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االفتتاحية

اإلعالم بين الحرية واالنفالت
ال شك أن اإلعالم يلعب دورا فاعال يف صناعة الرأي العام وكذلك كانتا تخضعان لنفس الخيارات وترددان نفس اللغة الخشبية.
يف عملية االنتقال الدميقراطي وقد شهد القطاع ،بعد  14جانفي
 ،2011ثورة حقيقية حولته من قطاع مكبل برتسانة من القوانني وكانت سياسة العصا والجزرة هي التي متيز تعامل السلطة مع
ّ
الزجرية وتحكمه والءات شخصية للطبقة الحاكمة وخطوط اإلعالم :وزارة الداخلية تراقب املقاالت وتشوه املعارضني واملستقلني
حمراء ال ميكنه تجاوزها إىل إعالم متحرر من كل القيود ومتعدد ،عن السلطة ومتنع كل اإلصدارات التي ال تتفق مع الخط العام
للنظام ووكالة االتصال الخارجي توزع األموال واالشهارات وتغدق
بل ومنفلت أحيانا.
األموال داخليا وخارجيا من اجل تلميع صورة النظام.
لكن قطاع اإلعالم ،كغريه من مجاالت الحياة العامة األخرى ،ال
تكفيه تغريات رأس النظام وفك االرتباط مع السلطة الحاكمة الوضع تغيري نهائيا اآلن :عىل سبيل املثال توجد عرش قنوات تلفزية
و 35محطة إذاعية وهو
حتى يعمل بحرية واستقاللية
ما جعل املشهد اإلعالمي
ومهنية أي��ض��ا ،وأن حاولت
السمعي البرصي متنوعا
املراسيم والقوانني التي جاءت
ويتمتع بحرية أكرب ،بل
منذ  ،2011ومنها املرسومني
وأصبح القطاع اإلعالمي
 115و ،116تنظيم عمل القطاع
الخاص املتحرر من كل
واالرتقاء به لالنتظارات التي
ال��ق��ي��ود يستحوذ عىل
تعلّق عليه ،فان تحوله إىل قطاع
نسبة عالية من املتابعني
مستقل يتوفر عىل مصداقية،
املشاهدين.
ي��ط��رح بكل ح��ري��ة مشاغل
املواطن وهموم الوطن ،الزال
لكن القطاع الذي خرج
بعيد املنال.
من سيطرة النظام الحاكم
ال بد أن يخضع لسلطة
فغياب املهنية أحيانا و كذلك
قانونية تحدد ضوابط
الضوابط القانونية واألخالقية
ح��ري��ت��ه وت��ق��ن��ن عمله
وتدخل األط���راف السياسية
وتربطه بأخالق مهنية،
الفاعلة يف تركيبة الهياكل
التعديلية والعالقة غري الصحية التي تربط قطاع اإلعالم بالدوائر لذلك جاءت الهيئة العليا املستقلة لالتصال السمعي البرصي
املالية النافذة تجعله فريسة هشة للتجاذبات وتحدد أولوياته لتضمن حرية التعبري وترسخ حرية اإلعالم وتضع القواعد القانونية
وميوالته وبالتايل تفقده حريته وترضب يف العمق بعضا من حتى تبعد اإلعالم عن تأثريات «السلط املالية والسياسية» كام
جاء يف مقدمة الهيئة.
مصداقيته.
يف عهد نظام بن عيل ،كانت هناك قناتان حكوميتان ال يخرج ومع ذلك يبدو الواقع أكرث تعقيدا ،إذ أن بعض القنوات التلفزية
محتوى برامجهام عام يسطره النظام وتكاد تقترص أخبارهام عىل الخاصة قررت منذ البداية خدمة أجندات سياسية وخضعت
نشاطات الرئيس وعائلته وزوجته وحزبه الحاكم عىل رقاب الناس ،ملراكز قوى مالية عىل مسمع ومرأى من الهيئة .الصحفي ثامر
وبعثت يف سنواته األخرية قناتان خاصتان»حنبعل» و»نسمة» ،امليك يعطي أمثلة يف مقال ورد بجون افريك« :راديو الزيتونة
الذي ميتلكه ابن أحد القياديني يف حركة النهضة يبث دون ترخيص

وقناة نسمة مل تساند فقط نداء تونس خالل االنتخابات األخرية ،الذي يجب ان يساهم يف تثقيف وتوعية املواطن» حيث تحولت بعض
بل إنها أخذت عىل عاتقها تشويه شق دون آخر خالل الرصاع القنوات إىل التحريض عىل العنف والكراهية وحتى القتل .
داخل الحزب( ».العدد  ،2887 :من  8اىل  14ماي )2016
فقد أثارت أخريا قناة الزيتونة ،القريبة من حركة النهضة ،جدال
وحسب األستاذ الجامعى املختص يف اإلعالم ،العريب شويخة ،فان يف الرأي العام وهددت منظامت مجتمع مدين مبقاضاتها ،حني
الخطورة تتجاوز ضعف الهيئة التعديلية التي خضعت يف تكوينها ،خصصت حصة رمضانية للحديث عام يجب فعله للتخلص من
مثل العديد من الهياكل األخرى ،إىل نوع من «االستقطاب السيايس» املثليني ،حيث يرى مقدم الربنامج ،الشيخ محمد العفاس أن
مبا أن تركيبتها تنقسم إىل جزأين ،جزاء تع ّينه السلطة التنفيذية الرشيعة اإلسالمية ترى ان املثليني غري سويني ويتوجب قتلهم
والجزء األخر تنتخبه أو تع ّينه هياكل املهنة» ،ليضيف «أن تعدد سواء كان ذلك برميهم من مكان مرتفع أو برجمهم حتى املوت،
املشهد اإلعالمي وتنوعه يخفي مشاكل عديدة لعل أهمها «مسألة وذلك يف محاكاة غري معلنة ملا ألحكام تنظيم داعش يف املناطق
املوجودة تحت سيطرته بسوريا والعراق (البث املبارش لقناة
التمويل ومصادر التمويل» (املصدر السابق)
فرانس  24بتاريخ  16جوان .)2016
لكن األخطر يف هذا كله هو التسطيح املقصود والذي يصل إىل
الضحالة واإلسفاف أحيانا يف طرح املواضيع والذي تؤسس له عديد إذن ورغم تقدم تونس يف التصنيف السنوي لحرية الصحافة
القنوات التلفزية أمام مزايدات البحث عن اإلثارة وغياب الخط الذي نرشته منظمة مراسلون بال حدود يف شهر افريل املايض،
التحريري الواضح والتوجه أكرث فأكرث نحو الشعبوية وتغليب حيث قفزت بثالثني رتبة ورغم تصدرها الدول العربية التي تعرف
الحوارات التلفزية الساخنة واملثرية للجدل والتي تستقطب املشاهد ارت��دادات بني عودة الديكتاتورية الخانقة ملجال الحرية وبني
عىل حساب الربامج النوعية ،وذلك أمام ضعف الهياكل التعديلية الحروب األهلية ،إال أن هذا التقدم ال يجب أن يحجب عديد
التي ظلت أحيانا غري قادرة عىل الردع وتطبيق القانون ،رغم ما األمراض التي يشكو منها اإلعالم بقطاعيه الخاص والعام وليس اقل
هذه املشاكل غياب الحرفية أحيانا والخروج عن ميثاق األخالق
متتلكه من صالحيات.
الصحفية يف البحث املستمر عن اإلث��ارة والتوظيف السيايس
واألمر ال يتوقف عىل مخاطر املال السيايس والسعي املحموم لإلثارة والديني الفج وسيطرة بعض اللوبيات املالية والسياسية ،يف
وتكريس الشعبوية عىل حساب ما اعتربته الهايكا «الدور الوطني لإلعالم استغالل واضح ملحيط الحرية وكذلك لضعف الهياكل التعديلية.
شهر رمضان وحرية المعتقد

رغم أن الدستور التونيس يضمن بشكل ال بس فيه حرية املعتقد
والضمري ،إال أن مضايقة املفطرين خالل شهر رمضان تتكرر كل سنة
تقريبا .حملة مقاومة اإلفطار يتزعمها هذه السنة ،عادل العلمي،
رئيس حزب الزيتونة املرخص له سنة .2014
هذا الحزب أعلن انه سينظم تحركات ميدانية خالل شهر الصوم من
اجل التشهري باملفطرين علنا يف املقاهي واملطاعم التونسية ،وتوعد
الحزب بنرش مقاطع فيديو وصور للمفطرين عىل صفحات الفيسبوك
والتويرت» وأضاف الحزب انه سيقوم «بعمليات مراقبة ملدى احرتام
الشعب التونيس لفريضة الصيام( ».ميدل ايست أونالين 12 ،جوان
)2016
اللجنة من اجل احرتام الحريات وحقوق اإلنسان يف تونس ،ترفض
مثل هذه االنتهاكات و تدعو اىل فتح تحقيق فيام يأتيه املدعو عادل
العلمي ،رئيس الحزب وتتمسك مبدنية الدولة و بالدستور التونيس
الذي ينص فصله السادس عىل أن الدولة هي الراعية للدين والكافلة
لحرية املعتقد والضمري ومامرسة الشعائر الدينية .

في الحوكمة ومقاومة الفساد

قال وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد ،كامل
العيادي ،انه سيتم تركيز منصة الكرتونية كسند تقني لإلبالغ عن
الفساد يف املؤسسات العمومية ،كان ذلك خالل جلسة استامع مبجلس
نواب الشعب يوم االثنني  20جوان .2016
الوزير أشار كذلك إىل االنتداب يف الوظيفة العمومية وقال أن تونس
تشكو من تضخم يف االنتدابات يف الوظيفة العمومية مقارنة بعديد
الدول األخرى،

االعتداء اللفظي على الفنانة التشكيلية إيران وناس

عرب االئتالف املدين للدفاع عن الحريات الفردية عن استنكاره لالعتداء
اللفظي الذي تعرضت له الفنانة إيران وناس يوم  12جوان 2016
وتحطيم أعاملها الفنية من قبل بعض املتطرفني وأكد االئتالف عىل
رضورة احرتام الدستور وخاصة فصله  42الذي يلزم الدولة بضامن
التشجيع عىل اإلبداع الفني ويكرس قيم التسامح واالنفتاح ونبذ
العنف والحوار بني الحضارات  .وان عرب االئتالف عن تضامنه الكامل
مع الفنانة فانه دعا السلطات اىل التدخل برسعة من اجل وضع حد
للعنف الذي يهدد امن البالد وسالمتها.
تضامن مع كمال الجندوبي

عربت عديد الجمعيات الوطنية والدولية وكذلك الشخصيات
الفاعلة يف املجتمع املدين داخليا وخارجيا عن تضامنها الكامل مع
الوزير املكلف بالعالقة مع الهيئات الدستورية والعالقة مع املجتمع
املدين ،كامل الجندويب ،الذي تعرض اىل تهديدات بالتصفية وذلك اثر
ترصيحاته حول منع حزب التحرير من عقد مؤمتره السنوي وكذلك
تورط جمعيات يف متويل وتسهيل االرهاب ،معتربا انه ال يتواىن عن
تطبيق القانون والدفاع عن قيم الجمهورية والدولة املدنية.
وقد جاء يف بيان املساندة ان الجمعيات واملنظامت التي تعرب عن
تضامنها الكامل مع الوزير تدعو يف نفس اآلن إىل الوقوف بحزم ضد
كل دعوات العنف والتطرف واستهداف الشخصيات الوطنية ،حتى ال
تتكرر مايس املايض القريب .

من ناحية أخرى سبق للهيئة الوطنية ملكافحة الفساد أن أشارت إىل
حصول تجاوزات يف انتدابات الوظيفة العمومية نتيجة عدم احرتام
مبدأ املساواة والشفافية ودعت إىل وقف العمل باالتفاقات املربمة
مع اإلطراف النقابية والتي تخصص نسبة من االنتدابات لفائدة أبناء
األعوان الن يف ذلك إخالل «مببدأ املساواة وحسن الترصف يف املرفق
العام( ».جوهرة اف أم 31 ،مارس )2016
تاريخ انتخاب المجلس األعلى للقضاء 23 :أكتوبر 2016

بعد أن كان مقررا ليوم  25سبتمرب  ،2016وقع تأجيل انتخاب املجلس
األعىل للقضاء إىل يوم  23أكتوبر املقبل .وقال عضو الهيئة العليا
املستقلة لالنتخابات نبيل بيفون ،أن هذا التأجيل قد تم بطلب من
ممثيل الهياكل القضائية الذين تبينوا أن اآلجال األوىل لن متكن جزاءا
من الناخبني من االلتحاق بالعملية االنتخابية ،خاصة إذا ما أخذت يف
االعتبار تسمية املتخرجني الجدد من املعهد األعىل للقضاء ووقعت
مراعاة توقيت الحركة القضائية التي تقع عادة يف الصيف( .الصباح
نيوز  18جوان )2016

ويتكون املجلس الذي متت املصادقة عىل تركيبته يف مارس املايض
من قبل مجلس نواب الشعب من أربعة هياكل وهي مجلس القضاء
العديل ومجلس القضاء اإلداري ومجلس القضاء املايل و الجلسة العامة
للمجالس القضائية الثالث.

السياحة :قطاع يتأزم

يعترب قطاع السياحة حيويا بالنسبة لالقتصاد التونيس إذ ميثل 6.5
باملائة من الناتج الوطني الخام ويغطي حوايل  60باملائة من العجز يف
امليزان التجاري ،إضافة إىل دوره يف تشغيل اليد العاملة ،إذ يشغل حوايل
 400ألف شخص بصفة مبارشة أو غري مبارشة.
والقطاع الذي يعاين من أزمة هيكلية ازدادت أوضاعه تأزما اثر العمليات
اإلرهابية التي استهدفت السياح األجانب السنة املاضية .وحسب تقرير
البنك املركزي فان إيرادات قطاع السياحة قد شهدت تراجعا بنسبة 54
باملائة خالل األشهر أوىل لهذه السنة ،وذلك مقارنة بالسنة املاضية ،خالل
نفس الفرتة( .الصحافة  21جوان )2016
من ناحية أخرى وحسب استطالع للرأي أجري يف بريطانيا من قبل موقع
«ترافل زوو فويدج» سرب أراء  2000شخصا ينوون السياحة ،فان 75
باملائة من هؤالء يحبذون التوجه إىل بلدان غري إسالمية وال يحبذون البتة
التوجه إىل بلدان مثل تونس ومرص واملغرب .وحسب نفس االستطالع
فان  54باملائة من السياح الربيطانيني يعتربون ان الهجوم اإلرهايب الذي
وقع بنزل يف سوسة السنة املاضية والذي أستهدف عرشات السياح،
اغلبهم من الربيطانيني ،كان محددا يف اختيار وجهتهم هذه السنة.
لباكلوريا :استنتاجان في الدورة الرئيسية

أفرزت نتائج امتحان الباكلوريا للدورة الرئيسية عن نسبة نجاح وصلت
اىل  33.12باملائة وكان نصيب األسد يف النجاح لشعبة الرياضيات كالعادة
باكرث من  50باملائة .واملتفحص يف النتائج يخرج باستنتاجني يستحقان
الدراسة والتعمق:
• تواصل التفاوت الكبري بني الجهات الساحلية التي سجلت نسب عالية
فاتت بكثري املعدل الوطني ،مثلام هو الحال بالنسبة لوالية صفاقس

التي فاتت النسبة الوطنية باثني عرشة نقطة ( 55.23باملائة) والجهات
الداخلية  :الوسط الغريب والشامل الغريب والجنوب الغريب ،حيث وصلت
يف القرصين مثال إىل اقل من املعدل الوطني باثني عرشة نقطة(21,94
باملائة) ،وهو أمر يستحق الدراسة حول األسباب االقتصادية واالجتامعية
والرتبوية التي تجعل فوارق النجاح يف نفس االمتحان تصل اىل  34باملائة.
• تفاوت بني الذكور واإلناث :يف السنوات األخرية دأبت نتائج االمتحانات
الوطنية عىل إفراز تقدم ملحوظ لصالح الفتيات ،وقد أفرزت نسبة
النجاح يف الباكلوريا هذه السنة اىل نسبة تصل اىل  60باملائة لصالحن،
و هو رقم يستحق أيضا التوقف عنده ،خاصة إذا ما أدركنا أن فرص
التشغيل للفتيات املتحصالت عىل شهائد عليا تكون اقل من الفتيان ،اذ
وصلت بطالة الخريجات اىل ضعف بطالة الخريجني ( 41.9باملائة مقابل
 21.7باملائة ،انظر وثيقة  :مالمح النوع االجتامعي يف تونس )2014
مصر :آلة القمع لم تتوقف

تبنت محكمة الجنايات بالقاهرة يوم السبت  18جوان  2016أحكاما
باإلعدام صادرة يف حق أربعة صحفيني وذلك يف إطار ما يعرف بقضية
«التخابر مع قطر» وقد استهدف الحكم كل من ابراهيم محمد هالل
وعالء عمر وأسامء الخطيب واحمد عبدو عفيفي.
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني التي نددت بالحكم واعتربته جائرا،
قالت عن طريق نقيبها ناجي البغوري ،يوم االثنني  20جوان الجاري ،ان
الحكم يستهدف العمل الصحفي والحريات الصحفية يف إطار تصفية
حسابات سياسية ،وأشار البغوري اىل ان التهم يف القضية «باطلة ومفربكة
«وان املتهمني «مل يتمتعوا برشوط املحاكمة العادلة».
اللجنة من اجل احرتام الحريات وحقوق اإلنسان تضم صوتها إىل املنددين
بهذه املحاكمة املهزلة التي تأيت يف سياق محاكامت استهدفت شباب الثورة
وكل قطاعات املجتمع املدين والسيايس وتعترب ان ما يقع يف مرص يهدف
اىل القضاء عىل ما تبقى من مطالب الثورة املرصية وإرساء حكام عسكريا
يكمم األفواه ويقيض نهائيا عىل هامش الحريات ،وترى ان ذلك ال يخدم اىل
إسرتاتجية اإلرهاب الذي بدأ يتمدد يف أجزاء كبرية من مرص.

