ففي العام  ،2010و�ضع «م�ؤ�شر مدركات الف�ساد ملنظمة ال�شفافية الدولية» تون�س
يف املرتبة  59من بني  178بلد ًا (الرقم  1هو الأقل ف�سادا) مع ن�سبة ( 4.3الرقم  10هو
الأقل ف�سادا) .ويف العام  ،2016هبطت تون�س �إىل املرتبة  75من �أ�صل  176بلد ًا (الرقم
 1هو الأقل ف�سادا) مع ن�سبة ( 41الرقم  100هو الأقل ف�سادا) 10.وت�شري امل�ؤ�شرات
الداخلية �إىل منحى مماثل :ففي درا�سة مل�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل �أُجريت مع 391
تون�سي ًا بني متوز/يوليو و�آب�/أغ�سط�س  ،2017قال  76يف املئة من املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم �إنه
بات هناك ف�ساد يف تون�س اليوم �أكرث من عهد بن علي (انظر ال�شكل  1لالطالع على
النتائج الرئي�سة).
مثل هذه املدركات حول هذه املع�ضلة تنبثق من العديد من التح ّوالت التي طر�أت على
كل من الوعي وعلى طبيعة الف�ساد نف�سه .فالف�ساد� ،أو ًال،
ٍ
«احلرب على الف�ساد الميكن �أن تنجح لأن الأطراف
مل يعد من املحرمات املحظور التط ُّرق �إليها .والنا�س ،كما
الرئي�سة التريد لذلك �أن يح�صل» - .ذكر (بني 65-35
�أو�ضح نا�شط يف املجتمع املدين ،بد�أوا «ي�ستيقظون» يف
عام ًا)� ،سو�سة
العام  2011حيال الف�ساد ،كما تبلور «وعي جماعي �إزاء
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النتائج الرئي�سة
يف الفرتة مابني مت�ز/ي�لي� واآب/اأغ�ط�س  ،2017اأجرت م�ؤ��ة كارنيغي لل�الم الدويل ا�تطالع ًا �شمل  391تون�سي ًا لفهم كيفية اإدراكهم
للف�اد يف بالدهم .وكان اال�تطالع مبعظمه ن�عي ًا من حيث طبيعته ،لكن اإجاباتهم تقدّم بع� امل�ؤ�شرات على ّ
تف�شي الف�اد واآثاره .عم�م ًا ،ي�ش ّكك
املُ�تطلع�ن يف جه�د احلك�مة ملكافحة الف�اد ،ويعتقدون اأن الف�اد ازداد منذ الث�رة ،ملقي ًا بظالله على البالد وحياتهم الي�مية على ال�اء.
مالحظة :يف حني كان اال�تطالع متاح ًا مل�شاركة اأي ت�ن�ي عرب رابط عام ،و ّمت ا إعالن عنه على �فحة مر�د ت�ن�س ()Tunisia Monitor
التابعة لكارنيغي على الفاي�ب�ك ( ،)/https://www.facebook.com/TunisiaMonitorمل يتم اختيار امل�شاركني ب�شكل ع�ش�ائي ،كما
المت ّثل النتائج بال�رورة ا آراء ا أ�شمل لل�شعب الت�ن�ي .اجلدير ذكره اأن اال�ت�شهادات املذك�رة يف هذه الدرا�ة مقتب�ة من اإجابات اال�تطالع.

�ل�كل  :1هل معدل �لف�ساد يف تون�س �ليوم �أعلى �أو �أقل مما كان
عليه يف عهد �لرئي�س �ل�سابق بن علي؟

امل�ستوى نف�سه تقريباً %21
اأقل %3
اأكرث %76

�ل�كل  :2من يتح ّمل �مل�سوؤولية �لأكرب عن م�ستوى �لف�ساد
يف تون�س �ليوم؟
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ال�كل  :3كم مرة تكون �اهد ًا على ممار�سات ف�ساد يف حياتك اليومية؟
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النتائج الرئي�سة
ال�كل  :5اإىل اأي حدّ جنحت احلكومة احلالية يف الت�دّ ي للف�ساد؟
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ال�كل  :6اإىل اأي حدّ ترى اأن «حرب احلكومة على الف�ساد» �ستكون ناجحة؟

ناجحة �إىل ح ّد ما
ناجحة كثري�ً

%34
%2

غري ناجحة %64

املعشر
ّ
سارة يركيس ومروان

�ضرورة الت�صدي له» 11.الثورة م ّكنت التون�سيني من احلديث عن ع�شرية الطرابل�سي،
وكذلك عن الف�ساد اليومي ال�صغري ،هذا يف حني مل يكن �أحد يجر�ؤ خالل عهد بن
علي على جمرد النطق بكلمة ف�ساد ،ماجعل الدرا�سات حول هذه امل�شكلة �آنذاك ق�ضية
عوي�صة .لكن احلديث اليوم عن الف�ساد على كل �شفة ول�سان ،ويتم كل يوم ق�صف
امل�س�ؤولني احلكوميني ورجال الأعمال ونا�شطي املجتمع املدين بتهم الف�ساد.
ثاني ًاّ ،متت «دمقرطة» الف�ساد منذ الثورة ،وفق تعبري رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة
الف�ساد �شوقي الطبيب 12.ففي عهد بن علي «كان يف تون�س نظام طفيلي جهنمي يقوم
على ف�ساد الدولة»� 13.أي �أن الف�ساد اخرتق كل القطاعات وكانت الر�شاوى واملح�سوبيات
وجهت حكم الرئي�س ال�سابق .وقد عملت عائلة الطرابل�سي كمافيا
هي القاعدة التي ّ
نوع ًا ماُ ،م�ستخدمة تدقيق احل�سابات ال�ضريبية لل�سيطرة على النا�س ،و ُم�ستغلة موظفي
اجلمارك كعمالء لها 14.ويقول تون�سي عمل لنحو عقدين لدى عائلة بن علي �إن هذا
الأخري والطرابل�سي �أطال على تون�س «بو�صفها م�ؤ�س�سة خا�صة �ضخمة ميكن لهما
ا�ستخدامها وا�ستثمارها متى �شاءا» 15.وهكذا� ،أفاد الف�ساد يف عهد بن علي �أ�سا�س ًا
املقربني والبطانة مع ممثليهم على امل�ستوى املح ّلي (الذين كانوا قيد املراقبة الدقيقة
ملعرفة مدى خ�ضوعهم لأوامر الزعيم) .لكن اليوم� ،أ�ضحت �أدوات الف�ساد متاحة لأي
كان .فقد وجدت درا�سة للمعهد اجلمهوري الدويل (� )IRIأن  17يف املئة من التون�سيني
عانوا �شخ�صي ًا من الف�ساد يف امل�ست�شفيات ،و 13يف املئة من �شرطة املرور ،و 8يف املئة من
املحاكم ،و 8يف املئة من املدار�س الر�سمية ،و 6يف املئة من ال�شركات اخلا�صة 16.ووفق ًا
للدرا�سة نف�سها ،يعتقد العديد من التون�سيني ( 64يف املئة) �أنه عندما ميلك �شخ�ص ما
«عالقات مق ّربة وجيدة» يحتمل للغاية �أن «يتوافر له الرثاء ال�شخ�صي» �أكرث من اعتماده
على «الذكاء» ( 61يف املئة) .وكذا الأمر بالن�سبة «لأن يولد الإن�سان يف عائلة غنية» (60
يف املئة) ،فيما تنخف�ض الن�سبة حيال «العمل ال�شاق» ( 38يف املئة) و«م�ستوى التعليم
العايل» ( 37يف املئة) 17.وكما قال �أحد نا�شطي املجتمع املدين« :الف�ساد �أ�ضحى جزء ًا
18
من الثقافة».
جادل بع�ض النا�شطني يف املجتمع املدين ،خالل ور�شة عمل لكارنيغي يف �أيلول/
19
�سبتمرب  ،2017ب�أن الر�أي العام التون�سي «يتخذ مواقف ُمت�ساحمة من الف�ساد».
وهذا يعود جزئي ًا �إىل البريوقراطية التون�سية املُتخمة واملع ّقدة� .إذ يتعينّ على املواطنني،
�إذا ما �أرادوا احل�صول على حاجاتهم الأ�سا�سية ،التفاعل مع نظام ُمبهم ومع ّقد ،من
الأ�سهل فيه دفع ر�شوة ،بد ًال من تكبد عناء املرور بالقنوات
الر�سمية .يقول نا�شط يف املجتمع املدين« :امل�شكلة تكمن «الف�ساد حالة ذهنية عامة لأن مامن �أحد يثق يف كيفية
يف الإدارة ولي�س يف ال�شخ�صية التون�سية» .ويو�ضح �أن تطبيق القانون» – .ذكر (بني  65-35عام ًا) ،تون�س العا�صمة
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التون�سيني ط ّوروا موقف ًا مت�ساحم ًا �إزاء الف�ساد ال�صغري بحكم ال�ضرورة ،مالحظ ًا �أنه
لو ُق ِّي َ�ض للمواطن التون�سي �أن يعي�ش يف بلد �أكرث تطور ًا تتوافر فيه بريوقراطية �أكرث
�شفافية� ،سيتخلى حينها عن هذا املوقف» .كما ي�شري �إىل �أن الأجانب ،مبا يف ذلك �أولئك
الذين ي�أتون من بلدان فيها معدالت �أقل من الف�ساد ،ينتهي بهم املطاف بدفع الر�شاوى
20
مر�ض.
يف تون�س ،لأن هذا �ضروري لإجناز الأعمال اليومية على نحو ٍ
الف�ساد يبدو الآن �سيئ ًا على وجه اخل�صو�ص على طول احلدود التون�سية مع ليبيا،
حيث اغتنم املهربون فر�صة �إطاحة ال�سيطرة ال�سلطوية يف كال البلدين لتو�سيع نطاق
�أعمالهم ،لي�شمل ال�سالح و�سلع ًا �أخرى غري قانونية .يف عهد بن علي ،كان التهريب
م�ستفحال ،بيد �أن م�س�ؤويل الأمن كانوا يعرفون املهربني باال�سم ،ومل ي�سمحوا �سوى
ب�أنواع ومقادير ُمع ّينة من الب�ضائع بعبور احلدود .وقد �سيطرت �شبكة بن علي �أ�سا�س ًا
على نوع ومدى الف�ساد القائمني ،وكان يف مقدورها بالتايل معاقبة �أي كان ،مبن فيهم
امل�س�ؤولني املح ّليني الذين كانوا يتجاوزون احلدود املر�سومة لهم 21.وكما مع جريان تون�س
عرب �شمال �إفريقيا� ،أحكم نظام ماقبل الثورة قب�ضته على ممار�سات التهريب اخلطرة
حلماية الأمن التون�سي .واليوم ،لي�س ثمة اتفاق �ضمني ملنع تهريب الأ�سلحة واملخدرات
22
عرب احلدود.

ما م�ضاعفات الف�ساد؟
هناك تبعات وا�ضحة وغري وا�ضحة يف �آن للف�ساد .فهو ي�ؤ ّثر ت�أثري ًا اقت�صادي ًا مبا�شر ًا
على معي�شة املواطنني (عرب �سرقة الأموال من خزائن الدولة وو�ضعها بني �أيدي �أفراد
فا�سدين) ،وعلى اال�ستثمار الأجنبي .كما له ت�أثري على الأنظمة ال�سيا�سية ،حيث �أنه ي�ؤدي
�إىل ت�آكل الثقة بني احلكام واملحكومني .و�أخريا ،ميكن �أن يو ّلد الف�ساد عدم اال�ستقرار،
وي�ساعد على نحو غري مبا�شر املجموعات الإرهابية على حتقيق �أهدافها.

امل�ضاعفات االقت�صادية

رمبا تكون امل�ضاعفات االقت�صادية للف�ساد هي الأكرث و�ضوح ًا .فالبنك الدويل و�صندوق
النقد الدويل يعتربان الف�ساد «عقبة ك�أداء يف وجه حتقيق منو اقت�صادي ُم�ستدام
وتنمية مت�ساوية» 23.كما ا�ستنتج العديد من الأبحاث الأكادميية وجود عالقة عك�سية بني
م�ستويات الف�ساد وبني النمو االقت�صادي 24.ثم �أن كلفة الف�ساد باهظة للغاية ،حيث تق ّدر
بع�ض الدرا�سات �أنه يف العقد ال�سابق للثورة ،خ�سرت تون�س ،يف املعدل ،مبالغ توازي 2
يف املئة من ناجتها املح ّلي الإجمايل �سنويا 25.هذا عالو ًة على �أن بريوقراطية تون�س
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املع ّقدة واللوائح التنظيمية ثقيلة الوط�أة ،تك ّلف ال�شركات  13يف
«ثمة �سيا�سيون هم �أنف�سهم فا�سدون ...وهم من و�ضعوا
26
املئة من عائداتها.
ً
العراقيل يف وجه ال�سري قدما [يف تدابري مكافحة
ولأن تكاليف ال�صفقات يف الأ�سواق الفا�سدة �أكرب مما هي يف
الف�ساد]»� - .أنثى (بني  65-35عام ًا)� ،صفاق�س
الأ�سواق غري الفا�سدة ،يكون لكل معاملة اقت�صادية يف بلد فا�سد
«�ضريبة ف�ساد» ،الأمر الذي ُي�ضر بالو�ضع االقت�صادي العام لبلد
ما �أو قطاع ما .وامل�ستهلكون على وجه اخل�صو�ص يدفعون �أ�سعار ًا
�أعلى من البلد غري الفا�سد� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك« ،اليكون لدى ال�شركات دافع لتح�سني نوعية
املُنتج ،وتتوقف املكا�سب الإنتاجية واالبتكارات التي قد تت�أتى من امل�ؤ�س�سات اجلديدة.
بكلمات �أو�ضح ،الف�ساد يق ّو�ض التناف�سية يف االقت�صاد ،ويعيق اال�ستثمارات وخلق فر�ص
27
العمل».
ُيثبط الف�ساد �أي�ض ًا التنمية االقت�صادية -االجتماعية ،خ�صو�ص ًا يف اجلنوب وداخل
28
البالد .ووفق بع�ض رواد الأعمال التون�سيني ،يعود هذا �إىل عملية �صنع القرار املركزة.
ويقول الباحث غري املقيم ال�سابق يف م�ؤ�س�سة كارنيغي ،حمزة امل�ؤدب« :ي�شرتك م�س�ؤولو
الدولة ،ورجال امل�صارف ،و�أ�صحاب الأعمال ،يف �شبكات تربطهم بع�ضهم ببع�ض
وت�س ّهل عمليات الف�ساد ...وهذه ال�شبكات متار�س �سيطرة على موارد الدولة ،خا�صة
منها القرو�ض امل�صرفية والرتاخي�ص ،وهي نافذة وم�ؤثرة يف الإدارة العامة» 29.وفيما
ت�ستعد تون�س لتد�شني خطوة الالمركزية ،بدء ًا من االنتخابات املح ّلية 30،يقول امل�ؤدب
�إن الت�أجيل املتكرر لهذه االنتخابات 31خلق «�شعور ًا باحل�صانة يف �أو�ساط الالعبني
املح ّليني ،الذين خلقوا بدورهم نوع ًا من الف�ساد املمنهج والالمركزي» 32.ووفق ًا لدرا�سة
�أجراها املعهد الدميقراطي الوطني ،ينتاب القلق بع�ض النا�س من �أن االنتخابات املح ّلية
فا�سدة ،و�أن «الأ�شخا�ص اخلط�أ» قد ُينتخبون .وي�ضع طالب تون�سي يف ربيعه اخلام�س
والع�شرين امل�س�ألة على النحو الآتي�« :أعتقد �أنه ميكن جعل الف�ساد المركزيا� .أعتقد �أنه
33
ميكن �أن يتح ّرك من مكان واحد �إىل �أمكنة عدة».
ي�ؤدي املعدل املرتفع للف�ساد �إىل �إعاقة اال�ستثمار عرب تقوي�ض ثقة امل�ستثمرين املُحتملني
الأجانب واملح ّليني ،ويخلق �أي�ض ًا خماطر غري �ضرورية .ويتب ّو�أ الف�ساد عاد ًة ر�أ�س قائمة
كل من م�ستوى اال�ستثمار
العراقيل على ممار�سة الأعمال يف تون�س 34.فهو ي�ؤ ّثر على ٍ
املبا�شر الأجنبي وعلى بلد من�شئه .والبلدان التي تعاين من معدالت ف�ساد عالية جتتذب
م�ستويات ا�ستثمار �أجنبي مبا�شر �أقل من الدول التي و�ضعت �إجراءات مكافحة الف�ساد
(عامليا) ،وا�ستثمارات �أعلى من البلدان التي فيها ف�ساد �أكرث 35.وهذه احلقيقة تفر�ض
�إ�شكالية حادة يف تون�س ،خا�صة حني ن�ضع يف االعتبار �أنها ت�سعى �إىل اجتذاب املزيد
من اال�ستثمارات من �أوروبا والواليات املتحدة اللتني ُت�ص ّنفان يف معظم امل�ؤ�شرات ب�أنهما
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�أقل ف�ساد ًا.
عالو ًة على ذلك ،للف�ساد ت�أثريات �إ�ضافية على االقت�صاد التون�سي� .إذ ثمة دالئل عاملي ًا
36
على �أنه ميكن �أن ي�ؤ ّثر على الفقراء بدرجة �أعلى من الأغنياء �أو الطبقة الو�سطى.
على �سبيل املثال ،قد يكون الفقراء غري قادرين على حت ّمل دفع ر�شاوى للح�صول على
اخلدمات« ،وحني ي�ؤدي الف�ساد �إىل خدمات عامة ر ّثة ،يفتقد الفقراء �إىل املوارد لل�سعي
37
وراء «خمرجات» �أخرى كالتعليم اخلا�ص والعناية ال�صحية �أو توليد الطاقة».
بح�سب �شوقي الطبيب ،ي�ش ّكل الآن االقت�صاد املوازي (�أو بتعبري �آخر ال�سوق ال�سوداء)
نحو ن�صف االقت�صاد التون�سي ،وي�ضيف« :يف حني �أن االقت�صاد التون�سي ُيبلي يف
الواقع بال ًء ح�سنا� ،إال �أن الدولة تتع ّر�ض �إىل الإفقار ،لأن ن�صف املعامالت جتري خارج
االقت�صاد الر�سمي 38.بيد �أن هذه امل�شكلة مع ّقدة للغاية� ،إذ يف حني �أن ث ّمة �إجماع ًا على
احلاجة �إىل الإطباق على تهريب الب�ضائع غري القانونية
التحرر من (الأ�سلحة ،املخدرات ،وتهريب الب�شر)� ،إال �أن الكثريين
«ملحاربة الف�ساد ،يتعينّ على احلكومة التون�سية
ّ
يف اجلنوب التون�سي امله ّم�ش يعتمدون على تهريب ال�سلع
ال�ضغوط وتطبيق القوانني» - .ذكر (بني  65-35عام ًا)،
القانونية (كالوقود واملواد الغذائية) ل�س ّد الرمق .وبالتايل،
�صفاق�س
�أي �سيا�سة ملكافحة الف�ساد تقوم على �س ّد منافذ وخطوط
التهريب من دون توفري موارد بديلة للمهربني تو ّفر لهم
مداخيل م�ستدامة على املدى الطويل� ،ستقود �إىل املزيد من الفقر وانعدام اال�ستقرار،
جنب ًا �إىل جنب مع توا�صل القالقل االجتماعية .ولذا� ،ستتطلب معاجلة هذه امل�شكلة على
نحو منا�سبُ « ،بنى حتتية اقت�صادية تخلق فر�ص عمل ،بد ًال من مطالبة النا�س بتوفري
�أعمال لأنف�سهم ب�أنف�سهم» ،كما �ستتط ّلب «ا�سرتاتيجية تعليمية للن�سبة العالية من الفتية
39
الذين تركوا املدر�سة يف �سن مبكرة لالن�ضمام �إىل جتارة التهريب».

امل�ضاعفات ال�سيا�سية

ميكن للف�ساد املُ�ست�شري �أن تكون له ت�أثريات �سلبية على �سمعة البالد دوليا ،لكن
م�ضاعفاته املُبا�شرة تكمن يف �ضرب ثقة املواطنني بحكومتهم ،وت�ساهم يف تدهور
اخلدمات العامة .هذا الت�آكل يف الثقة �ساطع الو�ضوح يف تون�س .وعلى الرغم من �أنه
ال ُيعزى ح�صري ًا �إىل الف�ساد وحده� ،إال �أن الثقة يف احلكومة تهاوت من  62يف املئة يف
� 2011إىل  16يف املئة يف  40.2014ويف ا�ستطالع �أجراه املعهد اجلمهوري الدويل يف
�آب�/أغ�سط�س � ،2017أعطى  31يف املئة و 41يف املئة من املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم الرئي�س
الباجي قائد ال�سب�سي ورئي�س الوزراء يو�سف ال�شاهد تقدير « ُم�ستح�سن» �أو « ُم�ستح�سن
�سجل هبوط ًا من معدل  43يف املئة لل�سب�سي و 44يف
�إىل حد ما» على التوايل 41.وهذا ّ
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املئة لل�شاهد يف كانون الأول/دي�سمرب .2016
�إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،وفق ًا لدرا�سة البارومرت العربي ،مييل املواطنون ال�شبان (بني الثامنة
ع�شرة والتا�سعة والع�شرين من عمرهم) �إىل القول �إن املح�سوبية واملحاباة التمييزية
�سائدة� ،أكرث من الذين يبلغون اخلم�سني ومافوق 43.وباملثلُ ،يظهر
44
«للت�صدي للف�ساد ،على احلكومة التون�سية �أن تعاقب
ّ
املحتجون وال�شبان التون�سيون م�ستويات �أقل ثقة يف احلكومة.
ً
مثل هذه الق�سمة الدميوغرافية مهمة لأ�سباب عدة� :إذ �أن ال�شبان الفا�سدين علنا من دون مباالة وا�ستثناء» – .ذكر (بني -35
ي�ش ّكلون معظم كتلة الثوار ،ولذا فقدان ه�ؤالء الثقة بامل�ؤ�س�سات التي  65عاما ً) ،تون�س العا�صمة
كافحوا لي�ضعوها مو�ضع التنفيذ ،ميكن �أن يزعزع ا�ستقرار عملية
االنتقال الدميقراطي يف البالد 45.وثمة �أمر مرتبط بهذه امل�س�ألة ،هو �أن اجلماعات
توجه �سهامها �إىل �صدر الدولة التون�سية وم�ؤ�س�ساتها ،قد ت�سعى �إىل جتنيد
املُتطرفة التي ّ
ال�شبان الذين خاب رجا�ؤهم بنظامهم ال�سيا�سي والو�ضع االقت�صادي.
ي�ؤدي الف�ساد عموم ًا �إىل تقلي�ص نوعية م�ؤ�س�سات احلكومة ،خا�صة منها البريوقراطية.
فحني يعتاد البريوقراطيون على ممار�سات الف�ساد ،ي�صبح من ال�صعب تنفيذ ال�سيا�سات
العامة الأف�ضل مل�صلحة الدولة واملواطنني ،كما تتدهور �أي�ض ًا نوعية اخلدمات الإدارية.
وبح�سب درا�سة �صدرت عن «هيئة اخلرباء املحا�سبني بالبالد التون�سية» يف ،2015
َيعتقد  70يف املئة من التون�سيني �أن الف�ساد هو و�سيلة لت�سهيل املعامالت اليومية 46،وهذا
مايجعل من ال�صعوبة مبكان تنفيذ جهود مكافحة الف�ساد على امل�ستوى الإداري ،وتوظيف
مر�شحني �أقوياء للمنا�صب احلكومية.
42

امل�ضاعفات الأمنية

ُيه ّدد الف�ساد الأمن ب�شكل مبا�شر ،من خالل توفري الفر�ص مله ّربي الأ�سلحة واملخدرات
واالتجّ ار بالب�شر ،لإدخال �سلع غري قانونية �إىل البالد .هذا يف حني �أن �إجراءات الرقابة
املتهاونة على احلدود الناجمة عن نظام الر�شاوى ،ميكن �أن ت�س ّهل غ�سل الأموال وت�ساعد
بالتايل على ّ
تف�شي الإرهاب 47.ميكن للتون�سيني العبور �إىل ليبيا للح�صول على التدريب
الع�سكري من تنظيم الدولة الإ�سالمية �أو غريه من اجلماعات الإرهابية ،واملغادرة
للقتال يف العراق و�سورية� ،أو للتخطيط و�شنّ هجمات يف الداخل التون�سي .ويقول حملل
�أمني تون�سي عن م�س�ألة احلدود التون�سية -الليبية �إنه «طاملا هناك موظفو جمارك
فا�سدون يعملون مع امله ّربني� ،ستبقى الأ�سوار احلدودية دون جدوى» 48.يذكر هنا �أن
ربر رئي�س حلربه
ال�شاهد كان قد ا�ستخدم العالقة بني امله ّربني وبني متويل الإرهاب كم ّ
على الف�ساد ،حني �ش ّدد قائ ًال« :نحن مقتنعون ب�أن ثمة رابط ًا بني التهريب وبني متويل
49
الإرهاب والن�شاطات عرب احلدود ،وكذلك هروب ر�ؤو�س الأموال».
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ي�شري تقرير ملنظمة ال�شفافية الدولية يف العام � 2015إىل �أن هناك خماطر ف�ساد
مرتفعة يف قطاع الأمن والدفاع يف تون�س ب�سبب غياب ال�شفافية والتدقيق يف جماالت
«ال�شراء والتوريد ،والرقابة امل�ؤ�س�سية ،واملحا�سبة» 50.كما ثمة نقا�ش عام �ضئيل حيال
ال�صناعات الع�سكرية ،ما قد ي�سفر عن ت�آكل الثقة بني قوات الأمن التون�سية وبني
املواطنني 51.وحني ُ�سئل مواطنون يف ا�ستطالع للمعهد اجلمهوري الدويل �أجري يف
ني�سان�/أبريل  ،2017حول �أي م�ؤ�س�سة حكومية يثقون بها لتوفري اخلدمات لعائالتهم،
قال  31باملئة منهم «ال �أحد» 52.ويف حني �أن  87يف املئة من التون�سيني قالوا �إنهم يثقون
«�إىل حد كبري» باجلي�ش حلمايتهم ،مل يقل الأمر نف�سه �سوى  53يف املئة حيال ال�شرطة
53
الوطنية و 61يف املئة حيال احلر�س الوطني.
يف خامتة املطاف ،انعدام الثقة يتح ّول �إىل �أداة للتجنيد يف �سلك التط ّرف.
ويجادل عاملا ال�سيا�سة جي�سكا �سي .تيت�س  Jessica C. Teetsو�إريكا �شينويث Erica
 Chenowethب�أن الإرهابيني يتحم�سون من وجود الف�ساد ،لأنه يكون يف مقدورهم
حينها جتنيد ال�شباب ا�ستناد ًا �إىل الفكرة ب�أنهم يقاتلون قادة فا�سدين 54.كما قد «تنمو
اجلماعات الإرهابية من خالل هجومها على الدول الفا�سدة ،لأن هذه الأخرية غري
متّ�سقة يف تطبيقها حلكم القانون» 55.ويف حني �أنه لي�س ثمة دليل مبا�شر يربط الف�ساد
بالإرهاب يف تون�س� ،إال �أن جماعات �إرهابية وعنا�صر �أخرى توا�صل ا�ستهداف البنى
التحتية االقت�صادية وامل�ؤ�س�سات ال�سيا�سية يف البالد ،كما حدث يف هجمات متحف
باردو ومنتجع �سو�سة يف �آذار/مار�س وحزيران/يونيو  2015على
«�أ ّدى الف�ساد �إىل بروز البطالة والفقر يف �أو�ساط ال�شعب التوايل.
ال�شريف»� – .أنثى (فوق �سن  ،)65تون�س العا�صمة
هناك العديد من العوامل التي تدفع الأفراد لالن�ضمام �إىل
اجلماعات املتطرفة ،لكن وكما الحظنا �أعاله ،تتوافر فر�صة
وا�ضحة ملن يقومون بالتجنيد ل�صالح الإرهابيني حني يتنامى �شعور
ال�سخط يف �أو�ساط ال�شبان التون�سينيّ .ثم ،عندما يواجه ه�ؤالء ال�شبان الف�ساد وجه ًا
لوجه يوميا� -سواء عرب الر�شى اليومية �أو املح�سوبيات �أو املحاباة التمييزية �أو غريها،-
يتبلور لديهم مثال ملمو�س عن الالم�ساواة ال�سائدة يف البالد.
على �سبيل املثال ،يخ�شى التون�سيون من �أن الف�ساد ي�ؤ ّثر على عملية التعيني يف
الوظائف 56.وحني يكون �أكرث من ن�صف خريجي اجلامعات حتت �سن اخلام�سة والثالثني
عاطلني عن العمل ،يكون هذا مدعاة للقلق 57.فبع�ض النا�س ي�شعرون �أنهم «ا�ستثمروا
الوقت واملال يف تعليم وتدريب �سرعان ما يتم جتاهلهما خالل ّ
الرت�شح ملن�صب يعتقدون
�أنه �سيذهب �إىل �شخ�ص �أقل كفاءة منهم بكثري» 58.ومثل هذا ال�شعور ُيعترب م�ؤججا
ممتاز ًا للتجنيد املتط ّرف .وقد �أظهرت درا�سة �أخرى �أن امل�ستويات الأعلى من الف�ساد،
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تقلل من احتمال �أن يقوم املرء بالتبليغ عن جرمية ،وهذا بدوره ي�ؤدي �إىل منح احل�صانة
59
للمجرمني وارتفاع م�ستويات اجلرمية».

�أي �أولويات يف مكافحة الف�ساد؟
من الوا�ضح ،ا�ستناد ًا �إىل مقابالت مع نا�شطني يف املجتمع املدين وم�س�ؤولني حكوميني،
كل منهما-
�أن املجموعتني اللتني �أ�شرنا �إليهما �سابقا -وحتى املجموعات الفرعية يف ٍ
تقارب الف�ساد من منظور خمتلف .فامل�س�ؤولون احلكوميون ير ّكزون على عملية مكافحة
الف�ساد التي انبثقت غداة الثورة ،يف حني �أن املجتمع املدين �أكرث تركيز ًا على مواجهة
جرائم املا�ضي وم�أ�س�سة �إجراءات مكافحة الف�ساد .من جهتها ،ت�سعى احلكومة �إىل
معاجلة التحديات االقت�صادية للبالد وجذب اال�ستثمارات الأجنبية ،من خالل توفري
اال�ستقرار على الأمديني الق�صري والطويل .ووفق هذا الر�أي ،اليكون املا�ضي مفيد ًا
وميكن �أن ي�ؤدي �إىل توترات �أكرب بدل �أن يعزز اال�ستقرار.
لكن املجتمع املدين ،على عك�س ذلك ،عمل منذ البداية كرقيب وحار�س لعملية االنتقال
الدميقراطي يف البالد ،ولذا فهو يرغب ب�إمتام هذه العملية من خالل حما�سبة املا�ضي
بهدف خلق م�ستقبل �أكرث ا�ستقرارا .وي�شعر ال�شبان الذين لعبوا دور ًا رئي�س ًا يف املجتمع
املدين مب�س�ؤولية خا�صة حيال الدفاع عن �أهداف الثورة .وكما �أو�ضح �أحد نا�شطيه ،ف�إن
جهود احلكومة لفتح �صفحة جديدة «ت�ش ّكل �إهانة لعائالت و�أ�صدقاء �شهداء الثورة»،
60
�أولئك الفتية الذين بذلوا �أرواحهم وهم يقاتلون من �أجل العدالة والكرامة.
كان ال�شاهد ،الذي و�ضع الف�ساد على ر�أ�س �أولوياته حني ت�س ّنم زمام ال�سلطة يف �آب/
م�ست�شر ...وهدفنا هو تفكيك �أنظمة
�أغ�سط�س  ،2016قد �أعلن �أن «الف�ساد يف بالدنا
ٍ
الف�ساد ومعه [�أطراف النظام الثالثة] الإرهاب -والف�ساد -والتهريب والته ّرب من دفع
ال�ضرائب .هذا الثالثي وا�ضح للجميع ،خا�صة يف املناطق» 61.ويف خطاب �أمام الربملان،
62
�ش ّدد ال�شاهد على �أن «الف�ساد ُيه ّدد الدميقراطيات النا�شئة».
ت�شري مالحظات ال�شاهد وخطواته �إىل �أنه �أكرث اهتمام ًا
ب�شكل كبري على �صحتنا العقلية»� – .أنثى
با�ستئ�صال امل�س�ؤولني وامل�ؤ�س�سات الفا�سدة التي توا�صل «ي�ؤ ّثر الف�ساد
ٍ
الرت ّبح على ح�ساب ال�شعب .ويف �أيار/مايو � ،2017ش ّنت (بني  65-35عام ًا) ،نا ُبل
حكومته حرب ًا على الف�ساد �أ�سفر معظمها ،حتى الآن ،عن
اعتقال �شخ�صيات يف منا�صب رفيعة �أثروا منذ الثورة ،وعن زعزعة بع�ض من �أكرث
63
هياكل الف�ساد يف اجلمارك.
وباملثل ،ير ّكز قائد ال�سب�سي على امل�ضي قدم ًا يف هذا االجتاه ،وهو حفز املجتمع
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التون�سي على وقف التط ّرق �إىل املا�ضي .ه ُّم ال�سب�سي الرئي�س هو ا�ستقطاب اال�ستثمارات
الأجنبية ،وهو قال يف مقابلة مع القناة التلفزيونية الأوىل ( )Channel 1مبنا�سبة عيد
اال�ستقالل التون�سي يف العام « :2017من دون [قانون امل�صاحلة االقت�صادية] لن نعرث
على اال�ستثمارات» 64.وهذا ماكرره وزير اخلارجية ال�سابق رفيق عبد ال�سالم ،مالحظ ًا
�أن الالئمة يجب �أن ُتنحى على النظام برمته يف عهد بن علي ،ولي�س من املفيد �أن نعيب
65
رجال �أعمال بعينهم بل «نحتاج �إىل �إجراءات �سريعة لإطالق عجلة االقت�صاد».
على الرغم من �أن �آراء ال�شاهد وقائد ال�سب�سي تبدو متوافقة عموم ًا� ،إال �أن مقاربة
الثاين تتناق�ض ب�شكل مبا�شر مع وجهات نظر العديد من النا�شطني يف املجتمع املدين،
الذين يولون الأهمية الق�صوى الأوىل لت�سوية م�س�ألة ف�ساد املا�ضي وحتقيق العدالة
لل�ضحايا .ففي خطاب له يف متوز/يوليو  ،2017طلب ال�سب�سي ت�ضامن الر�أي العام مع
الدولة ملكافحة الف�ساد (والإرهاب) ،فكان بذلك يخاطب بجالء املُحتجني الذين غ�صت
بهم ال�شوارع مرار ًا احتجاج ًا على قانون امل�صاحلة االقت�صادية 66.واحلال �أنه لي�س
مفاجئ ًا �أن يكون املجتمع املدين الذع ًا يف نقده لإجراءات احلكومة اخلا�صة مبكافحة
الف�ساد� ،سواء منها احلالية �أو ال�سابقة .فالعديد من املواطنني ي�شددون على احلاجة �إىل
التط ّرق �إىل م�س�ألة الف�ساد ،من خالل �آلية العدالة االنتقالية التون�سية التي هي ،يف حد
ذاتها ،ح�صيلة م�شاورات �شعبية عامة .والواقع �أن قانون امل�صاحلة الإدارية الذي كان
�صيغة مع ّدلة من قانون امل�صاحلة االقت�صادية الذي �أُ ِّق َر يف � 13أيلول�/سبتمرب ،2017
هو ح�صيلة �سنتني من النزاعات بني الأحزاب ال�سيا�سية وبني املجتمع املدين والربملان،
وي�ش ّكل حتاي ًال على عملية العدالة االنتقالية الر�سمية ،من خالل توفري العفو لبع�ض
املوظفني الر�سميني الذين ارتبكوا جرائم اقت�صادية يف عهد بن علي .ويف خطوة عك�ست
ا�ستياء الر�أي العام من الطريقة التي عاجلت بها احلكومة ملف الف�ساد� ،أجابت غالبية
املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم ( 54يف املئة) ،يف درا�سة املعهد اجلمهوري الدويل يف �آب�/أغ�سط�س
67
 ،2017لدى ال�س�ؤال عن �أي حزب �سيا�سي ُيعترب الأف�ضل ملكافحة الف�ساد ،بـ«ال �أحد».
�أثار �إقرار القانون انتقادات وا�سعة النطاق يف �أو�ساط املجتمع املدين ،كما لدى بع�ض
الأحزاب ال�سيا�سية يف الربملان .وقد ّ
نظم الفرع التون�سي من منظمة ال�شفافية الدولية،
«�أنا يقظ» ،مظاهرات بعد الت�صديق على القانون ودعا �إىل �إلغائه .كما �أ�صدرت الأمانة
العامة للمنظمة بيان ًا ورد فيه �أن «الربملان التون�سي � ّصوت �ضد و�ضع الف�ساد قيد امل�ساءلة
واملحا�سبة� ،أي �ضد ال�سبب نف�سه الذي دفع النا�س للنزول �إىل ال�شارع يف العام � .2011إن
منح العفو عن الف�ساد يف قانون امل�صاحلة اجلديد الذي ّمت �إقرارهُ ،يطلق ر�سالة �سلبية
مفادها �أن الفا�سد يف �أي مكان ميكن �أن يفلت من العقاب» 68.امللفت هنا �أن ع�ضو الربملان،
69
نذير بن عمو ،ا�ستقال م�ؤخر ًا تعبري ًا عن ا�ستيائه من دعم حزب النه�ضة للقانون.

املعشر
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سارة يركيس ومروان

حظيت حرب ال�شاهد على الف�ساد باملنا�صرة والذ ّم يف �آن .فقد �أقنع خطابه الأ ّويل،
وكذلك ا�ستعداده للإطباق على العديد من ال�شخ�صيات القوية ،العديد من التون�سيني
ب�أن احلكومة جا ّدة �أخري ًا يف الت�ص ّدي للف�ساد .ومثل هذا التغيري يف النهج مهم على
نحو ملحوظ ،لأنه كان �ضروري ًا لـ«ال�شفاء من الف�ساد» على املدى الطويل .يقول روبرت
�أي .روتربغ « :Robert I Rotbergي�ستطيع القادة توفري �أنواع من اال�ستقامة والنزاهة
ال�سلوكية والأنوار ال�سلوكية ال�ساطعة ،القادرة مع الوقت على نقل الثقافة ال�سيا�سية
70
احلالية من قبول الف�ساد �إىل رف�ضه».
مع ذلك ،يعتقد بع�ض التون�سيني �أن ال�شاهد مل يذهب بعيد ًا مبا فيه الكفاية ،حيث
يعتقد  64يف املئة من الذين ا�ستطلعت كارنيغي �آراءهم �أن احلرب على الف�ساد لن تكون
ناجحة .وخالل نقا�ش حول الف�ساد� ،أعرب امل�شاركون من املجتمع املدين عن �إحباطهم
من هذه احلربُ ،مالحظني �أن الر�أي العام التون�سي واملجتمع الدويل مل يفهما كنهه.
وذكر م�شارك �أن هذه احلرب «حتتاج �إىل تعريف وحتديد العدو ،و�أن تت�س ّلح بالأدوات
املنا�سبة» 71.وقال �آخر �إنه يجب �أن ُيطلق عليها تعبري «احلرب على امله ّربني» بد ًال من
احلرب على الف�ساد ،لأنها تر ّكز �أ�سا�س ًا على قطاع التهريب وتن�أى بنف�سها عن قطاعات
رجال الأعمال والأمن واجلمارك ،التي هي تقليدي ًا من بني الأكرث ف�سادا 72.والحظ
نا�شط يف املجتمع املدين �أن املجموعتني الأكرث �إ�شكالية هما جمموعة م�س�ؤويل اجلمارك
وجمموعة ممثلي االحتاد التون�سي لل�صناعة والتجارة وال�صناعات التقليدية املعروف بـ
 .UTICAوبح�سب �أحد النا�شطني ،تعمل هذه الأخرية مع �شركات النفط وال�شركات
73
العاملية «القتنا�ص املوارد من تون�س من دون دفع �أجور عادلة».
بد�أت احلرب على الف�ساد تت�صدى لقطاع اجلمارك .ففي حزيران/يونيو ،2017
وخالل الأ�سابيع الأوىل من احلرب على الف�ساد ،قام ال�شاهد بزيارة مفاجئة مليناء راد�س.
وبعدها ب�أيام ،اعتقلت ال�سلطات التون�سية  21م�س�ؤو ًال جمركي ًا ،و�أحالت � 35آخرين �إىل
هيئة ت�أديبية 74.لكن ،فيما يبدو االحتاد التون�سي لل�صناعة
ملتزم ًا ،حتى الآن ،مبكافحة الف�ساد داخل القطاع
«يحد الف�ساد من قدرتنا ال�شرائية بدرجة كبرية»� – .أنثى
ّ
اخلا�ص� ،إال �أن احلكومة مل تظهر �سوى النذر القليل (بني  65-35عام ًا)� ،أريانة
من االهتمام بتفكيك العقود التي يعود عمرها �إىل عقود
مديدة بني �شركات النفط الأجنبية واحلكومة التون�سية،
ما �أثار احتجاجات الكامور يف  75.2017كان االنطباع ب�أن ال�شركات الأجنبية ت�ستغل
الأر�ض التون�سية واملواطنني التون�سيني مل�صلحتها اخلا�صة قد �أ�شعل فتيل احتجاجات
عديدة يف منطقة جنوب �شرق تون�س .وعلى الرغم من �أن املحتجني اليدينون جهار ًا
�شركات النفط والغاز بالف�ساد� ،إال �أنهم اتهموا احلكومة التون�سية بـ«�سرقة مواردهم
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76

الطبيعية من دون تعوي�ض».
«ي�ؤدي الف�ساد �إىل ن�شر الفو�ضى يف امل�شهد املديني و�إىل
ُو ِّج َهت انتقادات �إىل ال�شاهد للطريقة التي ن ّفذ فيها
�إبطاء العجلة االقت�صادية .وهذا ظلم فادح»� .أنثى (بني احلرب على الف�ساد .فال�سلطات ا�ستخدمت قانون الطوارىء
 65-35عام ًا) ،تون�س العا�صمة
العتقال رجال �أعمال بارزين ،واتّهمت بع�ضهم بارتكاب
جرائم �أمنية ال اقت�صادية .الف�ساد ع�صي على الإثبات ،ولذا
من ال�شائع لدى ال�سلطات ا�ستخدام جرائم �أخرى لدحرجة ر�ؤو�س امل�س�ؤولني الفا�سدين.
بيد �أن الطريقة التي تق ّدمت بها احلرب على الف�ساد حتى الآن ،دفعت بع�ض هيئات
حقوق الإن�سان �إىل االعرتا�ض على جهود ال�شاهد .فقد انتقدت منظمة هيومان رايت�س
ووت�ش ال�سلطات التون�سية ل�ش ّنها احلمالت يف �إطار قانون الطوارىءُ ،م�شرية بذلك �إىل
�أولئك الذين �أحيلوا �إىل املحكمة الع�سكرية واحتُجزوا يف زنازين انفرادية يف �أماكن
78
جمهولة 77.يقول نا�شط يف املجتمع املدين« :حتى �أعتى املجرمني لهم حقوق».

كيف تتم مكافحة الف�ساد؟
�أطلقت احلكومة التون�سية واملجتمع املدين العديد من املبادرات الهادفة �إىل مكافحة
الف�ساد (انظر ال�شكل  2خلال�صة حول ذلك) .فقد ُ�ش ِّكلت مروحة وا�سعة من الهيئات
كل من االنتهاكات ال�سابقة وملنع حدوث
الر�سمية وغري الر�سمية منذ  2011للت�ص ّدي �إىل ٍ
انتهاكات جديدة م�ستقبال ،كما جرى �سنّ العديد من القوانني ملنع الف�ساد �أو معاقبة
الأفراد الفا�سدين .بيد �أن الهيئات الأ�سا�سية املكافحة للف�ساد تفتقد �إىل املوارد املالية
والب�شرية التي مت ّكنها من القيام مبا انت ُِد َبت له .ثم �أن كرثة من القوانني �إما مل تر نور
التنفيذ� ،أو �أنها لن تو ّفر �آليات املحا�سبة الكافية لردع ال�سلوك الفا�سد على نحو ف ّعال.

الإجراءات القانونية

د�أبت تون�س على ا�ستخدام خمتلف الأدوات الت�شريعية للت�ص ّدي للف�ساد املا�ضي وردع
�أي ن�شاط م�ستقبلي من هذا النوع .وعلى الرغم من �أن القانون االنتخابي للعام 2011
(املر�سوم  )1089مل يربط مبا�شر ًة بالف�ساد� ،إال �أنه منع بع�ض امل�س�ؤولني ال�سابقني يف
عهد بن علي وحزبه من خو�ض املعركة االنتخابية لتبو�ؤ منا�صب ر�سمية 79.كان العديد
من ه�ؤالء ي�ش ّكلون ال�شبكة ال�ضخمة التي قامت بتنفيذ �سرقات حكومية يف تون�س يف عهد
بن علي .وغداة الثورة ،جرى اعتقال  30ع�ضو ًا من عائلة الطرابل�سي و ُوجهت �إليهم تهم
ارتكاب جرائم ف�ساد 80.وقد ُح ِك َم على بن علي وزوجته بال�سجن ملدة � 35سنة يف 20
حزيران/يونيو  ،2011بعد �أن �أُدينا غيابي ًا بال�سرقة واحليازة غري القانونية للعمالت
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الأجنبية ،واجلواهر ،والتحف الأثرية ،واملخدرات ،والأ�سلحة ،وفر�ضت عليهما غرامة
قدرها  65مليون دوالر .ويف العام  ،2012اعتُقل  81قا�ضي ًا بتهم الف�ساد 81.ومنذ الثورة،
لوحق ق�ضائي ًا ما بني � 7000إىل  9000موظف ر�سمي ،جرى �سجن  600منهم معظمهم
82
بتهم الف�ساد.
�إجراءات مكافحة الف�ساد التي اتّخذتها احلكومة منذ اندالع الثورة
�أوقد �إ�ضمار حممد بوعزيزي النار يف نف�سه �شعلة االحتجاجات التي ع ّمت �أرجاء
 17كانون الأول/دي�سمرب تون�س كافة ،وتخ ّللها تنديد املتظاهرين بالف�ساد امل�ست�شري يف كنف نظام زين
2010
العابدين بن علي.
 13كانون الثاين/يناير �أعلن بن علي عن ت�شكيل جلنتَي حتقيق م�ستق ّلتني :واحدة مك ّلفة بق�ضايا الف�ساد،
و�أخرى مك ّلفة ّ
مبلف القتلى واجلرحى الذين �سقطوا خالل املظاهرات.
2011
 14كانون الثاين/يناير
تنحي بن علي.
ّ
2011

 15كانون الثاين/يناير �ش ّكلت احلكومة االنتقالية جلنة برئا�سة عبد الفتاح عمر للنظر يف ق�ضايا الف�ساد
والر�شوة.
2011
� 18شباط/فرباير 2011

ق�ضى املر�سوم  7-2011بت�شكيل جلنة وطنية لتق�صي احلقائق حول الر�شوة
والف�ساد.

� 14آذار/مار�س 2011

ن�ص املر�سوم  15-2011على م�صادرة �أمالك و�أ�صول نظام بن علي خالل فرتة
ّ
.2011-1978

� 26آذار/مار�س 2011

ن�ص املر�سوم  15-2011على ت�شكيل جلنة وطنية ال�سرتجاع الأموال املوجودة يف
ّ
اخلارج واملكت�سبة ب�صورة غري م�شروعة.

 20حزيران/يونيو 2011

ُحكم على بن علي وال�سيدة الأوىل ليلى الطرابل�سي غيابي ًا بال�سجن ملدة  35عام ًا
بتهمة ال�سرقة واحليازة غري امل�شروعة لعمالت �أجنبية وجموهرات وقطع �أثرية
وخمدرات و�أ�سلحة ،وبت�سديد غرامة مالية تبلغ حواىل  65مليون دوالر.

 14متوز/يوليو 2011

ق�ضى املر�سوم  68-2011بت�شكيل جلنة وطنية للت�صرف يف الأموال واملمتلكات
املعنية بامل�صادرة �أو اال�سرتجاع لفائدة الدولة.

حدّد املر�سوم  1089موا�صفات الأ�شخا�ص الذين يحقّ لهم ّ
الرت�شح النتخابات
املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي التي �أُجريت يف ت�شرين الأول�/أكتوبر  ،2011وت�ض ّمن
� 3آب�/أغ�سط�س  2011كذلك حرمان بع�ض الأ�شخا�ص املنتمني �إىل نظام بن علي وحزبه احلاكم من
ّ
الرت�شح.
قدّم املر�سوم  120-2011تعريف ًا للف�ساد وق�ضى ب�إن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة
 14ت�شرين الثاين/نوفمرب الف�ساد ،بهدف ت�سهيل م�سار حماربة الف�ساد وجمع املعطيات والبيانات املتعلقة
2011
بالف�ساد ون�شر ثقافة مكافحته.
 24ت�شرينالثاين/نوفمرب مت �إن�شاء الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ر�سمي ًا.
2011
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� 27آذار/مار�س 2012

ت�شكيل خلية للحوكمة الر�شيدة يف كل امل�ؤ�س�سات والإدارات العامة والوزارات
لرتقية ثقافة النزاهة وال�شفافية ومكافحة الف�ساد.

 14ني�سان�/أبريل 2012

عقد م�ؤمتر وطني حول العدالة االنتقالية.

� 3آب�/أغ�سط�س 2012

ق�ضت مذكرة عمل وزارية بت�شكيل القطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل للبحث
والتت ّبع والتحقيق واحلكم يف ق�ضايا الف�ساد.

� 16أيلول�/سبتمرب إلى عقدت اللجنة الوطنية للحوار حول العدالة االنتقالية  24اجتماع ًا يف �أرجاء
 7ت�شرين الأول�/أكتوبر البالد كافة.
2012

 9كانون الأول/دي�سمرب �أطلق رئي�س احلكومة حمادي جبايل ووزير احلوكمة ومكافحة الف�ساد عبد
الرحمن الأدغم ،اال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة الف�ساد.
2012
ن�ص القانون الأ�سا�سي  53-2013على �إن�شاء هيئة احلقيقة والكرامة للتحقيق
 24كانون الأول/دي�سمرب ّ
عامي 1955
يف اجلرائم االقت�صادية وانتهاكات حقوق الإن�سان التي ارتُكبت بني َ
2013
و.2013
 14كانون الثاين/يناير ان�ض ّمت تون�س �إىل �شراكة احلكومة املفتوحة.

2014

� 20آذار/مار�س 2015

قدّم الباجي قائد ال�سب�سي م�شروع قانون امل�صاحلة االقت�صادية خالل الكلمة
التي �ألقاها مبنا�سبة عيد ا�ستقالل تون�س.

� 11آذار/مار�س 2016

�أق ّر الربملان التون�سي قانون النفاذ �إىل املعلومة.

ن�ص القانون الأ�سا�سي الرقم  57للعام  2016ر�سمي ًا القطب الق�ضائي االقت�صادي
 23ت�شرين الثاينّ /
واملايل للإ�شراف على م�سار التحقيق يف اجلرائم االقت�صادية واملالية املعقدة.
نوفمرب 2016
� 22شباط/فرباير 2017

�أق ّر الربملان قانون الإبالغ عن الف�ساد وحماية املُبلغني عنه.

� 24أيار/مايو 2017

�أعلن رئي�س احلكومة يو�سف ال�شاهد «احلرب على الف�ساد».

� 13أيلول�/سبتمرب 2017

�صادق الربملان على م�شروع القانون الأ�سا�سي ( 2015-49وهو ال�صيغة املن ّقحة
من قانون امل�صاحلة االقت�صادية) املتعلق ب�إر�ساء امل�صاحلة يف املجال الإداري.

�إحدى الإجراءات املهمة ،اقت�صادي ًا ،يف هذا ال�صدد كانت ت�شكيل جلنة امل�صادرة
التي ا�ستحدثها املر�سوم  13-2011يف � 14آذار/مار�س  .2011هذا القانون تع ّلق بـ114
�شخ�ص ًا -بن علي ،وعائلته ،و�أ�صهرته (عائلة الطرابل�سي) و�آخرين ُمق ّربني منه .وتغطي
اللجنة الفرتة من  1987وحتى الثورة ،وهي ا�ستولت على  550ملكية ،و 48قارب ًا ويخت ًا،
و 40حمفظة �أ�سهم ،و 367ح�ساب ًا م�صرفي ًا ،و 400م�ؤ�س�سة ٌقدِّ رت قيمتها بنحو  13مليار
دوالر (�أي مايوازي  25يف املئة من الناجت املح ّلي الإجمايل التون�سي يف  ،)2011وكذلك
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مبلغ  28.8مليون دوالر كان ُمو َدع ًا يف ح�ساب يحمل ا�سم ال�سيدة الأوىل يف م�صرف
83
لبناين.
يف  14متوز/يوليو � ،2011ش ّكلت تون�س جلنة �شبه م�ستقلة ال�سرتجاع الأ�صول� ،ض ّمت
ممثلني عن وزارات معنية (ال�ش�ؤون اخلارجية ،العدل ،وحقوق الإن�سان) ،وامل�صرف
املركزي ،وحمامني ،للتحقيق يف الأ�صول املنهوبة وحتديدها .عالوة على ذلك ،ويف
�آذار/مار�س ُ ،2012عينِّ م�س�ؤولون ملكافحة الف�ساد (من خالل «خلية حوكمة جيدة»)
يف ٍ ّ
كل من امل�ؤ�س�سات العامة ،مبا يف ذلك كل وزارة ،ل�ضمان تطبيق �إجراءات مكافحة
الف�ساد يف كل قطاعات احلكومة.
جرى كذلك �إقرار العديد من القوانني (�أو هي قيد التطوير) للت�صدي �إىل �شتى
جماالت الف�ساد ،مبا يف ذلك القوانني حول الر�شاوى ،واملداخل �إىل املعلومات ،والإبالغ
عن الف�ساد ،وحماية املُب ِّلغني عن الف�ساد .واملُلفت هنا هو م�سودة قانون تتط ّلب الك�شف
العلني عن الدخل والأ�صول ،وجت ِّرم املكا�سب غري القانونية ،وتنازع امل�صالح.
يف حني حظيت معظم �إجراءات الت�صدي للف�ساد ب�شعبية وا�سعة ،كانت وثيقة امل�صاحلة
االقت�صادية ،التي �أُق ّرت على �أنها قانون امل�صاحلة الإدارية ،مثار جدل كبري .فقد طرح
قائد ال�سب�سي �أو ًال الوثيقة خالل خطاب عيد اال�ستقالل
التحرر».
عن
عاجزين
أنف�سهم
�
ال�شباب
يجد
الف�ساد
«ب�سبب
ّ
يف � 20آذار/مار�س  .2015وخالل تقدميها ،قال �إنها
صوال من رجال �أعمال – ذكر (بني  65-35عام ًا) ،املن�ستري
«�ستح�سن بيئة اال�ستثمار» وت�ستعيد �أ� ً
ِّ
84
ت�ستطيع تون�س ا�ستخدامها يف التنمية» .هذا القانون،
يف �صيغته الأ�صلية ،كان �سي�شطب كل الق�ضايا املالية من �صالحيات هيئة احلقيقة
كل من الأفراد يف
والكرامة ،ويو ّفر �إخفاء الهوية وتوفري احل�صانة ،و�أي�ض ًا العفو عن ٍ
القطاعني العام واخلا�ص املتّهمني بارتكاب جرائم مالية يف عهد بن علي (طاملا �أنهم
يعيدون الأ�صول امل�سروقة ويدفعون الغرامات) .وقد حاول قائد ال�سب�سي احل�صول على
عامي  2015و ،2016لكنه ف�شل يف نهاية
قانون امل�صاحلة االقت�صادية من الربملان يف َ
املطاف ب�سبب ال�ضغوط الهائلة للمجتمع املدين.
مل يكن كثريون يف املجتمع املدين التون�سي واملجتمع الدويل �سعداء مب�سودة القانون.
فقد قالت اللجنة الأوروبية للدميقراطية عن طريق القانون �إن الوثيقة قد التكون
د�ستورية« ،لأنها رمبا تخلق ثنائية يف عملية العدالة االنتقالية ،ما �سيتناق�ض مع املادة
 148من الد�ستور» 85.وقال تون�سي �إن امل�سودة «تعطي االنطباع ب�أن مايهم الق�صر
يف قرطاج هو �إنقاذ �أ�صدقائه الفا�سدين� ،أما ن�ضاالت ال�شعب التون�سي فال تعنيهم
86
كثريا».
حني �أُعلن عن امل�سودة للمرة الأوىل العام  ،2015الت�أم �شمل �أكرث من  20جمموعة
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من جمموعات املجتمع املدين يف �إطار حملة «ماني�ش م�سامح» التي هدفت �إىل
�إطالق عملية �إعالمية اجتماعية �ضخمة ،وال�ضغط على امل�س�ؤولني ،ورفع الر�سائل،
وتنظيم االحتجاجات يف قلب العا�صمة �ضد امل�سودة 87.وقد متحور النقد الأ�سا�سي
على �أن الوثيقة �ست�سمح ملن نهبوا الدولة بالإفالت من املالحقة الق�ضائية والبقاء
ُغفْال.
يو ّفر القانون الذي �أُ ِق َّر للتو العفو عن املوظفني الر�سميني فقط ،بحجة �أنه مل يكن
لديهم خيار �سوى الر�ضوخ لأوامر ر�ؤ�سائهم ،خوف ًا من تع ّر�ضهم �إىل العقاب ،وب�أن
هذه الفئة من النا�س مل تتو ّرط يف ف�ساد وا�سع النطاق،
على عك�س كبار امل�س�ؤولني .ويف حني �أن بع�ض التون�سيني
«ب�سبب الف�ساد متت الإطاحة بجميع قيم املجتمع اجليد
ً
(املحبة واالحرتام والوطنية� ،إلخ)» – .ذكر (بني  65-35ا�ست�ساغوا هذا القانون� ،إال �أن نا�شطا يف املجتمع املدين
قال �إن هذا القانون ،يف �صيغته املُع ّدلة« ،هو �أمر ي�ستطيع
عام ًا) ،تون�س العا�صمة
معظم التون�سيني التعاي�ش معه» 88.بيد �أن �أحزاب ًا معارِ�ضة
يف جمل�س نواب ال�شعب قاطعوا الت�صويت ،وو�صفه حزب
«حراك تون�س الإرادة» ب�أنه جت�سي ٌد لـ«م�أ�س�سة الف�ساد» 89.ولأن الآليات موجودة للت�صدي
للجرائم االقت�صادية من خالل هيئة احلقيقة والكرامة ،يعترب القانون و�سيلة لاللتفاف
على عملية العدالة االنتقالية .وهذا كان على وجه اخل�صو�ص مثري ًا للقلق لدى �أطراف
املجتمع املدين التي ت�ساند وتن�صر هيئة احلقيقة والكرامة ،لأنها ت�ش ّكلت على �أ�سا�س
ت�شاور و�إجماع حقيقيني .هذا يف حني �أن م�شروع امل�صاحلة كان من و�ضع الرئي�س ودُفع
�إىل النا�س عرب الربملان .وذكر نا�شط يف املجتمع املدين �أن القانون «يهدف �إىل تبيي�ض
�صفحة الف�ساد لأنه يقفز فوق املحا�سبة ،ويق ّو�ض امل�ساواة بني النا�س �أمام القانون ...وال
90
يو ّفر �أي �ضمانات لعدم عودة اجلرائم املالية».
الحظ املركز الدويل للعدالة االنتقالية �أن جمموعة من املوظفني الر�سميني الذين قد
يمُ نحون العفو ،لي�س مطلوب منهم �أن ي�أخذوا على عاتقهم �أي �إجراء مقابل ذلك ،ال بل
هم �س ُيمنحون العفو تلقائي ًا بف�ضل وظيفتهم� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،اليق ّدم القانون للدولة �أو
لل�شعب التون�سي �أي �شيء يف مقابل احل�صانة التي �ستُعطى له�ؤالء» 91.كما تن�ص الوثيقة
على منح العفو للموظفني الر�سميني الذين �سبق �أن �أدانهم النظام الق�ضائي التون�سي،
ما يق ّو�ض نظام العدالة.
ر ّد ًا على هذا القانون� ،أ�صدر املجل�س الوطني لنقابة املحامني التون�سيني بيان ًا يف 26
�أيلول�/سبتمرب  ،2017رف�ض فيه القانون ودعا �أع�ضاء الربملان �إىل تعديله 92.وعلى نحو
منف�صل� ،أ�صدرت ك ٌل من الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد ،واملفو�ضية ال�سامية حلقوق
الإن�سان ،والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ،بيان ًا م�شرتك ًا �أدانت فيه القانونُ ،م�ش ّدد ًة
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على �أنها م�ستقلة عن احلكومة .كما ُذكر �أن  40ع�ضو ًا يف الربملان �صاغوا م�سودة عري�ضة
93
ت�ش ّكك يف مدى د�ستورية القانون.
تب ّنت تون�س كذلك �إجراءات �إلكرتونية خمتلفة ملنع الف�ساد ،على امل�ستوى الر�سمي وعرب
املجتمع املدين يف �آن ،مبا يف ذلك بوابة امليزانية املفتوحة ،وموقع على االنرتنت ُيدعى
«مر�سوم  »41ا�ستُحدث لتمكني املواطنني من طلب الوثائق الر�سمية مبا�شرة 94.ويف
العام  ،2014ان�ضمت تون�س �أي�ض ًا �إىل �شراكة احلكومة املفتوحة ،وهي مبادرة ُمتع ّددة
الأطراف تهدف �إىل احل�صول على التزامات حمددة من احلكومة لرتقية ال�شفافية،
ومتكني املواطنني ،ومكافحة الف�ساد ،وا�ستخدام تكنولوجيات جديدة لتعزيز احلوكمة.
كما ُت َبث املعلومات املالية التي ت�أتي من النقا�شات الربملانية مبا�شر ًة عرب تويرت ،وتقوم
95
بالتدقيق بها منظمات رقابية على غرار مر�صد امليزانية.
عموم ًا ،تو ّفر الإجراءات القانونية يف تون�س �إطار ًا مكين ًا ملكافحة الف�ساد ،بيد �أن
العديد منها ال ُيط ّبق بالكامل .ثم �أنه من املبكر للغاية تقدير ما �إذا �ستكون القوانني ،حال
تطبيقها ،ف ّعالة يف ردع الف�ساد .بع�ض املواطنني ي�شككون ب�صدقية احلكومة يف �شن مثل
هذه احلرب .وهكذا ،قال �أحد الأ�شخا�ص املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم يف ا�ستطالع كارنيغي« :ال
�أحد يثق بعملية تطبيق القانون» 96.كما �أعرب العديد من الأ�شخا�ص املُ�ستطلعة �آرا�ؤهم
ّ 97
عن اعتقادهم ب�أن ثمة �ضرورة لت�شكيل نظام ق�ضائي وحمكمة د�ستورية م�ستقلني.
ويف �آب�/أغ�سط�س  ،2012مت ت�أ�سي�س «القطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل» من خالل
مذكرة وزارية ليقوم بالتحقيق ،واملالحقة القانونية ،و�إ�صدار الأحكام الق�ضائية يف
ق�ضايا الف�ساد .بيد �أن هذه الهيئة مل ُتف َّعل كج�سم ق�ضائي �سوى يف ت�شرين الثاين/
نوفمرب  2016من خالل القانون الأ�سا�سي الرقم  57للعام  .2016ومينح هذا القانون
املحكمة �صالحيات حيال اجلرائم االقت�صادية واملالية املع ّقدة.
ي�ش ّكل القطب الق�ضائي جزء ًا من املجل�س الأعلى للق�ضاء ،لكنه يفتقد �إىل املوارد
ال�ضرورية للتعامل مع �آالف م�ؤ ّلفة من ق�ضايا الف�ساد التي برزت غداة الثورة .وللتعاطي
مع هذا الكم الهائل من الق�ضايا ،ثمة حاجة �إىل موارد ب�شرية �إ�ضافية وبرامج تدريب
على التحقيق يف م�سائل الف�ساد املع ّقدة .عالو ًة على ذلك،
َّ
تحُ
مل ُت�شكل بعد املحكمة الد�ستورية .ولذا ،ال الآن امل�سائل «يلقي الف�ساد بظالله على م�ستقبل �أطفالنا الذين يقعون
الد�ستورية �إىل حمكمة م�ؤقتة .وخالل ور�شة كارنيغي ،ب�سهولة فري�سة اجلهات اخلبيثة والظاملة من كل حدب
�ش ّدد امل�شاركون على �أن ا�ستحداث املحكمة الد�ستورية و�صوب» .ذكر (بني  65-35عام ًا) ،بنزرت
وتطوير طاقات الق�ضاء� ،سي�ساعد على نقل ق�ضايا الف�ساد
عرب النظام الق�ضائي بفعالية �أكرب ،و�س ُيظهر �أن احلكومة
جا ّدة حيال الت�صدي للف�ساد.
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الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد

امل�ؤ�س�سة الر�سمية احلائزة على �أو�سع تفوي�ض هي الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.
فهي هيئة خم ّولة د�ستوري ًا ،جرى ا�ستحداثها يف ت�شرين الثاين/نوفمرب  ،2011و�أنيطت
بها مهمة التحقيق يف كل �أ�شكال الف�ساد ،من الهدر والتزوير واالنتهاكات� ،إىل غ�سيل
الأموال و�سوء ا�ستخدام املال العام .الت�ستطيع الهيئة القيام باملالحقة الق�ضائية بنف�سها،
ترحل الق�ضايا التي مت التحقيق فيها �إىل مكتب املدعي العام.
بل ّ
لطاملا عانت هذه الهيئة من قلة املوارد املالية الكافية واملوظفني .وقد انتقد رئي�سها
الأول� ،سمري العنابي ،احلكومة لتزويده مبيزانية �ضعيفة ،ما �أ ّثر على قدرتها على
التحقيق يف الق�ضايا 98.ويف الفرتة بني  2014و ،2015مل حت ّقق الهيئة �سوى بـ400
ق�ضية من �أ�صل  9000ق�ضية ُمدرجة يف جدول �أعمالها .وقد حاول الطبيب ،الذي خلف
العنابي يف رئا�سة الهيئة يف كانون الثاين/يناير  ،2016تو�سيع نطاق عملها .فبعد ت�س ّنمه
مهام من�صبه يف  ،2016طلب زيادة قدرها  2.6مليون دوالر الفتتاح �أربعة مكاتب �إقليمية
جديدة .كما �أ ّمن م�ساعدة �أجنبية وازنة للعام  ،2017مبا يف ذلك منح من برنامج الأمم
99
املتحدة الإمنائي ( ،)UNDPوجمل�س �أوروبا ،واململكة املتحدة وكوريا اجلنوبية.
لكن ،وعلى رغم اجلهود احلثيثة للطبيب ،اليبدو �أن احلكومة تعترب عمل الهيئة �أولوية،
وهي ف�شلت يف توفري موازنة مالئمة �أو موظفني لها كي تتم ّكن من التعاطي مع �آالف
الق�ضايا املطروحة عليها� .إ�ضاف ًة �إىل ذلك ،لي�س هناك �سوى �إرادة �سيا�سية خافتة
مل�ساعدة الهيئة .وكما قال نا�شط يف املجتمع املدين�« :إذا ما �أردت قتل �شخ�ص ما� ،ش ّكل
جلنة» 100.والحظ نا�شط �آخر �أنه على رغم املوجبات الد�ستورية ،التريد امل�ؤ�س�سات
الأخرى العمل مع الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد.

هيئة احلقيقة والكرامة

ُن ِّفذت اجلهود لتوفري العدالة ل�ضحايا الف�ساد خالل حقبة ماقبل الثورة ،من خالل
عملية العدالة االنتقالية الر�سمية يف تون�س .هذه العملية فريدة من نوعها ،من حيث �أنها
كانت «الأوىل التي تعرتف ر�سمي ًا بال�ضرر االجتماعي -االقت�صادي على �أنه انتهاكات
تتط ّلب عدالة وتعوي�ضات مالية 101.وقد ا�ستُحدثت جلنة تق�صي احلقائق حول الف�ساد
والر�شوة للتعاطي مع م�سائل الف�ساد والر�شى يف عهد بن
«ن�سي النا�س الف�ساد الذي كان م�ست�شري ًا يف العامني  2013علي ،وتل ّقت نحو � 10000شكوى يف الفرتة بني �شباط/
102
فرباير و�آب�/أغ�سط�س  ،2011و�أحالتها �إىل املحاكم.
و .2014ن�سوا �أن مكافحة الف�ساد �شكّلت �أحد حوافز
وبهدف بلورة عملية ق�ضائية ر�سمية ،عقدت التن�سيقية
الثورة» – .نا�شط يف املجتمع املدين
ً
الوطنية للحوار حول العدالة االنتقالية  24اجتماعا من
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� 16أيلول�/سبتمرب �إىل  7ت�شرين الأول�/أكتوبر  103.2012وقبل ذلك� ،أطلقت احلكومة
امل�ؤمتر الوطني للعدالة االنتقالية بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ()UNDP
يف  14ني�سان�/أبريل  ،2012جلمع معطيات من مروحة من اجلماعات والأفراد يف
البالد ،حول كيفية التعاطي مع امل�س�ألة اجلوهرية ،ولكن املثرية للجدل ،اخلا�صة ب�إرث
نظام بن علي.
املح�صالت الرئي�سة للعملية الت�شاورية هي القانون الأ�سا�سي  53-2013الذي
كانت
ّ
ُ�سنّ يف  24كانون الأول/دي�سمرب  ،2013ثم �أُدرج يف د�ستور  ،2014ويف هيئة احلقيقة
والكرامة .مبوجب القانون ،تغطي هيئة احلقيقة والكرامة االنتهاكات التي ار ُتكبت بني
 1955و ،2013وت�شمل الف�ساد املايل و�سوء الت�ص ُّرف باملال العام ،وهي م�ستقلة مالي ًا
و�إداري ًا وت�ضم  15ع�ضو ًا تختارهم جلنة برملانية .ت�ستطيع الهيئة الف�صل يف النزاعات،
تخ�ص�صة التحقيق مبختلف انتهاكات
و�إجراء التحقيقات اجلنائية ،وتكليف حماكم ُم ّ
حقوق الإن�سان واحلقوق ال�سيا�سية واالجتماعية .وقد كان الهدف الرئي�س لعملية العدالة
االنتقالية هو «اجتالء ماحدث ،بهدف و�ضع �ضمانات قوية لعدم التكرار (�أي �إجراءات
104
ملنع معاودة اجلرائم املا�ضية وانتهاكات احلقوق)».
متتّعت هيئة احلقيقة والكرامة بتمويل ج ّيد ن�سبي ًا ،حيث بلغت موازنتها  5ماليني دوالر
يف الفرتة  ،2015-2014كما تل ّقت م�ساعدات من مفو�ضية الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق
الإن�سان ،وامل�ؤ�س�سة ال�سوي�سرية لل�سالم ،وجامعة يورك 105.وهي خدمت كم�ستودع لق�ضايا
عديدة تتع ّلق بجرائم مالية مزعومة (على �سبيل املثال ،الف�ساد ،والتهمي�ش االجتماعي-
االقت�صادي على غرار االتهامات ب�أن حكومة بن علي تع ّمدت عدم تنمية مناطق حمددة).
ومنذ ا�ستهاللها ،تل ّقت الهيئة  2700طلب للتحكيم يف ق�ضايا مالية ،مبا يف ذلك 685
ق�ضية من احلكومة ،و 16ق�ضية من �أولئك امل�س�ؤولني عن االنتهاكات املالية ،والبقية من
�أفراد �ضحايا 106.وقد جاءت �أقوى الإفادات للهيئة من عماد الطرابل�سي ،ابن �أخ ال�سيدة
الأوىل ال�سابقة ليلى الطرابل�سي ،الذي �أدىل ب�شهادة حول الف�ساد �أورد فيها دور م�س�ؤويل
اجلمارك ،وكبار امل�س�ؤولني ،ووزراء يف �إثرائه وعائلته.
وخالل وجوده يف االعتقال حيث ُح ِكم عليه بال�سجن ملدة «تعاملت تون�س مع الف�ساد بطريقة عاطفية وانفعالية ،ال
� 108سنوات بعد �إدانته بجرائم تتعلق بالف�ساد ،والر�شاوى قانونية ،ما �أ ّدى �إىل خ�سارتنا الكثري» .نا�شط يف املجتمع
ً
والتزوير،
 107اعرتف بدفع ر�شاوى كانت تبلغ �أحيانا  12000املدين
دوالر.
على رغم �أن عملية العدالة االنتقالية مل متر من دون
�إثارة جدل ونزاعات� 108،إال �أن رمي القنطري ،املديرة ال�سابقة ملكتب املركز الدويل
للعدالة االنتقالية يف تون�س ،ر�أت �أن الأ�سلوب الت�شاوري الذي ت�ش ّكلت مبوجبه العملية
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كان حا�سم ًا جلعلها «انعكا�س ًا لتن ّوع الأ�صوات يف تون�س حول الو�سيلة املُثلى للتطرق �إىل
انتهاكات املا�ضي» 109.ومع �أن العملية �ش ّقت طريقها يف خ�ضم ما و�صفها البع�ض بـ«البيئة
ال�سيا�سية غري الودودة»� ،إال �أنها بقيت الأداة الأ�سا�سية التي ميكن من خاللها لتون�س
�أن ت�سعى �إىل االقت�صا�ص من جرائم املا�ضي االقت�صادية 110.فقد انتاب الر�أي العام
التون�سي �شعور بامللكية �إزاء هذه العملية ،كما طفا على ال�سطح م�ستوى عام من الثقة
لنتائجها .وهكذا ،ف�إن املحاوالت لال�ستدارة على العملية ،على غرار قانون امل�صاحلة
بت�صد من اجلمهور.
ووجه ٍ ّ
الإداريةِ ،

احلرب على الف�ساد

ت�س ّلم ال�شاهد احلكم يف �آب�/أغ�سط�س  2016وهو يرفع �شعار مكافحة الف�ساد .ويف
�أيار/مايو � ،2017أطلق ر�سمي ًا ما �أ�سماه «احلرب على الف�ساد» .هذا اجلهد ا�ستهدف
كلاّ ً من اجتثاث بقايا عنا�صر النظام القدمي التي كانت التزال تعيث ف�ساد ًا يف املجتمع
التون�سي ،واعتقال �أولئك الذين ا�ستغلوا فر�صة فو�ضى مابعد الثورة لإثراء �أنف�سهم .قال:
«�شعارنا اليوم هو :الح�صانة لأي كان يف م�س�ألة الف�ساد ،وال اختباء بعد الآن وراء الغطاء
111
ال�سيا�سي .جرائم الف�ساد لن متر».
كوفئ هذا اجلهد بتوقيف � 15شخ�صية تون�سية بارزة وم�صادرة �أمالكهم وجتميد
ح�ساباتهم يف امل�صارف .كان من بني من اعتقلوا رجل الأعمال �شفيق جراية (الذي
ترادف ا�سمه مع ف�ساد مابعد الثورة)ّ 112،
ومر�شح الرئا�سة ال�سابق يا�سني ال�شنويف،
ومدير عام الأمن ال�سياحي �صابر العجيلي ،والإعالمي واملذيع التلفزيوين املثري للجدل
�سمري الوايف .كما ج ّمدت ال�سلطات �أر�صدة ّ
املر�شح الرئا�سي ال�سابق وم�ؤ�س�س حزب
االحتاد الوطني احلر �سليم الرياحي .ا ُّتهِ َم ك ٌل من جراية وال�شنويف بتعري�ض �أمن الدولة
�إىل اخلطر ،عالو ًة على ارتكاب جرائم مالية .ويف الوقت نف�سه ُو ِّجهت تهمة اخليانة
�إىل جراية بجرم �إقامة روابط جت�س�سية مع دولة جماورة ( ُي�شتبه ب�أنها ليبيا) 113.هذه
االعتقاالت ّمتت يف ظل قانون الطوارئ.
ا�ستهدفت حملة ال�شاهد �أي�ض ًا �سلطة اجلمارك .فبعد زيارة مفاجئة ملرف�أ راد�س،
املعروف بكونه مركز ًا للتهريب ،طردت احلكومة بع�ض املوظفني من �أعمالهم ونقلت
�آخرين ُي�شتبه ب�أنهم متورطون بالف�ساد .وخالل خطاب حول احلرب على الف�ساد� ،أو�ضح
ال�شاهد �أن احلكومة «�صادرت نحو  700مليون دينار ( 286مليون دوالر) من العملة
114
الأجنبية ونحو مليار دينار ( 407ماليني دوالر) من الب�ضائع امله ّربة».
وخالل زيارته �إىل وا�شنطن� ،ش ّدد ال�شاهد مرار ًا على �أن جهوده ملكافحة الف�ساد
«�شعبية للغاية» وحتظى بت�أييد وا�سع من الر�أي العام 115.لكن يف الواقع ،مل يكن
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اجلميع م�سرور ًا بجهود احلكومة .فقد �أ�شارت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش �إىل �أن
احلملة على الف�ساد جرت بطريقة غري دميقراطية �إىل حد كبري 116،و�أن العديد
ُ
حمام لهم .كما �أن جراية
ممن جرى اعتقالهم �أودعوا �سجن ًا �إنفرادي ًا ومن دون توفري ٍ
الذي ا ُتهم ،كما �أ�سلفنا ،بتهديد �أمن الدولة عرب تعامله مع
ليبيا� ،س ُيقا�ضى �أمام حمكمة ع�سكرية ال �أمام حمكمة عادية «كان املجتمع املدين �ضعيف ًا وغري ف ّعال يف حماربة الف�ساد.
كما يتطلب نظام العدالة املدين.
ثمة منظمات عظيمة� ،إال �أنها تفتقر �إىل االلتزام واملثابرة
كل هذا ي�ستدعي ال�س�ؤال التايل� :إذا ما كانت جهود مكافحة ال�ضروريني ملكافحة الف�ساد» – .نا�شط يف املجتمع املدين
الف�ساد تمُ ار�س ب�أ�سلوب يبد�أ من القمة نزو ًال خارج �إطار العملية
الق�ضائية العادية ،فهل هي قادرة على النجاح؟ ثم :لي�س من
الوا�ضح ما اخلطوات التالية للحكومة يف ما يتع ّلق مب�س�ألة الف�ساد .ويف خطاب له يف
 21متوز/يوليو � 2017أمام الربملان ،ر ّكز ال�شاهد على �أُنا�س بعينهم ولي�س على النظام/
اجلهاز ككل .و�أ�ضاف �أن �أولويات احلكومة ت�شمل حت�سني امل�ؤ�شرات االقت�صادية للبالد،
و�إعادة اال�ستثمارات ،ومكافحة البطالة .لكن ،على رغم هذه الأهداف ال�سامية ،لي�س
من الوا�ضح مايعنيه على وجه التحديد قوله �إنه ينوي �إجناز ذلك خارج الإجراءات
الت�شريعية القائمة.

حمالت املجتمع املدين

لعب املجتمع املدين دور ًا حا�سم ًا يف ت�شكيل العملية الر�سمية ملكافحة الف�ساد ،حيث
ُو�ضع الكثري من م�شاريع القوانني اخلا�صة مبكافحة الف�ساد بالت�شاور مع هيئات املجتمع
املدين املح ّلية واملنظمات الدولية ،على غرار برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .وت�ش ّدد
�سلوى القنطري ،رئي�سة مكتب تون�س للمركز الدويل للعدالة االنتقالية ،على �أن روابط
ال�ضحايا «كانت العنا�صر الرئي�سة التي �ساعدت على طرح العدالة االنتقالية على ب�ساط
البحث والنقا�ش يف ذلك الوقت خالل املرحلة االنتقالية» 117.كما «انخرطت هذه
الروابط مع هيئة احلقيقة ،خا�صة يف مرحلة جمع امللفات .على �سبيل املثال� ،أعلنت هيئة
احلقيقة يف �آذار/مار�س � 2015أنها مل َّ
تتلق �سوى  5يف املئة من كل امللفات املُتوقع �أن
ت�أتي من الن�ساء ،ولذا عملت منظمات املجتمع املدين وهيئات ال�ضحايا بحيوية ون�شاط
للغاية لرفع هذه الن�سبة �إىل  23يف املئة ،قبل املوعد النهائي يف  15حزيران/يونيو
118
.»2016
الحظ �شوقي الطبيب ،رئي�س الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد� ،أن �إحدى اخلطوات
الأوىل التي اتّخذها ،كانت «ت�شكيل ائتالف مع املجتمع املدينُ ،ت ّوج بوثيقة مكتوبة
ت�ضمنت ُمهمة حمددة هي زيادة تن�سيق اجلهود ،والتخطيط امل�شرتك ،واالندماج ،ما
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�سمح لنا بتوفري الوقت واملال».
عمل املجتمع املدين �أي�ض ًا كهيئة رقابة على جهود احلكومة .فكما املحنا �سابق ًا،
جنحت حملة «ماني�ش م�سامح» يف رد ووقف م�شروع قانون امل�صاحلة االقت�صادية
ملدة �سنتني .وقد عملت هذه احلملة ،عرب االحتجاجات ،والبيانات الر�سمية،
والتفاعل مع الربملانيني ،على رفع م�ستوى الوعي مب�شروع القانون هذا ،و�ضغطت
على الربملان من �أجل تعديله .وعلى رغم �أن القانون �أُق ّر يف نهاية املطاف يف 13
�أيلول�/سبتمرب � ،2017إال �أن �صيغته النهائية كانت م�ست�ساغة �أكرث بكثري لدى الر�أي
العام التون�سي من ال�صيغ املُكررة املب ّكرة .ويو�ضح �أحد نا�شطي املجتمع املدين �أن
120
جناح احلملة يعود �إىل حد كبري لكونها متتلك ر�ؤية وا�ضحة ور�سالة مقت�ضبة.
التزال «ماني�ش م�سامح» جهد ًا ُمع ّزز ًا بدعم الر�أي العام ،كما �أن احلملة كانت ناجحة
للغاية وحتظى ب�شعبية� ،إىل درجة �أن العديد من الأحزاب ال�سيا�سية ان�ضمت �إىل
121
�صفوف داعميها.
عالو ًة على ذلك ،قامت منظمات غري حكومية تون�سية بت�سليط الأ�ضواء على الف�ساد.
فقد �أطلقت حركة «�أنا يقظ» ،وهي الفرع التون�سي من منظمة ال�شفافية الدولية� ،سل�سلة
من املبادرات لتوعية الر�أي العام حول ق�ضايا متع ّلقة بالف�ساد .و�أجرت «�أنا يقظ» حتقيقات
حول الف�ساد ،و�أ�صدرت تقارير حول ن�شاطات احلكومةّ ،
ونظمت م�ؤمترات وندوات طاولة
م�ستديرة مع �أطراف يف املجتمع املدين واحلكومة ،وكان لها اهتمام خا�ص بالعمل مع
ال�شبان التون�سيني وبالتحرك حلماية مبادئ الثورة .هدفا
«�أنا يقظ» كانا �ضمان �شفافية التطورات ال�سيا�سية ومكافحة
«الق�ضاء هو احللقة الأ�ضعف يف حماربة الف�ساد لأنه
الف�ساد ،وتعتقد احلركة �أن الف�ساد هو «�أحد �أ�سباب اندالع
غري م�ستقل – بل انتقائي ،وبطيء ،ويفتقر �إىل املوارد».
122
الثورة».
– نا�شط يف املجتمع املدين
ً
جنح املجتمع املدين �أي�ضا يف ت�سخري الإعالم االجتماعي
والو�سائط الإلكرتونية لرفع م�ستويات الوعي و�إخ�ضاع
احلكومة �إىل امل�ساءلة .وتدير منظمة غري حكومية حملية هي «البو�صلة» ،من�صة
رقابة على االنرتنت تدعى «مر�صد» ،تو ّفر للجمهور واملجتمع الدويل مداخل �سهلة
�إىل املعلومات حول مروحة وا�سعة من ن�شاطات احلكومة .فم�شروع «مر�صد جمل�س»
يراقب املجل�س الوطني الت�أ�سي�سي ويتابع ن�شاطات الربملان ،فيعطي بذلك اجلمهور
مدخ ًال �إىل تاريخ الت�صويت ،وال�سري الذاتية لأع�ضاء الربملان ون�ص الد�ستور� .أما
م�شروع «مر�صد بلدية» فهو يراقب الن�شاطات البلدية ،و«مر�صد موازنة» يق ّدم
معلومات وا�ضحة وب�سيطة حول ميزانية تون�س .ويقوم �أع�ضاء «البو�صلة» ببث جل�سات
الربملان مبا�شر ًة على تويرت.
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�أ ّدى املجتمع الدويل دور ًا مه ّم ًا يف ال�ضغط على احلكومة التون�سية التّخاذ تدابري جد ّية
ملكافحة الف�ساد ،وم ّد يد العون �إىل املجتمع املدين يف اجلهود التي يبذلها ملحاربة الف�ساد.
يف الإجمال ،تل ّقت تون�س من االحتاد الأوروبي مبلغ ًا قدره  1.3مليار يورو (�أي حواىل
عامي  2011و 123،2015ومن الواليات
 1.5مليار دوالر) يف �إطار الدعم الثنائي بني َ
املتحدة  281.4مليون دوالر يف الفرتة نف�سها 124.يف عهد بن علي� ،أخط�أت امل�ؤ�س�سات
املالية الدولية �أول الأمر يف ت�صوير تون�س على �أنها منوذج للنمو االقت�صادي ،وف�شلت
يف التط ّرق �إىل الف�ساد امل�ست�شري يف ثنايا نظامه الدكتاتوري .لكن امل�ؤ�س�سات املالية
باتت اليوم �أ�صدق �إنبا ًء يف تقييمها لتون�س ،و�أق ّرت ب�ضرورة مكافحة الف�ساد للحفاظ
على ا�ستقرار النظام االقت�صادي التون�سي على املدى الطويل .وقد �أ�شار اتفاق ت�سهيل
ال�صندوق املم ّدد الذي �أبرمه �صندوق النقد الدويل مع تون�س ومتت املوافقة عليه يف
حزيران/يونيو � 2017إىل �أن التزام تون�س مبكافحة الف�ساد �ش ّكل املعيار الأ�سا�سي يف
م�ساعدتها على ترقية النمو ال�شامل للجميع وا�ستقرار االقت�صاد الك ّلي .كذلك� ،س ّلطت
درا�سات ع ّدة �صادرة عن البنك الدويل �أ�ضوا ًء كا�شفة على طريقة عمل منظومة الف�ساد
يف عهد نظام بن علي ،تالفي ًا لإقدام حكومات مابعد الثورة على ا�ستن�ساخ �سلوكيات
125
املا�ضي.
يهتم برنامج الأمم املتحدة الإمنائي �أي�ض ًا مب�س�ألة الف�ساد يف تون�س ،ويدعم اجلهود
التي تبذلها الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين .و�شملت م�شاريعه،
دعم احلوار ال�سيا�سي لبلورة ر�ؤية وطنية وم ّد ج�سور الإجماع والتوافق
منذ العام َ :2011
�ضد الف�ساد؛ و�إجراء �سل�سلة من الدرا�سات حول ٍّ
كل من الإطار امل�ؤ�س�ساتي والقانوين
الالزم ملحاربة الف�ساد ،والدور الذي ي�ضطلع به املجتمع املدين يف هذا ال�صدد ،والأدوات
والآليات الالزمة ملكافحة الف�ساد؛ وت�شكيل ائتالف تن�ضوي حتت رايته منظمات عدة
من املجتمع املدين؛ وعقد م�ؤمترات �إقليمية ترمي �إىل تطبيق بنود اتفاقية الأمم املتحدة
ملكافحة الف�ساد.
يندرج بند «التح ّكم يف الف�ساد» يف ُ�صلب املعايري التي ينبغي ا�ستيفا�ؤها بح�سب
ٌ
معروف
«م�ؤ�س�سة حت ّدي الألفية» الأمريكية ،التي تدر�س راهن ًا عقد اتفاق مع تون�س.
�أنه كي ت�صبح دولة ما �أه ًال لإبرام اتفاق من هذا القبيل مع امل�ؤ�س�سة ،عليها �أن ت�ستويف
ع�شرة فقط من �أ�صل ع�شرين م�ؤ�شر ًا تقع �ضمن �إحدى الفئات الرئي�سة التالية :احلرية
االقت�صادية ،واحلوكمة العادلة ،واال�ستثمار يف ال�شعب .لكن من ال�ضروري �أن يكون
بند «التح ّكم يف الف�ساد» من بني املعايري الع�شرة امل�ستوفاة .ومع �أن تون�س ا�ستوفت كل
املعايري املطلوبة ،من امل�ستبعد �أن يبد�أ تنفيذ امل�شاريع التي يت�ض ّمنها االتفاق قبل عامني
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�أو ثالثة �أعوام ،ريثما ُي�ستكمل حتديد خ�صائ�صه وميزانيته.

خامتة :ملاذا ُتعترب ق�ضية الف�ساد
مهمة لعملية االنتقال يف تون�س
لفت خرباء كارنيغي ،يف تقرير �صادر عن امل�ؤ�س�سة يف ني�سان�/أبريل � ،2016إىل �أن
«العملية االنتقالية يف تون�س تراوح مكانها» 126.و ُيعزى ذلك اليوم ،بدرجة كبرية� ،إىل
الف�ساد امل�ست�شري يف �أنحاء البالد كافة .البدّ ،لإطالق عجلة العملية االنتقالية ،من العمل
على حتقيق النمو االقت�صادي واال�ستقرار ال�سيا�سي وبناء الثقة ال�شعبية – وهذا ك ّله يت�أ ّثر
ب�شكل ف ّعال.
�سلب ًا بفعل العجز عن الت�صدّي �إىل مل ّفات الف�ساد املا�ضية والراهنة ٍ
ي�ض ّر الف�ساد بالنمو االقت�صادي على نحو مبا�شر ،من خالل ت�أجيج جذوة الإحباط
واخليبة ،فيما تذهب وعود الثورة �أدراج الرياح .فالف�ساد ي�س ّرب املال من خزائن الدولة
�إىل جيوب �أ�شخا�ص فا�سدين ،و يعرقل اال�ستثمار الأجنبي ،الذي ي�ش ّكل مك ّون ًا ملمو�س ًا
ب�شكل غري متكافئ،
ورمزي ًا لتحقيق اال�ستقرار امل�ستدام .كذلك ،يلقي الف�ساد ب�أوزارهٍ ،
على كاهل التون�سيني الأكرث فقر ًا ،وال�سيما القاطنني يف الداخل واجلنوب حيث تزدهر
قطاعات االقت�صاد غري الر�سمي .وه�ؤالء املواطنون هم الذين �أوقد �شعورهم بالظلم
والتهمي�ش �شعلة الثورة التون�سية يف املقام الأول.
ي�سفر الف�ساد �أي�ض ًا عن م�ضاعفات �أمنية .فعمليات التهريب املتوا�صلة عرب احلدود
الليبية-التون�سية يف االجتاهني ،ت�سمح بت�سريب ال�سالح وال�سلع املحظورة �إىل تون�س .مع
�أن جهاز الأمن التون�سي قد ح ّقق وثبات كربى وطموحة �إىل الأمام على م�ستو َيي التدريب
مهب رياح تهديدات املجموعات املتطرفة التي قد
وبناء القدرات� ،إال �أن البالد التزال يف ّ
ت�شنّ هجمات يف تون�س لتقوي�ض عملية االنتقال الدميقراطية .يف غ�ضون ذلك ،تواجه
توجهوا �إىل
البالد �أي�ض ًا خطر ًا داهم ًا ،يتم ّثل يف العودة املحتملة لآالف الأ�شخا�ص الذين ّ
العراق �أو ليبيا �أو �سورية لتل ّقي التدريب مع تنظيم الدولة الإ�سالمية ،والذين يحاولون
راهن ًا العودة �إىل وطنهم - 127وهذه م�شكلة �أفدح بكثري من املخاوف املتعلقة بق�ضايا
الف�ساد .فاحلدود التي ي�سهل اخرتاقها ،وف�ساد ّ
موظفي اجلمارك وم�س�ؤويل احلدود،
ي�سهم كالهما يف تقوي�ض �أمن تون�س.
ي�ؤ ّدي الف�ساد – �سواء الفعلي �أو املت� ّصور – �إىل ت�آكل الثقة بني احلكومة وبني ال�شعب.
لقد تك ّللت ال�سنوات الأوىل من عمر عملية االنتقال التون�سية بالنجاح� ،إذ تخ ّللتها
حماولة �صادقة (من �أ�سفل �إىل �أعلى) ا�ستندت �إىل �إطالق عملية ت�شاورية مع الر�أي
العام لتهتدي بها القرارات احلكومية املُتّخذة من �أعلى �إىل �أ�سفل .لكن بع�ض الإجراءات
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التي اعتمدتها احلكومة التون�سية واملجتمع املدين ملجابهة ممار�سات الف�ساد املا�ضية
والراهنة مل تكن ف ّعالة .فمع �أن الهيئتني الأ�سا�سيتني املُوجلتني مكافحة الف�ساد – وهما
هيئة احلقيقة والكرامة والهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد – هما ح�صيلة حوار عام ج ّدي
و�شامل للجميع� ،إال �أنهما يفتقران �إىل املوارد املالية وال�سيا�سية الالزمة .ومع �أن قانون
امل�صاحلة واحلرب على الف�ساد تغمرهما العزمية ال�سيا�سية� ،إال �أنهما �صيغا من دون
الت�شاور مع الر�أي العام ،ويت�ض ّمنان بع�ض الأحكام املنافية للدميقراطية التي قد ت�ض ّر
�أكرث مما تنفع.
لإطالق عجلة النمو وجت ّنب الغرق يف غياهب انعدام اال�ستقرار ،يتعينّ على احلكومة
التو�صل �إىل فهم م�شرتك جلوهر امل�شكلة وكيفية معاجلتها .وهذا
واملجتمع املدين
ّ
اليعني فتح حوار وطني حول الف�ساد ،كما اقرتح البع�ض،
بل �ضمان �إطالق �آلية جد ّية وحقيقية ت�ستند �إىل الت�شاور «�أ ّدت احلرب على الف�ساد �إىل قرع �أجرا�س الإنذار يف
مع الر�أي العام يف مايتعلق ب�إجراءات مكافحة الف�ساد وجه الأ�شخا�ص الذين ميار�سون الف�ساد على امللأ ،وجعلتهم
مرتني قبل ارتكاب ممار�سات فا�سدة» – .نا�شط يف
كافة .ويعني الإقرار ب�أن معركة تون�س �ضد الف�ساد ينبغي يفكّرون ّ
خو�ضها على جبهتني يف �آن – �أو ًال معاجلة ق�ضايا املا�ضي ،املجتمع املدين
وثاني ًا احل�ؤول دون ا�ستفحال الف�ساد جم ّدد ًا يف امل�ستقبل؛
وتطبيق اال�سرتاتيجيات والآليات الت�شريعية القائمة
وت�سخريها ملحاربة الف�ساد ،وح�شد الدعم املايل وال�سيا�سي وال�شعبي لي�صب يف خدمة
الهيئات املوجودة يف مكافحة الف�ساد ،وتوفري و�سائل بديلة – مب�ساعدة املجتمع الدويل
– للأ�شخا�ص املتو ّرطني يف قطاعات وممار�سات فا�سدة ،وت�سليط �أ�ضواء على �أروقة
العمليات البريوقراطية والإدارية لتطهريها من ممار�سات الف�ساد ،وثنيها عن االنغما�س
فيها جم ّدد ًا يف امل�ستقبل.
لكن ثمة عقبات ك�أداء تعيق تطبيق �إجراءات ف ّعالة ملكافحة الف�ساد� .أو ًال� ،شهدت
الت�شكيلة احلكومية اجلديدة �إ�سناد حقائب وزارية �إىل �أ�شخا�ص تربطهم و�شائج مبا�شرة
بنظام بن علي .وحتى قبل التعديل الوزاري ،حاجج عد ٌد من مم ّثلي املجتمع املدين ب�أن
احلكومة �ض ّمت �أ�شخا�ص ًا فا�سدين ،وبالتايل مل يكن ممكن ًا فتح مل ّفات الف�ساد املا�ضية
ب�شكل مو�ضوعي 128.ويتج ّلى هذا التح ّدي ب�أو�ضح �صوره يف قانون امل�صاحلة الإدارية
ٍ
الذي يق�ضي ب�إ�صدار عفو عن بع�ض ّ
املوظفني الر�سميني الذين ارتكبوا جرائم ف�ساد خالل
عهد بن علي ،وب�إ�سقاط العقوبات املو َقعة على �أ�شخا�ص ث ُبت من خالل عملية العدالة
االنتقالية �أنهم مذنبون ،و�إعادة الغرامات التي �سبق �أن دفعوها .ي�ؤ ّدي هذا القانون �إىل
ّ
تف�شي ثقافة الإفالت من العقاب ،وي�ضرب عر�ض احلائط بامل�ساعي ال�سابقة الرامية
�إىل مكافحة الف�ساد ،مثل هيئة احلقيقة والكرامة ،كما يغ ّذي ال�شكوك ب�أن الهيئئتني
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الر�سميتني املخت�صيتني يف مكافحة الف�ساد (هيئة احلقيقة والكرامة والهيئة الوطنية
ملكافحة الف�ساد) هما جم ّرد متويه ت�ستخدمه احلكومة ل�صرف االنتباه عن ممار�سات
الف�ساد التي ت ّدعي �أنها حتاربها.
ويكمن حتدٍّ �آخر يف فكرة �أن على تون�س التح ّرك قدم ًا الجتذاب ر�أ�س املال الأجنبي،
�إذ ثمة افرتا�ض ب�أن امل�ستثمرين الأجانب يث ّمنون اال�ستقرار �أكرث من ال�شفافية .لذلك،
وجه انتقادات
يعتقد بع�ض امل�س�ؤولني التون�سيني – من �ضمنهم قائد ال�سب�سي ،الذي ّ
طي �صفحة املا�ضي ب�شتّى
�شديدة اللهجة �إىل عملية العدالة االنتقالية – ب�أن على تون�س ّ
الو�سائل .لكن هذا الن�سق من التفكري يتنافى مع ر�ؤية املجتمع املدين وفئات وا�سعة
من التون�سيني ،الذين يعتربون �أن ا�ستقرار تون�س �سيكون يف دائرة اخلطر ما مل ُتعا َلج
ب�شكل ف ّعال.
م�شاكل املا�ضي ٍ

تو�صيات
على الرغم من هذه العراقيل ،ميكن للحكومة التون�سية اتخاذ العديد من الإجراءات
الرامية �إىل الت�ص ّدي للف�ساد التي قد التتطلب جهود ًا �أو موارد هائلة ،مثل تطبيق و�إنفاذ
القوانني القائمة ،ووقف �شخ�صنة عمليات مكافحة الف�ساد .عالو ًة على ذلك ،ثمة مهام
�أخرى (على غرار رقمنة العمليات احلكومية ،و�إعادة تنظيم البريوقراطية ،وو�ضع
ا�سرتاتيجيات م�ستدامة للخروج من االقت�صاد غري الر�سمي) ُتعترب جهود ًا طويلة الأجل
وتتط ّلب موارد مالية �ضخمة وم�ساعدات كبرية من املجتمع
«كيف ميكننا الطلب من م�ؤ�س�سات الدولة حماربة الف�ساد ،الدويل .غري �أن ماحتتاج �إليه هذه التو�صيات يف الدرجة
الأوىل هو وجود �إرادة �سيا�سية حقيقية ،وهو ماي�شعر ال�شعب
وهي نف�سها فا�سدة؟» – نا�شط يف املجتمع املدين
التون�سي ب�أنه مفقود ،بخا�صة بعد التعديل الوزاري الأخري.
مع ذلك ،عبرّ ال�شاهد عن التزامه مبكافحة الف�ساد ،والب ّد
يف املقابل ،من �أن يحوز قائد ال�سب�سي على الأدوات التي يحتاجها للدفع قدم ًا باملبادرات
التي يختارها .وبف�ضل وجود �إطار قانوين وا�ضح و�شامل ،تتوافر للحكومة التون�سية
فر�صة �إثبات مدى جد ّيتها �أمام ال�شعب يف حماربة الف�ساد ،عرب التعاطي مع املا�ضي،
ف�ض ًال عن التعامل مع احلا�ضر بطريقة تعود بالنفع على جميع التون�سيني ،وت�ساعد على
�إنعا�ش االنتقال الدميقراطي.
تتم ّثل �إحدى �أكرث الطرق فعالي ًة ملكافحة الف�ساد على املديني الق�صري والبعيد يف تعاون
متفان لهذا الهدف .ومع ح�صوله على متويل
احلكومة مع املجتمع املدين الذي �أثبت �أنه ٍ
منا�سب من املجتمع الدويل ،ميكن للمجتمع املدين �أن يدفع احلكومة �إىل تطبيق و�إنفاذ
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الإطار القانوين القائم ،والعمل مع القطاع اخلا�ص لتطوير �أدوات لرقمنة العمليات
احلكومية وخلق املزيد من ال�شفافية.
ينبغي بالتحديد على احلكومة التون�سية:
* تطبيق و�إنفاذ القوانني القائمةُ .يعترب الإطار القانوين القائم حالي ًا مالئم ًا
ملكافحة انت�شار الف�ساد منذ الثورة .بيد �أن العديد من القوانني مل ُتط ّبق �أو
ُتن ّفذ.
* تطبيق قانون الت�صريح باملمتلكاتُ .يعترب الت�صريح العلني عن
املمتلكات �أمر ًا ملزم ًا د�ستوري ًا ،لكن ،مثله مثل العديد من امل�سائل
يتم �إنفاذه .ويف حني ُيطلب من امل�س�ؤولني الر�سميني
الأخرى ،مل ّ
والربملانيني الت�صريح عن ممتلكاتهم لدى توليهم منا�صبهم ،مل ُيعلن
�سوى  26ع�ضو ًا من �أ�صل  217ع�ضو ًا يف الربملان ،عن ممتلكاتهم
ومل ُيقدم �أي وزير على هذه اخلطوة 129.من الناحية النظرية ،ميكن
للتون�سيني �أن يطلبوا ر�ؤية �أي مناذج ر�سمية والقيام بن�شرها مبوجب
قانون حرية املعلومات اجلديد ،لكن من غري الوا�ضح ما �إذا كانت
املوارد متوافرة لتحقيق ذلك .ينبغي على احلكومة التون�سية �أن
تطلب من املوظفني الر�سميني ن�شر مناذج الت�صريح عن املمتلكات
�سنوي ًا يف قاعدة بيانات على الإنرتنت.
* الإ�سراع يف تطبيق الإ�صالحات ل�ضمان وجود ق�ضاء م�ستقل
بالكامل .للم�ساعدة على �إنفاذ القوانني القائمة ،على احلكومة
التون�سية �أن تعطي الأولوية ال�ستحداث املحكمة الد�ستورية و�ضمان
ا�ستقالل القطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل.
* نزع �شخ�صنة مكافحة الف�ساد .ينبغي �أن تر ّكز احلكومة جهودها يف
مكافحة الف�ساد على منظومة العملية نف�سها ،ولي�س على الأفراد،
ل�ضمان �أن تكون تدابري مكافحة الف�ساد طويلة الأمد و ُم�ستدامة.
ويف حني �أن االعتقاالت الأول ّية التي ح�صلت يف �إطار احلرب
على الف�ساد كانت مهمة جلهة توجيه ر�سالة �إىل اجلهات الفاعلة
ال�سيئة الأخرى ب�أنه لن يتم الت�سامح مع الف�ساد يف تون�س ،من �ش�أن
ا�سرتاتيجية م�ستدامة ملكافحة الف�ساد �أن تفكك الهياكل التي م ّكنت
الف�ساد حتت جناح النظام ال�سابق.
* رقمنة العمليات احلكومية .ينبغي على احلكومة ،مب�ساعدة من القطاع
اخلا�ص واملجتمع الدويل� ،أن تو ّفر النفاذ الرقمي �إىل اخلدمات العامة على
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ال�صعيدين املح ّلي والوطني .و�سي�ساعد ذلك على �إعادة تنظيم البريوقراطية
والتخ ّل�ص من احتماالت ح�صول عمليات الر�شوة على م�ستويات احلكومة
كافة.
* �إعادة تن�شيط مبادرة تون�س الرقمية � .2020أطلق الوزير ال�سابق
لتكنولوجيا االت�صال واالقت�صاد الرقمي ،نعمان الفهري ،مبادرة
على ال�صعيد الوطني لرقمنة القطاعني العام واخلا�ص يف تون�س،
وتوفري النفاذ �إىل الإنرتنت يف كل منزل ،وخلق � 50ألف وظيفة يف
جماالت املعلومات واالت�صاالت والتكنولوجيا .ويتعينّ على حكومة
ال�شاهد �إعادة �إحياء هذه املبادرة ومراجعتها للرتكيز على مواجهة
الف�ساد وربط جميع التون�سيني (وخا�صة يف اجلنوب والداخل)
باخلدمات الرقمية .كما الب ّد من �أن تت�ضمن املبادرة ،على وجه
اخل�صو�ص ،و�سيلة لتتبع الغ�ش.
* ا�ستخدام نظام بطاقة التعريف الوطنية املقرتح للم�ساعدة على
�ضم جميع
الإحاطة بالقطاع غري الر�سمي .ميكن �أن ُي�ساعد ّ
التون�سيني �إىل النظام الوطني على دعم عملية ا�سرتداد احلكومة
لعائدات ال�ضرائب املفقودة ،وم�ساعدة التون�سيني املُه َّم�شني على
احل�صول على اخلدمات االجتماعية .وكما �أ�شار �أحد ال�سيا�سيني
التون�سيني ،اليدفع النا�س ال�ضرائب لأنهم اليفهمون مايح�صلون
عليه يف املقابل 130.وقد ي�ؤدي اجلمع بني نظام بطاقة التعريف
الوطنية ورقمنة اخلدمات احلكومية �إىل خلق عملية تتمتّع ب�شفافية
�أكرب والتو�ضيح للتون�سيني مدى �أهمية فوائد دفع ال�ضرائب.
* اال�ستثمار بكثافة يف مكافحة الف�ساد يف املناطق احلدودية .ينبغي على
احلكومة التون�سية ،بدعم كبري من املجتمع الدويل ،القيام مبا يتجاوز جمرد
حتويل  70يف املئة من املوازنة �إىل الداخل ،لتوفري خيارات بديلة على املديني
الق�صري والطويل ملن يعملون يف جمال التهريب واالقت�صاد غري الر�سمي.
وي�شمل ذلك اتخاذ تدابري لتح�سني التعليم وو�ضعها قيد التطبيق ،وخلق
فر�ص عمل خارج القطاع العام ،وحتفيز الدخول �إىل االقت�صاد الر�سمي.
بدوره ،ي�ضطلع املجتمع الدويل بدور مهم يف متويل هيئات مكافحة الف�ساد يف تون�س
وتعزيز املجتمع املدين .ويف حني التزال تون�س حتظى مب�ساعدات �ضخمة ،وال�سيما من
االحتاد الأوروبي� ،إال �أن معظمها يرت ّكز �إما على العمليات الأمنية �أو ال�سيا�سية .وبالطبع
ُيعترب املجاالن مهمان على ال�سواء ،والينبغي �إهمالهما ،لكن من دون ا�سرتاتيجية �سليمة
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و�أدوات منا�سبة ملكافحة الف�ساد� ،سيواجه الو�ضع الأمني ،والأداء االقت�صادي ،والنظام
ال�سيا�سييف تون�س� ،صعوبات .وبالتايل ،من �ش�أن برنامج امل�ساعدة الدولية الذي يدمج
�آليات مكافحة الف�ساد �ضمن برامج امل�ساعدة االقت�صادية وال�سيا�سية والأمنية �أن يكون
الأكرث فعالية يف الإبقاء على العملية االنتقالية يف تون�س على امل�سار ال�صحيح.
من جهة �أخرى ،يتعينّ على املجتمع الدويل:
* �إعطاء الأولوية لتمويل هيئات مكافحة الف�ساد يف تون�س .ينبغي على
املجتمع الدويل �أن يق ّدم الدعم املايل والدبلوما�سي لهيئات مكافحة الف�ساد
التون�سية ،وال�سيما الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد واملنظمات التي تلتها
والقطب الق�ضائي االقت�صادي واملايل .وي�ش ّكل االفتقار �إىل املوارد الب�شرية
واملالية عائق ًا خطري ًا �أمام التحقيق يف عدد كبري من الق�ضايا املرتبطة
بالف�ساد و�إ�صدار �أحكام ب�ش�أنها .ومن خالل دعم هذه الهيئات� ،ستبعث
اجلهات الفاعلة الدولية ر�سالة �شديدة اللهجة �إىل احلكومة التون�سية مفادها
�أنها ن�أخذ هذه امل�س�ألة على حممل اجل ّد ،وعلى احلكومة القيام باملثل.
* موا�صلة تعزيز املجتمع املدين و�ضمان حفاظ تون�س على و�سائل �إعالم
ح ّرة .ذكر تقرير �صادر عن املعهد الوطني الدميقراطي يف �شباط/فرباير
� 2017أنه بينما فقد النا�س عموم ًا الثقة يف قدرة احلكومة على حماربة
الف�ساد ،الزالوا يثقون باملجتمع املدين 131.وقد �أ�شار البع�ض �إىل �أن املجتمع
املدين ميكن �أن يكون نا�شط ًا �أكرث يف جمال زيادة الوعي بق�ضايا الف�ساد
وتثقيف التون�سيني حول كيفية منعه ومكافحته 132.وينبغي على املجتمع
الدويل �أن يدعم تو�سيع نطاق عمل منظمات املراقبة على ال�صعيد املح ّلي
ملكافحة الف�ساد مع انطالق عملية الالمركزية .وميكنه �أي�ض ًا م�ساعدة املجتمع
املدين على تثقيف ال�شعب حول القوانني القائمة وكيفية النفاذ �إىل النظام
الق�ضائي للإبالغ عن الف�ساد وحماية املب ّلغني عن االنتهاكات .وقد �ساهمت
و�سائل الإعالم التون�سية يف توفري معلومات مهمة لل�شعب عن الف�ساد .ويجب
على كل من اجلهات الفاعلة الدولية وو�سائل الإعالم �أن توا�صل لفت �أنظار
احلكومة عندما تتخذ تدابري من �ش�أنها تقوي�ض التق ّدم املحرز يف مكافحة
الف�ساد وتعري�ض املرحلة االنتقالية يف تون�س �إىل اخلطر.
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مؤسسة كـارنيغي

للسالم الدولي

م�ؤ�س�سة كارنيغي لل�سالم الدويل هي �شبكة عاملية فريدة من مراكز
�أبحاث ُتعنى بال�سيا�سات العامة ،مقا ُّرها يف رو�سيا وال�صني و�أوروبا وال�شرق
الأو�سط والهند والواليات املتحدة .مه ّمتنا ،التي تعود �إىل مايزيد عن قرن من
الزمن ،هي ترقية ق�ضية ال�سالم عن طريق التحليالت وطرح �أفكار جديدة
يف ال�سيا�سات العامة ،واالنخراط والتعاون مبا�شر ًة مع �صانعي القرار يف
احلكومات وامل�ؤ�س�سات واملجتمع املدين .مراكزنا ،التي تعمل يد ًا بيد ،تو ّفر
فوائد ج ّلى وثمينة بوجهات النظر املحلية املتع ّددة التي تق ّدمها حول الق�ضايا
الثنائية والإقليمية والعاملية.
يجمع برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط بني املعرفة املح ّلية املع ّمقة
والتحليل املقارن الثاقب لدرا�سة امل�صالح االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
املف�صلة
واال�سرتاتيجية يف العامل العربي .ومن خالل الدرا�سات القطرية ّ
وا�ستك�شاف املوا�ضيع الرئي�سة ال�شاملة ،يق ّدم برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط،
بالتن�سيق مع مركز كارنيغي لل�شرق الأو�سط ،حتليالت وتو�صيات باللغتني
االنكليزية والعربية مبن ّية على فهم عميق و�آراء واردة من املنطقة .ويتو ّفر
برنامج كارنيغي لل�شرق الأو�سط على خربة خا�صة يف جمال الإ�صالح ال�سيا�سي
وم�شاركة الإ�سالميني يف ال�سيا�سة التعددية يف جميع �أنحاء املنطقة.

