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"لــكل شــخص الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبــر، ويشــمل 

ــتقاء  ــل، واس ــاق اآلراء دون أي تدخ ــة اعتن ــق حري ــذا الح ه

األنبــاء واألفــكار وتلقيهــا وإذاعتهــا بأيــة وســيلة كانــت 

ــة" ــد بالحــدود الجغرافي دون تقي

 المادة 19 من اإلعالن العالمي لحقوق االنسان 

حــن أقــدم البائــع المتجــّول محمــد البوعزيــزي علــى حــرق نفســه يــوم 17 ديســمرب 2010 فــي مدينــة 

ــك  ــة بذل ــة واالجتماعي ــوق االقتصادي ــد الحق ــاج ض ــة احتج ــك أّول عملّي ــن تل ــم تك ــد، ل ــيدي بوزي س

الحجــم ضــّد نظــام بــن علــي. فقبــل ذلــك وتحديــًدا يــوم 10 مــارس مــن نفــس الســنة أقــدم الشــاب 

"عبــد الســام تريمــش" وهــو أيًضــا بائــع متجــول علــى حــرق نفســه فــي مدينــة المنســتري، وشــهدت 

جنازتــه احتجاجــات لألهالــي وشــعارات ضــد نظــام بــن علــي. وقبلهمــا انتحــر شــاب ثالــث حرًقــا بدافــع 

اليــأس واالحتجــاج بســبب البطالــة فــي مدينــة ســيدي حســن غــرب العاصمــة تونــس. مــا يختلــف عــن 

كل هــذه الحــاالت، هــو تلــك الصــورة الصادمــة لهــذا الفعــل الــي أقــدم عليــه شــاب بفعــل اليــأس. 

هــذه الصــورة الــي انتــرت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، وأساًســا موقــع فايســبوك، ليحــّول 

حركــة احتجاجيــة معزولــة ويائســة إلــى فعــل مقاومــة مجتمعيــة ضــد القهــر والظلــم.

ــع  ــذاك بالربي ــمي آن ــا س ــات فيم ــا االحتجاج ــت منه ــي انطلق ــدان ال ــائر البل ــا س ــس، كم ــت تون كان

العربــي، تقبــع تحــت نظــام اســتبدادي يســيطر بالكامــل علــى المشــهد اإلعامــي ويســّخر وســائل 

ــل. ــة والتضلي ــة للدعاي ــام المختلف االع
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االنتقــال مــن إعــام حكومــي إلــى إعــام عمومــي، يكــون قاطــرة لبقيــة المشــهد االعــام فــي صحافــة الجــودة 

ــام  ــى االع ــيطرة عل ــورة الس ــذ الث ــة من ــات المتعاقب ــت الحكوم ــد حاول ــة. وق ــة العام ــة المصلح ــزام بخدم واالل

العمومــي وجعلــه تابًعــا لخدمــة أجنداتهــا. وإلــى جانــب محــاوالت الحكومــات الســيطرة علــى االعــام العمومــي 

وتغييــب السياســات الهيكليــة واالصاحيــة للقطــاع وتركــه وحيــًدا يواجــه مشــاكله منفــرًدا، فقــد واجهــت عمليات 

اإلصــاح مقاومــة داخليــة، أي مــن العاملــن بقطــاع االعــام العمومــي أنفســهم. فقــد شــهدت التلفزيــون 

العمومــي مثــًا تّخبًطــا كبــرًيا منــذ األيــام األولــى للثــورة، ودفــع هــذا االنقــاب المفاجــئ الموظفــن، وخاصــة فــي 

إدارة االخبــار إلــى تلّمــس طريقهــم وســط الفوضــى الــي ســادت أروقــة مؤسســة التلفــزة الوطنيــة خاصــة للخروج 

بإعــام جديــد بــدون تصــّور واضــح وال مرجعيــات، لكــن لــم تنجــح هــذه المحــاوالت غــري المدروســة وال المقّننــة. وتبًعا 

لذلــك، انفتحــت األبــواب علــى كل أنــواع التدخــات حــى تحولــت الــى رصاعــات بــن كل األطــراف النافــذة مــن داخــل 

المؤسســة وخارجهــا للســيطرة علــى اإلعــام الســمعي البــري العمومــي1.

هــذا وقــد ســعت الهيئــة التعديليــة للقطــاع اإلعامــي الســمعي البــري والمحدثــة بموجــب مرســوم القانــون 

عــدد 116 إلــى إحــداث إصاحــات جوهريــة مــن أجــل اعــام مســتقل يلــزم بمبــدأ الخدمــة العامــة2. 

 1 ماهر عبد الرحمان، » أزمة السمعي والبرصي في تونس«، الدار التونسية للكتاب، الطبعة األولى 2021

فشل اإلصاح في االعام التقليدي 

عــاش االعــام التونــي أكــر مــن نصــف قــرن تحــت ســطوة الســلطة وســيطرتها، وعــدا بعــض الفــرات القصــرية، 

الــي فتحــت فيهــا هوامــش الحريــة مثــل نهايــة الثمانينــات، والــي كانــت بمثابــة أقــواس رسعــان مــا تــم اغاقهــا، 

ظــل االعــام التونــي وخاصــة تحــت حكــم نظــام بــن علــي، ُمســيطر عليــه بالكامــل مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة 

ــة علــى  واألمنيــة للدولــة، وحــرت وظيفتــه األساســية فــي الدعايــة والتضليــل. فتحــت ثــورة 2011 أبــواب الحرّي

مراعيهــا، برفــع القيــود علــى النــر والبــث وكــر احتــكار الدولــة لاعــام الســمعي البــري، وعرفــت البــاد 

طفــرة غــري مســبوقة فــي إطــاق وســائل إعــام متنّوعــة. هــذا االنفتــاح رافقــه منــاخ ســيايس مائــم لممارســة 

حريــة الصحافــة وإطــار تريعــي جديــد ألغــى القيــود القديمــة. لكــن الوضــع االقتصــادي الّصعــب وغيــاب سياســة 

ــار،  ــات باالندث ــد المؤسس ــى عدي ــم عل ــي حَك ــهد اإلعام ــراء المش ــّوع وث ــترمارية تن ــن اس ــام تضم ــة لاع عمومي

ونجحــت وســائل االعــام الــي كانــت متواجــدة زمــن بــن علــي فــي االســترمار، وذلــك الرتــكاز أغلبهــا علــى دعــم 

نفــس المنظومــة االقتصاديــة القديمــة، فــي حــن واجــه االعــام المملــوك للدولــة صعوبــات كثــرية فــي عمليــة 



كمــا وضعــت كراســات رشوط إللــزام باعــي القنــوات االذاعيــة والتلفزيونيــة بخدمــة إعاميــة جّيــدة تســتند إلــى 

ــي  ــن ف ــق المواط ــام وح ــاش الع ــة والنق ــة بالديمقراطي ــي عاق ــة ف ــة عام ــي خدم ــام ه ــيلة االع ــة أن وس رؤي

االعــام وضمــان حريــة التعبــري، كمــا تقّدمــت كذلــك بخارطــة إلصــاح االعــام العمومــي، إال أن بارونــات الفســاد 

والمالكــن لوســائل االعــام والرمتبطــن بالنظــام القديــم وكذلــك األحــزاب السياســية الحاكمــة الــي اســتطاعت 

ان تجــد لهــا موطــئ فــي القطــاع، قاومــت براســة أي إصاحــات وواجهــت فكــرة التعديــل مــن أساســها. أّمــا 

االعــام المطبــوع فقــد واجــه أزمــة اقتصاديــة غــري مســبوقة، حيــث أغلقــت عديــد الصحف بســبب نقــص التمويات، 

والتجــأ البعــض اآلخــر إلــى العمــل بأقــل مــا يمكــن مــن اإلمكانيــات وخاصــة البريــة، وأصبــح التعويــل أكــر علــى 

»الكتــاب« الهــواة والعابريــن والعرضيــن عــوض التعويــل علــى الصحفيــن المحرفــن.

وعموًمــا فقــد فشــل االعــام التقليــدي فــي أن يكــون المجــال العمومــي ذو المصداقيــة الــذي يحتضــن النقــاش 

ــرداءة  ــه فــي االستســهال وال ــل ســقط أغلب ــادئ حقــوق االنســان، ب ــة ومب العــام ويشــّجع الثقافــة الديمقراطي

واالســفاف والجــري وراء اإلعانــات والّداعمــن والممّولــن بكافــة الطــرق والســبل، حــى وإن كان علــى حســاب 

االســتقالية والجــودة. كل هــذه األســباب دفعــت االعــام التقليــدي الــى خســارة أهــم معركــة وهــي كســب ثقــة 

الجمهــور وكســب المصداقيــة فــي بلــد يتلّمــس خطواتــه األولــى إلــى الديمقراطيــة ويحتــاج الفضــاء العمومــي 
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ــد، وخاصــة مــن جانــب وســائل االعــام المختلفــة لتلعــب دورهــا كرمفــق عمومــي يدفــع بالنقــاش العــام  محاي

المجتمعــي لرســيخ ثقافــة الديمقراطيــة وحقــوق االنســان، ويمــارس دوره كســلطة مضــادة لبقيــة الســلطات 

العموميــة، تراقبهــا وتســاءلها وتفــرض ثقافــة وســلوكيات جديــدة لثقافــة المســائلة فــي مجتمــع ديمقراطــي 

وشــفاف. 

فايسبوك وسيلة للتحرر من االستبداد

ســاهمت وســائل التواصــل االجتماعــي، وخاصــة موقــع فايســبوك، فــي كــر طــوق احتــكار المعلومــات، ومثلــت 

فرصــة حقيقيــة للناشــطن والمواطنــن علــى حــد ســواء، لتبــادل المعلومــات الــي يقــع التعتيــم عليهــا، ال ســّيما 

ــت هــذه المواقــع فرصــة لنقــاش مجتمعــي حقيقــي حــول  ــة والتفاعــل حولهــا. كمــا مثل االحتجاجــات االجتماعي

ــر  ــبابية لك ــات ش ــة مجموع ــاءات االفراضي ــن الفض ــا م ــّكلت انطاًق ــام. وتش ــها النظ ــي تمارس ــاكات ال االنته

طــوق التعتيــم، وتنظيــم حمــات منــارصة لفضــح االنتهــاكات. ويمكــن القــول ان المواقــع االجتماعية، وفايســبوك 

ــيد  ــام والتحش ــث االع ــن حي ــر، م ــس، وم ــي تون ــة ف ــة وخاص ــورات العربي ــي الث ــًيا ف ــب دورا أساس ــًدا، لع تحدي

ــه هــذه المواقــع فــي فــرة االنتقــال الديمقراطــي؟ هــل مّثلــت هــذه الفضــاءات  ــارصة. لكــن أي دور لعبت والمن

فرصــة لدعــم حريــة التعبــري والثقافــة الديمقراطيــة أم تحولــت إلــى فضــاءات للتضليــل والخطابــات العنيفــة؟ هــل 



قامــت المواقــع االجتماعيــة بالــدور الرقابــي علــى الســلطة السياســية والمســاءلة المواطنيــة ألصحــاب القــرار أم 

وســيلة لتســطيح الوعــي وتزييفــه والتحكــم فــي العقــول؟
علــى الرّغــم مــن هامــش الحرّيــة غــري المســبوق التونســين ولوســائل االعــام بعــد الثــورة، ااّل أن فكــرة أن مواقــع 

ــرأي العــام الوطــي، وعجــزت وســائل  التواصــل االجتماعــي هــي وحدهــا القــادرة علــى إيصــال رســالة مــا إلــى ال

االعــام التقليديــة علــى إيصالهــا، وتواصلــت ذلــك المفهــوم فــي داخــل المخيــال التونــي. وبــدا أيًضــا أن هــذه 

المواقــع هــي وحدهــا القــادرة علــى توفــري فــرص أكــر للمواطنــن إليصــال أصواتهــم ألصحاب القــرار وللمســاهمة 

فــي الشــأن العــام.

وتشــري اإلحصــاءات إلــى ان أكــر مــن نصــف ســكان األرض يســتخدمون المواقــع االجتماعيــة وتحديــًدا 3,96 مليــار 

شــخص، ويحــوز فايســبوك علــى نصيــب األســد أي بحوالــي 2,7 مليــار مســتخدم.

ــبة 75%  ــخص أي بنس ــون ش ــي 6,9 ملي ــنة 2020 حوال ــال س ــبوك خ ــتخدمي فايس ــدد مس ــغ ع ــس بل ــي تون وف

مــن ســكان البــاد الذيــن تفــوق أعمارهــم 13 ســنة3، إلــى أي حــّد ســاهمت هــذه المواقــع فــي دفــع النقــاش 

ــس؟  ــي تون ــي ف الديمقراط
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المخالفــن، ونــر ثقافــة التطــرّف العنيــف، والتنــرم، والمــس مــن كرامــة االفــراد. وأنفقــت األحــزاب التونســية 

والمرشــحن لمواقــع القــرار فــي انتخابــات ديمقراطيــة كل الوســائل غــري الديمقراطيــة وغــري األخاقيــة لتصفيــة 

ــد  ــة ض ــيئة والعنيف ــات المس ــذه الحم ــل ه ــة، وتتواص ــف والكراهي ــحن والعن ــن الش ــات م ــق مناخ ــوم وخل الخص

الخصــوم والمختلفــن حــى بعــد انتهــاء الحمــات االنتخابيــة.

الحقيقــة أن حريــة التعبــري مثلمــا تحتــاج إلــى ضمانــات دســتورية وقانونيــة فهــي قبــل ذلــك تحتــاج إلــى جمهــور مــن 

المواطنــن الملزمــن باالخاقيــات غــري خاضعــن لســلطة األحــزاب ومتحرريــن مــن التنظيمــات التقليديــة والقهريــة 

وقادريــن علــى المشــاركة فــي النقــاش العــام حــول معايــري الصالــح العــام4.

أصبــح االتصــال الســيايس لألحــزاب والمجموعــات السياســية فــي تونــس اتصــال ســليب فــي جــزء أســايس منــه، 

وذلــك فــي شــكل حمــات تشــنها هــذه األحــزاب والمجموعــات علــى بعضهــا البعــض بشــكل ال تحــرم فيــه أبســط 

قواعــد النقــاش العــام، وتحولــت فضــاء المواقــع االجتماعيــة الــى فضــاءات للســب والشــتم الخطابــات العنيفــة 

ــات  ــت الحم ــا تحول ــكل. كم ــد ال ــكل ض ــرب ال ــاملة، ح ــرب ش ــار ح ــي إط ــة، ف ــى الكراهي ــض عل ــات التحري وخطاب

ــى  ــة، إل ــا الكروني ــا جيوًش ــف خلفه ــي يق ــر وال ــة االج ــات مدفوع ــل الصفح ــن قب ــوم م ــرب الخص ــة ل الممنهج

 الصادق الحمامي، »مواقع الشبكات االجتماعية ورهانات دراستها في السياق العربي«، جامعة منوبة تونس
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ــون  ــن يلزم ــن محرف ــى صحفي ــا عل ــر معلوماته ــي ن ــد ف ــي تعتم ــة ال ــام التقليدي ــائل االع ــس وس ــى عك عل

بالقواعــد المهنيــة فــي اســتقاء االخبــار مــن مصــادر معلومــة وذات ثقــة ومتعــددة، ويقومــون بالتحــري الــازم 

فــي المعلومــات قبــل نرهــا، فــإن المواقــع االجتماعيــة تعتمــد بشــكل أســايس علــى مــا ينــره المســتخدمن 

غــري المختصــن مــن معطيــات فــي أغلبهــا لــم يتــم التثبــت مــن صحتهــا ومصداقيتهــا.

فيسبوك وسيلة إلفشال التجربة الديمقراطية 
ــل  ــاءات التواص ــل، أن فض ــع التواص ــى مواق ــب عل ــة والحج ــز الرقاب ــر حاج ــع ك ــن، م ــدى الكثريي ــاد ل كان االعتق

ــة  ــس ثقاف ــات، وتكري ــى المعلوم ــاذ إل ــق النف ــري وح ــة التعب ــوم حري ــجيم لمفه ــل تس ــتكون أفض ــي س االجتماع

الشــفافية واالنفتــاح. كمــا ســاد االعتقــاد أيًضــا، فــي ظــل ضعف االعــام التقليــدي وتعر اإلصــاح واعــادة الهيكلة 

ليكــون مرفــق للخدمــة العامــة، فــأن مواقــع التواصــل االجتماعــي ســتكون هــي المجــال العمومــي الحقيقــي 

الــذي ســريعى النقــاش العــام حــول كيفيــة بنــاء مجتمــع منفتــح وديمقراطــي. لكــن مــا حــدث هــو عكــس ذلــك، 

ــة، وإلــى  ــة الديمقراطي ــم التجرب ــة وعلــى رأســها فيســبوك إلــى معــول لتحطي حيــث تحّولــت المواقــع االجتماعي

آليــة لشــن حــروب رمزيــة، ومعنويــة، حيــث انتــرت األخبــار الزائفــة، والمضللــة، واســتعملت الصفحــات لتشــويه 
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نمــوذج للتعامــل بــن كثــري مــن المســتخدمن والمواطنــن مّمــا رّفــع مــن منســوب العنــف وبــدأ بقصــف وتدمــري 

فضــاء النقــاش الهــادئ والرصــن المبــي علــى االختــاف فــي إطــار االخاقيــات الديمقراطيــة، وتحــول بذلــك الــى 

تدمــري للتجربــة الديمقراطيــة نفســها.

مــن جهــة أخرى ســاهمت هــذه المواقــع وخاصــة الفيسبوك بســبب القواعــد التقنيــة الخوارزمية الي يســتخدمها 

لعــرض المضامــن إلــى ســجن النــاس فــي فضــاءات مغلقــة منســجمة أيديولوجًيــا وسياســًيا ال مــكان فيهــا للتنوع 

ــي  ــتقطاب اإليديولوج ــة واالس ــة الفكري ــي االنعزالي ــبوك ف ــاهم فيس ــك س ــدى«. وبذل ــرف الص ــا »غ ــق عليه يطل

ــل  ــجمة ال تقب ــة وإيديولوجية منس ــية وفكري ــات( سياس ــات )مجموع ــل جماع ــاس داخ ــيايس، إذ ينغلق الن والس

ــط  ــد مراب ــع مّوح ــى مجتم ــع إل ــذه المواق ــا ه ــوض أن تحولن ــر. وع ــات النظ ــادل وجه ــاش وتب ــاف أو النق االخت

بفضــل النقــاش والتواصــل والجــدل حصــل العكــس ذلــك، أي قــام بالفصــل بــن النــاس بــدل أن تكــون تلــك الفضــاء 

ــا  ــب به ــكلية تتاع ــة ش ــى ديمقراطي ــئة إل ــة الناش ــد يحّول الديمقراطي ــر ق ــو خط ــة. وه ــاف اآلراء المختلف الكتش

قــوى خفيــة.
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