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 ، غير حرة11 ، غير حرة11 ، غير حرة17 ، غير حرة18 ، غير حرة18 إجمالي الدرجة، الحالة

 

: تحسنت تونس إلى حرة جزئيًا لتعكس التحول الجذري في البيئة اإلعالمية بعد اإلطاحة الحالةفي تغير التفسير 

. وتحتوي مقترحات مسودة الدستور على أحكام لحماية 1122بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير/كانون الثاني 

فيين، وتم تخفيف القيود المشددة السابقة على شبكة اانين التقييدية تستخدم لسجن الصححرية الصحافة، ولم تعد القو

اإلنترنت إلى حد كبير. وبدأ عدد من المنافذ اإلعالمية الخاصة في العمل، مما أدى إلى مزيد من التنوع في وجهات 

فيين المحترفين والمواطنين امن الصحوقدر أقل من الرقابة الذاتية وسيطرة الدولة على المحتوى. وأصبح كل  ،النظر

قادرين على تغطية األخبار بحرية أكبر مع خوف أقل من األعمال االنتقامية. باإلضافة إلى ذلك، أصبحت الحواجز 

عملياتها من خالل على االقتصادية للدخول إلى سوق اإلعالم أقل، وباتت المنافذ قادرة على الحفاظ بسهولة أكبر 

 اإلعالنات.

 

حكم لفترة طويلة، والتي كانت قد ظل في المع اكتساب االحتجاجات ضد الرئيس زين العابدين بن علي الذي 

، صعد النظام من جهوده لفرض 1122، للقوة في مطلع يناير/كانون الثاني 1121بدأت في ديسمبر/كانون األول 

يناير/كانون  6لالعتقال أو االختفاء في الرقابة على تغطية االضطرابات، وتعرض العديد من المدونين والنشطاء 

 21الثاني. ومع ذلك، انتشرت االحتجاجات واكتسبت قوة، وفر الرئيس وزوجته من تونس إلى السعودية في 

فيين والمدونين والناشطين الذين تعرضوا للسجن ايناير/كانون الثاني. وبعد اإلطاحة ببن علي، تم إطالق سراح الصح

ن قادرين على العمل دون خوف من الماايقة أو السجن. وتم تشكيل حكومة انتقالية، ولكن في السابق، وباتوا اآل

االحتجاجات استمرت على مدار العام على مجموعة متنوعة من القاايا. واعتبرت االنتخابات التي جرت في 

نزيهة، ويتم قيادة الهيئة أكتوبر/تشرين األول لتشكيل جمعية تأسيسية، والتي ستتولى كتابة الدستور الجديد، حرة و

 الجديدة من قبل ائتالف من األحزاب اإلسالمية والعلمانية.

في ظل حكم بن علي، نص الدستور التونسي وقانون الصحافة على حماية غير واضحة المعالم لحرية 

مكن أن تؤدي الصحافة، وفي الواقع لم تكن الحكومة تحترمها. وجرم قانون الصحافة القذف والتشهير، وكان من الم

االنتهاكات إلى السجن والغرامة، وكانت عقوبة العبارات المسيئة للرئيس هي إلى السجن حتى خمس سنوات. وكان 

 211فيين قانونًا على اإلخالل بالنظام العام. وخالل حكم بن علي، اضطر أكثر من امن الممكن أيًاا معاقبة الصح

للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وأخاعت السلطات وسائل االعالم صحفي تونسي إلى الهروب إلى المنفى، وفقا 

فيين الناقدين والمطبوعات األجنبية، وكان من الممكن إلقاء القبض ااألجنبية للرقابة ورفات التصديق على الصح

مور الشائعة. ونتيجة من األ الصحافيينفيين أو طردهم إذا أساءوا إلى الحكومة. وكانت الرقابة الذاتية بين اعلى الصح

في الكتابة عن المواضيع السياسية الحساسة، وانتظروا بشكل عام  الصحافيونللماايقات والخوف من االعتقال، تردد 

الروايات الرسمية من وكالة تونس إفريقيا )وات( الحكومية لالعتماد عليها في تقاريرهم. وكانت رقابة ورصد 

 .111رنت، والمعروفة باسم عمار اإلنترنت منتشرة من قبل شرطة اإلنت

بعد نفي بن علي، أصبحت البيئة اإلعالمية منفتحة إلى حد كبير. وتنص المشاريع المقترحة للدستور الجديد، 

اعتمدت الحكومة و، على حرية الرأي والتعبير والصحافة. 1121والذي ستعمل الجمعية التأسيسية عليه في عام 

عشية انتخابات الجمعية التأسيسية، وتم بعد ذلك تمرير مشروع القانون من قبل  االنتقالية مشروع قانون للصحافة

 



فيين أداء االجمعية في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو في طور التنفيذ في الوقت الحالي. وسوف يتيح هذا القانون للصح

سبق من وزارة رسالتهم من خالل الوصول إلى المعلومات بحرية وعن طريق إزالة شرط الحصول على إذن م

الداخلية لنشر بعض األخبار. ويتامن مشروع قانون الصحافة أيًاا تخفيض الحماية واالمتيازات التي تتمتع بها 

السلطات العامة، بما فيها تلك المتعلقة بالتشهير والمعلومات المتعلقة بأمن الدولة. ولم تكن هناك قاايا سب وقذف في 

الحكومة المؤقتة مرسوًما بشأن الوصول إلى الوثائق اإلدارية. وفي حين رحبت  اعتمدت. وفي مايو/أيار، 1122عام 

جماعات حرية الصحافة باعتماد القرار، إال أنه واجه انتقادات بسبب االستثناءات العرياة التي ينص عليها، وعدم 

ين. وكان النشطاء يعملون وجود فقرة لتجاوز المصلحة العامة، فاالً عن حقيقة أنه ليس من المقرر تنفيذه لمدة عام

 لكي يشمل الدستور الجديد الحق في حرية المعلومات.

تغيرت لهجة وسائل اإلعالم في ظل الحكومة الجديدة، حيث لم تعد هناك رقابة رسمية، ولم تعد الرقابة 

وال يزال  الصارمة على شبكة اإلنترنت مشكلة، وانخفات الرقابة الذاتية. ومع ذلك، لم تكن هذه المكاسب عامة.

الصحافيون في تونس يواجهون تهديدات، ولكنها أقل بكثير عن ذي قبل، وال توجد مدونة لقواعد السلوك المهني 

في مايو/أيار  الصحافيينوالكفاءة المهنية بين المساهمين في وسائل اإلعالم. وكان العنف الذي مارسته الشرطة ضد 

شرطة التي المن في ظل حكم بن علي. ففي شهر مايو/أيار، قامت لممارسات قوات األ امشابهً  1122ويوليو/تموز 

المحليين والدوليين أثناء تغطية المظاهرات. وفي  الصحافيينمن  21كانت ترتدي اللباس المدني باالعتداء البدني على 

باإلضافة إلى  ومهاجمتهم أثناء تظاهرهم أمام قصر القصبة في تونس. الصحافيينيوليو/تموز، تم استهداف العديد من 

. وقد ضايقت الجماعات الدينية المتطرفة الصحافيينذلك، كانت الجماعات السلفية تستخدم أساليب ترهيب مختلفة ضد 

 قناة نسمةممثلي وسائل اإلعالم في محاولة لثنيهم عن تغطية األخبار المتعلقة بالدين. وتم رفع دعوى قاائية ضد 

 Persepolisرين االول بعد بث فيلم الرسوم المتحركة الفرنسي اإليراني والمساهم الرئيسي فيها في أكتوبر/تش
، الذي يسجد الذات اإللهية وكانت القاية مستمرة حتى نهاية العام. عالوة على ذلك، بعد بث الفيلم، )برسيبوليس(

 حاول حشد غاضب اقتحام مكاتب قناة نسمة في تونس؛ وتم تفريقهم من قبل قوات األمن.

، وهو ما يمثل تنوًعا في وجهات 1122المنافذ اإلعالمية المستقلة في عام  عددزيادة كبيرة في  كانت هناك

النظر. وكانت هذه المنافذ قادرة على بدء العمل بسرعة، بعدما تم تسريع عملية التسجيل إلى حد كبير. وتستطيع 

، تم 1122ي عام جماعات حرية الصحافة والصحافيون على حد سواء العمل بحرية أكبر في هذه البيئة الجديدة. وف

طلبًا لتسجيل الصحف  11إنشاء محطة تليفزيونية جديدة، وبدأت ثالث محطات إذاعية جديدة بثها. وتم تقديم أكثر من 

. كما انخفات تكلفة تأسيس وسائل اإلعالم، ولم يعد هناك وسيط من قبل الدولة بين المعلنين 1122قبل مايو/أيار 

منهكة على الدعاية التي كانت موجودة في ظل حكم بن علي عنصًرا بالنسبة لإلعالم ووسائل اإلعالم. ولم تعد القيود ال

المملوك للقطاع الخاص. وكانت وكالة االتصال الخارجي التونسية معتادة على تخصيص دعم اإلعالن للصحف 

الوكالة تقيد التوزيع الموالية للحكومة، ولكن هذه المجموعة علقت أنشطتها. وفي حين أن هذه خطوة إيجابية، يبدو أن 

 L'Leو L’Expressاإلعالمي في تونس. فقد أوقفت الوكالة توزيع اثنتين من الصحف األسبوعية الفرنسية، 

Nouvel Observateur أحتوت على صور مجسدة للنبي محمد.، ألنها 

لبالغ أكثر يستطيع ما يقدر بنحو أربعة ماليين شخص الوصول إلى خدمات اإلنترنت، من أصل عدد السكان ا

ماليين نسمة. واستخدم المزيد من األشخاص أكثر من من ذي قبل المنصات اإلعالمية االجتماعية مثل  21من 

، وساعدت هذه المنصات، باإلضافة إلى شبكات الهاتف المحمول في نشر 1122فيسبوك وتويتر في تونس في عام 

ابة لدى نظام بن علي جهوده لحجب المحتوى، بما في ذلك المعلومات حول ثورة يناير/كانون الثاني. وكثف جهاز الرق

منع المدونين من تحميل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة باالحتجاجات إلى فيسبوك ويوتيوب، وغيرها من المواقع، 

 فاالً عن منع الوصول إلى المواقع األخبارية األجنبية. وتعرض العديد من المدونين والناشطين على اإلنترنت، ومن

يناير/كانون الثاني. وتحسنت بيئة حرية التعبير على اإلنترنت بشكل  6بينهم سليم عمامو، لالعتقال أو االختفاء في 

ملحوظ بعد سقوط بن علي، وتم إطالق سراح المدونين المعتقلين. ومع ذلك، كانت هناك حاالت لرقابة اإلنترنت من 

ن وزيًرا في الحكومة االنتقالية في وقت الحقًا في يناير/كانون الثاني، قبل الحكومة االنتقالية. واستقال عمامو، الذي عي

في مايو/أيار بعد أن وافقت الحكومة على طلب الجيش بفرض رقابة على مواقع اإلنترنت. وتواصل وسائل اإلعالم 

رنت إلى العدد االجتماعية االضطالع بدور هام في وسائل االعالم في البالد، مع انامام منافذ جديدة على اإلنت

 المتزايد من المنافذ المطبوعة واإلذاعية والتلفزيونية.


