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 لجمهورية التونسيةا 
République Tunisienne 

 

 

 2016ديسمبر  17الحاالت المعروضة يوم 
 

 الفساد الماليالحالة: 

 أحمد بن مصطفىاالسم: 

 الضحية نفسهامقدم الحالة: 

 تعريف الضحية
بدوار الشط، مهنته سفير مفّوض بوزارة  1952 أفريل 23أحمد بن محمد الصادق بن أحمد بن مصطفى المولود في 

 الخارجّية.

 السياق
عمل ، و قد 2005مارات العربية المتحدة خالل شهر فيفري اإل بدولة ّين أحمد بن مصطفى سفيرا للجمهورية التونسيةع  

رسمي إلنجاز بعض على مستوى أعلى تمهيدّية د في حصول مباحثات و مشاورات التعاون بين الدولتين تجسّ  على ترسيخ 

هذه المشاريع  تدخلوا كوسطاء في صهاره أالرئيس السابق زين العابدين بن علي و عائلة فراد أ  نّ أ غير ، المشاريع الكبرى

و رشاو و قد أقصوا السفير بن مصطفى من حضور هاته المباحثات و المشاورات في مخالفة بغاية الحصول على عموالت 

نحو دولة االمارات العربية   المشبوهة همه هؤالء الى تهريب أموال، كما توجّ لتقاليد الدبلوماسيةلما جرت عليه األعراف و ا

لتفادي  دبي  مطارلمارة من بوابة القاعة الشرفية الى هذه اإل دخولهم  استغاللمارة دبي من خالل إالمتحدة و بصفة خاصة 

 .ة صة للوفود الرسميّ اعة مخصّ حقائبهم بالرغم من كون هذه الق تفتيشو  إجراءات تفتيشهم

 الوقائع
شخصيا الستقبال شقيقة زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي المسماة جليلة السفير  لم يحضر 2006خالل شهر ماي 

بمبلغ بمطار دبي الديوانة صريح لمكتب إلى التزوجها المرافق لها  اضطرّ ف ولم يفتح لها القاعة الشرفية للمطار الطرابلسي 

ة بشدّ  احتجبعد أيام قليلة اتصاال هاتفيا من وزير الخارجية آنذاك عبد الوهاب عبد هللا الذي  السفيرليتلقى  ،الف أورو 530

خالفا ،مر لم يقف عند هذا الحد اذ فوجئ األ، لكن على طريقة تعامله مع جليلة الطرابلسي طالبا منه تحرير تقرير في الغرض

بحلول المدعو إبراهيم العّوام إلجراء تفقد بخصوص بعض اإلخالالت التي كانت موضوع عريضة لما جرت عليه العادة، 

 فيها له من قبل بعض المهاجرين التونسيين بدولة االمارات العربية المتحدة تتضمن امضاءات من اشخاص مجهولين ينسبون

بدولة  كسفير لتونس هنهاء مهامإلبعثة الدبلوماسية تم الحركة الصيفية المعتادة ل إطاربعد شهرين تقريبا وفي و .عدة اتهامات

بوزارة الخارجية تم  أراد استئناف عمله باإلدارة المركزيةولما  2006، ثم خالل شهر سبتمبر االمارات العربية المتحدة

وزارة  قّدمتببراءته رفض تقديم استقالته عندها  واقتناعا منه .حالته على القضاءإو أما تقديم استقالته إمرين أتخييره بين 

وقد لى النيابة العمومية بالمحكمة االبتدائية بتونس إشكاية جزائية عبر مصالح المكلف العام بنزاعات الدولة ضده الخارجية 

سب كما ن   ،ومنقوالت عموميةاالستيالء على أموال  من أجلاستدعاء من قاضي التحقيق  2006نوفمبر  ورد عليه في شهر

قضائية  ه. وبعد إجراءاتثر انتهاء مهامإ ذمتهجهازي الهاتف الجوال الذي كان في  أحدرجاع إفي مرحلة الحقة عدم له 

ثم دائرة االتهام من جديد بتركيبة مغايرة بوصفها محكمة إحالة  ومحكمة التعقيب ودائرة االتهاممام قاضي التحقيق أمطّولة 

وذلك أعوام  6حقه غيابيا بالسجن لمدة  حكم في بتونس صدرلدائرة الجنائية بالمحكمة االبتدائية ثم محكمة التعقيب فأخيرا ا
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لى صدور إمر في النهاية ليؤول األ 2010م خالل شهر ديسمبر على هذا الحك وقد اعترض ،2010نوفمبر  04 بتاريخ

 .2011فيفري  21بتاريخ بعدم سماع الدعوى  الضحيةحكم حضوريا في حق ال

 النتائج
عدم حضور السيد أحمد بن مصطفى بالقاعة الشرفية بمطار دبي بصفته سفيرا للتغطية على عملية تهريب أموال من ن إ

السفارة التونسية بدولة اإلمارات لى إلى إرسال بعثة تفقد إقبل شقيقة زوجة بن علي المسماة جليلة الطرابلسي أّدى بسرعة 

وإنهاء مهامه على رأسها، ثم وفي مرحلة ثانية إحالته على القضاء وإدانته جزائيا بحكم العربية المتحدة التي يشرف عليها 

 ته منه الثورة التونسية.ذغيابيا بالسجن أنق

 

 


