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توطئة 
حّرية الصحافة في تونس

تحوُّل وقفت دوَنه عراقيل 
حرية  هو  التونسية  الثورة  من  املبارش  الرئييس  املكسب  كان 
»الصحافة  واإلعالم«. وبعد عرش سنوات من انطالق الربيع العريب، 
وهذا اإلنجاز هشٌّ عىل نحو يبعث عىل القلق لسبب وجيه هو أنه 
ال يزال مرتهنا بالفاعلني السياسيني يف عملية تحول دميقراطي ذات 
جسيمة  مبخاطر  محفوفة  األخرية  تطوراتُها  ومنعطفات،   تقلبات 

تهدد حرية الصحافة.

أعيدت    ،2011 جانفي  يف  عيل  بن  الرئيس  نظام  سقوط  فبعد   
أنُشئت  أنه  ذلك  من  جزئيًا.  الحكومية  اإلعالم  وسائل  هيكلة 
عدة  صحف، وتم الرتخيص لقنوات تلفزيونية وإذاعية  متعددة. 
وتطورت وسائل اإلعالم الخاصة والجمعياتية وسَعت إىل أن تكون 
قانوين  إطار  عام 2011  الشعبية. وُوضع يف  للمطالب  رجع صدى 
مؤقّت يُكرُّس حرية َالتعبري وحرية الوصول إىل املعلومات وحامية 
مصادر املعلومات. ومع ذلك ، يظل التحول بالنسبة إىل قطاع كان 
وبورقيبة  عيل  بن  نظام   واستغله  الدولة،  إْمرَة  تحت  مىض  فيام 
ما  ورسعان  صعبًا  تحّوال  قرن،  نصف  من  أكرث  طيلة  االستبداديان 

طفت ردود الفعل القدمية إىل السطح.   

ومنذ الثورة التونسية 2011 أثّرت العالقات املشبوهة بني الطبقة 
كبريا.  تأثريا  للبالد  اإلعالمي  املشهد  يف  األعامل  وعامل  السياسية 
مصالح  جانب  إىل  باصطفافها  الخاص  التونيس   اإلعالم  فوسائل 
السياسية  شّنت حملة  وتوافقات  ارتباطات  لهم من  وما  مالكيها 
للفوز«  وشّوهت رصاحة سمعة سائر  لصالح »من رشحتهم هي 
الدراسة   اإلعالمي  صعب  املشهد  بدا  وهكذا  السياسية.  األحزاب 
لشدة تباين استقالل الخط التحريري واحرتام أخالقيات الصحافة 
الربملانية  األغلبيات  مختلف  أن  السيايس. السيام  السياق  باختالف 
التي تناوبت عىل السلطة منذ عام 2014 تعمدت التباطؤ  يف وضع 

إطار قانوين يكون ضامنا  لحرية الصحافة واإلعالم عىل نحو دائم.

 منذ االنتخابات الترشيعية عام 2019، غدا الصحفيون واإلعالميون 
يواجهون  وصاروا  املنتَخبني  املسؤولني  لتهجامت  وهدفا  غرضا 
تصاعدا غري مسبوق للكراهية والعنف وُعرضة لإلهانة املبارشة عىل 
يد السياسيني، بل صاروا مُيَنعون باملعنى الحقيقي للكلمة، عىل يد 
األحداث  وقائع  تغطية  من  الحكومية  األغلبية  من  مقربني  نواب 
األحزاب  نشطاء  فإن  الربملان. وهكذا   قبة  تحت  الجارية  اليومية 
الصحفيني  إزاء  قادتهم  غّذاه  الذي  العداء  إنتاج  أعادوا  السياسية 

يف  الطعن  منتظم  نحو  عىل  يتم  صار  الحزبية.  املظاهرات  خالل 
والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  صالحيات 
)HAICA( ويف املرسوم رقم 116، الذي ينظم  صالحياتها وعملها 

،صلَب الربملان. 

يف 25 جويلية 2021، أعلن رئيس الدولة التونسية قيس سعيد، بناء 
بإعالن  املتعلق  الدستور  للفصل 80 من  للجدل   عىل تفسري مثري 
الدولة عن اتخاذ التدابري االستثنائية فأقال رئيس الحكومة هشام 

املشييش وأعلن عن  تجميد صالحيات املجلس النيايب.

 بعد شهرين من إعالن حالة الطوارئ، تم يوم 29 سبتمرب، تكليف  
األستاذة الجامعية نجالء بودّن بتعيني حكومة جديدة. وإزاء شلل 
رئيسة  تزال  ما  هيكلية،  اقتصادية  وأزمة  الدميقراطية  املؤسسات 
الصحافة  حرية  بشأن  أولوياتها  عن   ُ بعد  تُفصح  مل   الحكومة  

واإلعالم. 

بعد فرتة طويلة ظلت فيها مراسلون بال حدود  غري مرغوب فيها 
يف ظل نظام بن عيل ، كانت أوَل  منظمة للدفاع عن  حرية اإلعالم  
تحّط رحالها  بتونس يف أكتوبر 2011. منذ ذلك الحني، ما فتئت 
مراسلون بال حدود تؤازر التحول الحافل باألحداث الجاري يف قطاع 
به من  املرور  يتّم  التونيس بصفتها شاهدا  ملتزما عىل ما  اإلعالم 

أزمات.

 ويف هذا التقرير نفحص كيف متكنت حرية الصحافة، خالل العقد 
املايض، بينام كانت تخوض محنة مريرة عسرية، من أن تتطور ومن 
وأخرى.  فَيْنة  بني  التونيس  اإلعالمي  املشهد  يف  نفسها  تفرض   أن 
كام نوضح فيه  طلبات نتقدم بها إىل  السلطات، بدءاً من الرئيس 
يف  تنفيذها  إن  الصحفيني.  إىل  بها  نتوجه  وتوصيات  الجمهورية، 
السياق الحايل املتّسم بعدم اليقني القانوين والسيايس، وهو مدعاة 
التي غدت  الصحافة  لتعزيز حرية  بّد منه  أمر رضوري ال  للقلق، 

هشة  ومهددة.

 ُصهيب الخّياطي
 مدير مكتب مراسلون بال حدود بتونس 
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بنى  التلفزيونية واإلذاعية  منذ 2014،  املنّصات  بانتظام ضيفا عىل  أن كان يحّل   بعد 
أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد لنفسه مكانَة مْن ُيكُنه أن يتوّل منصب الرئاسة 
ال سّيام بفضل وسائل اإلعالم. فإذا املرشح النتخابات 2019 الرئاسية  »املناهض للنظام« 
 »antisystème« ، يفصم  الصلة مع وسائل اإلعالم التقليدية ويقّدم نفسه لسان حال 
األغلبية الصامتة، التي تعبت وسئمت من النخبة السياسية العاجزة عن إدارة التحول 
اإلعالم  وسائل  رؤساء  مع  يخفى  يكاد  ال  الذي  تواطئها  بسبب  واملُهتزّة  الديقراطي 
التواصل  شبكات  إىل  أنصاره  دخول  إن   السيايس.  القطاع  لِربقة  الخاضعني   التابعني 
االجتامعية هوما جعلهم يسهمون يف فوزه بنسبة تزيد عن 70  %  من األصوات عىل نبيل 

القروي،بالذات، أحد أقطاب الصحافة من أصحاب رؤوس األموال. 

وعىل إثر تقلّده أعىل منصب  يف البالد، أكد الرئيس قيس سعّيد وحاشيته  القطيعَة مع 
كان  التي  واملقابالت  الصحفية  اإلحاطات  عهُد  وانقىض  وىّل  فلقد  التقليدية.  الصحافة 
بها  يخص  ما  كثريا   - املرزوقي  املنصف  وقبله   - السبيس  قايد  الباجي  املرحوم  سلُفه 
وسائَل اإلعالم الوطنية. فالرئيس ال يزال منذ بداية ُعهَدته غريَ ُمبال عىل نحو واضح مبا 
 un ( يهز  قطاع اإلعالم من أزمات. إن انقالب 25 جوان 2021  بتوليه جميع الصالحيات
coup de force(، ما زال يف الوقت الراهن، مل يغري املعطيات، ولكنه يفتح بالنسبة إىل 

الصحافة ِحقبة جديدة من عدم اليقني .

ماذا تساوي 
وعود قيس سعّيد

بشأن حّرية 
الصحافة؟
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شّدد الرئيس قيس سعيد يف خطاب تنصيبه، يوم األربعاء 23 أكتوبر 
التونسية.  أهم إنجاز للثورة  2019، عىل أن مفهوم »الحرية« هو 
، وعَد بالسعي من أجل احرتام  وِبِصَفته ضامَن استمرارية الدولة 
التزامات تونس الوطنية والدولية - وال سيام الفصلني 31 و 32 من 

دستور 2014 املتعلقني بحرية التعبري وحرية اإلعالم.

 ثم كّرر، يف أكتوبر 2020، التزامه بـ »ضامن حرية اإلعالم والتعبري 
بحرية  املتعلقة  القوانني  مشاريع  عن  عالنية  ودافع  والتفكري«، 
االتصاالت السمعية والبرصية التي جرى سحبها منذ وقت غري بعيد 
والنقابة  املهنية  الهياكل  استياء  أثار  مام  الربملانية،  املناقشات  من 
الوطنية للصحفيني التونسيني. حذر قيس سعيد1 الحكومة من تلك 
تحركها  والتي  الدستور  أحكام  تنتهك  التي  القانونية«  »املبادرات 
ويف  واإلعالمية«.  السياسية  واللوبيات  لألحزاب  الضيقة  »املصالح 
الرئاسة والربملان، وأيّد قيس  الجديدة هذه بني  الذراع   يَلّ  عملية 
الذايت، واعتربها رضوريّة  الرقابية والتنظيم  سعيد  عالنية اآلليات 
والتنوع  التعددية  وتقوية  البرصي  السمعي  املشهد  »لتعزيز 

اإلعالمي« 2. 

الصحفيني  جانب  إىل  وقوفه  الرئيس  أكد  عديدة  مناسبات  ويف 
»الصادقني«، وهم، حسب قوله، »أولئك الذين ميتلكون قلام صادقا 
الكشف  تحرير وطنية« »بهدف  إىل »خوض معركة  وروحا حرة« 
عىل  ذلك،  ومع  شعبها«3.  ومبصالح  بتونس  اإلرضار  محاوالت  عن 
متزايد  ارتياب  عن  الصحافة  تتحدث  تطمينات،  هذه  من  الرغم 

إزاءه. 

ومثة حدثان اثنان هامان  مُيثاّلن بداية ُعهدته الرئاسية وسيساهامن 
يف تغذية هذا الشعور. ففي 17 ديسمرب 2019، أثناء زيارة رئيس 
بعض  تعرض  التونسية،  الثورة  مهد  بوزيد،  لسيدي  الجمهورية 
وبعد  الرئايس.  الحرس  عنارص  يِد  عىل  العتداء جسدي  الصحفيني 

1 https://directinfo.webmanagercenter.com/2020/10/20/tunisie-kais-saied-met-en-

garde-contre-les-initiatives-juridiques-qui-sont-en-violation-  de-la-constitution/ 

2 https://www.tunisienumerique.com/tunisie-kais-saied-reitere-son-engagement-

a-garantir-la-liberte-des-medias/ 

3 https://www.espacemanager.com/kais-saied-appelle-les-journalistes-mener-une-

bataille-de-liberation-nationale.html 

والحرة  )قطر(،  الجزيرة  تلفزيون  قنوات  ُمنعت  ذلك،  أسبوع من 
)الواليات املتحدة(، العربية )السعودية(، ووكاالت األنباء دويتشه 
وامليادين  )أملانيا(   )Deutsche Presse-Agentur(أجينتور برس 
من  املتحدة(  )الواليات  وسيبا  املتحدة(  )اململكة  رويرتز  )لبنان(، 
الوصول إىل القرص الرئايس يف قرطاج، حيث ُعقد املؤمتر الصحفي 
الذي جمع بني الرئيس التونيس ونظريه الرتيك رجب طيب أردوغان. 
قناة  لفريق  االحرتافية  البطاقات  الجمهوري  الحرس  صادر  لقد 
العريب يت. يف )قطر(. وعللت مستشارة رئيس الجمهورية املكلفة 
أنه  مؤكدة  أمنية،  بأسباب  ذلك  النيفر،  رشيدة  واالتصال،  باإلعالم 
بسبب الطبيعة غري املتوقعة لزيارة الرئيس الرتيك وبسبب الجهاز 
بتغطية  الصحفيني  لعدد محدود من  إال  السامح  األمني، ال ميكن 
املؤمتر الصحفي. أما الرئيس سعيد فلم يتفاعل مع انتقادات وسائل 
عليه  كان  ما  مع  متاما  ُمختلف  إنه  ملحوظا:  صمته  كان  اإلعالم. 
أيام صياغة دستور 2014، عندما كان حقوقيا بارزا جّدا يف وسائل 
أبوابه أمام الصحفيني، عىل  اإلعالم. وال يزال قرص قرطاج موصدة 
الرغم من 4 احتجاجات النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني منذ 
أكتوبر 2019. بعد ذلك بعامني، يف نوفمرب 2021، مل تُنظّم رئاسة 
الجمهورية حتى اآلن مؤمترًا صحفيًا واحدا أو نقاطًا إعالمية واحدة. 
وتقترص تفاعالت الرئاسة مع املؤسسات اإلخبارية بشكل عام عىل 
وبياناته  سعيد  قيس  نشاط  تتضّمن  فيديو   ومقاطع  صور  نرش 
وجود  عدم  ويؤدي  بوك.  الفيس  عىل  الرئاسة  موقع  صفحة  عىل 
اتصال مبارش بني موظفي القرص والصحفيني إىل خلق مناخ موات 

لإلشاعات والتضليل اإلعالمي.

املشييش،  تعمد حكومة هشام  عندما  درجة  الثقة  انعدام  يزداد   
دون أي تشاور مع املنظامت املمثلة للقطاع، إىل تعيني مسؤولني 
التي  اإلعالم  ووسائل  العام   املرفق  إعالم  وسائل  رأس  عىل  جددا 

تنتمي إىل عصابة بن عيل )انظر: وسائل اإلعالم املصادرة، ص 8(. 

4   بيان صحفي من النقابة  الوطنية للصحفيني التونسيني  SNTJ بتاريخ 3 ماي  2021 حول 

تقريرها السنوي حول حالة حرية الصحافة يف تونس. 

التزام غير واضح تجاه حّرية الصحافة
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ُموصدة  قرطاج  قرص  أبواب  ظلّت   

أمام الصحفيني منذ أكتوبر 2019.

رئاسة  مازالت   2021 نوفمرب  ويف   )…(

الجمهورية مل تُنظّم ندوة صحفية«.



يف 5 أفريل 2021، تسبب تعيني كامل بن يونس الصحفي والجامعي 
املتخصص يف االتصال، رئيسا مديرا عاما لوكالة تونس إفريقيا لألنباء، 
يف أزمة مفتوحة مع الصحفيني. أوالً، ألن كامل بن يونس، البالغ من 
العمر 64 عاًما، خدم  دعاية نظام بن عيل بصفته متعاونا سابقا مع 
)انظر وكالة يف خدمة عصابة  الخارجي  لالتصال  التونسية  الوكالة 
بن عيل، ص 20(. عالوة عىل ذلك، يشري تقرير صادر عن  اللجنة 
الوطنية لتقيص الحقائق حول الرشوة والفساد 2011(   ( 5 إىل أنه 
التعاون  عىل مكافأة غري عادية )أكرث من 150  حصل  لقاء ذلك 
ألف دينار، أو حوايل 45 ألف يورو(. وأخريًا، ألن كامل بن يونس، 
والرئيس  اإلدارة  مجلس  رئيس  منصب   ،2017 أفريل  منذ  شغل  
الزيتونة أف.أم  املعروفة بقربها من  الدينية  العام لإلذاعة  املدير 
حزب النهضة املحافظ، وهو املنصب الذي جرّه  حسب نُظرائه ، إىل 

خدمة مصالح الحركة اإلسالمية.

5   https://www.iwatch.tn/ar/article/279 

 بعد مثانية أيام من تعيينه حاول كامل بن يونس، الدخول إىل مقّر 
وكالة تونس أفريقيا لألنباءTAP . لكن املتعاونني مع الوكالة وقفوا 
الجديد، اصطحب  العام  املدير  الرئيس  أمامه سّدا مانعا، غري أن  
معه القوة العامة و اقتحم مدخل الوكالة. لكن خالل ذلك االقتحام 
عليهم  واالعتداء  بهم  للتنمر  الصحفيون  تعرض  القوة،  باستخدام 
بالعنف. ويف خامتة املطاف استقال كامل بن يونس يف 19 أفريل 

 .2021

اليوم نفسه، استقالت  أيضا، تحت ضغط  الصحفيني وممثيل  يف 
قطاع الصحافة، منسقُة مكتب االتصاالت لرئيس الحكومة السابق 
.أم   أف  إلذاعة شمس  رئيًسا  ُعيّنت  كانت  التي  الفخفاخ،   إلياس 

دون استشارة. 

تذكير 
تاريخي 

وكالة في خدمة عصابة  بن علي

تم إنشاء الوكالة التونسية لالتصال الخارجي، وهي ُعنرٌص أسايس للدعاية يف ظل نظام بن عيل، عام 1990 حتى تقوم يف البداية 
بالرتويج لتونس ولسياستها الوطنية يف وسائل اإلعالم األجنبية. ورسعان ما استغل الوزير السابق ومستشار الرئيس بن عيل، عبد 
الوهاب عبد الله، الوكالة  لقمع أي تطلعات لحرية التعبري يف اإلعالم التونيس ولضامن الدعاية للنظام يف وسائل اإلعالم العربية 

والفرنسية التي يتابعها الجمهور التونيس. 

عملت الوكالة التونسية لالتصال الخارجي عىل فرض رقابة عىل أّي صوت نقدي من خالل مراقبة إصدار بطاقات اعتامد مراسيل   
الصحافة األجنبية وتجديدها. كام كانت تراقب تبادل البيانات فيام بني مستخدمي اإلنرتنت ونشطاء املعارضة والصحفيني مثل رسائل 

الربيد اإللكرتوين. وكان لها نفاٌذ  مبارش 
إىل معدات مزودي خدمة اإلنرتنت من أجل الحصول عىل تاريخ بروتوكول اإلنرتنت التونيس )عناوين IP التونسية (،1

 وملّا  كانت الوكالة مكلّفة  بالترصّف يف ميزانية إشهار الرشكات العمومية،  كانت لديها وسيلة ضغط عىل وسائل اإلعالم املحلية 
واألجنبية  سمحت لها  بأن تخنق اقتصاديا وسائل اإلعالم الخاصة التي مل تقدم آيات الوالء والطاعة للنظام.

 بعد ثورة 2011 ، ُعلّق عمل الوكالة قبل حلها رسميًا عام 2012. 

1     https://fr.wikipedia.org/wiki/Agence_tunisienne_de_communication_extérieure 
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يونس عىل رأس وكالة تونس إفريقيا لألنباء  ) TAP(  أزمة مفتوحة 

مع الصحفيني«



يوم األحد 25 جويلية 2021، أعلن الرئيس قيس سعيد عىل شاشات 
التلفزيون التونيس مبارشة عىل الهواء، توليه كافة الصالحيات. وبناء 
لرئيس  )التي تسمح  الدستور  للامدة 80 من  الخاص  عىل تفسريه 
البالد  الوطن وأمن  لكيان  الجمهورية، يف حالة خطر داهم مهدد 
االستثنائية  الحالة  تلك  تحتمها  التي  التدابري  يتخذ  أن  واستقاللها، 
)مذكرة من املحرر(، علّق أنشطة الربملان ملدة 30 يوًما- ثم »حتى 
إشعار آخر«. وأعفى رئيس الحكومة، هشام املشييش، الذي شغل 

يف الوقت نفسه منصب وزير الداخلية املؤقت من منصبه. 

قلق  املوالية  القليلة  األيام  خالل  جّدت  التي  األحداث  أثارت 
املدافعني عن حرية الصحافة. كان أولها ما حدث يوم 26 جويلية: 
فقد طردت قوات الرشطة التونسية 6 جميع الصحفيني من مكاتب 
قناة الجزيرة يف تونس العاصمة. وبدون أن تستظهر بأّي إذن قضايئ 
قامت قوات األمن بإخالء املبنى وصادرت مفاتيح مكاتب القناة    
القطرية. ولزِمْت رئاسة الجمهورية الصمت. ومع ذلك فقد صدر 
األمر مبارشة من القرص  ِوفَْق ما أكده أعوان الرشطة الذين تدخلوا

أن  ويبدو  املعاملة.  تلك  مثل  لتربير  رسمي  تعليل  أي  يُقّدم  مل   
بالرد عىل  له  للسامح  الحكومة  زيارة منزل رئيس  الجزيرة  اعتزام 
االستثنائية  اإلجراءات  وعىل  إقالته  أنباء  ورود  عىل  مبارشة  الهواء 
التي اتخذها الرئيس كانت هي السبب الكامن وراء تلك العملية. 
ويؤكّد صحفي سابق يف القناة  يف تدوينة له نرشها عىل فيسبوك 
أن املسؤول السيايس الذي متت إقالته كان من املمكن أن يَستغّل 
قوات  فيه  يدعو  نداء  يطلق  يك  مبارشة  الهواء  عىل  مقابلة  إجراء 
األمن إىل العصيان. مل يتم تأكيد هذا التفسري من مصادر أخرى. يف 
غضون ذلك، ظلّت مباين الجزيرة ُموَصدة األبواب، وهو ما مل مينع 
النقابة  مكاتب  من  البث  يف  االستمرار  من  القطرية  القناة  أطقم 

6  https://rsf.org/fr/actualites/rsf-denonce-la-fermeture-du-bureau-dal-jazeera-

tunis 

الوطنية للصحفيني التونسيني. 

يف األثناء، جّدت حادثة أخرى أثارت قلق الصحفيني املحرتفني. ففي 
محمد  رسميًا  الجمهورية  رئاسُة  أقالت  جويلية،   28 األربعاء  يوم 
األسعد الداهش الرئيَس  املدير العام ملؤسسة  التلفزة التونسية من 
منصبه، وتأيت هذه اإلقالة يف أعقاب حادثة كان نائب رئيس الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان ونائبة رئيس النقابة الوطنية 
للصحفيني التونسيني طرفا فيها. فلقد ُمنع كالهام من الدخول إىل 
مبنى القناة العمومية الوطنية، وكان تحت حراسة الجيش الوطني 
منذ إعالن حالة الطوارئ، والحال أن املسؤولني املذكورين كان من 
املقرر أن يشاركا يف أحد الربامج. وعىل الرغم من فتح تحقيق يف 
منافذ  بسّد  األمر  أعطى  الواضح من  يزال من غري  الشأن، ال  هذا 
الدخول إىل املبنى. ومع ذلك، فإن الحادث سمح لـعواطف الدال، 
الصحفية املقّربة من مديرة الديوان الرئايس، بتويل مقاليد مؤسسة 
التلفزة الوطنية  بالنيابة. وكانت  التلفزة الوطنية  والقناة الوطنية 
قد  غفلت، قبل أيام قليلة من ذلك، عن تغطية التظاهرات الكبرية 
الرئيس  يف  النيايب - وهو حلٌّ سيُعلن عنه  املطالبة بحّل املجلس 

غضون الساعات املوالية .

 بعد أيام  من ذلك، تبدو شهادة املبعوثة الخاصة لصحيفة نيويورك 
تاميز فيفيان يي وكأنها عالمة إنذار  أخرى. فلقد متت دعوة الصحفية 
من ِقبل الرئيس بعد يومني من اعتقال الرشطة إياها لفرتة وجيزة، 
العاصمة.  بتونس  شعبي  يف حي  بتغطية صحفية  تقوم  كانت  ملا 
أن  أوت،   8 بتاريخ  تويرت7 نرشت  عىل  لها  تغريدة  يف  أكدت  وقد 
قيس سعيد استقبلها ، لكنها أوضحت  أنها شهدت مونولوجا طويال 
ألنه  والتعبري...  الصحافة  حرية  وضامن  األمرييك،  الدستور  حول 
تعّذر عليها  طرح سؤال واحد. ولنئ أشار الرئيس، خالل املقابلة، 
  Pourquoi voulez-vous  qu’à :إىل العبارة الشهرية للجرنال ديغول

7 . https://twitter.com/VivianHYee

وسائط اإلعالم المصادرة في تونس

بعد الثورة، ينصُّ املرسوُم رقم 13-2011 املؤرخ يف 14 مارس 2011  عىل أنه »تُصاَدر  لفائدة  الدولة التونسية )...(، جميُع األموال املنقولة 

ُوالعقاريُة والحقوق املكتسبة بعد 7 نوفمرب 1987« من بن عيل وأقاربه«. وقد متت مصادرة  حوايل 150 سيارة و480 عقاًرا و544 رشكة 

و65000  أصال منقوال  و169.224.246 سند ملكية و123.823.854 ديناًرا )أي حوايل 38.000.000 يورو(. وكان من بني الرشكات املصادرة  16 

رشكة مالكة ألصولها أو لديها أسهم يف رأس مال إعالمي. وبعد ذلك أصبحت قناة الزيتونة أف .أم، ودار الصباح، وشمس أف .أم، وموزاييك أف 

.أم، وقناة حنبعل يت يف، باإلضافة إىل رشكة اإلنتاج السمعي البرصي كاكتوس برود، تحت سيطرة الدولة جزئيًا أو كليًا. ومنذ بضع سنوات، تّم 

الرشوع يف تدابري  للتنازل عن األسهم التي متتلكها  الدولة يف وسائل اإلعالم تلك  لفائدة القطاع الخاص. وإىل يوم الناس هذا، يبدو أن راديو 

شمس  أف .أم هي اإلذاعة  الوحيدة التي  وجدت  من يشرتيها يف عام 2021، بينام أصبحت الزيتونة أف أم  القناة اإلذاعية الحادية عرشة 

التابعة للمرفق العمومي. 

  بعد 25 جويلية، تهديدات جديدة للصحافة
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)»ملاذا   67 ans, je commence une carrière de dictateur ? 
مهنية هي  أبدأ مسرية  أن   67 والستني   السابعة  يف  وأنا  تريدون 
شأن  ذلك  يف  شأنها  األمريكية،  الصحفية  بدأت  ديكتاتور؟  مسرية 
من  سعيد  الرئيس  موقف  عن  بجدية  تتساءل  التونسيني،  زمالئها 

وسائل اإلعالم. 

استهداف عدد من الصحفيني

 إن التزامه غري الواضح بحرية الصحافة ينضاف إىل األزمة السياسية 
التي متر بها البالد التونسية، ولهذا تداعياته عىل الصحفيني الذين 
أصبحوا، أثناء عملهم امليداين  يوما بعد يوم، ُعرضة للتهجم عليهم 

ولتحميلهم املسؤولية.

 يف 26 جويلية 2021، بينام كان أعضاء من حزب النهضة يطالبون 
من  املُراسلني  بعض  تعرض  نشاطه،  سالف  إىل  الربملان  بعودة 
وبعد  كامرياتهم.  متظاهرين هشموا  ِقبل  من  للرضب  الصحفيني  
بانقالب  للتنديد  ذلك، يف 26 سبتمرب، خالل مظاهرة  شهرين من 
يف  »ديغاج«   عبارة   رُِفعْت    ) coup de force (التونيس الرئيس 
وجه كل من  خولة  بُوكِْريم واملصّور الصحفي أين الطويهري من 
وسيط اإلعالم اإللكرتوين كشف ميديا والصحفية يرسا شيخاوي من 
موقع حقائق أونالين اإلخباري وسلمى غيزاين من جريدة الصحافة 
التونسية وجيهان علوان من اإلذاعة الوطنية ونَعتُهم املتظاهرون 

بأنهم »يف خدمة إعالم العار«، مام استدعى تدخل أعوان األمن.

كافة الصالحيات يف يد واحدة

سبتمرب   22 يف  جديد  رئايس  مرسوم  الخانق، صدر  اإلطار  ذلك  يف 
2021، هو املرسوم رقم 117-2021 املتعلق بالتدابري االستثنائية8، 
الفصلني 31  إلغاء  يتم  مل  الصالحيات.  كافة  الرئيس   يعطي  الذي 
نحو  عىل  واإلعالم  الصحافة  بحرية  املتعلقني  الدستور  من  و32 
فوفقا  الدستور.  فوق  اآلن  نفسه  وضع  سعيد  قيس  لكن  مبارش، 
للفصل 5 من املرسوم رقم 117، يخول الرئيس لنفسه صالحية سن 

القوانني التي تنظم اإلعالم والصحافة والنرش.

 ولنئ مل يستخدم قيس سعيد حتى اآلن صالحياته ضد الصحافة، 
فإن املخاوف بشأن حرية اإلعالم مخاوف حقيقية. فقبل  صدور 
املرسوم 117 بأسبوع، كانت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي 
البرصي )الهايكا( قد أشارت بالبَنان، يف تقرير قدمته يف 13 سبتمرب 
والبرصية،  السمعية  الرئيسية  اإلعالم  وسائل  افتقار  إىل   ،2021
العامة منها والخاصة إىل التعددية والتنوع  وذلك منذ اإلعالن عن 

حالة الطوارئ.

وعىل  البرصي9،  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  للهيئة  ووفًقا   
مدى الفرتة املرتاوحة بني 25 و 31 جويلية 2021 ، ُجعلت الصدارة 
ملواقف  اإلخبارية   والنرشات  املجالت  من    %  80 يناهز  ما  يف 
غرار  سعيّد. وعىل  قيس  للرئيس  مؤيّدة  عامة  اتخذتها شخصيات 
ذلك، تم استخدام 66  %  من الوقت املخصص لردود الفعل لتمرير 
مواقف مؤيدة لإلجراءات الرئاسية، مقابل 34  %  من املواقف غري 
املؤيدة لها .ويالَحُظ ذلك عىل نحو أكرث رصاحة ووضوحا عندما   
املمنوحة ألكرب ثالث شخصيات  الكلمة  األمر بحصص أخذ  يتعلق 
يف الدولة خالل نفس الفرتة: فقد حظي الرئيس سعيد بـ 12 ساعة 
و13 دقيقة من وقت البث اإلذاعي والتلفزيوين املُراكَُم، مقارنة بـ 

46 دقيقة لرئيس الحكومة املُقال و 18 دقيقة لرئيس الربملان.

ترهيب  عمليات  أصبحت  كام  تقويضها  يتم  اآلن  التعددية  إن   
نحو  كان  سبتمرب،  شهر  بداية  ففي  مبتذال .  عاديّا  أمرًا  الصحفيني 
عرشة صحفيني  ضحايا اعتداءات بوليسية 10 أثناء قيامهم بتغطية 
أول مظاهرة منظمة منذ تطبيق إجراءات الطوارئ. ومن الواضح يف 
خريف عام 2021، أن حرية الصحافة مل تعد األولوية املعلنة لرئيس 

أصبح الحاكم الوحيد الذي يتوىل دفّة القيادة.

8 https://legislation-securite.tn/fr/law/105067 

9 https://www.webmanagercenter.com/2021/09/14/472564/la-haica-estime-que-

les-medias-tunisiens-ont-manque-de-deontologie/ 

10 https://rsf.org/fr/actualites/tunise-neuf-journalistes-victimes-de-violences-

policieres-en-marge-dune-manifestation
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مل  سعّيد  قيس  أن  رغم   

يستخدم حتى اآلن صالحياته  ضد 

الصحافة، فإن املخاوَف بشأن حرية 

اإلعالم مخاوُف حقيقيٌة«



من أجل حماية حقيقية
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 : فيه  جدال  ال  التونسية  الثورة  مكاسب  من  مكسب  واإلعالم  الصحافة  حرية  إن 
ففضال عن أن هذه الحرية األساسية، مضمونة بدستور 2014، فهي مؤطرة قانونًا 
تنظيمية  هيئة  إنشاء  عىل  أحدها  ينص   ،2011 عام  يف  صدرا   - مرسومني  مبوجب 
مستقلة للقطاع السمعي البرصي. غري أن اإلطار القانوين الذي ُوضع يف أعقاب الثورة، 
يظّل مع ذلك،غري مكتمل وال يوفر سوى الحد األدىن من الحامية للصحفيني ووسائل 

اإلعالم.

إن الرتسانة القانونية التي طالب بها قطاع الصحافة لإلرساع بإعادة صياغة املنظومة 
القانونية مازالت مل تظهر إىل الوجود بعد ذلك. ذلك أن الحكومات املتعاقبة  تعيق 
القطاع  بإضعاف  الصحافة واإلعالم وهو ما يسمح   دائم لحرية  قانوين  إطار  وضع 
وإحكام السيطرة عليه. وما تزال العدالة التونسية من جانبها مستمرة يف  الترشيع 
عىل أساس النصوص املوروثة من عهد بن عيل بدالً من اعتامد مراسيم وقوانني  أكرث 

متاشيا مع حرية الصحافة واإلعالم. 

2
إصالح قطاع اإلعالم:

وقائُع فَشٍل ُمعَلٍن
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 إطار قانوني في الحد األدنى 

َد  جانفي 2011، جسَّ  14 بن عيل يف  السابق  الرئيس  بعد هروب 
إلغاء املجلس األعىل لالتصال 1 قطيعة مع اإلطار القانوين القمعي 

املوروث عن الديكتاتورية. 
ولسّد الشغور، أحَدَث املرسومُ   10-2011 املؤرُخ يف 2 مارس 2011 

 .)INRIC( 2 الهيئَة الوطنيَة املستقلَة إلصالح اإلعالم واالتصال

يف السنة األوىل من إحداثها ، فحصت الهيئة أكرث من 100 طلب إنشاء 
ملحطات إذاعية جديدة )74( وقنوات تلفزيونية )33(. وأسهمت يف 
صياغة مشاريع قوانني جديدة حول النفاذ إىل املعلومات وتنظيم 
سيصدران  اللذان  و116   115 رقم  املرسومان  واإلذاعة:  الصحافة 
الحقا. كام نرشت تقريرًا عاًما عن أنشطتها وعن حالة وسائل اإلعالم 
بعد  ولكن   اإلعالم.  وسائل  بتوصيات إلصالح  واالتصال، مصحوبة 
ستة أشهر من عملية يّل الذراع مع حكومة حامدي الجبايل، انتهى 
األمر بالهيئة إىل أن حلّت نفسها بنفسها احتجاجا عىل عدم نرش 
الحكومة للنصوص التطبيقية  املتعلقة باملرسومني رقم 115 و116 

بشأن الصحافة املكتوبة والسمعية البرصية.

 وبعد أسبوع من إجراء انتخابات املجلس التأسييس يف 23 أكتوبر 
رقم  املرسوم  املبزع  فؤاد  املؤقت  الجمهورية  رئيس  أصدر   ،2011
واملرسوم 116،  والنرش،  والطباعة  الصحافة  بـ حرية  املتعلق   115
املتعلق بإحداث للهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي. 
النهضة  حزب  عليها  يهيمن  التي  الجبايل  حامدي  حكومة  ودعت 
اإلطار  تحديد  إلعادة  تكرّس  وطنية  مشاورة  إجراء  إىل  اإلسالمي 
التهديدات  وبني  املتوتر.  بالغ  مناخ  يف  اإلعالم  لقطاع  الترشيعي 
ِقبل  من  طعن  محّل  هام  اثنني  مديرين  وتعيني  بالخوصصة، 
وسائل  عىل  االستحواذ  الحكومية  األغلبية  ومحاوالت  الصحفيني، 
اإلعالم العمومي3، ستكون تلك املشاورة، التي نُظر إليها عىل أنها 
ثورة  أعقاب  يف  بدأت  التي  اإلصالحات  عملية  إليقاف  محاولة 

20114 موضع تجاهل.

 أما املرسومان رقم 115 و 116، اللذين ُعهد بهام إىل لجنة برملانية، 
فدخال حيز التنفيذ، أخريا، يف 3 ماي 2013، أي بعد عام ونصف من 

صدورهام.

1 .  https://www.webmanagercenter.com/2010/08/19/94152/tunisie-medias-le-

conseil-superieur-de-la-communication-au-secours-de-la-me- 

 sure-d-audience/ 

2 .   https://journals.openedition.org/anneemaghreb/2606 

3 .   https://www.tunisienumerique.com/tunisie-linric-met-en-garde-les-

dirigeants-dennahdha-contre-la-privatisation-des-medias-publics/ 

4 .   https://journals.openedition.org/communic/4692؟lang=ar 16

المرسوم  رقم 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة 
والنشر 

 صدر بتاريخ 2 نوفمرب 2011 .5
 

الفصل 1: الحق يف حرية التعبري مضمون ويشمل الحق يف حرية 
التعبري حرية تداول ونرش وتلقي األخبار واآلراء واألفكار مهام كان 

نوعها. 

 الفصل 9: »مُينع فرض أي قيود تعوق حرية تداول املعلومات«... 
 

واألخبار  للمعلومات  النفاذ  حق   )...( »للصحفي   :10 الفصل 
واإلحصائيات« 

قيامه مبهامه ومصادُر  الصحفي عند  تكون مصادُر   « الفصل 11: 
كل األشخاص الذين يساهمون يف إعداد املادة اإلعالمية محميّة ً« 

الفصل 14: » يُعاقَب كلُّ من يخالف الفصول )...( من هذا املرسوم 
ى عليه بالقول أو اإلشارة أو الفعل  وكل من أهان صحفيا أو تعدَّ
أو التهديد حال مبارشته لعمله، بعقوبة االعتداء عىل شبه موظف 

عمومي  املقررة بالفصل  123 من املجلة الجزائيّة«.

 يهدف املرسوم رقم 115 إىل استبدال قانون الصحافة لسنة 1975، 
الذي اعتربه الصحفيون مقيّدا للحّرية وقمعيا. ويتضمن هذا النص 
الصحفي  ووضع  الصحفية،  الرشكات  نظام  تتناول  فصول  أربعة 

املهني، والتصحيح وحق الرّد  وكذلك املسؤولية الجنائية.

5 .  http://www.inric.tn/fr/Decret-loi_relatif_a_la_liberte_de_la_presse.pdf 
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إىل  رقم 115  املرسوم  يُسند  لعام 1975،  الصحافة  لقانون  وخالفا 
الصحافة  مجاالت  يف  النظر  حّق  سواها  دون  القضائية  السلطة 
والنرش، ويستبعد وزارة الداخلية نهائيا. ويُبقي عىل ثالث عقوبات 
الوسائل  واستعامل  التمييز  عىل  »التحريض  هي:  للحّرية  سالبة 
العدائية  أو العنف أو نرش أفكار قامئة عيل التمييز  بسبب أصلهم 
أو دينهم أو جنسهم ؛  توريد أو توزيع أو تصدير أو إنتاج أو نرش 
التحريض  ؛  األطفال  عن  إباحيّة  مواد  حيازة  أو  بيع  أو  عرض  أو 
عىل القتل أو النهب أو االغتصاب أواالعتداء عىل الحرمة الجسدية 

لإلنسان«. 6

حرية  مجال  يف  الدولية  املعايري  مع  متوافق   الجديد  والنص   
بسبب  الحرية  من  حرمان  أّي  إلغاء  خالل  من  واإلعالم  الصحافة 
القذف والشتم: وهي اآلن جرائم )الفصل الخامس( يعاقب عليها 
بخطايا مالية. كام ألغي الرتخيص املسبق يف »مجاالت نرش الكتب 
واملصنفات والدوريات وحل محله ترصيح بسيط«. وهو عالوة عىل 
املعلومات ويسّويهم  إىل  الوصول  الصحفيني يف  ذلك، يضمن حق 
من  عىل  الجزايئ  القانون  يعاقب  الذين  الحكوميني  باملسؤولني 

يعتدي عليهم7.

6 .  17 https://journals.openedition.org/communic/4692؟lang=ar 

7 . https://journals.openedition.org/communic/4692؟lang=ar 

النتائج  من  عديد  التنفيذ  حيز   115 رقم  املرسوم  لدخول  كان 
اإليجابية عىل قطاع اإلعالم، مبا يف ذلك، عىل وجه الخصوص، إنشاء 
املحرتفني  الصحفيني  إىل  الصحفية  البطاقة  إلسناد  مستقلة  لجنة 
)الفصل 8(. كام أنه يعاقب مرتكبي االعتداءات الجسدية واللفظية 
املامثِلني ملوظفني عموميني:  ينص  اإلعالم،  العاملني يف مجال  ضد 
الفصل 14 عىل أن »كّل من أهان صحفيا أو تعدى عليه، بالقول أو 
اإلشارة أو الفعل أو التهديد، حال مامرسته  لعمله، بعقوبة االعتداء 
حامية  يف  الرغبة  فإن  ذلك،  ومع  عمومي«.  موظف  شبه  عىل 
الصحفيني، املعرب عنها يف القانون، تظل نظريًة إىل حد ما : فحقيقة 
عدم وجود تدابري ملموسة مصاحبة لتطبيق  الفصل 14 تفرغه من 
أيّة فعالية. وقد كانت األحداث الخطرية التي جّدت يف 27 فيفري 
 : 2021 مبثابة تذكري مبا عليه وضع الصحافيني من هشاشة بالغة 
ثالٌث  منهن  لالعتداء8،  صحفية   )15( عرْشة  خمَس  تعرضت  فقد 
وقد  اإلسالمي،  النهضة  حزب  نظّمه  ع  تجمُّ خالل  جنسيا،  اعتداًءا 
بُحضور  التونسية،  بالبالد  نوعها،  من  األوىل  األحداث،  تلك  جّدت 
ضباط من الرشطة ومسؤولني يف حركة النهضة مل يتدخلوا. بعبارة 
أخرى، متت عرقلُة عمل الصحفيني عمداً ومنُعهم من ِقبل منظمي 
تظاهرة االحتجاج. وعىل الرغم من انتهاك املهاجمني التام للامدة 

14 من املرسوم، مل تتم حتى اآلن ُمقاضاُة أّي منهم.

8. https://rsf.org/fr/actualites/tunisie-des-dizaines-de-journalistes-agresses-et-

harceles-lors-dune-manifestation-de-soutien-au 

تعريف الصحفي المحترف في القانون التونسي

)الفصل 7 من املرسوم بقانون 115( : يعترب صحفيًا محرتفًا:

• كل شخص حامل عىل األقل لإلجازة أو ما يعادلها من الشهائد العلمية يتمثل نشاطُه يف جمع ونرش املعلومات واألخبار واآلراء 
واألفكار ونقلها إىل العموم بصورة رئيسية ومنتظمة يف مؤّسسة أو عدة مؤّسسات للصحافة يومية أو دورية أو يف وكاالت األنباء أو 

يف مؤّسسة أو عدة مؤّسسات لإلعالم السمعي البرصي أو لإلعالم اإللكرتوين برشط أن يستمد منها موارده األساسية.

• املراسل بتونس أو بالخارج برشط أن تتوفر فيه الرشوط التي اقتضتها الفقرة السابقة؛

بالفقرة األوىل أعاله املساعدون لهم مبارشة، كاملحّررين واملرتجمني  إليهم  املشار  بالصحفيني املحرتفني  • يلحق 
واملحّررين واملوثقني واملخربين بالتصوير اليدوي أو الشميس أو التلفزي باستثناء أعوان اإلشهار وجميع من ال 

يقدم إال مساعدة عرضية مهام كان شكلها.
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تشكيل  إعادة  منه  الهدف  حقيقيا  رهانا   116 رقم  املرسوم  ميثل   
قطاع اإلعالم ، وينص عىل حرية االتصال السمعي البرصي يف القانون 
»الهايكا«  هو  برصي«،  سمعي  أول »رشطي  البالد  مينح  و  التونيس 
املستلهمة من الترشيعات الفرنسية والبلجيكية بشأن هذا املوضوع، 
املايل،  واالستقالل  املدنية  الشخصية  الهيئة  صفة  إىل  النص  ويسند 
البرصي  السمعي  االتصال  حرية  ضامن  عىل  »السهر  عن  فضال 

وتعدديته« )الفصالن 3 و 6(. 9

 وتتكون الهيئة من تسعة أعضاء )الفصل 7(، يعيَّنون ملدة ست سنوات 
الجمهورية  رئيس  ِقبل  من  تعيينهم  يتم  ثالثة  للتجديد.  قابلة  غري 
ورئيس مجلس نواب الشعب، ويتم انتخاب األعضاء الستة اآلخرين 
أو تعيينهم من قبل النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، والجامعة 
العامة للثقافة واإلعالم التابعة لالتحاد العام التونيس للشغل، ونقابة 

9 . http://www.inric.tn/fr/decret.pdf 

مديري الرشكات السمعية والبرصية، وجمعية القضاة التونسيني10.
ومعاقبة  واملراقبة  القرارات  اتخاذ  بصالحيات  الهايكا  و»تتمتع   
والبرصي   السمعي  اإلعالم  منشآت  قبل  من  املرتكبة  املخالفات 
السهرعىل  عىل  خاصة  مسؤولة  وهي   .)18 و   17 و   16 )الفصول 
االتصاالت  قطاع  يف  املطبقة  والرتتيبية  الترشيعية  النصوص  احرتام 
يف  البت  وعن  الفاعلة،  الجهات  كافة  قبل  من  والبرصية  السمعية 
اتصال سمعي  بإنشاء واستخدام منشآت  املتعلقة  طلبات اإلجازات 
برصي، والسهر عىل حرية التعبري والتعددية يف الفكر والرأي، خاصة 
فيام يتعلق باإلعالم السيايس، سواء من قبل القطاع الخاص أو من 

قبل القطاع العام السمعي والبرصي«. 11 

10 . Idem

11 . Idem

عدد الصحفيني املحرتفني، حاميل البطاقة
 الصادرة عن الهيئة املستقلة

 إلسناد بطاقة الصحفي املحرتف. 

عىل الرغم من غلبة نسبة اإلناث يف القطاع عىل نسبة الذكور، 
أ الصحفيات املناصب اإلدارية  فإن تبوُّ

يف اإلعالم التونيس ال يتجاوز 11  % . 

* التفاصيل عن عدد النساء والرجال غري متوفرة.

754  

(46 %) 

854  

(54 %)

Press
Press

 المجموع 2020: 1،578
)املجموع سنة 2011: 1،005 *( 

المرسوم رقم 116 الخاص بحرية االتصال المرئي والمسموع والمتعلق بإنشاء هيئة عليا مستقلة لالتصال 
السمعي البصري )هايكا(

 صدر يف 2  نوفمرب 2011  1

 • يُنشُئ هيئة عليا مستقلة لالتصال السمعي البرصي )HAICA( تضمن »حرية االتصال السمعي البرصي« وتتمتع بالشخصية 
املعنوية واالستقالل املايل.

 • يكلف الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي )HAICA( بتنفيذ آليات ترخيص جديدة لإلذاعة والتلفزيون التونيس.
• يكلف الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي )HAICA( بوضع سياسة جديدة لتعيني مديري مؤسسات اإلعالم التابعة 

للمرفق العام. 
العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي صالحية إبداء الرأي يف مشاريع القوانني املتعلقة بالقطاع السمعي  الهيئة  •  يسند إىل 

البرصي.
 • مينح الهيئة  العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي اختصاص دائرة قضائية)محكمة( من الدرجة األوىل مع القدرة عىل معاقبة 

أي جهاز سمعي البرصي يخالف القواعد.  

1 .  http://www.inric.tn/fr/decret.pdf 
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إصالح عند نقطة العطالة

تعديلية  هيئة  بصفتها  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  أُحِدثت 
من  وكان  سنوات.  سّت  ملدة   2013 عام  مؤقتة،  برصية  سمعية 
املقرر استبدالها بهيئة دامئة، وفقا ملا ينص عليه الدستور التونيس. 
كانت األحزاب السياسية ذات األغلبية يف الحكومة، مرتاحة لسلبية 
القانوين  اإلطار  اعتامد  تأجيل  عىل  فعملت  الربملان،  يف  املعارضة 
الجديد املخطط له  يك يحّل محل املرسومني 115 و 116، وعىل 
عرقلة انتخاب أعضاء الهيئة التنظيمية السمعية والبرصية الجديدة. 
ولنئ ظلت الهايكا قامئة  فإنها تبدو ضعيفة جّدا، أما املرسوم رقم 

116، الذي يحكم صالحياتها وعملها، فيتم الطعن فيه بانتظام. 

مرشوع  اإلنسان  حقوق  وزارة  أعّدت   ،2017 وماي   مارس  بني 
قانون يتعلق بإحداث هيئة لالتصال السمعي البرصي- حتّى تحل 
محل الهايكا- وأحالتْه إىل رئيس الحكومة. ويف حني تم تنظيم يوم 
استشاري للمجتمع املدين حول هذا املوضوع من ِقبل الوزارة، أدى 
تأخرٌي يف تداول  تلك املعلومة إىل مقاطعته من قبل معظم الفاعلني 
عن  املدافعة  الدولية  املنظامت  ومن  التونيس  املدين  املجتمع  يف 

حرية الصحافة ومن جملتها مراسلون بال حدود.

 الهيئة العليا المستقلة لالتصال السمعي البصري
)هايكا( وإذاعة القراصنة 

بدأت  إذاعة القرآن الكريم التي أسسها اإلمام سعيد الجزيري، وهو أيًضا نائب شعبوّي مييني متطرف، 
البث عىل موجات األثري يف عام 2011 دون أّي إجازة قانونية. وهي تبث برامج دينية عىل وجه الحرص. 

 يف  يوم االثنني 7 ديسمرب 2020  حارَص قُرابُة 100 من أنصار مؤسس اإذاعة القراصنة مقرالهايكا لالحتجاج عىل رفضها منح اإلذن 
لهذه الوسيلة اإلعالمية. كانوا يرفعون شعارات يتهمون فيها أعضاء الهيئة وموظفيها بالُكفر. تم احتشد املتظاهرون بخطاب عنيف 
اللهجة بثّه سعيد الجزيري عىل موجات االذاعة  حرّض فيه عالنية عىل الكراهية والعنف ضد الهيئة العليا )هايكا(. واعتبارا لكون 
تلك املحطة اإلذاعية أداة دعاية مكرسة للرتويج لحزب مؤسسها، وبالتايل يف تناقض التام مع األحكام املنصوص عليها يف مواصفات 
املحطات اإلذاعية يف تونس، مل تسمح الهايكا  قط إلذاعة القرآن الكريم بالبث. وعىل الرغم من تعليق بثها عىل أمواج األثري، واصلت 
اإلذاعة بث برامجها عىل منطقة تونس الكربى بأكملها بطريقة رسية حتى يوم 27 أكتوبر 2021، عندما قامت قوات األمن باغالق 

اإلذاعة تطبيقا منها لقرار صادر عن الهايكا.

 ويف اليوم نفسه، صادرت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي  التونسيُة ُمعّدات بث قناة  نسمة يت يف متّهمة إياها بـ 
»شبهات فساد مايل وإداري«. ويف 6 أكتوبر، وبقرار صادر عن تلك الهيئة صادرت قوات األمن معدات قناة الزيتونة. عىل الرغم من 
أنها تدخلت يف وقت دقيق بالنسبة إىل حرية الصحافة )بعد 25 جويلية(، فقد كانت تلك القرارات تطبيقا إلجراءات رشعت فيها 
الـهايكا منذ عدة سنوات ضد وسائل اإلعالم القرصان)التي تعمل بطريقة غري رشعية( املدعومة من قبل جهات سياسية فاعلة شتّى 1. 

1 .   https://www.businessnews.com.tn/zitouna-tv-prise-dassaut-par-la-police،519،112764،3

هيئة تعديلية هشة 

السياسيني  الفاعلني  جانب  من  إرادة حقيقية  عدم وجود  يف ظل 
لتنظيم القطاع، ال تتمتع الهيئة العليا بوسائل كافية ملامرسة جميع 
إعالميًة يف وضعية غري    تجاِبُه رشكاٍت  صالحياتها، ال سيام عندما 
قانونية. من ذلك، أن القنوات التلفزيونية تبث منذ فرتة طويلة عرب 

األقامر الصناعية، دون ترخيص قانوين )قناة نسمة، وقناة الزيتونة(. 
أجهزة  عرب  عملت  التي  الكريم،  القرآن  إذاعة  محطة  مثال  وإن 
يكشف  التلفزيوين  للبث  الوطني  املكتب  إياها  مينحها  مل  إرسال 
السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  الهيئة  حدود  عن  أيًضا 

البرصي  )هايكا(
انظر اإلطار وراديو القرصان ، ص 15(. 
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وخْمَس  حدود  بال  مراسلون  منظمة  وجهت   ،2017 جوان   20 يف 
من  غالبيتُها  اإلعالمي،  املدين  املجتمع  من  منظمة   )15( َعرّشََة 
الجمهورية  رئيس  من  كّل  إىل  مفتوحًة  رسالًة  التونسية،  املنظامت 
إىل  فيها  دعتهم  الشعب  نواب  مجلس  ورئيس  الحكومة  ورئيس 
»اعتامد قانون شامل بشأن االتصال السمعي البرصي وفقا  لدستور 
الدولية، وتطويره يف إطار حوار جاد ومستمر مع  2014 وللمعايري 
املنظامت املعنيّة من املجتمع املدين واملهنيني وخرباء مستقلنّي من 

قطاع اإلعالم«. 12

منذ ذلك الحني، ما فتئت الحكومات املختلفة ترجئ املوعد النهايئ 
عن طريق تأجيل إقرار القانون. فبعد أن تم تعديله واعتامده من 
قبل الهيئة التنظيمية/ التعديلية املذكورة، أحالت حكومة الفخفاخ 
مرشوع القانون السمعي البرصي، الذي تم وضعه بطريقة تشاركية 
واملنظامت  والخرباء  واملؤسسات  الوزارات  مختلف  بني  وتوافقية 
جويلية   9 يف  النيايب  املجلس  إىل  البرصي  السمعي  بالقطاع  املعنية 
2020، ثم سحبته حكومة املشييش  بعد ذلك يوم 19 أكتوبر 2020. 
يدعمه   الكرامة  ائتالف  الشعبوي  التحالف  ،قّدم  التايل  اليوم  ويف 
حزب إسالمي محافظ هو حزب النهضة، مقرتح تعديل للمرسوم 116 
الهدف منه: تغيري أساليب تعيني أعضاء الهيئة مع تقييد للصالحيات 
وهي  اإلعالم.  وسائل  عىل  الهيئة  متارسه  الذي  التنظيمي  وللدور 
محاولة  تنّم، وفًقا للهايكا، عن »نية بعض األحزاب السياسية وضع 
يدها عىل قطاع اإلعالم من خالل إخضاع الهيئة املستقلة للمحاصصة  
مكتب  تراجع  اإلعالم،  قطاع  احتجاجات  تصاعد  وأمام  الحزبية«13. 

املجلس النيايب عن مساره وأرجأ املناقشات حوله التعديل املقرتح.

 وعالوة عىل تلك الهجامت السياسية، فإن توتّر العالقة بني  الهيئة 
التعديلية والسلطة القضائية 14، وقد وجدتا نفسيهام يف منافسة - 
لعدم وجود توضيح بشأن اختصاصات كّل منهام، بسبب إصالحات 
الصحافة.  ففي عديد  أرّض بحرية  املوفقة- قد  القانوين غري  اإلطار 
السمعية والبرصية  الربامج  القضاة قرارات متنع بث  اتخذ   ، املرات 
تنظيم  سواها  دون  لها  املخول  الهايكا،  اختصاصات  عىل  تعّد  فيها 
القطاع السمعي البرصي، وتتعارض مع القصل 31 من الدستور، الذي 

يحظُر الرقابة املسبقة لحريّة اإلعالم. 

12 .  https://rsf.org/fr/actualites/dans-une-lettre-adressee-aux-trois-presidences-16-

organisations-mettent-en-garde-contre-le-danger-de 

13 .  https://africanmanager.com/projet-damendement-du-decret-loi-116-un-tolle-

quasi-unanime/ 

14 .  https://www.leconomistemaghrebin.com/2019/03/15/interdiction-de-diffusion-

deux-emissions-retour-case-depart 

 قواعد تنظيمية يصعب تطبيقها 

، املعتمد يف 27 جانفي 2014،  الجديد  التونيس  الدستور   لنئ كان 
قد أىت معه بضامنات إضافية لحرية الصحافة واإلعالم )الفصل 31 
والتعبري،  والفكر  الرأي  حرية  عىل  مسبقة  رقابة  مامرسة  يجيز  ال 
والحق  اإلعالم  يف  »الحق   32 الفصل  ويضمن  والنرش،  واإلعالم 
النفاذ  يف  الحق  ضامن  إىل  الدولة  وتسعى  املعلومة.  إىل  النفاذ  يف 
بني  للمواءمة  بإصالحات  القيام   عدم  فإن  االتصال«(،  شبكات  إىل 
املنظومة الترشيعية مع تلك األحكام الدستورية قد حّد بشكل كبري 

من أثرمختلف أوجه التقدم التي تم إحرازها.

 كان من املفرتض أن تبدأ  تلك اإلصالحات منذ عام 2014 ، ولكن 
عام 2011  ومراسيم  التونسية،  الترشيعية  املنظومة  مواءمة  أشغال 
الرتسانة  ولتجاوز  الصحافة  لحرية  املؤيدة  الدستورية   واألحكام 
القانونية املوروثة  عن دكتاتورية كل من بورقيبة وبن عيل ما زالت 
مل تنطلق بعد. فالقانون الجزايئ وقانون االتصاالت مل تتم مواءمتها 
املتعلق  القانوين  اإلطار  أن  ذلك  ونتيجُة  الدستور.  مع  اآلن  حتى 
القابلة  النصوص  وبتعدد  بتشّعبه  يتّسم  تونس  يف  الصحافة  بحرية 
ملعاقبة  املحاكم  تستخدمها  وسائل  جميعا  هي  والتي  للتطبيق، 

املضمون الصحفي. 
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الهجامت  وعالوة عىل تلك   

العالقة  توتر  أرّض  السياسية، 

والسلطة  التعديلية  الهيئة  بني 

القضائية)…(  بحرية الصحافة«



وهكذا، ال يزال ممكنا مقاضاة الصحفيني التونسيني اليوم  بتهمة  
القذف عىل أساس الفصل 245 من قانون العقوبات 15 أو الفصل 
86 من قانون االتصاالت 16، بينام لو تم استكامل الفصل 55 من 
أن  شأنه  من  لكان   ، املنتظر  بالقانون   2011 لسنة   115 املرسوم 
ضد  التعسفية  املحاكامت  بتلك  تسمح  التي  األحكام  تلك  يجعل 
الصحفيني  باطلة والغية. وكذلك الشأن بالنسبة إىل جرمية انتهاك 
حرمة شبه موظف عمومي 17. فالفصل 125 وما يليه من القانون 
الجزايئ ينص عىل أحكام بالسجن يف حني أن املرسوم 115 ينص عىل 
يورو  ألف وألفني دينار )من300 إىل 600  دفع خطيّة ترتاوح بني 

تقريبا(.

من  حّذررشكاؤها  كام  حدود  بال  مراسلون  منظمة  حّذرت  وقد 
املجتمع املدين الوطني18ومن املجتمع الدويل مرارا من تكرر لجوء 
القضاة إىل القانون الجزايئ أو إىل نصوص غري املرسوم رقم -2011

اإلطار  هو  الذي  والنرش  والطباعة  الصحافة  بحرية  الخاص   115
القانوين الوحيد يف قضايا الصحافة 19.

15 . »يحصل القذف بكل إدعاء أو نسبة أمر لدى العموم فيه هتك رشف أو اعتبار شخص أو هيئة 

رسمية.وميكن إثبات األمر الحاصل منه القذف يف الصور املقّررة بالفصل 57 من مجلة الصحافة.«

16 . »يعاقب بالحبس من سنة واحدة إىل سنتني )2( وبغرامة من مائة )100( إىل ألف )1000( 

دينار كل من أرض عن قصد بالغري أو أزعج راحة بالهم من خالل شبكات االتصاالت العامة.

17 . الفصل 125 من املجلة الجزائية: »يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها مائة وعرشون 

دينارا كل من يهضم جانب موظف عمومي أوشبهه بالقول أو اإلشارة أو التهديد حال مبارشته 

لوظيفته أو مبناسبة مبارشتها«

 http://snjt.org/2021/05/03 32 https://rsf.org/fr/actualites/tunisie-la-liberte-de-

linformation-et-dexpression-menacee/

18 .   http://snjt.org/2021/05/03 

19 .  https://rsf.org/fr/actualites/tunisie-la-liberte-de-linformation-et-dexpression-

menacee 

 
السامية  للمفوضية  التابعة  اإلنسان  حقوق  لجنة  أعربت  ولقد 
لحقوق اإلنسان  يف تعليقها العام رقم 34، »عن قلقها إزاء القوانني 
التي تتعلق مبسائل، مثل العيب يف الذات امللكية وإهانة املوظف 
والرموز،  العلم  احرتام  وعدم  السلطات   احرتام  وعدم  العمومي  
العموميني   املوظفني  رشف  وحامية  الدولة   برئيس  والتشهري 
أشد  عقوبات  فرض  عىل  القوانني  تنص  أال  وينبغي  والشخصيات 

رصامة عىل أساس هوية الشخص املطعون فيه ليس إال.«

قدمية  كانت  مهام  الديكتاتورية،  عن  املوروثة  األحكام  هذه  إن 
اإلرادة    إىل  االفتقار  بسبب  قامئة،  تزال  ما  الحريات  وقاضية عىل 
السياسية ولكن أيًضا بسبب املحاوالت املتكررة للسيطرة عىل ذلك 

القطاع 

مجلس للصحافة متأخر عن موعده

 أُعلن يف 20 أفريل 2017 عن إنشاء مجلس الصحافة ، الذي  استلهمه مؤسسوه من مجلس أخالقيات الصحافة البلجييك، غري أنّه  
مل يظهر إال يف 16 سبتمرب 2020. وهو يجمع يف تركيبته الثالثية بني ممثلني عن الصحفيني وماليك وسائل اإلعالم وممثيل املجتمع 
املدين. وقد  تم تعيني أعضاء مجلس الصحافة من قبل النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني، والجامعة العامة لإلعالم، التابعة لالتحاد 
التي  اإلنسان  للدفاع عن حقوق  التونسية  الخاصة والرابطة  التلفزية  للقنوات  النقابية  الوطنية  للشغل، والغرفة  التونيس  العام 
متثل الجمهور. وبصفته ضامنا الحرتام أخالقيات املهنة، يسعى هذا املجلس إىل الدفاع عن حرية الصحافة، وضامن حق الجمهور 
يف الحصول عىل املعلومات، واعتامد املامرسات الصحفية الجيدة، وتعزيز مبدأ التنظيم الذايت وأخالقيات املهنة الصحفية فيام بني 
الصحفيني واملؤسسات اإلعالمية. لكن هذا املجلس، بعد مرور أكرث من عام عىل إطالقه، ال يزال غري فّعال بسبب نقص املوارد املالية 

والبرشية.
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حدود  بال  مراسلون  فتئت  ما   

من  يحّذرون  املدين  املجتمع  يف  ورشكاؤها 

تكرر لجوء القضاة إىل القانون الجزايئ أو إىل 

نصوص غري املرسوم رقم 115-2011الخاص 

بحرية الصحافة «



التعددية مهددة
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اإلعالم  وسائل  وتبّوأت  كبريا،  تنوعا  تونس  يف  اإلعالمي  املشهد  تنوع   ،2011 ثورة  منذ 
موقعها من عملية التحول الديقراطي. ومع ذلك ال تزال صحف كثرية  تعاين من األزمة 

املالية واضطرت إىل أن توصد أبوابها.

ولنئ قاوم القطاع السمعي البرصي األزمة عىل نحو أفضل مام يف غريِِه من القطاعات، 
فإن عددا كبريا جًدا من وسائل اإلعالم ال يزال تحت هيمنة أصحاب املصالح السياسية 
أواالقتصادية ومن شأن ذلك أن يقّوض التعددية الناشئة. إن عدم التزام بعض وسائل 
اإلعالم بالقواعد التي تسنها الهيئة التنظيمية للقطاع السمعي البرصي )هايكا( أمر يُسهم 
فإمنا  ذلك،  ومع  إجراءات صارمة.  اتخاذ  إىل  الهايكا  ويضطرُّ  الفوىض  وبّث  االرتباك  يف 
يارسه أرباُب القنوات املخالفة من ضغط  يؤخر من تنفيذ قرارات الهيئة التنظيمية.   
وسيتعني علينا انتظار ما يناهز ست سنوات وإعالن حالة الطوارئ حتى نشهد إقفاال 

فعاال لوسائل اإلعالم املخالفة.

3
مشهد 

إعالمي قيد 
التشّكل
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187 عنوانا

2011

245 عنوانا

2017

50 عنوانا

2021

 تعددية هشة 
كانت تونس، إىل حدود  ثورة جانفي 2011، تعدُّ أربع قنوات تلفزيونية، 

)تونس 7 وتونس 21( وقناتان خاصتان:  الدولة  اثنتان منها عىل ملك 

هام قناة حنبعل ،التي  أطلقت يف عام 2005، وقناة نسمة  التي أطلقت 

اآلن[  عليه  هو  ]مام  بقليل  أكرب  اإلذاعّي  الَعرْض  وكان   .2007 عام  يف 

وكانت ضمن املشهد اإلعالمي 14 محطة إذاعية. أربع  ميكن الوصول 

الثقافية  تونس  إذاعة  الوطنية،  )اإلذاعة  البالد  أنحاء  جميع  يف  إليها 

)RTCI( وخمس عىل  الدولية،  القناة  تونس  وإذاعة  الشباب  ،وإذاعة 

صفاقس،  وإذاعة  قفصة،  وإذاعة   الكاف،  )إذاعة  اإلقليمي  املستوى 

وإذاعة املنستري، وإذاعة  تطاوين(. كام ظهرت عىل موجات األثري منذ 

بداية العقد األول من القرن الحادي والعرشين، خمُس محطات إذاعية 

 ،)2003 نوفمرب  يف  إطالقها  )تم  أم   أف.  موزاييك  ذلك  يف  مبا  خاصة  

وجوهرة أف. أم  )تم إطالقها يف جويلية 2005( وشمس أف. أم )تم 

إطالقها يف أكتوبر 2010(. 

أما يف مجال الصحافة املكتوبة،1 ، فقد كانت البالد تعّد  يف عام 1987، 

91 صحيفة يومية ومجلة، مبا يف ذلك ثالثة عناوين رئيسية هي ال بريس 

التونسية )1936(، والصباح ) ظهرت سنة 1951، وما يناهز 80  %   منها 

تزال  وال   - سنة1987(  )ظهرت  والرشوق  عيل(  بن  عصابة  ملك  عىل 

ثالثتها حتى اليوم من بني العناوين التي يطالعها أكرب عدد من القراء 

يف البالد. 

 وعىل الرغم من أن وسائل اإلعالم عىل ملك مجموعات خاصة  بعينها، 

فجميعها تقريبًا كانت تعمل منذ ما  قبل ثورة 2011 مبثابة أجهزة دعاية 

لنظام بن عيل. وجميعها رْجُع  صدى للخطاب الرسمي. وال مكان فيها 

لتعددية األفكار ويقترص اإلعالم فيها عىل  تغطية  األنشطة  أو  للنقد 

املعلومات  وتستند  الحاكم.  الحزب  وأنشطة  والحكومية  الرئاسية 

املنشورة فيها بشكل أسايس عىل برقيّات وكالة تونس أفريقيا لألنباء. 

وقد أسهَمْت ثورُة 14 جانفي 2011  يف منح  وسائل اإلعالم نربة جديدة 

من حيث حرية  التعبري. وتسمح املبادئ التوجيهية السياسية الجديدة 

باعتامد إطار ترشيعي مدافع عن حّرية الصحافة )املرسومان رقم 115 

ورقم 116، انظر فصل إصالح قطاع وسائل اإلعالم: وقائع فشل معلن 

ص...( الذي يحمي رسية مصادر الصحفيني ويَْحظُر مقاضاتهم بسبب 

ما يعرّبون عنه من آراء  أو ينرشونه من معلومات. وفيه أيضا تشجيع 

عىل التعددية. فاعتباًرا من  سبتمرب 2011، حصلت 187 ما بني دورية،  

إيصالها  عىل  ومجلة  وشهرية  شهرية،  ونصف  وأسبوعية،  ويومية، 

القانوين2 وعىل إِْذن بالصدور. ويف عام 2017، تم تسجيل 245 عنوانًا.

1 .  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219222 

2 .  https://www.businessnews.com.tn/article,520,26705,1 

 الدوريات والصحف اليومية واألسبوعية

 ونصف الشهرية والشهرية واملجالت. 

مّر  فعىل  املدى.  قصري  العناوين  من  الزخُم  هذا  سيكون  ذلك،  ومع 

السنني، اختفت من املشهد عناوين عديدة. ويف عام 2021، مل يبق منها  

قيد التداول إال 50 عنوانا. وميكن تفسري هذا االنخفاض الكبري بشكل 

الصحافة  فعىل  الصحافة.  تواجهها  التي  الكبرية  املالية  باألزمة  رئييس 

املتزايدة من وسائل  املنافسة  بسبب  استقرارها  تزعزع  وقد  املكتوبة  

وانخفاض  قرائها  عدد  انخفاض  مع  تتعامل  أن  اإللكرتونية،  اإلعالم 

إيراداتها من إعالنات اإلشهار.

 كام أنها، منذ عام 2012 ، مل تعد تستفيد من منظومة اشرتاكات الدولة 

التي كانت تتعاقد عليها مع املؤسسات العمومية. ذلك أن عدم وجود 

املالية  الضائقة  لتوزيع إعالنات اإلشهارالعمومية زاد من تفاقم  تنظيم 

إزاء  ديون  اليوم  كاهلها  عىل  تراكمت  وقد   الصحف  تشهدها  التي 

الصندوق الوطني للضامن االجتامعي تقدر بنحو 8 ماليني دينار )حوايل 

2.5 مليون يورو(. وتنعكس آثار ذلك مبارشة عىل الصحفيني: فغالبًا ما 

يتقاضون رواتبهم  يف وقت متأخر أو يتقاضون رواتب أدىن مام ينبغي 

وكثري منهم يجدون أنفسهم يف وضع مايل هش3.

يقاوم  الراهن  الوقت  البرصي يف  السمعي  القطاع  أن  يبدو  ذلك،  ومع 

األزمة عىل نحو أفضل وما يزال يستفيد من التنوع الذي بدأت بواكريه   

بعد الثورة: فاملشهد اإلعالمي التونىس يتألف اآلن من 12 قناة تلفزيونية 

خاصة ومن 25 إذاعة تجارية باإلضافة إىل 10 إذاعة جمعياتية  

 للحصول عىل مصفوفة كاملة لوسائط اإلعالم التونيس.  

انظر املالحق 1 و 2 و 3

3 . https://tunisia.mom-rsf.org/fr/contexte/econom 
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عن  عالنية  تُفصح  غرْيَ  الَ  التونسية  اإلعالم  وسائل  من  قليلة  قلّة  إن   

صاحبها  وكان  نسمة،  التلفزيونية  القناة  باستثناء  السياسية  انتامءاتها 

نبيل القروي عضواً باملكتب السيايس لحزب نداء تونس، قبل أن يؤسس 

الرئاسية  االنتخابات  من  الثانية  الجولة  إىل  ويصل  السياسية  حركته 

القروي، مرشح ذو حضوربارز يف وسائل  نبيل  املؤطّر  )انظر  يف 2019 

اإلعالم، ص. 23(. 

خدمة  و»يف  »مستقلة«  أنها  عىل  نفسها  تقدم  اإلعالم  وسائل  ومعظم 

السياسية،  الربامج  إىل  املدعوين  اصطفاء   فإن  ذلك  ومع  الجمهور«. 

أو الدعم  شبه املكشوف لحزب سيايس معني أو ملرشح عنه ال يُخفي 

التوجهات السياسية لعديد من الوسائط اإلعالمية. عالوة عىل ذلك، فإن 

بعثة مراقبة االنتخابات عن االتحاد األورويب )MOE( 4، قد أشارت يف 

»القنوات  أن  والترشيعية،  الرئاسية  االنتخابات  بشأن  النهايئ  تقريرها  

التونيس  الحوار  قناة  مثل  كبري  جمهور  لها  التي  الخاصة  التلفزيونية 

بشكل  منه  يستفيد  حزبيًا،  نهًجا  األحيان  من  كثري  يف  توخت  ونسمة، 

أسايس املرشح نبيل القروي وحزبه«.

 إن دراسة مالمح  ماليك الوسائط وأولئك الذين ميلكون أسهاًم يف رأس 

اإلعالم  لوسائل  السيايس  االنتامء  واقع  عام  بشكل  لنا  ترشح   5 مالها 

التونيس  حركة  الحزب  زعيم  العجرودي،  العيايش  فمحمد  املذكورة. 

للحرية والكرامة هو أيضا صاحب قناة الجنوبية. ولطفي رشف الدين 

الذي  ميتلك 49  %  من أسهم قناة التاسعة  التلفزيونية، قد ورث أسهمه 

النجم  نادي  املؤثر،رئيس  االعامل  رجل  الدين  رشف  رضا  شقيقه  عن 

الريايض الساحيل. كان يف البداية نائبا يف الربملان عن حزب  نداء تونس، 

وهو اآلن نائب رئيس حزب قلب تونس.

الجمَع  والبرصي  السمعي  لالتصال  املستقلة  العليا  الهيئة  َحظَْر  إن   

بني تقلّد املسؤوليات السياسية وامتالك وسائل اإلعالم ) الفصل 9 من  

كراسات الرشوط( محّل تَجاهٍل علنّي من ِقبل عدد من أرباب الصحافة.   

االنتخابية خالل  الحملة  بشأن  العليا   الهيئة  عن  صادٌر  تقريٌر  ويوثُِّق 

4 .    https://www.eods.eu/library/moe_ue_tunisie_rapport_final_decembre_2019.pd 

5 .  https://tunisia.mom-rsf.org/fr/ 

لالنتخابات   املرتشحون  أقام  كيف   6  2019 لعام  الترشيعية  االنتخابات 

باعتبارها  سواء  واملسموعة،  املرئية  اإلعالم  وسائل  مع  مبارشة  عالقات 

مالكة لتلك الوسائط السمعية البرصية، أو من خالل املشاركة يف رأس 

مالها. ويشري التقرير عىل وجه الخصوص  إىل قناة تونسنا التلفزيونية. 

فصاحبها عبد الحميد بن عبد الله الذي كان أيضا يتصّدر قامئة الوطن 

الجديد يف الدائرة االنتخابية األوىل ملدينة نابل )شامل رشقي البالد( 

للقوائم  املخصص   البث  بأكرث من 12  %  من وقت  قد حظي مبفرده 

االنتخابية.

إن هذا التقاطع والتعالق بني وسائل اإلعالم ورأس املال والسياسة يطرح 

مشكلة أوىل عىل املستوى القانوين، مبا أن كراس رشوط الـهيئة التعديلية 

يحظره، ولكن  أيًضا عىل مستوى استقاللية وسائل اإلعالم. فبعض رجال 

للقيام  أواإلذاعية  التلفزيونية  قنواتهم  استخدام  يف  يرتددوا  مل  األعامل 

نبيل  مع  صارخ  بشكل  الحال  كان  كام  الخاصة،  السياسية  بدعايتهم 

ص  القرصان  واإلذاعة  الهايكا  اإلطار  )انظر  الجزيري  وسعيد  القروي 

مبارشة  عن  يفصحوا  أن  دون  آخرون  انتخابات 2019. ومثة  XX( يف 

يف  بهم  الخاصة  اإلعالم  وسائل  وضعوا  السياسية،  التكتاّلت   دعمهم  

غريها  عىل  تفضيلها  خالل  من   ، معينة  أحزاب  أو  شخصيات  خدمة 

التابعة  االنتخابات  مراقبة  بعثُة  لذلك الحظت   اإلعالمية.  املنّصات  يف 

الحوار  قناة  »أن  الترشيعية،  الحملة  خالل   ، MOE   األورويب لالتحاد 

التونيس  خصصت حصة كبرية من زمن التغطية للنهضة وقلب تونس 

وعيش تونيس التي  حصلت بشكل تراكمي عىل نسبة 52  %  من الوقت 

املخصص للحملة« وأن قناة التاسعة التلفزيونية دّعمت بروز حزب تحيا 

تونس، يليه حزب حركة النهضة فــــقلب تونس فـائتالف الكرامة )54 

 %  من الوقت اإلجاميل(.

 بينام كانت إذاعة القرآن الكريم التي أسسها زعيم حزب الرحمة ذي 

الهواء مبارشة   يوميا  بسبع ساعات بث عىل  تُخصه  اإلسالمي،  التوجه 

قبل أن  يرتشح  بصفته رأس قامئة يف دائرة ابن عروس فإنه هو وحزبه 

سرياكامن خالل الحملة االنتخابية ما جملته 67 ساعة و19 دقيقة من 

البث.  وقد أدانت الهايكا اإلذاعة القرصان التي تبث  دون إذن وسلطت 

يورو( يف سبتمرب  دينار )حوايل 3000  عليها خطية قدرها عرشة آالف 

2019

     

وخطيّة  ثانية قدرها 20.000 دينار )6000 يورو( بعد ذلك بشهر، قبل 

الرشوع يف إغالقها. 

6 .  https://haica.tn/wp-content/uploads/2020/05/Rapport-l%C3%A9gislatif-2019.

pdf - non disponible en français 
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يف  األعامل  رجال  بعض  يرتدد  مل   

التلفزية  أو  اإلذاعية  قنواتهم  توظيف 

خالل   )...( السياسية  دعايتهم  خدمة  يف 

انتخابات عام 2019«



أما قناة الزيتونة، وأحد املساهمني فيها أسامة بن سامل الذي تبني أنه 

عضو يف مجلس شورى )مجلس إدارة( حزب النهضة اإلسالمي فقد  حكم 

عليها بـخطايا مالية مامثلة لكونها تعمل أيًضا بدون ترخيص وتدعم   

الرئاسية.  االنتخابات  الفتاح مورو يف  عبد  النهضة  علني مرشح  بشكل 

الترشيعية،  للحملة  مخصصة  بث  ساعة    50 من  أكرث  جملة  فمن 

خصصت أكرث من 20 ساعة لحزب النهضة. وقد أعادت القناة عىل وجه 

الخصوص بثا مبارشا كامال لتجمع شعبّي أقيم  يف مدينة صفاقس يف 28 

سبتمرب 2019. ويف 6 أكتوبر 2021، أمرت الهيئة  بإغالقها.

 إن افتقار وسائل اإلعالم إىل االستقالل عن الجهات الفاعلة من سياسية 

فهي  االقتصادية:  بهشاشتها  منه  كبري  جزء  يف  يفّس  أن  ميكن  ومالية  

وبعضهم  الخاص،  القطاع  من  املستشهرين  عىل  كبريا  اعتامدا  تعتمد 

ر سوُق اإلشهار العمومي بحوايل 200  ميتلك أسهاًم يف رأس مالها. ويّقدَّ

وعالوة عىل  يورو(.  مليون   66 بحوايل  )أي   7  2020 سنة  دينار  مليون 

ذلك، تواِجه وسائُل اإلعالم عديدا من التحديات. فاالستثامر يف اإلشهار 

 : كبري  اختالف  محّل   وهو  للربامج  املتابعني  عدد  قياس  عىل  يعتمد 

فقياس نسبة عدد املتابعني للربامج  يف تونس، غري مؤطر بضوابط وميكن 

ويعتمد  أو سياسية.  اقتصادية  للدفاع عن مصالح  استخدامه   يتّم  أن 

تقديُر جمهوِر وسائل اإلعالم السمعية والبرصية واإلنرتنت أوعدد قرّاء 

الصحافة املكتوبة أساًسا عىل أخذ العينات وعىل طرق موثوقة إن قليال 

اليقني عىل أهمية كل وسيلة  بالتعرف عىل وجه  وإن كثريا، ال تسمح 

تأثريها  أو  تركيزها  مستوى  عىل  وبالتايل،  غريها،  إىل  بالقياس  إعالمية 

الحقيقي يف الرأي العام. 

 يتم استشارة معهدين اثنني من معاهد سرب اآلراء واستخدامهام من   

قبل وسائل اإلعالم الرئيسية: سيغام كونساي  ِومِيديَا ْسَكاْن. أولهام ينرش 

تقاريره إىل مشرتكيه دون سواهم.  الثاين  يرسل  بينام   ، بانتظام  أرقامه 

إن مسألة حياد معاهد سرب اآلراء واستقالليتها ال تزال مثارا للجدل ال 

أن هذه  الهايكا  اعتربت  وملّا  التلفزيونية.  بالقنوات   يتعلق  فيام  سيام 

القضية قضية حساسة والحظت  ما ميكن أن يرتتب عنها من تضارب يف 

7 .  https://managers.tn/2021/01/21/revenus-publicitaires-en-tunisie-tout-le-

monde-est-au-rouge-sauf-sur-internet 

املصالح، حظَرْت عىل من ميلك قناة  تلفزيونية أن يكون يف اآلن نفسه 

8 مالكا ملعهد سرب لآلراء )الفصل 8 من كراس   الرشوط (.  لكن ذلك مل 

يُحْل دون  حصول  عمليات تقارب  بني مؤسسات االستطالعات الرأي 

ووسائل اإلعالم. فحسن الزرقوين،عىل سبيل املثال، هو يف آن واحد مالك 

رشكة سيغام كونساي، طيلة عدة سنوات و»كرونيكور«  يف قناة آلحوار 

التونيس. 

إن هذا »املزيج بني األنواع«* يزيد يف هشاشة قطاع إعالمي هو بعُد 

يف وضعٍ صعٍب بسبب األزمة السياسية. وبدال من  جْني مثار الَعْود إىل 

التعددية تبدو الصحافة يف ُجملتها وكأنها تُعاين من عدم حياد جزء من 

القطاع وتجد نفسها قد فقَدت مزيدا من مصداقيتها يف نظر قسم من 

الرأي العام مل يعد يرتدد يف أن يتهّجم عىل الصحفيني خالل مظاهرات  

بشكل مبارش. 

8 .   https://tunisia.mom-rsf.org/fr/resultats/donnees-daudience/
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 بدال من جني مثارالعود إىل التعددية  

فإن الصحافة)...( عانت من افتقار جزء من 

القطاع إىل الحياد وازداد يف نظر الرأي العام 

افتقارها إىل املصداقية«



نبيل القروي مرشح ذو حضور بارز في وسائل اإلعالم
   

إن نبيل القروي حارض يف كل مكان من البالد التونسية. بسط نفوذه يف قطاع األعامل كام يف السياسة.ففرض نفسه أوال يف قطاع  اإلشهار 
التلفزيونية      قناة نسمة  ثم أسس   ،Karoui & Karoui World العاملية والقروي  القروي  التسويق، عىل رأس مجموعة  التونيس ويف مجال 
مبساعدة رئيس الحكومة اإليطالية  السابق سيلفيو برلسكوين. كان الرجل  قبل فرتة طويلة من الحملة االنتخابية الرئاسية والترشيعية لعام 
2019، يستخدم قناته التلفزيونية بعُد للرتويج لألعامل الخريية لجمعيته خليل تونس، التي تم إنشاؤها يف عام 2016، ثم تحولت إىل حزب 

سيايس أطلق عليه اسم قلب تونس، الذي سيقدم قوائم انتخابية لالنتخابات الترشيعية.
ستقوم  قناة نسمة الفضائية  بحملة علنية لدعم حزب قلب تونس وتشويه سمعة منافسيه وذلك يف انتهاك تام لقواعد توزيع وقت التحدث 
بني املرشحني. فمن جملة أكرث من 27 ساعة من الربامج  املخصصة للحملة االنتخابية ُخّص حزب قلب تونس ومؤسسه بأكرث من 24 ساعة. 

وقد  أدت تلك التجاوزات إىل فرض الهايكا عقوبات عديدة عىل تلك القناة التلفزيونية.

يف 25أفريل 2019، تم حجز معدات نسمة بناء عىل طلب الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي التي اتهمت القناة بأنها تبث 
بدون إجازة  منذ عام 2014. بعد خمسة أشهر من ذلك، حظرت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي والبرصي عىل نسمة، التي ظلت 

مخالفة، تغطية حملة نبيل القروي االنتخابية.
 لكن َسْجن  نبيل القروي يف أواخر أوت 2019 بسبب شبهة غسيل األموال والتهرب الرضيبي، مل مينعه من الوصول يف الجولة األوىل من 
االنتخابات الرئاسية لعام 2019 إىل  املرتبة الثانية. وبعد اإلفراج عنه، خس الجولة الثانية أمام املرشح املستقل قيس سعيد بفارق كبري. ثم 

اعتقل مجددا يف العام املوايل، ثم أفرج عنه أخريًا يف عام 2021.
 بعد انقالب الرئيس سعيد يف 25 جويلية  2021  وتوليه كافة الصالحيات، فر نبيل القروي إىل خارج البالد. وأصدرت تونس بحقه مذكرة 
توقيف. ثم تم اعتقاله وسجنه يف الجزائر مدة شهر قبل أن يُشاهد يف برشلونة )إسبانيا(. وبعد أن متّت مصادرة ُأجهزتها مرة أخرى، أقفلت 

قناة نسمة  رسميًا يف 27 أكتوبر 2021.
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أما بعد ؟
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بعد عرش سنوات من  االستخدام  السيايس لحرية صحافة هشة، وغريمضمونة قْدَر الكفاية، تُشدد 
سية الحالية عىل  رضورة التعجيل بوضع  إطار قانوين شامل يحمي حرية الصحافة     األزمة املؤسَّ
ع إىل االضطالع مبهامه، يكون رئيس الجمهورية  يف تونس حامية فعلّية. ويف انتظار أن يعود املرَُشّ
مسؤوال عن حرية الصحافة وعاّم تشهده وسائل اإلعالم من  انعدام األمن  السيايس والقانوين 
مسؤولية مبارشة. ويقع عىل عاتقه ضامن حرية الصحافة عىل نحو مستدام  طبقا للدستور وما 

لتونس من التزامات دولية. هذا هو النداء الذي تتوجه به إليه  اليوم مراسلون بال حدود.

ومن أجل متهيد السبيل نحو حرية صحافة وإعالم فعلّية ومتكني الصحفيني من مامرسة مهمتهم    
بشكل كامل، تقرتح منظمة مراسلون بال حدود مجموعة من التوصيات املوجهة إىل السلطات 

التونسية والصحفيني ووسائل اإلعالم.

ما العمل ؟

4
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توصيات ونداء إلى السلطات التونسية
من أجل ضامن حرية حقيقية للصحافة واإلعالم، تدعو مراسلون بال حدود السلطات التونسية إىل:

< الحفاظ عىل الضامنات الدستورية لحرية الرأي والتعبري وحرية الصحافة التي وضعت منذ ثورة 2011 واحرتامها ؛

< التشديد بوضوح عىل الطابع األسايس لحرية الصحافة واستقاللها وتعدديتها من أجل التحّول الدميقراطي التونيس ؛

< إلغاء النصوص القانونية املوروثة من عهد بن عيل، التي تتضارب مع الحقوق والحريات املكرسة منذ ثورة 2011، وذات الصلة بوجه خاص 
بوسائل اإلعالم والصحفيني ؛

< نرش خارطة طريق واضحة تتضمن برنامجا عاجال ملا ينبغي القيام به من إصالحات ترشيعية  يف قطاع اإلعالم )قانون الصحافة، وقانون          
جديد لتنظيم وسائط اإلعالم( تهدف إىل أن نكرّس يف املنظومة الترشيعية أعىل التطلعات التي يتضمنها الدستور وااللتزامات الدولية التي تعهدت 

بها تونس يف هذا الشأن ؛

< احرتام وضامن احرتام املرسومني رقم 115 ورقم 116 الصادرين عام 2011 ريثام يتم اعتامد إطار قانوين يوفر لها الحامية؛

< إعادة كامل سلطات وصالحيات الهيئة العليا املستقلة )هايكا( إليها واحرتامها  حتى دخول األحكام الترشيعية الجديدة حيز النفاذ؛

< دعم مجلس الصحافة مع احرتام استقالليته والحفاظ عليه ؛

< احرتام حق الصحفيني العاملني يف وسائط اإلعالم العامة والخاصة يف الحصول بكل ُحّرية عىل املعلومات ويف تغطية أّي حدث محيّل أو وطني 
يُهم املصلحة العامة ؛

< وضع سياسة إعالمية عامة متتِثل للمعايري الدولية يف هذا امليدان ؛

< التحقيق مع أصحاب  التجاوزات املرتكبة ضد الصحفيني وضد وسائط اإلعالم ومحاكمتهم بصورة منهجية إلنهاء مناخ اإلفالت من العقاب املرُّض 
بحرية الصحافة ؛

< تأمني شفافية االتصال بشأن الحالة السياسية واألمنية يف البالد خالل إحاطات إعالمية دوريّة ومنفتحة عىل أسئلة الصحفيني ووسائط اإلعالم.

توصيات إلى الصحفيين ووسائل اإلعالم
حتى تضطلع بدورها كامال بصفتها  دعامة رضورية للديقراطية:

< تذكّر منظمة مراسلون بال حدود الصحفيني بواجب احرتام الحقوق والسلوكيات التي متليها أخالقيات املهنة  مثلام هو منصوص عليه يف ميثاق 
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني 1 )انظر املرفق 1 ميثاق أخالقيات املهنة(، وكذلك يف أحكام  املرسومني رقم 115 و116،  وأن يظل منُع أّي 
تدّخل يف الخط التحريري يف هذا الشأن ومنع أية محاوالت للعودة إىل املامرسات السابقة لـ 14 جانفي 2011 املبدأ َالتوجيهّي الذي يسري ِوفقه 

كل منهم.

< تذكر مراسلون بال حدود بأهمية تطوير التكوين املستمر للصحفيني وتحسينه استجابًة إىل ما تتطلبه منهم مهنتُهم والدفاع عن إنتاج معلومات 
محايدة حرة  ومستقلة وذات نوعية جيّدة ويف هذا الصدد، تحثهم املنظمة عىل املشاركة الكاملة يف عملية الرتبية عىل وسائط اإلعالم.

< وبهدف رفض جميع أشكال التضليل اإلعالمي والتالعب باإلعالم تحث املؤسسة وسائط اإلعالم عىل االنضامم إىل املبادرة الخاصة مبوثوقية    
اإلعالم 2 التي أطلقتها املنظمة.

 

https://bit.ly/3FXUVR6 41 . 1 - غري متوفر باللغة العربية

2 .    http :// rsf.org/fr/actualites/lancee-le-18-mai-la-plateforme-de-la-journalism-trust-initiative-jti-ouvre-une-nouvelle-ere-pour-la 
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 مشهد وسائط اإلعالم التونسي *

2
9

11

3 

28

11
18
21
8

* قامئة بوسائل اإلعالم الرئيسية النشطة اعتباًرا من 31 ديسمرب 2021 

المرفقات

القنوات التلفزيونية العمومية*

القنوات اإلذاعية العمومية )الوطنية(

اإلذاعات الجمعياتية المرخص لها بالبث على نطاق أف. أم

القنوات التلفزيونية الخاصة 

القنوات اإلذاعية الخاصة )التجارية(

اإلذاعات التي تبث على شبكة اإلنترنت

مواقع إخبارية على شبكة اإلنترنت

صحافة المجالت)ماغازين(

الصحافة اليومية واألسبوعية 
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القنوات التلفزيونية العمومية*

نوعها تاريخ إطالقها وسيلة اإلعالم  

 قناة ذات توجه

عام

 تم إطالقها يف 31 ماي1966وكانت تسمى اإلذاعة والتلفزة

  التونسية،واإلذاعة والتلفزة التونسية 1 ويت يف 7وتونس 7

 

التلفزة التونسية1

 قناة ذات توجه

عام

تم إطالقها يوم 7نوفمرب 1994وكانت تسمى فيام مىض قناة21 وتونس 21

 * منذ عام 2008تم تجميع القناتني التلفزيونيتني يف صلب مؤسسة اإلذاعة

 ETT ERTT  التونسية   التي عوضت مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية 

  من 1966إىلRTTمن 1990 إىل غاية 2002  واإلذاعة والتلفزة التونسية 

1990

  

 التلفزة التونسية

2

القنوات التلفزيونية الخاصة 

نوعها تاريخ انطالقها  وسيلة اإلعالم

 قناة ذات

توجه عام

 ماي 2003 )وسيلة إعالم منشقة تبث من الخارج، اشرتاها سنة2014 رجل

اإلعالم سامي الفهري
الحوار التونيس

 قناة ذات

توجه عام
12 فيفري 2005 حنبعل يت. يف

 قناة ذات

توجه عام
16 مارس 2007 نسمة يت. يف

 قناة ذات

توجه عام
20 مارس 2012 الجنوبية يت. يف

 قناة ذات

توجه عام
20 مارس 2012 تونسنا يت .يف

 قناة ذات

توجه عام
2012 الزيتونة يت .يف

قناة دينية 2 جانفي 2013  اإلنسان يت .يف

 قناة ذات

توجه عام
18 سبتمرب 2013 تلفزة يت. يف

 قناة ذات

توجه عام
18 ماي 2015 التاسعة يت. يف
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القنوات اإلذاعية العمومية )الوطنية(

نوعها تاريخ االنطالق منطقة التغطية ولغة البث القناة

 قناة ذات

توجه عام

 البث عىل كامل تراب الجمهورية باللغة

العربية
15 أكتوبر1938

 راديو تونس ثم

اإلذاعة الوطنية

 قناة ذات

توجه عام

 البث عىل كامل تراب الجمهورية باللغات

 الفرنسية واإلنجليزية واألملانية واإليطالية

  واإلسبانية

15 أكتوبر 1938)تم تأميمها 

يف فيفري 1960(

راديو تونس 

القناة الدولية

RTCI

قناة  ثفافية
 البث عىل كامل تراب الجمهورية باللغة

العربية
7 نوفمرب 1995  إذاعة الشباب

قناة  ثفافية
 البث عىل كامل تراب الجمهورية باللغة

العربية
تم إطالقها يف 29 ماي2006  

 إذاعة  تونس

الثقافية

قناة  ثفافية البث عىل منطقة تونس الكربى باللغة العربية 15 أكتوبر2016 إذاعة بانوراما

 البث عىل كامل تراب الجمهورية باللغة

العربية
13 سبتمرب 2007

 الزيتونة

أف.أم

القنوات اإلذاعية العمومية )الجهوية(

نوعها تاريخ االنطالق منطقة التغطية ولغة البث القناة

 قناة ذات توجه

عام

 البث يف منطقتي الوسط والجنوب الرشقي باللغة

العربية
8 ديسمرب 1961 إذاعة صفاقس

 قناة ذات توجه

عام

 البث يف منطقتي الساحل والوطن القبيل باللغة

العربية
3 أوت 1977 إذاعة املنستري

 قناة ذات توجه

عام

  البث يف منطقة الشامل الغريب من البالد التونسية

باللغة العربية
7 نوفمرب 1991 إذاعة الكاف

 قناة ذات توجه

عام

    البث يف منطقة الجنوب الغريب من البالد التونسية

باللغة العربية
7 نوفمرب 1991 إذاعة قفصة

 قناة ذات توجه

عام

    البث يف منطقة الجنوب الرشقي من البالد التونسية

باللغة العربية
7 نوفمرب1993 إذاعة تطاوين
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 القنوات اإلذاعية الخاصة )التجارية(

نوعها منطقة التغطية ولغة البث تاريخ االنطالق القناة

 قناة ذات توجه

عام
البث يف كامل تراب البالد باللغة العربية موزاييك أف.أم 7 نوفمرب 2003 

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة الساحل والوسط باللغة العربية 25 جويلية 2005 جوهرة أف. أم

 قناة ذات توجه

عام

 البث يف منطقة تونس الكربى والوطن القبيل، 

وبنزرت وسوسة واملنستري واملهدية وصفاقس 
27 سبتمرب 2010 شمس أف.أم

 قناة ذات توجه

اقتصادي
البث يف كامل تراب البالد، باللغة العربية 21 أكتوبر 2010 إكسربس أف .أم

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة سيدي بوزيد، باللغة العربية 31 أوت 2011 راديو الكرامة

 قناة ذات توجه

عام

 البث يف منطقة تونس الكربى ، وبنزرت  باللغة

العربية
15 أكتوبر 2011 أكسيجان أف .أم

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة تونس الكربى،  باللغة العربية 4 نوفمرب 2011 راديو أف.أم

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة قابس،  باللغة العربية 29 ديسمرب 2011 أوازيس أف.أم

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة القريوان،  باللغة العربية 14 جانفي 2011 صربة أف .أم

 قناة ذات توجه

عام

 البث يف منطقة تونس الكربى والوطن القبيل، باللغة

العربية
24 مارس2011 كاب أف.أم

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة مدنني باللغة العربية 16 جوان2012 أوليس أف.أم

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة مساكن باللغة العربية 2012 راديو مساكن

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة الساحل باللغة العربية 14 جانفي 2013 أم.أف.أم

 قناة ذات توجه

عام

 البث يف منطقة تونس الكربى والوطن القبيل باللغة

العربية
5 ماي 2015 راديو ماد

 قناة ذات توجه

عام

 البث يف مناطق سوسة والحاممات وزغوان واملنستري

واملهدية باللغة العربية
1جوان  2015 كنوز أف.أم

 قناة ذات توجه

عام

 البث يف منطقة تونس الكربى وصفاقس باللغة

العربية
1 أكتوبر 2015 ديوان أف.أم

 قناة ذات توجه

عام
البث يف منطقة سوسة باللغة العربية 16 جانفي 2016 نجمة أف.أم

 قناة ذات توجه

موسيقي
البث يف منطقة تونس الكربى باللغة العربية مسك أف.أم 31 جويلية 2016 
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اإلذاعات الجمعياتية المرخص لها بالبث على نطاق أف. أم

راديو الشامل )باجة(، راديو علّيسة أف. أم )قابس(، راديو ريحانة )جندوبة(، راديو دريم أف. أم )القريوان /حاجب العيون(، سيليوم 
أف. أم )القرصين(، راديو نفزاوة )قبيّل(، أمبيانس أف. أم )املهدية(، راديو املهدية )املهدية( راديو 8 )منزل بورقيبة(، راديو فييتا )نابل/

بني خالّد(، املندرة أف. أم )راس الجبل( راديو الصحة )القريوان(، راديو تالة )القرصين(، راديو صوت املناجم )قفصة(، راديو الجريد 
)توزر(، راديو بالتني )تونس(، راديو بو قرنني )تونس(، راديو 6 )تونس( راديو أمل ) تونس(، راديو السيّدة )تونس(، راديو اإلرادة 

)تونس(، راديو آي واتش )تونس(.

اإلذاعات التي تبث على شبكة اإلنترنت

كابسا أف. أم)قفصة( راديو القريوان الحرة )القريوان( سيّكا أف. أم )الكاف(، راديو موجة ) جرجيس(، راديو ماجوس )الفحص( وي 
لوف بيزرت ) بنزرت(، جمعية الصحة والبيئة )صفاقس(، راديو طبلبة )طبلبة(

الصحافة اليومية واألسبوعية 

النوع الدورية واللغة تاريخ التأسيس العنوان

 صحيفة )جامعة (/

ذات توجه عام
يومية باللغة الفرنسية 12مارس 1936

  البريس

التونسية

 صحيفة ذات توجه

عام
يومية باللغة العربية 1 فيفري 1951 الصباح

 صحيفة ذات توجه

عام
أسبوعية باللغة الفرنسية 24 سبتمرب 1973 تونس هبدو

 صحيفة ذات توجه

عام
يومية باللغة الفرنسية 1 جوان 1975 لوطان

 صحيفة ذات توجه

عام
أسبوعية باللغة العربية 16 أوت 1981 األنوار

 صحيفة ذات توجه

عام
يومية باللغة العربية 1987 الرشوق

 صحيفة ذات توجه

عام
يومية باللغة العربية جانفي 1989 الصحافة

 صحيفة ذات توجه

عام
أسبوعية باللغة العربية 1 ماي 1959  الشعب

 صحيفة ذات توجه

عام
يومية باللغة الفرنسية 6 أفريل2001 لوكوتيديان

 صحيفة ذات توجه

عام
يومية باللغة العربية 23 أوت 2011 املغرب

 صحيفة ذات توجه

عام

 تصدر مرتني يف األسبوع

باللغتني العربية والفرنسية
2018

   24/24 )توزع

مجانا(
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صحافة المجالت )ماغازين(

النوع الدورية واللغة تاريخ التأسيس العنوان

مجلة إخبارية شهرية باللغة الفرنسية جوان 2011 ليدرز

مجلة إخبارية أسبوعية باللغة الفرنسية جانفي 1979 رياليتي

مجلة اقتصادية نصف شهرية باللغة الفرنسية 2 ماي 1990
 ليكونوميست

ماغريبان

مواقع إخبارية على شبكة اإلنترنت

النوع اللغة العنوان

أخبار اقتصادية العربية والفرنسية واإلنجليزية أفريكان مانادجري

موقع إخباري العربية الجريدة

موقع إخباري العربية والفرنسية باب نت

أخبار اقتصادية العربية والفرنسية بزنس نيوز

موقع إخباري العربية ديركت إنفو

موقع إخباري العربية الصدى

موقع إخباري العربية والفرنسية إسباس ماندجري

موقع إخباري الفرنسية غلوبل نت نيوز

 صحافة استقصائية ووسيط إعالمي

جمعيايت
العربية والفرنسية إنكفاضة

موقع إخباري العربية والفرنسية كابيتاليس
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موقع إخباري العربية والفرنسية ليدرز

موقع إخباري ووسيط إعالم جمعيايت الفرنسية ماغ 14

موقع إخباري العربية والفرنسية واإلنجليزية نواة

موقع إخباري العربية تانيت برس

سياحة الفرنسية توريزم ماغ

موقع إخباري الفرنسية تونس تريبون

موقع إخباري الفرنسية تونس 14

موقع إخباري الفرنسية تونس فوكوس

موقع إخباري العربية والفرنسية واإلنجليزية تونس الرقمية

موقع إخباري العربية والفرنسية تونيسكوب

موقع إخباري مايل الفرنسية توتاكس

موقع إخباري الفرنسية وابدو

 صحافة استقصائية ووسيط إعالم

جمعيايت
العربية الكتيبة

موقع إخباري الفرنسية ج.د.د

موقع إخباري العربية آرابسك

موقع إخباري العربية والفرنسية رياليتي أونالين

موقع إخباري العربية أخبار الجمهورية

موقع إخباري العربية آخر خرب
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ذاع صيت توفيق عمران )اسم الشهرة  عمران كارتونس Omran Cartoons( بفضل تلك 
البومة التي بها يوقع  أعامله.

 بدأ يرسم الصور الكاريكاتريية يف الثامنينيات يف صحف معارضة مختلفة )الرأي، املستقبل، 
الوحدة، املوقف، لو طون إبدو، لو فار...(، التي أوصدت أبوابها يف عهد بن عيل حينام تم 
القضاء عىل حرية التعبري وعىل كافة أشكال املعارضة فاضطّر توفيق عمران، عىل غرار عديد 

من رسامي الكاريكاتري، إىل تغيري وظيفته فأسس أ دار نرش صغرية تدعى »الفينيق«.

الصفحات  يف  برسومه  ومتيز  رصاص  أقالم  من  لديه  عاّم  الغبار  تفض   ،2011 ثورة  بعد   
السياسية من الصحافة الوطنية.

الشعب  صوت  صحف  ويف   . .أم  أف  وإكسربس  كلمة  إذاعة  ملوقع  تونس  يف  ينرش  هو 
 The« ويف املوقع اإللكرتوين »CQFD« والجمهوريه. وينرش يف فرنسا، بانتظام يف صحيفة

Dissident« أي »املنشق«. 

األمني العام: كريستوف ديلوار
رئيسة هيئة التحرير: كاترين موين

املؤلفون: مكتب مراسلون بال حدود، بتونس
أمني التحرير : كارول كوين

صفحة الغالف: توفيق عمران
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مراسلون بال حدود  منظمة تعمل من أجل حرية الصحافة 
واستقالليتها وتعدديتها  يف كل مكان عىل الكرة األرضية

ولدى  املتحدة  األمم  منظمة  لدى  استشارية  بصفة  تتمتع 
اليونسكو

مقرها باريس  لديها أربعة عرش مكتبا يف شتّى أنحاء العامل  
ومراسلون يف مائة وثالثني بلدا
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