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تونس

جهاز"،404للشعب التونسي بأن یأمل في اختفاء "عمارعليبنالعابدینزینالدكتاتورسمح سقوط
تحتولكنه ثبت أن هذا النظام قادر على النهوض من. السابق في البالدالنظامالذي فرضهالرقابة
هشًا في اإلعالمحریةفیما ال یزال وضعالقضائیة بشأن الترشیح،القراراتمناتخاذ سلسلةبعدالرماد
تونس.

علیهاهشة یجدر الحفاظإعالمحریة

إال أنه ما زال . المنطقة كافةأنحاءفيمذهلةتغییراتتونس شرارته،أطلقتالذيالعربي،الربیعأحدث
. اإلنترنتعلىاإلعالموحریةالتعبیرحریةوال سیماالثورة،هذهمكتسباتعلىللحفاظینبغي بذل الكثیر

مدیر علىوٕالقاء القبض،برسیبولیسفیلمبسبب بثهانسمةالذي نّفذ ضد قناةویشهد على ذلك الهجوم
أزیاءعارضة وهو یعانقخضیرةساميالتونسي-القدم األلماني كرةلالعبصورةلنشرهالتونسیة
.االحتجاجاتیغطوناألمن على صحافیینقواتواعتداءعاریة،

فصل تونس من تقریر فيالمذكورةالجدیدةالحمراءفإن الخطوطكانت حریة التعبیر حقیقة واقعة،إذا
والصعوباتوالفساد،والجیش،الشرطةیرتكبها عناصراالعتداءات التي(2011أعداء اإلنترنت للعام

أقل تأثرًا بالسیاسة للرقابةجدیدحربةأنه رأسالقضاءوقد وصفت مدّونة (نواة). قائمةتزالال) الحكومیة
.والدینیةاعتمادًا على االعتبارات األخالقیةأكثرولكن

إثر نشرهم كتابات تونسیینومواطنینمدّونضدشكاوىرشید بثالث"مدنین"، تقّدم المحامي مبروك كفي
ریاضالمدّونفیالحق. الحاكممستشارمنصبفيتعیینهالمنظمة ضدالتعبئةوردود فعل تعكس

استعادته على صفحته على الفیسبوك أعقابفياإلنترنتشبكةعلى" التشهیر"قضائیًا بتهمةالساحلي 
رشید دعوى قضائیة أیضًا بتهمة "التشهیر" ضد المواطن وقد رفع المحامي ك. أرسله متظاهرونبیاناً 

علي بنبعدمامرحلةالمحاكمة التي تعّد أول دعوى تشهیر ترفع فيتأجیللفیاللي، علمًا بأنه تمیوسف ا
یالحق ذلك،علىوعالوة. آذار/مارس14حتىشباط/فبرایر،22فيمن المرتقب أن تعقدوالتي
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. شخصهتسيء إلى" منشوراتتوزیع"و" التشهیر"هو مروان عثامنة بتهمةمن مدنینآخرمدّوناً المحامي

.شباط/فبرایر29في مدنین في البلدیةالمحكمةللمثول أماموقد استدعي المدّون

وسائلمسؤولیةیحتفظ بالصمت المطبق إزاءالقانونأنعلىتدلأنالساحليمن شأن قضیة ریاض
.ضرورة ال بّد منهاالخاص بالویبالمسؤولیةنظامفیما یبدواإللكترونیة،اإلعالم

الصحافةوقانونوالویب،اإللكترونیة،اإلعالموسائل

حریةبشأن2011تشرین الثاني/نوفمبر2بتاریخ115- 2011رقممن المرتقب أن یطّبق المرسوم
مفهومیستخدمالذي) 7(الفصلیؤكدهماوهذا. اإللكترونیةالصحافةعلىوالنشروالطباعةالصحافة

بید أنه لم یلحظ أي نظام ". الرقمیةالمصّنفات"إلىیشیرالذي)2(الفصلأو،"إلكترونيإنشاء إعالم"
ومنتدیاتالقراءتعلیقاتیتضمنسیاقفيمحددةالمسؤولیةقضیةولكن. باإلنترنتخاصمسؤولیة

علىتنشرالتيالمقاالتبالطریقة نفسها علىالقصیرةمهلة التقادممبدأتطبیقوینبغي. النقاش وغیرها
.نشرهاتاریخمنبدءاً اإلنترنت،

؟حجبالنحو العودة إلى 

بفرضتونسفيالدائمةالعسكریةالمحكمةحینما أمرت2011أیار/مایوفياألولالخطرناقوسدق
التونسیة لإلنترنت التي قررت اعتمادالوكالةوقد أصدرت. من الفیسبوكخمس صفحاتعلىالرقابة

.المعنیةالمواقعالئحةالشفافیة

المواقعالوكالة التونسیة لإلنترنت بحجبتونسالمحكمة االبتدائیة في، أمرت2011أیار/مایو 26في 
القاصرینعلىخطرةتفید بأن هذه المواقعإیداع مجموعة من المحامین شكوىأعقاباإلباحیة في

، التقت2011وفي حزیران/یونیو . وهو قرار وعدت الوكالة بمكافحته. وتتنافى مع قیم البالد اإلسالمیة
متمّسكة بالحیاد الوكالةأنأكدمعز شقشوق الذيبرئیس الوكالة التونسیة لإلنترنتحدودبالمراسلون
.جبحالمواصلةوترفضوالشفافیة
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، فقد قامت هذه الوكالة بالطعن 2011بما أنه تم رد استئناف الوكالة التونسیة لإلنترنت في آب/أغسطس 

المحتویات جبحالصادر بشأن الحكمالنقضمحكمةأبطلت،2012شباط/فبرایر22ار. وفيبالقر 
الشبكة تطبیقًا جبحوفي غضون ذلك، اضطرت الوكالة للبدء ب. االستئنافوأحالت القضیة إلى محكمة

قد جبحلاتنشیطإعادةأنمنومحذرًة المستخدمینالمفروضةللقرار القضائي كاشفًة النقاب عن القیود
أخطاءعناإلبالغویمكن. الشبكةعلىالصیانةمشاكلال سیما بسببالخدمة،نوعیةیتسبب بتدهور

بیاناتها عدم تحّمل فيولكن الوكالة أعلنت،filtrage@ati.tnاإللكترونيعلى العنوانجبحال
مسؤولیتها. 

معز وأبلغ مدیرها،. الوكالة التونسیة لإلنترنتتقنیة علىقیود، فرضتجبحالالواقع أنه عند إرساء هذا 
تطبیق منالتقنیةخدماتنالم تتمكن: "بما یلي2012شباط/فبرایر27حدود في بالمراسلونشقشوق،

اإلنترنت، أما الشركات الخمس المزّودة لخدمة. العامةالمجتمعیةإال على المؤسسات والشبكاتجبحال
حركة التداول على الشبكة عند تدفق(الخدمةجودةفيخطیرتدهورىإلفقد أفضت كل محاوالتها

مقارنة 2011العامفيبالمئة60" (الهائلالنمو"تعود إلىالمشاكل"هذهأنوأوضح)". الترانزیتمستوى
الممولة من(ال تملك الوكالة الوسائل المالیة تطوروهوالدولي،التردديالنطاقلعرض) 2010بالعام
".جبحاللتواكبه فتعید تشغیل معدات) في السابقالتونسیةالدولة

القدیمةالقمعیةاألسالیبالمحتملة معتبرًة إیاها بمثابة لجوء إلىجبحالبعودةحدودبالمراسلوننددت
التكلفةو وال سیما اإلفراط في الحجب،تؤدي إلیها،التيوالمالیةوالقانونیةمتوقفة عند المخاطر التقنیة

إزاءالمنظمة إال أن تعّبر عن قلقهاوال یسع. فنيوسیطإلىالمفوضةالرقابةوخصخصةاإلضافیة،
ما الذيالمواقع،هذهیمّهد ترشیحأنوتخشىعليبنالتي كانت سائدة في عهدالممارساتإلىالعودة

حیادمعفي إطار یتناقضالمعممجبحالویندرج . لرقابة أوسع نطاقاً السبیلواضح،تحدیده غیرزال
والتحولالسیاسيواإلصالحالثورةأهدافلتحقیقالهیئة العلیابهاتناديالتيالتعبیرحریةالشبكة وقیم
.الدیمقراطي

الحرة؟البرمجیاتوتطویراإللكترونیةالحوكمة

ویشدد منتدى غلوبال فویسز . تونسفيالسیاسیةالحیاةمنجزءًا ال یتجزأاالجتماعیةالشبكاتأصبحت
المواطنین:إلىرسائلهمإلیصالالدولةكانت تقمعهاعلى أن الحّكام باتوا یستخدمون األدوات نفسها التي
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وبطءأحزابهمفوضىأمامیعّبر السیاسیون التونسیون عن إحباطهمحیثساحةتشكل شبكة تویتر أیضاً "

ناخبیهم،معشفافیةأكثرإقامة عالقةعلىتونسفيالسیاسیونفیحرص المسؤولون . الحالیةالحكومة
."التواصل االجتماعیةوسائلوأصبحت هذه األمور تمر عبر

لبرمجیات تور الشهیرة التي تسمح المرآةtor.mirror.tnموقعلإلنترنتالتونسیةالوكالةأطلقتوقد
بالتحایل على الرقابة وتأمین مجهولیة المستخدمین وكان المخالفون اإللكترونیون یلجأون إلیها لمواجهة 

استخدامتشجیعیرید"أنهwebdo.tnمعز شقشوق في هذا الصدد لموقع". وأوضح404مقص "عمار 
والحمایة من البرامجالتصفحسالمةتضمنمنتجاتتقدیمعنفضالً المفتوح،المصدربرمجیاتمنصات
وآسیا،وأفریقیاالعربيالعالمفينوعهإجراء منوكان تركیب الموقع المرآة تور في تونس أول". المتطفلة

التي التونسیةالثورةنجاحلقیاسوسیلةالمبادرةفي هذهبحسب السید شقشوق، فیما یرى عدة متصفحین
.لمحاوالت برمجیات الرقابةمعقالً كانت

وأفكارمشاریع: التونسياإلنترنتمستقبل

المعلومات،وتكنولوجیااالتصاالتوزارةبرعایةلإلنترنت التي تحظىالتونسیةالوكالةهیكلةتندرج إعادة
بأن "الوكالة التونسیة لإلنترنت وأفاد معز شقشوق. االنتقالیةعلیها الحكومةتعملالتيضمن المواضیع

. والوكالة مرشحة برأیه "على اإلنترنتتبادلكنقطةالدولیةالممارساتألفضلقد تؤدي مهامها طبقاً 
الشركات المزّودة لخدمة بینوتربطعلى اإلنترنتتبادلنقاطالتي تضم9لتصبح عضوًا في جمعیة یورو

.األوروبيالمستوىاإلنترنت على

جنبإلىجنباً حریر سوق اإلنترنت من أبرز األهداف التي یفترض بأي مجتمع أن یصبو إلیها،یبقى ت
ومن شأن إضافة النفاذ إلى الشبكة كحق أساسي . مضىعصرإلىتنتميالترشیح التيتقنیاتمكافحة

حریة التعبیر أن یساهما في ترسیخ مفهوم الدفاع عن العملي،إلى الدستور الجدید وتطبیق هذه اإلضافة
على اإلنترنت في تونس.


