
لماذا نحن ضد مشروع قانون المصالحة االقتصادية والمالية ؟

الحجة المضادة وتفسيرها الحجة المقدمة

عدم احترام روح الدستور

 جزء ال يتجزء منه، 145 حسب الفصل والتي تعتبر، "النواب المؤسسين رسموا الدستور قطعا مع الظلم والحيف والفساد"استنادا للفقرة األولى من توطئة الدستور التي تنص على أن 

، وعليه فإن تأويل كامل الدستور، توطئة وفصوال، يجب أن يعطي األولوية (146الفصل ) "ويؤول بعضها البعض كوحدة منسجمة"إضافة إلى أن أحكام الدستور يجب أن تفسر 

.لمحاربة الفساد

خرق مبدأ الحكم الرشيد

 تتناقض مع مفهوم الحكم 8 و1،2،7يخرق هذا المشروع مبدأ الحكم الرشيد الذي تمت االشارة إليه صراحة بالفقرة الثالثة من توطئة الدستوراذ ان  مختلف فصوله خاصة منها الفصول 

.(المسؤولية والمحاسبة والشفافية)الرشيد و تهدم أوكد مقتضياته  

خرق مبدأي الفصل و التوازن بين السلط

 الفصل والتوازن بين الّسلط ، إال انه عند مراجعة تركيبة لجنة المصالحة يتضح انها تتركب باألساس من ممثلين عن السلطة تنص الفقرة الثالثة من توطئة الدستور صراحة على مبدأي

. التنفيذية، مع تعمد اقصاء السلطتين التشريعية والقضائية، وهو ما يشكل خرقا لتوطئة الدستور

تشريعية، تنفيذية، )هذا التوجه الهجين يخالف ارادة السلطة التأسيسية التي حرصت على ان تكون الهيئات واللجان المرتبطة بالثورة وانجاز اهدافها متوازنة في تركيبتها بين السلط الثالث 

....(مثال في لجنة المصادرة ، المجلس االعلى للقضاء، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، المحكمة الدستورية، الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات، الهايكا)بعد مناقشة تاسيسها (قضائية

10التعارض مع الفصل 

فالعفو الضريبي المضمن  ."أداء الضريبة وتحّمل التكاليف العامة واجب وفق نظام عادل ومنصف" : يتعارض هذا القانون مع الفصل العاشر من الدستور الذي ينص في بدايته على أن 

 من قانون المصالحة يمكن فئة من المواطنين المتهربين من دفع الضرائب من اإلنتفاع بعفو دون وجه حق، كما يرسي إجراءات غير عادلة وغير منصفة في 7بالفقرة األخيرة من الفصل 

بذلك يكون  . 80%  ثالثة أرباع جملة الضرائب المباشرة على  الدخل وهي اليوم تقارب 2010يجب التذكير هنا بأن مساهمة األجراء  بلغت أواخر سنة . حق دافعي الضرائب الشريفين

وعليه، يمكن القول بأن إنتفاع المتهربين من دفع الضرائب بعفو جبائي إجراء .  من الدخل الجملي الخام36% األجراء أكثر المساهمين في الضرائب المباشرة على الدخل بينما يمثلون 

.ظالم يظاف إلى منظومة ظالمة

تضع الدولة اآلليات الكفيلة بضمان استخالص الضريبة ومنع الفساد و كل ما من شأنه رهن الموارد و السيادة " : يواصل نفس الفصل تحديد واجبات الدولة في هذا المجال حيث ينص 

غير أن هذه  ."و تحرص الدولة علي حسن التصرف في المال العمومي، وتتخذ التدابير الالزمة لصرفه حسب أولويات االقتصاد الوطني. الوطنية ومقاومة التهّرب والغش الجبائيين

المبادرة التشريعية، عوض أن تنتهج إصالح مؤسسات الدولة كما يمليه الدستور وفي تمش مواكب للعدالة اإلنتقالية فهي تبدع تدابير واليات تفضي إلى تملص الدولة من واجباتها 

.الدستورية وإلى تبيض جرائم الصرف والتهرب الجبائي في خرق صارخ للدستور

 من مشروع القانون مع الدستور في فصله هذا لعفوه على الموظفين وأشباههم الذين إضطلعوا بأفعال من قبيل الفساد المالي واإلعتداء على المال العام بما ال يأسس 2كما يتعارض الفصل 

ومن المفيد توضيح ان مفهوم الموظف العمومي وشبهه حسب المجلة الجزائية يعني موظفي االدارات المركزية والجهوية . لحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي

والمحلية، الوزراء واعضاء الدواوين، كتاب الدولة، الرؤساء والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات االدارية والمنشئات العمومية والقضاة وقوات االمن الداخلي والديوانة والسفراء 

...والقناصل والوالة والمعتمدين والعمد

.وهو ما يعكس بداهة تحصين وحصانة لالجزاء والمكونات الرئيسية لمنظومة الفساد لنظام بن علي
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خرق مبدأ المساواة

".المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء امام القانون من غير تمييز" من الدستور على ان 21لقد نص الفصل 

وغني عن البيان ان بقية مكونات منظومة الفساد تعيش تمييزا غير مبرر عند استثنائها من مجال العفو التشريعي موضوع مشروع القانون ومن تلك المكونات االعالميين والمحامين 

.وبعض المهن الحرة االخرى كالخبراء المحاسبين

خرق مبدأ التشاركية في ادارة النظام الجمهوري الديمقراطي للبالد والمنصوص عليه صراحة بالفقرة الثالثة من التوطئة

ويعلم الكافة انه لم تقع . هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة الوطنية لمقاومة الرشوة والفساد، لجنة المصادرة : ان مشروع قانون المصالحة يهم مباشرة وبصفة واضحة على االقل ثالثة هياكل

استشارة ايا منها، ال سيما في ظل تقاطع الصالحيات بين لجنة المصالحة المذكورة بالمشروع مع لجنة التحكيم والمصالحة داخل هيئة الحقيقة والكرامة، فضال عن ان التركيبة في لجنة 

لم تستشر، عالوة على عدم ترتيب اي اثر على غياب اعضائها يضاف الى ذلك ان التشريع العام المتعلق بمقاومة الفساد والرشوة  (هيئة الحقيقة والكرامة)المصالحة ثلثها من هيئة 

يراجع فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بخصوص قانون المجلس االعلى للقضاء عندما اعتبر ان القانون المتعلق )والعدالة االنتقالية ال ينفصل عن النظام الدستوري العام 

.وهذا التمشي الى جانب مؤشرات اخرى يشكل برهانا واضحا على ان المشروع الماثل عمودي ومسقط. (بهيئة القضاء العدلي ال ينفصل عن النظام الدستوري العام

خرق حق التقاضي وإفراغه من مضمونه

، مما ( من المشروع3 فقرة5الفصل )ال تخضع في اعمالها ألي رقابة قضائية مهما كان نوعها  (التركيبة، التسمية، االجراءات)ان لجنة المصالحة في مشروع القانون تشكل هيئة ادارية 

ويكون بذلك مشروع قانون .  من الدستور108وعلى درجتين كما هو مضمون بالفقرة الثالثة من الفصل  ( من الدستور108الفقرة الثانية من الفصل )يشكل خرقا لحق التقاضي 

 110وعالوة على ما ذكر فان مشروع القانون يخرق الفصل .  من الدستور الذي يمنع افراغ الحقوق من مضمونها، مهما كانت درجات تقييدها49المصالحة قد خرق خرقا فاحشا الفصل 

.وبمراجعة المشروع يتجلى انه سن اجراءات استثنائية وينسف المحاكمة العادلة من اصلها". سن اجراءات استثنائية من شأنها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة"من الدستور الذي يمنع 

 من الدستور9 فقرة 148خرق منظومة العدالة االنتقالية الواردة بالفصل 

يضاف الى ذلك ان القانون .  ،افرغها من مضمونها واجراءاتها ومبادئها ومقاصدها3 و2 و1اوجب هذا الفصل احترام منظومة العدالة االنتقالية والحال ان المشروع وخاصة الفصول 

. يندرج ضمن النظام الدستوري العام طبق فقه قضاء الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين، مما ال يجوز معه االعتداء على تلك المنظومة2013االساسي المتعلق بالعدالة االنتقالية لسنة 

خرق مبدأ الشفافية

 من ضمن مبادئ المرفق العام، وال جدال في ان لجنة المصالحة ضمن مشروع القانون تشكل 15وهو مبدأ ال ينفصل عن مبدأ الحكم الرشيد المنصوص عليه بتوطئة الدستور وبالفصل 

.وتهدف المصلحة العامة وهي تابعة في جميع االوجه للدولة بما يصيرها بالضرورة مرفقا عاما (تركيبة وصالحيات واجراءات)هيئة ادارية 

.وباالضافة الى ما تقدم ومن خالل مشروع القانون وخصوصا الفصل التاسع منه، يتأكد ان اعمال اللجنة ستكون مغلقة وال رقيب عليها

كما ان التقرير الختامي للجنة ال يحال إال على رئيس الحكومة وهيئة الحقيقة والكرامة، وال ينشر في الرائد الرسمي، وال يناقش حتى في مجلس نواب الشعب، والحال ان التوجه العام 

للدولة ما بعد الثورة هو نشر التقارير للهيئات بالرائد الرسمي وللعموم وحتى عرضها على مجلس نواب الشعب، كما هو منصوص عليه صراحة بالدستور مثال ذلك في خصوص 

.مكونات المجلس االعلى للقضاء و الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات والهيئات الدستورية المستقلة، فهي مدعوة لتقديم تقارير سنوية للمجلس التشريعي وتناقشها امامه

غياب دراسة الجدوى والمردودية

، تبرز ضرورة تبيان الجدوى "النهوض باالقتصاد والتشجيع على االستثمار"بمراجعة الفصل االول من المشروع والذي يعد بمثابة شرح االسباب والمتضمن انه يهدف في مؤداه الى 

.وغني عن البيان ان العمل التشريعي الحديث خاصة اذا تعلق بالمجالين المالي واالقتصادي يفرض هذه الدراسة. والمردودية المنتظرتين من هذا المشروع
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غموض مجال التعهد

وهذا يؤدي الى اسناد سلطة مطلقة الى . لم يحدد مشروع القانون مفهوم الفساد المالي واالعتداء على المال العام خاصة بعد ان استبعد جريمتي الرشوة واالستيالء على االموال العمومية

كما انها تتعارض مع لجنة . فمجال تدخلها واسع غير محدد بموجب القانون وال يقبل الطعن باي وسيلة. لجنة المصالحة المحدثة بالفصل الرابع من هذا القانون في قبول الملفات ورفضها

. من قانون العدالة االنتقالية45التحكيم والمصالحة المحدثة داخل هيئة الحقيقة والكرامة بمقتضى الفصل 

.هذا االختصاص المطلق للجنة المصالحة يخرق مبدأ المساواة بين المتقاضين ويفتح الباب لالنزالقات والتمييز ويكرس التعامل االنتقائي مع الملفات

غموض المجال الزمني

ال جدال في ان النص الماثل يعد نصا ظرفيا، اال ان المشروع الماثل ال يحدد تطبيق النص في الزمن، ال بداية وال نهاية، خالفا مثال القانون االساسي للعدالة االنتقالية الذي حددها منطلقا 

2013 الى حدود سنة 1955من سنة 

االفالت من العقاب

يمنح مشروع القانون عفوا بدون موجب للموظفين العموميين وشبههم بمجرد صدوره بدون أي إجراء من طرفهم في التفاف واضح على استحقاقات الثورة وتكريس لالفالت من العقاب 

.والتشجيع على الفساد والمداومة عليه

 ويعرقل المجهودات المبذولة السترداد 2004كما يبرز هذا المشروع تخلي الدولة التونسية على تعهداتها الدولية وخاصة منها اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها سنة 

.اصول االموال المهربة ويثني المستثمرين االجانب عن االستثمار في دولة تشرع لالفالت من العقاب وللفساد على نطاق واسع

تفتيت مسار العدالة االنتقالية

.ان هذا المشروع ينسف مسار العدالة االنتقالية باحداث هيئة حكومية تختص بالنظر في فئة بعينها من المنتهكين وفي جزء من مسار العدالة االنتقالية وهو المصالحة

تكريس الخروج عن الشرعية

.يحدث هذا القانون لجنة المصالحة دون رقابة تشريعية في اختيار اعضائها ودون امكانية الطعن في قراراتها واعمالها امام اي جهة قضائية كانت

احداث هيئة تابعة الى السلطة التنفيذية

خالفا للتجارب المقارنة في العدالة االنتقالية لم يحدث ان كانت الهيئة المكلفة والمشرفة على العدالة االنتقالية هيئة رسمية تابعة للجهاز التنفيذي خاضعة للتعهدات االنتخابية وللمصلحة 

.الضيقة للفئة الحاكمة

اهدار الحقوق المدنية

فرغم ان الفصل العاشر من هذا المشروع سعى . يلغي هذا المشروع سلطة النيابة العمومية والهيئات القضائية من جهة كما ينهي اي دور للمتضررين من الجرائم اصحاب الحقوق المدنية

عند التمعن في اجراءات تعهيد لجنة المصالحة نتبين ان دور المنتهك هو . الى الحفاظ على حقوق الغير اال انه واقعيا اخرجهم من اي دور تقني واجرائي في عالقة بلجنة المصالحة

.المهيمن على المسار دون ان يكون للمتضرر اي حق في العلم بوجود الملف اصال واالعتراض على افتتاح اجراءات الصلح
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الحجة المضادة وتفسيرها الحجة المقدمة

اال انه وبالتدقيق في نص مشروع القانون نجد انه سيزيد من افادة . ينص الفصل االول من مشروع القانون على انه يهدف لتحسين مناخ االعمال وذلك عبر إعتماد مجموعة من اإلعفاءات

الموظفين ورجال االعمال المفسديين، او الذين لم يووفوا بواجباتهم الجبائية او الذين خرقوا المنظومة القانونية المتعلقة بالصرف او الذين قاموا بدفع رشاوي من اجل التمعش على حساب 

.الصالح العام

ان مثل اجراءات العفو هذه قد بينت في الماضي عدم نجاعتها، حيث لجأت الدولة التونسية في العديد من المناسبات الى هذا اإلجراء دون التمكن من تحقيق أي نتائج ايجابية، بل بالعكس 

 من قبل المعهد 2012كان تأثيرها مهلكا على المستوى االقتصادي، حيث شجع على الفساد واالرتشاء وهي من اهم عوائق االستثمار والتنمية كما بينت ذلك الدراسة المنجزة سنة 

تأتي مسالة الفساد واالرتشاء كاحد اهم المعوقات للتنمية حسب  (0,547بمؤشر )بعد مسالة االستقرار االمني كعامل سلبي ":  التونسي للتنافسية والدراسات الكمية التي جاء فيها 

. من المؤسسات االقتصادية المستجوبة34%

"ان هذا التوجه يشاطره في جزء كبير المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشطة في السوق المحلية وغيرهم 

بناء عليه فان مسألة الفساد واالرتشاء تعتبر من اهم معوقات االستثمار والتنمية وهو ما يفيد ان اعتماد االجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون ال يمكن ان يرجى  منه نفع بصفته 

 Climat des) *يمؤسس للفساد واالرتشاء وخرق القانون واالفالت من العقاب وهو ما ال يمكن اعتباره باي حال من االحوال الحل األمثل لتحسين مناخ االعمال ودفع عجلة االستثمار

affaires et compétitivité des entreprises, résultats de l’enquête compétitivité 2012, Institut Tunisien de la Compétitivité et des Études Quantitatives)

المصالحة اإلقتصادية والمالية من 

شأنها أن تحث على اإلستثمار

يندرج مشروع القانون هذا، حسب فصله األول في إطار العمل على النهوض باإلقتصاد الوطني، حيث يقدم هذا القانون فرضية ثالثة مفادها أن العفوين الجبائي والمالي سيعودان بالنفع 

فالفكرة المسوقة هنا هي أن العفو الجبائي بالخصوص سيدر على الخزينة العامة أمواال طائلة، غير أنه لم يتم دراسة هذه الفرضية بجدية وال ترتكز األرقام المقدمة من . على اإلقتصاد

.فهي، على سبيل المثال، ال تأخذ بعين اإلعتبار التكاليف اإلدارية لعملية العفو الجبائي كما ال ترتكز على تقديرات جدية للمبالغ المعنية. طرف المساندين للمشروع على أي محاكاة منهجية

من ناحية أخرى، ترتبط فاعلية العفو الجبائي في النهوض باإلقتصاد بنجاحه ٍكآلية تمكن من الرفع في موارد الدولة عبر توسيع قاعدة المساهمين، غير أن نجاح العفو يرتبط بدوره 

:بمجموعة من الشروط وهي 

إصالح المنظومة الضريبية الفاشلة التي أدت إلى تفاقم اإلخالالت وتوسع اإلنتهاكات •        

إصالح المؤسسات وتعزيز الرقابة وخاصة منها اإلدارة الجبائية •        

وضع اآلليات الكفيلة بالحد من التهرب والغش الجبائيين من قوانين وغيرها •        

.رغم إتفاق الخبراء والباحثين على إلزامية توفر جميع هذه الشروط إلنجاح العفو فإنه لم يقع اإلعالن عن أي إجراء مرافق له من شأنه إرساء الشروط الالزمة

عالوة على ذلك، يجب التذكير بأن إجرءات العفو ال تكون فعالة إال إذا كانت إستثنائية ينظر إليها المعني بالعفو على أنها فرصة فريدة للتدارك وعدم الوقوع تحت طائلة عقوبات شديدة 

ومؤكدة، غير أن تكرار اإلعفاءات الجبائية في الماضي يجعل من هذا الشرط منعدما بل إن أثر العفو في هذه الحالة يكون معكوسا حيث يصبح المتملص من دفع الضرائب متيقنا من أن 

اإلعفاءات ستتكرر من حين إلى اخر فال يرى جدوى من دفع الضرائب في المستقبل

المصالحة اإلقتصادية والمالية 

ستساعد على النهوض باإلقتصاد

. من بين التأثيرات السلبية والمضرة بالتنمية االقتصادية نجد مسألة الطمأنة التي يرسيها اللجوء المتكرر الجراءات العفو الجبائي أو المتعلق بخرق نظم وقوانين الصرف على حد سواء

توقف التتبعات أو المحاكمات أو تنفيذ العقوبات في حق الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال " من مشروع قانون المصالحة االقتصادية والمالية على 2حيث ينص الفصل 

ال أن مثل هذا االجراء سيجعل من المفسدين في مأمن من أي تتبع إ "تتعلق بالفساد المالي وباالعتداء على المال العام باستثناء تلك المتعلقة بالرشوة واالستيالء على االموال العمومية

.     أو مراقبة أو عقاب بما أنه وبمجرد انخراطهم في مسار المصالحة سيتمتعون بفسخ تام للعقوبات المسلطة عليهم الرتكابهم لتجاوزات

وأكدت أغلب البحوث الجامعية في مجال  المالية العمومية على أن هذا االجراء لن يثني المتهربين عن افعالهم، حيث خلصت هذه الدراسات الى االقرار بأن اللجوء المتكرر لمثل هذه 

".الدولة عاجزة واالدارة غير قادرة على تحصيل الجباية" االجراءات  يفرغ العفو من جوهره ويبعث برسالة مفادها أن  

من ناحية أخرى، نظرا لغموض القانون في كل من المجال التعهد والمجال الزمني، ونظرا إلقتصار إعتماد لجنة المصالحة مطلب طالب الصلح والتأييدات التي يقدمها، فإنه يصعب حصر 

.مدى إرتكابه لتجاوزات ويستحيل التأكد من كونه قد أقر بكل التجاوزات التي قام بها

قانون المصالحة سيحث المتملصين 

من دفع الضرائب ومن إحترام 

قوانين الصرف والناشطين في دوائر 

اإلقتصاد الموازي على إحترام 

القانون والدخول في المنظومة

الحجج االقتصادية



الحجة المضادة وتفسيرها الحجة المقدمة

، غير أنه وبالرجوع إلى مفهوم العدالة اإلنتقالية في الفصل األول من القانون "الغاية السامية للعدالة اإلنتقالية"ينطلق مشروع القانون هذا، في فصله األول، من الجزم بأن المصالحة هي 

العدالة االنتقالية على معنى هذا القانون هي مسار متكامل من اآلليات والوسائل "  المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية 2013 ديسمبر 24 المؤرخ في 2013 لسنة 53االساسي عدد 

المعتمدة لفهم ومعالجة ماضي انتهاكات حقوق اإلنسان بكشف حقيقتها ومساءلة ومحاسبة المسؤولين عنها وجبر ضرر الضحايا ورد االعتبار لهم بما يحقق المصالحة الوطنية ويحفظ 

 ."الذاكرة الجماعية ويوثقها ويرسي ضمانات عدم تكرار االنتهاكات واالنتقال من حالة االستبداد إلى نظام ديمقراطي يساهم في تكريس منظومة حقوق اإلنسان

فقانون العدالة اإلنتقالية يجعل المصالحة بمثابة حلقة في سلسلة متكاملة تضمن عدم تكرار اإلنتهاكات، حتى المعايير الدولية المعتمدة لتعريف العدالة اإلنتقالية، فهي أيضا تتبنى مبدئ 

* : اإلعتماد على مسار متكامل فيقول فريمان وماروتين

فمن الناحية النظرية ومن ناحية الممارسة، الهدف من العدالة . عادة، تتمحور العدالة اإلنتقالية حول طريقة تعامل المجتمعات التي تعيش فترة إنتقالية مع إرث يتسم باإلنتهاكات الواسعة"

وعالوة على ذلك، تقوم العدالة اإلنتقالية على . االنتقالية هو التعامل مع إرث االنتهاكات عبر نهج واسع  يشمل العدالة الجنائية والعدالة التصالحية والعدالة االجتماعية والعدالة االقتصادية

فكرة أنه يجب على سياسة العدالة المسؤولة أن تتضمن التدابير التي تسعى لتحديد المسؤولية عن الجرائم المرتكبة في الماضي وردع الجرائم الجديدة على حد سواء، مع مراعاة الطبيعة 

"الجماعية لبعض أشكال اإليذاء، والطابع الدولي للبعض منها

ليست المصالحة إذا إال مكونا محدودا من مكونات العدالة اإلنتقالية، وليست قطعا الهدف السامي من المسار كما يقدمها مشروع قانون المصالحة، هذا ما يدعو للتشكيك بجدية في مدى 

.تكريس هذا المشروع للعدالة اإلنتقالية كما حدد مفهومها المشرع التونسي والمعايير الدولية
LA JUSTICE TRANSITIONNELLE : UN APERÇU DU DOMAINE Par Mark Freeman et Dorothée Marotine, 19 November 2007

المصالحة هي الغاية السامية لمسار 

العدالة االنتقالية

:  من هذا القانون بإشارات ورسائل سلبية للمواطنين والمؤسسات مفادها أن 7يبعث العفو على المخالفات والجرائم المنصوص عليها في الفصل 

الدولة غير عادلة مع دافعي الضرائب الشرفاء والذين يحترمون قوانين الصرف* 

الغش الجبائي والتهرب الضريبي وبقية الجرائم المعفو عنها في هذا القانون هي ظواهر متسامح معها * 

إمكانية إقرار إعفاءات جبائية ومالية في المستقبل* 

الدولة عاجزة عن القيام بأدوارها من تجميع الضرائب وفرض إحترام قوانين الصرف* 

إمكانية إرتفاع نسبة التهرب الجبائي والفساد والجرائم المالية* 

.هذه اإلشارات من شأنها أن تعمق أزمة الثقة بين الدولة والمواطن فهي تضع الدولة موضع العاجز الضعيف أمام أباطرة الغش والفساد ولوبيات تبييض األموال

موظفين عموميين وأشباههم إلضطالعهم بأفعال تتعلق بالفساد  (أو قد تطال) من هذا القانون يوقف التتبعات والمحاكمات ويسقط العقوبات التي طالت 2عالوة على ذلك، فإن الفصل 

بذلك، يكون هذا القانون قد ضرب عرض الحائط بمقومات دولة القانون في تعد صارخ على صالحيات السلطة القضائية وهيئة الحقيقة والكرامة . المالي أو باإلعتداء على المال العام

فما قيمة قوانين ال تطبق ؟ . وكذلك السلطة التشريعية التي تسن القوانين

إن الحجة التي تدّعي أن مشروع القانون يعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة واهية لكون االجراءات المقترحة تستهدف محو الصفة االجرامية والعقوبات المستوجبة عن جرائم خطيرة 

.وتسوية االنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و االعتداء على المال العام خارج اطار الشفافية وضمانات المحاكمة العادلة 

ومن المالحظ ان اصالح المؤسسات طبق مفهوم العدالة االنتقالية يستهدف تفكيك منظومة الفساد والقمع واالستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار االنتهاكات و احترام حقوق االنسان 

.وهي اعتبارات تبدو غائبة عن مشروع القانون المتعلق بالمصالحة( من القانون االساسي المتعلق بإرساء العدالة االنتقالية و تنظيمها14الفصل )“و ارساء دولة القانون

المصالحة ستعزز الثقة بمؤسسات 

الدولة

الحجج السياسية



إن الفكرة القائلة بأن مشروع قانون المصالحة يرمي الى دعم العدالة االنتقالية في مجال االنتهاكات المتعلقة بالفساد المالي و االعتداء على المال العام و العمل على انجاح مسارها هي 

مشروع قانون المصالحة يفرغ منظومة العدالة االنتقالية من محتواها ويؤدّي إلى التخّلي عن أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة و التحكيم "بمثابة المغالطة، إذ يبدو جليا ان 

انظر بيان هيئة الحقيقة ) "والمصالحة وإصالح المؤسسات لضمان عدم التكرار، كما أّنه يضمن االفالت من العقاب لمرتكبي أفعال تتعّلق بالفساد المالي وباالعتداء على المال العام

(2015 جويلية 20والكرامة بتاريخ 

قانون المصالحة يدعم العدالة 

االنتقالية في مجال االنتهاكات 

المتعلقة بالفساد المالي واالعتداء 

على المال العام ويعمل على انجاحها

جاءت الثورة التونسية كرد فعل على منظومة الفساد ورموزه، خاصة مع استفحال الشعور بالغبن والحيف االجتماعي، وبالرغم من تواصل الحراك االجتماعي المتمسك بالقطع مع 

ويأتي مشروع هذا القانون لمواصلة دعم نفس المنظومة القديمة وما تمثله . (التمديد في حالة الطوارئ)الماضي والداعي الرساء سياسات تنموية عادلة، فإنه جوبه بسياسات طمس واخماد 

االتحاد العام )وللتذكير فإن العقد االجتماعي الذي أبرمته وزارة الشؤون االجتماعية مع الشركاء االجتماعيين . من ظلم وفشل بما من شأنه أن يزيد في تأجيج حالة االحتقان االجتماعي

. ركز على مبادئ العدالة والشفافية والتشاركية والحوكمة الرشيدة التي نسفها مشروع قانون المصالحة 2012 جانفي 14بتاريخ  (اتحاد االعراف- التونسي للشغل 

المصالحة ستحسن المناخ اإلجتماعي

.تعطل مسار العدالة االنتقالية يجب أن يدفعنا للتدارك بالتسريع ال للنسف

كما ال يجب أن ننسى أن كل الحمالت االنتخابية لمختلف المرشحين لالنتخابات الرئاسية لم تضع العدالة االنتقالية محل تساؤل، وهو ما يبعث على اإلستغراب من طرح هكذا مشروع، 

الجهة التي تقدمت )ويفتح الباب لتأويالت مفادها أن هذا القانون يأتي كاستجابة لوعود انتخابية غير معلنة أو كرد جميل لمن ساند ودعم الحملة االنتخابية لرئيس الجمهورية الحالي 

.(بمشروع القانون

تعطل منظومة العدالة االنتقالية حرم 

فئة من الشعب التونسي من حقوقهم

من صلوحيات مؤسسة رئاسة الجمهورية التقدم بمشاريع قوانين، غير أن خصوصية رئيس الجمهورية ورمزيته تفرض عليه أن يكون فوق كل التجاذبات كرئيس لكل التونسيين، لكن 

تقديمه لمشروع قانون محل رفض شريحة واسعة من الشعب التونسي هو بمثابة االعالن عن تخندقه في مناصرة فئة على حساب أخرى، وهو ما يذكرنا بممارسات ماضوية، خاصة أن 

.هذا المشروع هو أول مبادرة تشريعية لمؤسسة الرئاسة في الجمهورية الثانية 

من صلوحيات مؤسسة رئاسة 

الجمهورية التقدم بمشاريع قوانين

يرتكز هذا العمل على قراءات و إستشارات قامت بها حملة مانيش مسامح باإلضافة إلى تجميع الحجج التي بلورتها مختلف مكونات المجتمع المدني من جمعيات وخبراء وجامعيين: تنويه 


