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لالتصــال المســتقلة  العليــا  الهيئــة  رئيــس  بزغــوان  العدلّيــة  األبحــاث  فرقــة   اســتدعت  
 الســمعي والبصــري  ومراقبيــن محلفيــن  إثنيــن عــن وحــدة الرصــد التابعــة لهــا للحضــور
 أمامها يوم االثنين 26 أفريل 2021،على خلفّية شكاية تقدم بها صاحب القناة اإلذاعية غير
ــة " القــرآن الكريــم'' النائــب ســعيد الجزيــري بتهمــة "الســرقة ومحاولــة االغتيــال"  القانونّي
 وذلــك اثــر عملّيــة حجــز معــدات البــّث التابعــة للقنــاة فــي إطــار قانونــي صــرف وفــي إطــار

 الصالحيات التي تملكها
 إن المنظمــات والجمعيــات والنقابــات الممضيــة علــى هــذا البيــان إذ تســتنكر اإلســتقواء
 بآليــات الســلطة التنفيذيــة لمصــادرة صالحيــات أصليــة للهايــكا مــن أجــل الحــد مــن أدوارهــا
 الحقيقيــة فــي تعديــل المشــهد الســمعي البصــري وتنظيمــه وتشــريع الفوضــى فــي

القطاع، فإّنها تؤكد على اآلتي

 هنــاك انحــراف باإلجــراءات القانونيــة فــي عالقــة بالمشــتكى بهــم باعتبــار ان الممثــل 
 القاني للهيئة أي رئيسها يتمتع بحصانة الوظيفة طبق الفصل 10 من األحكام المشتركة بين
 الهيئــات الدســتورية المســتقلة  إضافــة إلــى أن األعــوان هــم محلفــون ولهــم صالحيــة الحجــز

طبق المرسوم 116 خاصة أحكام الفصل 32 منه

 كانــت الهيئــة قــد قدمــت شــكاية إلــى وكيــل الجمهوريــة بزغــوان ضــد ســعيد الجزيــري 
ــر ــة غي ــة لإلذاع ــال التابع ــة اإلرس ــى محط ــة عل ــا الهيئ ــي وضعته ــام الت ــر األخت ــة كس  بتهم
 القانونيــة غيــر أنهــا بقيــت فــي الرفــوف ولــم يتــم فتــح بحــث فيهــا رغــم خطورتهــا البالغــة،
ــا ــة مم ــرعة غريب ــا  بس ــث فيه ــة  للبح ــد الهيئ ــال ض ــكاية الح ــة ش ــت إحال ــل  تم ــي المقاب  ف

يستخلص منه  شبهة  التدخل السياسي والمحاباة والزبونية

 لقــد تــم معاينــة  التالعــب بملــف الحجــز المنشــور أمــام المحكمــة االبتدائيــة بزغــوان التــي
 أصــدرت حكمهــا برفــض الحجــز شــكال علــى أســاس وثيقــة اعتبرتهــا غيــر موجــودة فــي
 الملــف فــي  حيــن انهــا مظروفــة بملــف القضيــة ممــا يشــتبه منــه محــاوالت توظيــف

القضاء لتعطيل الهيئة واإلجهاز عليها

ــن تعليمــات شــفاهية ألعــوان الفرقــة  ــاح اليــوم االثني ــة بزغــوان صب ــل الجمهوري  اصــدر وكي
 العدليــة للحــرس الوطنــي بزغــوان برفــض قبــول أعالمــات نيابة أكثــر من 12 محامــي ومنعهم
 مــن ممارســة مهامهــم فــي مخالفــة صريحــة للقانــون عدد 05 لســنة 2015 وفي ســابقة من
 نوعهــا، غيــر أنــه  تــم التراجــع عــن هــذا اإلجــراء التعســفي وغيــر القانونــي بعــد إصــرار أعضــاء

الهيئة ومحاميهم

تونس في 26 أفريل 2021



ــات ــى ضــوء المعطي ــان وعل ــى هــذا البي ــة عل ــة الممضي ــات والنقاب  إن المنظمــات والجمعي
 المذكــورة، وإذ تذّكــر بســياق الحمــالت اإلعالميــة والسياســية والبرلمانيــة  التــي اســتهدفت
 الهايــكا طيلــة الســنوات الماضيــة  و تهديــد وتكفيــر أعضائهــا أمــام الصمــت المطبــق للقضــاء
 والســلطة التنفيذيــة وصــوال إلــى محاولــة اإلئتــالف الحكومــي تمريــر مبــادرة تشــريعية
 تســتهدف اســتقاللية الهيئــة، فإّنهــا تعتبــر مــا يحصــل قــرارا سياســيا صرفــا مغلفــا بإجــراءات
ــة وسياســية لــم ــات مالي ــة وأدوارهــا خدمــة للوبي ــة يســتهدف وجــود الهيئ ــة خاطئ  قانوني
ــر المؤسســات  يعــد يخفــى علــى أحــد ســعيها لنشــر الفوضــى فــي قطــاع اإلعــالم لتجيي
 الســمعية البصريــة لخدمــة أجنــدات ال عالقــة لهــا مــن قريــب أو مــن بعيــد بأهــداف االتصــال

السمعي البصري وقيمه في  خدمة الجمهور وإعالء الديمقراطية

 وإذ تحــذر األطــراف الممضيــة علــى هــذا البيــان الحكومــة واالئتــالف الحكومــي مــن مخاطــر
 سياســة المــرور بقــوة فــي ملــف الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري
 وأحــداث فــراغ حولهــا فــي إطــار سياســة مكشــوفة لوضــع اليــد علــى اإلعــالم، فإّنهــا تؤكــد
 أنهــا ســتوظف كل إمكانياتهــا للتصــدي لهــذا المخطــط البائــس والديكتاتــوري وســتفوت

الفرصة مرة أخرى على  أعداء الحرية والديمقراطية
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جمعية فنون وثقافات بالضفتين 
 منتدى تونس للتمكين الشبابي
جمعية التضامن المدني تونس

جمعية رؤية حرة
جمعية الذاكرة الجماعية من أجل الحرية والديمقراطية

 المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة 
منظمة 10_23 لدعم مسار االنتقال الديمقراطي

 منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي : ذكرى ووفاء
منتدى التجديد للفكر المواطني والتقدمي.

 االئتالف التونسي إللغاء عقوبة االعدام
المنطمة التونسية لمناهضة التعذيب

منظمة أكسس ناو
(مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق االنسان (دعم

أصوات نساء
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية

مبادرة موجودين للمساواة
جمعية وشم

 
 

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
االتحاد العام التونسي للشغل

الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

الشبكة األورومتوسطية للحقوق
البوصلة

الجامعة التونسية لمديري الصحف
المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية

مراسلون بال حدود مكتب شمال أفريقيا
منظمة المادة 19

مركز الكواكبي للتحوالت الديمقراطية
جمعية نشاز

االتحاد التونسي لالعالم الجمعياتي
 جمعية يقظة من اجل الديمقراطية و الدولة المدنية

لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
 جمعية بيتي

جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين


