
تونس

ل ذكر للمساس بالقدّس في الدستور: ارتياح مع لزوم الذر

 ترحّب مراسلون بل حدود بإعلن رئيس الجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أن تري السّ بالقدس لن
  تشرين12 في  لوكالة الصحافة الفرنسيةيدرج في الدستور الستقبلي. وهذا ما أكدّه في تصريح أدلى به

2012الول/أكتوبر  .

 في هذا الطار، أعلنت النظمة: "نعرب عن بالغ ارتياحنا لستبعاد هذا التهديد الطير من الدستور في الوقت
 الاضر. من شأن تصريح مصطفى بن جعفر أن يلبي أحد الطالب الساسية التي عبّرنا عنها مؤخراً للسلطات

 التونسية. ول بدّ من التذكير بأن السّ بالقدس ل يعتبر بتقييد مقبول لرية التعبير بوجب العايير الدولية الرعية
."الجراء

 وأضافت النظمة: "يشكل هذا التصريح تقدماً مهماً لرية العلم في تونس. إل أنه يجدر بنا أن نبقى حذرين بغية
."اللول دون عودة تري السّ بالقدس في نصوص أخرى في المارسة القضائية

 إن تصاريح مصطفى بن جعفر ترجّع صدى قلق الجتمع الدني التونسي ومراسلون بل حدود منذ إعلن حزب 
  عن مشروعه تري السّ بالقدس. وفي شرحه لوكالة الصحافة الفرنسية،2012النهضة الكثري في توز/يوليو 

 شدد رئيس الجلس الوطني التأسيسي على النحرافات الطيرة التي قد يتسبب بها هذا الكم من أحكام الدستور
 لنه "يصعب تديد القدس. فحدوده غامضة ويكن تفسيره بعنى أو بآخر. وأظن أنه يحق لرية العلم والقطاع

 ."العلمي أن يتمتعا بحرية مطلقة

  تشرين4 إلى 2توجه وفد من مراسلون بل حدود برئاسة مديرها العام كريستوف ديلوار إلى تونس من 
  بناسبة الذكرى السنوية الولى لفتتاح مكتب النظمة في تونس. فالتقى صحافيي وأعضاء2012الول/أكتوبر 

 من الجتمع الدني وأصحاب مؤسسات صحافية بالضافة إلى مسؤولي سياسيي. وكان التخلي عن مشروع تري
 السّ بالقدس من الطالب الساسية التي تقدمت بها مراسلون بل حدود في خلل لقاءاتها مع رئيس حزب النهضة

 راشد الغنوشي وأعضاء من الجلس الوطني التأسيسي متخصصي في قضايا العلم كما في مؤتر صحافي
). وأعربت النظمة أيضاً عن قلقها الشديد إزاء الغموض القانوني اللزم لنشاط وسائل العلمفيديو( . 

http://www.youtube.com/watch?v=pkDeUIkrTlM


 ما زلنا قلقي بسبب غياب الطارات القانونية الواضحة التي تترم العايير الدولية لوسائل العلم التونسية. من اللحّ"
2012 – 116 و2011 – 115أن تطبق الكومة والجلس الوطني التأسيسي والقضاة مشروعي القانوني   

 بشأن الصحافة والقطاع العلمي الرئي والسموع على التوالي. ولكن هذين النصي اللذين يقدمان الماية، مع أننا
 نرفض بعض موادهما، لم يدخل حيّز التنفيذ بعد مرور تسعة أشهر على إصدارهما. ول شك في أن هذا القرار

 القانوني يسمح للسلطات التونسية باللجوء إلى طرق تعيي في وسائل العلم الرسمية تذكّر بتلك التي كان النظام
 ." السابق يستخدمها

 ترص النظمة على التذكير بأنه يقع على السلطات مسؤولية ضمان حماية الحترفي العلميي الستهدفي
  انتهاكاً لرية الصحافة130باعتداءات وتهديدات في جو يسوده الفلت التام من العقاب. فقد ارتكب حوالى 

، ما يشكل تهديداً فعلياً بمارسة الصحافيي التونسيي الرقابة الذاتية2012منذ الول من كانون الثاني/يناير  .  


