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مشروع قانون ل"المصالحة االقتصادية" في تونس
ٌقضً مشروع قانون "المصالحة االقتصادٌّة" الصادر بمبادرة من ربٌس
ّ
حق
الجمهورٌّة ،بوقف التتبعات والمحاكمات وإسقاط العقوبات فً
ّ
ّ
الموظفٌن ،كالوزراء ورؤساء المؤسّسات
الموظفٌن العمومٌٌّن وأشباه
العمومٌّة والمدٌرٌن العامٌّن والقضاة والوالة أو المحافظٌن ..فً الجرابم
المتعلّقة بالفساد المالً واالعتداء على المال العام .وبحسب رباسة
الجمهورٌّةّ ،
تمثل هذه المبادرة محاولة لدعم مناخ االستثمار ،عن طرٌق
تحوٌل األموال ال ّتً ٌتم استرجاعها للتوظٌف فً البنٌة التحتٌّة والمشارٌع
التنموٌّة فً المناطق الداخلٌّة ،وهو ما من شأنه التخفٌف من األعباء ال ّتً
تواجهها الدولة ،بالنظر إلى الضابقة المالٌّة ال ّتً تمرّ بها وحالة االنكماش
االقتصادي ال ّتً تعٌشها البالد منذ سنوات.

جرابم المال العام
غٌر انّ مختلف التقدٌرات ،بما فٌها تلك المق ّدمة من قبل المدافعٌن عن هذا
القانون ،تثبت عدم الجدوى االقتصادٌّة لهذه الخطوة ،بالنظر إلى ضللة
حجم األموال ال ّتً سٌقع استرجاعها .وعموماً ،فإنّ هذا القانون مناقض
ّ
المتعثر أصالً ،خصوصا ً فً ش ّقه
تماما ً لمبادئ العدالة االنتقالٌة ولمسارها
المتعلّق بـ "كشف الحقٌقة" ال ّتً تتجاوز تحدٌد المسؤولٌّات الفردٌّة لتفتح
المجال امام تفكٌك آلٌات عمل "رأسمالٌة المحاسٌب" ال ّتً عرفتها البالد
خالل أكثر من عقدٌن ،والوقوف على تحوّ ل بٌروقراطٌة الدولة إلى مركز
لتصرٌف النفوذ ومراكمة الثروة.
فعلى عكس "قانون العدالة االنتقالٌة" الّذي ٌجعل من االعتراف واالعتذار
المرفق بشرح لمالبسات الجرٌمة ،شرطا ً للدخول فً مرحلة المصالحة،
فإنّ مشروع القانون المق ّدم من رباسة الجمهورٌّة ٌُلزم المعنٌٌن بتقدٌم طلب
إجراء صلح أمام لجنة مكوّ نة أساسا ً من ّ
ممثلٌن عن وزارات ،وتكون
قراراتها نهابٌّة وغٌر قابلة للطعن .بال ّتالً ،فإنّ هذا القانون ٌُعطً للسلطة
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التنفٌذٌّة ال للقضاء ،صالحٌّة النظر فً جرابم المال العا ّم ،كما أ ّنه ٌُخرج
هذه الجرابم من مسار العدالة االنتقالٌة وٌساهم بال ّتالً فً طمس آلٌات
اشتغال الجرابم االقتصادٌة والفساد المالً ،ال ّتً استشرت إبّان حكم بن
علً ،خصوصا ً إذا علمنا انّ العشرات من رجال األعمال باإلضافة إلى
ّ
موظف عمومً ،وفق تصرٌح أحد مستشاري ربٌس
حوالً 0777
الجمهورٌّة ،معنٌون بهذه المبادرة .ما ٌعنً أنّ هذه الجرابم ال ٌمكن أن
ُتختزل فً تجاوزات فردٌّة ،بل هً تعكس ممارسات شابعة تشابكت فٌها
مصالح رأس المال ببٌروقراطٌّة الدولة :التهرّ ب الجبابً ،والكسب غٌر
المشروع ،وتوزٌع القروض البنكٌّة بالمحاباة ومن دون ضمانات،
والسمسرة فً الصفقات العمومٌّة ،والسطو على األراضً الحكومٌّة ال ّتً
ٌقع تغٌٌر صٌغتها القانونٌّة بجرّ ة قلم قبل إدخالها فً سوق المضاربات
العقارٌّة....

تحالف مراكمة الثروة وحراسة النظام
ّ
الموظفٌن والمتن ّفذٌن ،تكوّ نت على أساسها
نحن إذاً أمام عالقة مُر ّكبة بٌن
شبكات حكمت ألكثر من عقدٌن خلف واجهات الحزب الحاكم
والبٌروقراطٌّة والدولة البولٌسٌّة ،على أساس حماٌة المصالح ال ّتً تمرّ
عبر مراكمة الثروة وحراسة النظام .لم تكن العابلة الحاكمة السابقة وحدها
ّ
المنظم للمال العام عبر االقتراض البنكً أو التهرّ ب
المستفٌدة من النهب
الضرٌبً والجمركً مثالً ،بل مارسته أجزاء واسعة من طبقة رجال
ّ
األعمال وشارك فٌه
موظفون عمومٌّون ٌختبؤون الٌوم وراء قولهم إنّ
المنظومة كانت أكبر منهم وإنهم ما كان فً استطاعتهم تغٌٌرهاٌُ .سارع
النظام الٌوم إلى غلق المل ّفات ،والحال أنّ مرحلة التأسٌس ال ّتً تعٌشها
تونس تقتضً تفكٌك مٌكانٌزمات ممارسة السلطة ومراكمة الثروة ،ح ّتى
ٌتس ّنى إرساء نظام دٌموقراطً ٌأخذ ولو بالح ّد األدنى من مطالب العدالة
االجتماعٌة لفبات واسعة من الشعب التونسً.
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ي
لم ٌكن نظام بن علً قابما ً على عصً البولٌس فحسب ،كما ال ٌمكن أل ّ
نظام سلطوي أن ٌقوم على القمع حصراً .كان نظاما ً قابما ً على الوالء
واألطماع والخوف والتعلّق بحبال السلطة من خالل البحث عن مكان
داخل شبكات المصالح ال ّتً تدعّم نفوذها مع تحرٌر االقتصاد وتسارع
وتٌرة الخصخصة .سٌطرت هذه الشبكات على البٌروقراطٌّة ورهنت
الترقٌات والتعٌٌنات بالوالءات وتنفٌذ التعلٌمات ،وشاع بالتالً منطق
الغنٌمة وتقاسم الكعكة.

رزق "البٌلٌك
باعتماده آلٌة استرجاع األموال المنهوبة مقابل إسقاط التتبعاتٌ ،عكس
قانون المصالحة االقتصادٌّة تهمٌشا ً كل ٌّا ً للمسؤولٌّة السٌاس ٌّة والقانونٌّة
لمرتكبً هذه التجاوزات ،تساهالً مع جرابم االعتداء على المال العا ّم .هو
ٌعكس فهما ً معٌنا ً لبٌروقراطٌّة الدولة ال ٌمكن حصره إالّ بالعودة لإلطار
التارٌخً لعالقة الحاكم بالمحكومٌ .ستعمل التونسٌون عبارة "رزق
البٌلٌك" للداللة على سطوة المصالح واألهواء الشخصٌّة على المال العام.
ٌرمز الرزق إلى أمالك الباٌات (الح ّكام) وإقطاعاتهم ال ّتً ّ
ٌوزعونها على
أعوانهم وفق اعتبارات الوالء والطاعة .بالمقابل ٌسعى عمّال الباي إلى
تأمٌن الجباٌة لولًّ نعمتهم وإلى مراكمة الثروة عبر نهب أموال الرعٌّة
واستباحة أرزاقها .وإ ّبان االحتالل الفرنسً ،كان األعٌان ٌسعون إلى نٌل
رضى المراقب المدنً الفرنسً من خالل الهداٌا واألعطٌات ،ح ّتى توكل
لهم مهمّة جمع الضرابب ال ّتً ٌستعملونها لتعوٌض ما ق ّدموه ،ولإلثراء
الشخصً عن طرٌق تحقٌق فابض ها ّم .تارٌخ ٌّا ً كانت المناصب فً الدولة
.مدخالً للثروة ال ٌتر ّدد الراغبون فً تقلّدها فً االستثمار للحصول علٌها
مع إنشاء دولة االستقالل واالنفتاح االقتصادي فً أوابل السبعٌنٌات ،دخل
ّ
موظفً الدولة عالم األعمال ،وأوكلت لهم مهمّة بناء القطاع
الكثٌر من
الخاصّ  ،معتمدٌن فً ذلك على عالقاتهم مع مراكز القرار وعلى
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التسهٌالت والقروض البنكٌّة المٌسّرة .ومع تراجع دور الدولة االقتصادي
واالجتماعً منذ منتصف الثمانٌنٌات ،فُتح المجال أمام أصحاب المناصب
الحكومٌّة لالنخراط فً استغالل النفوذ وتصرٌفه واإلثراء غٌر المشروع،
من خالل تقدٌم تسهٌالت للمستثمرٌن والمضاربٌن.
حصر الفساد فً منظور قانونً بحت ،أو جعله مسألة أخالقٌّة محضة ،قد
ٌجعل من "المصالحة" وسٌلة التفاف وإعادة إنتاج للفساد .الواقع أنّ طًّ
صفحة النظام السابق ال ٌمكن أن تمرّ عبر المصالحة مع المتسبّبٌن بالفساد
المالً ،فاألمر ٌحتاج قبل ك ّل شًء إلى معرفة حقٌقة هذه التجاوزات ،وإلى
تفكٌك آلٌات ممارسة السلطة ال ّتً ثار علٌها ال ّناس .هذا ال ٌعنً أنّ
المصالحة غٌر مطلوبة .ولكنّ االنتقال الدٌموقراطً ال ٌمكن ان ٌبدأ
بالمصالحة ،بل ٌقتضً البدء بكشف الحقابق عن طرٌق المصارحة
واالعتذار .ذلك أنّ المعالجات الجا ّدة تقوم أساسا ً على كشف الحقابق
وتحدٌد المسؤولٌّات ،وهو ما ٌهٌا لتكوٌن رأي عا ّم مناهض لهذه
وواع لوجوب التص ّدي لها
الممارسات ،حرٌص على عدم تكرارها،
ٍ
مستقبالًٌ .بدو غٌاب اإلرادة السٌاسٌّة لدى التحالف الحاكم هو أحد أهم
المعضالت ال ّتً تعترض كشف الحقٌقة ومسار العدالة االنتقالٌة عموماً،
وبال ّتالً فإنّ مشروع قانون المصالحة االقتصادٌة هو فً الواقع تعبٌر عن
مٌزان القوى داخل الساحة السٌاسٌّة ،وٌهدف إلى تدعٌم عودة المصالح
المتن ّفذة فً النظام السابق إلى صدارة المشهد السٌاسً ،عبر بوّ ابة حركة
"نداء تونس" التً ٌنتمً إلٌها الربٌس .وحركة االحتجاج الواسعة علٌه
.التً شهدتها تونس فً األسابٌع األخٌرة تعبّر عن رفض قوي لهذه الوجهة
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