
تّمــت مشــاركة أّول مســّودة لتنظيــم القطــاع الســمعي البــري  مــع العمــوم ســنة 6102 و قــد ُاصطلــح عــى هــذه المبــادرة، 
اء المتعلق باإلّتصال  وع  الخ�ب ي إطار وظيفتها اإلشتشارية، بـ "م�ش

ي أنجزتها الهيئة العليا للإلّتصال السمعي البري �ف ال�ت
ف التوصيــة بإحــداث تعديــالت تقنيــة تهــدف إىل التدقيــق و المالءمــة  الســمعي البــري" . وقــد تــرواح التفاعــل معهــا بــ�ي
كة للهيئــات الدســتورية وأخــرى موضوعيــة تتعلــق بتعزيــز ضمانــات إســتقاللية الهيئــة والحيلولــة دون  مــع األحــكام المشــ�ت
وع القانــون الــذي أحالتــه الــوزارة فيمــا بعــد عــى  ــه مــن المفارقــة أن مــ�ش

ّ
تطويعهــا مــن جهــات حكوميــة أو حزبيــة. غــ�ي أن

ي نســخٍة أســوأ عــى عــّدة مســتويات.
ف اإلعتبــار مجمــل هــذه المالحظــات بــل كان �ف مجلــس نــّواب الشــعب لــم يأخــذ بعــ�ي

صــال  ــق بهيئــة اإلتّ
ّ
وع قانــون أســاسي عــدد 7102/79 المتعل ي مــ�ش

ــع العــام ســنة 7102 الّنظــر �ف ـ ـ ـ يـ إذ تناولــت لجنــة الت�ش
 بســبب شــوائب عديــدٍة أبرزهــا توجــه الــوزارة نحــو تجزئــة القانــون إىل 

ً
الســمعي البــري وقــد أثــار ردود أفعــاٍل معارضــة

ف : نــّص أول يتعلــق بهيئــة اإلتصــال الســمعي البــري و نــّص ثــاٍن مزمــع إصــداره حــول حريــة التعبــ�ي ، األمــر الــذي  نّصــ�ي
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ي الشــكل 
وع القانــون و لــم تنحــر �ف يــــــع" 1  .تعــّددت المؤاخــذات حــول مــ�ش ف مــن "مقروئيــة الت�ش ينــال بحســب المختّصــ�ي

ي هــذا اإلطــار قّدمــت ســوليدار تونــس جملــة مــن التوصيــات  لتعديــل القانــون المذكــور 
فحســب بــل شــملت المضمــون. و�ف

ف الهيئــة مــن صالحيــات تقريريــة إستشــارية فّعليــة و دعــم قدرتهــا عــى  ف همــا تمكــ�ي ف جوهريتــ�ي ي غايتــ�ي
ي تتلّخــص �ف و الــ�ت

ي تونــس تصّورهــا إلصــالح و تطويــر هــذا القطــاع الحّســاس الــذي 
ي دراســة حــول قطــاع اإلعــالم �ف

2 . كمــا عرضــت �ف التأثــ�ي
يــعي للقطــاع الســمعي البــري  " 3. و تعتــ�ب ســوليدار تونــس أّن المســار الت�ش ي اإلنتقــال الديمقــراطي

يمّثــل "فاعــال حيوّيــا �ف
َك قنــواٍت تشــاركّية و منفتحــة حــ�ت ُيفــرز إطــاًرا قانونيــا متكامــًا و متناســًقا ، واألهــّم أن يكــون ذا هــَوى 

ُ
يجــب أن يســل

ٍّ  مــن ناحيــة تحقيقــا لإلنســجام مــع الســياق الســياسي الــذي قــاَد إليــه: الثــورة و التغيــ�ي ، وحــذٍر  مــن ناحيــة أخــرى  إصــالحي
ي قــد تســتغّل  ي تتهــّدد هــذا القطــاع مــن قبــل دوائــر التأثــ�ي والتوجيــه والتطــّرف الــ�ت تفادّيــا لــكّل اإلنحرافــات و المخاطــر الــ�ت

منــاخ الحرّيــة لتحقيــق مصالــح مناقضــٍة لجوهــر الديمقراطيــة و قيمهــا.

مرشوع القانون عدد 2020/34 أو قطع الطريق؟ 

قــة بالتوّتــر الســياسي الــذي بلــغ أوَجــُه خــالل نهايــة 
ّ
وع القانــون عــدد 2017/97 ألســباب موضوعّيــة متعل تعّطــل مــ�ش

و  ذاتــه  حــّد  ي 
�ف القانــون  بطبيعــة  مرتبطــة  ذاتّيــة  أخــرى  و  لمــان4،  ال�ب فاعليــة  عــى  إنعكــَس  و  األوىل  لمانيــة  ال�ب الــدورة 

ة 
ّ
ي األثنــاء، تعّرضــت الهيئــة العليــا المســتقل

ا و جــداًل. و�ف ً  و تأثــ�ي
ً
أبــرز القطاعــات أهمّيــة حساســّيته باعتبــار يمــسُّ أحــد 

وبلــت قراراتهــا 
ُ
ســة ومتعــّددة وق ت مّدتهــا القانونيــة5 ، إىل حمــالٍت �ش

َ
هــا إســتوف

ّ
ُض أن ي ُيفــ�ت لإلّتصــال الســمعي البــري ، الــ�ت

ة أو مــن  أطــراف سياســية و إعالميــة أخــرى . كانــت هــذه  قــت بهــا مبــا�ش
ّ
ي تعل بالرفــض والمعارضــة ســواًء مــن األطــراف الــ�ت

ي القانــون المنظــم للهيئــة الدســتورية لإلتصــال 
رهــا �ف

ّ
ي يجــب توف األحــداث مناســبة للوقــوف عنــد النقــاط األساســية الــ�ت

هــا عــى المشــهد العــام. الســمعي البــري لتفــادي اإلســتقواء عــى قراراتهــا و إفــراغ وظيفتهــا التعديلّيــة مــن قيمتهــا و تأث�ي

اإلتصــال  بهيئــة  المتعلــق   116 عــدد  المرســوم  لتنقيــح  "ُمباغتــة"  يعيــة  ت�ش مبــادرة  بــرزت  الوضعيــة  هــذه  إزاَء 
لجنــة  أمــام   34/2020 عــدد  تحــت  للنظــر  إحالتهــا  تّمــت  و  الكرامــة   إئتــالف  بهــا كتلــة  تقّدمــت  البــري  الســمعي 
هــذا  إحالــة  عــى  المصادقــة  تّمــت  وقــد  النظــر.  إســتعجال  طلــب  مــع  الخارجيــة   العالقــات  و  الحريــات  و  الحقــوق 
الــوزارة  طــرف  مــن  وع  مــ�ش ح  مقــ�ت مــع  امنــه  ف ل�ت اإلســتغراب  أثــار  مــا  وهــو   ٍّ قيــاسي وقــٍت  ي 

�ف العامــة  للجلســة  ح  المقــ�ت
عملّيــة  أنهــا  عــى  المبــادرة  هــذه  توصيــف  إىل  ف  المتابعــ�ي دفــع  مــا  وهــو   . البــري  الســمعي  اإلتصــال  هيئــة  موضوعــه 
. البــري6  الســمعي  لإلتصــال  الدائمــة  الهيئــة  ف  تركــ�ي ي 

�ف التقــدم  إىل  يهــدف  الــذي  الــوزارة  ح  لمقــ�ت طريــق  قطــع 

وع القانون المتعلق بهيئة اإلّتصال السمعي و البري" ، أوت 2018 1 حات بخصوص م�ش .الد الماجري، سوليدار تونس ، "توصيات و مق�ت
وع القانون المتعلق بهيئة اإلّتصال السمعي و البري" ، أوت 2018 ، ص.21 2 حات بخصوص م�ش .خالد الماجري، سوليدار تونس ، "توصيات و مق�ت

ي 2019 ، ص.7    3
ي تونس: تصّورات و أفكار لإلصالح و التطوير"، جان�ف

.مصط�ف بن لطّيف ، سوليدار تونس، "تعديل اإلعالم �ف

ي قايد السبسي مع اإلعداد لالنتخابات األمر الذي فاقم التوّتر وشحن أجواء المنافسة السياسية 4 لمانية الثانية تزامنت وفاة رئيس الجمهورية الباحب ي أواخر الدورة ال�ب
.�ف

 ماي 2020 5
ح الــذي تقّدمــت بــه 6 ي أثارتهــا هــذه المبــادرة تعارضهــا منطقيــا مــع المقــ�ت  مــن دواعي اإلســتغراب الــ�ت
ي الــذي منحهــا

لمــا�ف همــا داعمــان للحكومــة و جــزء مــن حزامهــا ال�ب
ّ
ض أن ــذان ُيفــ�ت

ّ
ف لصالحهــا هــم أساســا مــن كتلــة إئتــالف الكرامــة و كتلــة حركــة النهضــة الل ف أّن النــّواب المصّوتــ�ي ي حــ�ي

 الــوزارة �ف
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ي مضمونــه، نّصــا 
ــه يمّثــل، قبــل الخــوض �ف

ّ
وع القانــون عــدد 34/2020 حيــث أن اض األســاسي عــى مــ�ش ز اإلعــ�ت ومــن هنــا يــ�ب

ــت. تضّمــن 
ّ
وعّيتــه يوميــا و بالتــاىلي فهــو بــدوره نــصٌّ مؤق  م�ش

ُ
ــت أساســا، تنُفــذ

ّ
مبتــوًرا يســع إلحــداث تغيــ�ي عــى نــصٍّ مؤق

كيبــة الهيئــة و صالحياتهــا ، إذ تهــدف المبــادرة مــن جهــة  وع القانــون المذكــور ثالثــة فصــول فحســب،  تتعلــق أساســا ب�ت مــ�ش
 " ي "ظــرف ثالثــة أشــهر  مــن نــ�ش هــذا القانــون بالرائــد الرســ�ي

إىل تجديــد تركيبــة الهيئــة العليــا لإلتصــال الســمعي البــري �ف
صــال 

ّ
" ، ورغــم مــا تــوحي بــه هــذه المبــادرة مــن حــرٍص عــى قطــاع اإلت ي المجــال اإلعــالمي

باإلضافــة إىل "تشــجيع اإلســتثمار �ف
ا ليس فقط للهيئة العليا لإلتصال الســمعي البري، بل أيضا لجوهر  ي طّياتها تهديدا جديًّ

ها تحمل �ف
ّ
الســمعي البري فإن

الديمقراطية.
ــة بجــواز تنقيــح المراســيم مــن عدمهــا حيــث يدافــع شــقٌّ 

ّ
وع القانــون المذكــور إشــكالية مبدئّيــة متعل ٍء، أثــار مــ�ش ي

وقبــل كلِّ سش
ــه تــّم 

ّ
ي القانــون عــى أّن المرســوم ال ينّقــح إال بمقتــىف مرســوم تطبيقــا لمبــدإ تــوازي الشــكليات، إاّل أن

ف �ف هــاّم مــن المختّصــ�ي
ا أساسيا. 

ً
اض لعدم وجاهته بالعودة إىل الطبيعة الخاصة للمرسوم عدد 116 الذي يعدُّ قانون فيما بعد تجاوز هذا اإلع�ت

ي مجــال اإلّتصــال الســمعي البــري هــو 
ــق بالمضمــون، تعتــ�ب ســوليدار تونــس أّن "تحريــر المنافســة التجاريــة" �ف

ّ
فيمــا يتعل

ي يضعهــا القانــون و يمنــح للهيئــة العليــا لإلتصــال الســمعي البــري حــّق تقديرهــا   لرفــع الضوابــط و القيــود الــ�ت
ٌ
عنــواٌن مــراِوغ

ي بســحب 
وع القانــون )الفصــل 3(1  يقــىف حــه مــ�ش امهــا عــ�ب وظيفتهــا التعديليــة . حيــث أّن التنقيــح الــذي يق�ت و  فــرض إح�ت

اخيص للقنوات التلفزية من الهيئة و تعويض اإلجازة بمجّرد اإلعالم )تريــــح بالوجود( وبالتاىلي يفســح  صالحية منح ال�ت
المجــال ألصحــاب النفــوذ المــاىلي و الســياسي و للمجموعــات المتطّرفــة للهيمنــة عــى هــذا القطــاع وتوجيهــه والّتحكــم فيــه 
وع القانــون "بالحــّد مــن  ر مــ�ش ّ ي تــ�ب ح األســباب الــ�ت ي وثيقــة �ش

و مــن ورائــه الجمهــور العريــض. وذلــك عــى خــالِف مــا جــاء �ف
الهيمنــة الماليــة و السياســية عــى المجــال التلفــزي".

تــه حالــة تضــارب المصالــح  ــه جديــر بالتذكــ�ي مــن ناحيــة أخــرى أنَّ الهيئــة العليــا لإلتصــال الســمعي البــري أدانــت مــا اعت�ب
ّ
لعل

ي تضــمُّ محاميــا نــاَب خصوًمــا للهيئــة أمــام القضــاء  وع القانــون 2020/34 إســتنادا عــى تركيبــة اللجنــة الــ�ت ي تشــوب مــ�ش الــ�ت
لمــان "لتصفيــة حســابات" عالقــة مــع أعضــاء الهيئــة ، و بغــّض النظــر عــى ســالمِة هــذا  تــه محاولــة لتســخ�ي ال�ب و هــو مــا اعت�ب

ر آخــر للتســاؤل حــول غايــة هــذه المبــادرة. ّ ي للتوّتــر و مــ�ب
الطعــن مــن عدمــه فــإّن وجــود شــبهة كهــذه ســبب إضــا�ف

ي يمــارُس فيهــا أعضــاء هيئــة  دًمــا و تجــاوز األزمــة الراهنــة الــ�ت
ُ
ِّ ق ي

ورة المــىف ف كانــت ســوليدار تونــس مقتنعــة تماًمــا بــرف ولــ�ئ
ة اإلصــالح الطويلــة و الشــاقة  ي حّددهــا القانــون و تتعّطــب فيهــا مســ�ي ة الــ�ت اإلتصــال الســمعي البــري مهاّمهــم خــارج الفــ�ت
را إلنحرافــاٍت إضافيــة  ّ ــه ال يمكــن أن تكــون هــذه الوضعّيــة مــ�ب

ّ
هــا تتمّســك بأن

ّ
 أن

ّ
ي يحتــاج إليهــا هــذا القطــاع عاجــًا، إل الــ�ت

صــال الســمعي البــري. طالمــا أّن الحــلَّ الفعــىي و الّدائــم ُممكــن عــ�ب التعجيــل  ي تعميــق أزمــة قطــاع اإلتّ
لــن تتســّبب إاّل �ف

ف الهيئــة الدســتورية الدائمــة. بالمصادقــة عــى القانــون األســاسي الــذي ينّظــم القطــاع تمهيــدا إلنتخــاب األعضــاء و تركــ�ي

ترخيــٍص"1 أليِّ  الفضائيــة  التلفزيونيــة  القنــوات  و  اإلذاعيــة  القنــوات  إحــداث  يخضــع  .ال 
يتصّمــن ذلــك  ي 

�ف وصــٍل  مقابــل  البــري  الســمعي  لإلتصــال  العليــا  الهيئــة  كتابــة  لــدى  بالوجــود  ــج  ـ ـ ـ التريـ بإيــداع  يقــوم  أن  فضائيــة  قنــاة  يحــدث  مــن  كل  عــى   لكــن 
ـها يـ ّ مســ�ي و  مؤسســيها  أســماء  ي 

�ف بقائمــة  و  ي 
الجبــا�ئ معّرفهــا  و  التجــاري  ها 

ّ
ســجل رقــم  و  مقرهــا  و  للقنــاة  المالكــة  المؤسســة  أو  الشــخص  باســم  المتعلقــة  المعطيــات  'كّل 
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ي عــى 
ــق بالقطــاع الســمعي البــري خــالل شــهر جويليــة المنقــىف

ّ
وع القانــون عــدد 2020/95 المتعل تّمــت إحالــة مــ�ش

ـــــع العــام. وهي خطــوة إيجابّيــة تثّمنهــا ســوليدار تونــس و تدعــو إىل اإلنفتــاح عليهــا و دفعهــا إىل األمــام بهــدف  يـ لجنــة الت�ش
فتــح صفحــة جديــدة واعــدة أمــام إصــالح القطــاع الســمعي البــري و تنظيمــه كمــا يجــب.

ي تقّدمــت بهــا عــّدة أطــراف مدنّيــة و مهنّيــة بتوحيــد النــّص  تعتــ�ب ســوليدار تونــس أّن إســتجابة الــوزارة إىل التوصيــات الــ�ت
وع القانــون لــدى  ا إيجابيــا للغايــة و خطــوة أوىل لتحقيــق مقبولّيــة مبدئّيــة لمــ�ش ّ المرجــعي المنّظــم للقطــاع  يعــدُّ مــؤ�ش
ف بنــاء عــى  وع القانــون قابــٌل للتحســ�ي ي اآلن نفســه أّن مــ�ش

هــا تعتــ�ب �ف
ّ
ف بهــذا القطــاع. إاّل أن ف و المهتّمــ�ي مختلــف المتدّخلــ�ي
ي تــّم تقديمهــا ســابًقا. حــات و التوصيــات الــ�ت المق�ت

وع  ف مــ�ش ــة الجهــود لتحســ�ي
ّ
وع القانــون المنقــح للمرســوم عــدد 116 و توجيــه كاف ي هــذا اإلطــار تدعــو إىل إســقاط مــ�ش

و �ف
ي بهــدف المــرور 

حــات الهيــاكل المهنيــة المختّصــة و المجتمــع المــد�ف القانــون 2020/95 مــن خــالل اإلنفتــاح عــى مق�ت
شــحات إلنتخــاب أعضــاء الهيئــة . كمــا تدعــو ســوليدار  شــيحات/و ال�ت ي فتــح ال�ت

ي تتمثــل �ف �يعــا إىل الخطــوة الالحقــة الــ�ت
يعيــة المّتصلــة بالقطــاع الســمعي البــري  تونــس الّســلط المســؤولة إىل اإلنكبــاب عــى إســتكمال بقّيــة النصــوص الت�ش
بشــكل عاجــل مــن ذلــك قانــون اإلشــهار و إســتطالعات الــرأي بهــدف تنقيــة المنــاخ اإلعــالمي إســتعدادا لإلســتحقاقات 
ف الــذي تشــغله بنســق �يــــــِع، فضــال  ّ ي يتطــّور الحــ�ي ي خــاصٍّ بالصحافــة الرقمّيــة الــ�ت

اإلنتخابيــة الالحقــة، ووضــع إطــار قانــو�ف
ــة الجزائيــة.

ّ
عــن حــّل التناقــض القائــم مــع نصــوص قانونّيــة أخــرى تخــّص الصحافــة أبرزهــا فصــول المجل
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