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الفصل  14من املرسوم  115املتع ّلق بحريّة الصحافة واإلعالم والنشر

يVعاقVب ك ّVل مVن يVخالVف الVفصول  11و  12و  13مVن هVذا املVرسVوم ك ّVل مVن أهVان صVحفيا أو تVع ّدى عVليه بVالVقول أو
Vقررة بVالVفصل
بVاإلشVارة أو الVفعل أو التهVديVد حVال مVباشVرتVه لVعمله بVعقوبVة االعVتداء عVلى شVبه مVوظّVف عVمومVي امل ّ
 123من املج ّلة الجزائية.

الفصل  125من املج ّلة الجزائية
يVعاقVب بVالVسجن مّ Vدة عVام وبخVطية قVدرهVا ومVائVة وعشVرون ديVنارا ك ّVل مVن يVهضم جVانVب مVوظّVف عVمومVي أو شVبهه
بالقول أو اإلشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها.
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مقدّمة عامة
تVVزامVVن شهVVر ديVVسمبر  2017مVVع ارتVVفاع وتVVيرة الVVتشنج داخVVل مVVؤسVVسة الVVتلفزة الVVوطVVنية ومVVحاوالت محVVمومVVة مVVن
قVVبل االدارة الVVحالVVية لVVتوجVVيه عVVمل الVVصحفيني والVVتدخVVل فVVيهم وكVVان أكVVثر مVVظاهVVر هVVذا الVVتدخVVل بVVروزا هVVو تVVدخVVل
مVVديVVرة الVVتلفزة الVVوطVVنية األولVVى ملVVنع تVVواجVVد قVVيادي نVVقابVVي فVVي الVVحصة الVVصباحVVية إضVVافVVة إلVVى تVVأجVVيل بVVث حVVصة
برنامج كان تم تصويره ألسبوعني بدعوى الحصول على الرد ما يتنافى مع طبيعة البرنامج الحواري .
وقVVد بVVاتVVت أراء الVVصحفيني فVVي مVVا يVVقدمVVونVVه تVVجابVVه أحVVيانVVا بVVالVVرفVVض مVVن قVVبل رؤسVVاء التحVVريVVر ووصVVل األمVVر حVVد
اس VVتعمال م VVصطلحات م VVهينة ف VVي ح VVادث VVة االع VVتداء ال VVلفظي ع VVلى م VVقدم VVة األخ VVبار ع VVارم ال VVرج VVاي VVبي ع VVلى خ VVلفية
ابداءها الرأي في محتوى خبر كانت ستقوم بقراءته في النشرة التي تقدمها.
حVاالت األخVذ والVرد الVتي سجVلتها وحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة املVهنية بVالVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني
داخVل مVؤسVسة الVتلفزة الVوطVنية ليسVت حVاالت مVعزولVة وهVي امVتداد ملVحاوالت تVدجVني انVطلقت مVنذ أكVتوبVر 2017
عVVبر األسVVلوب الVVدعVVائVVي الVVذي نVVقلت بVVه الVVقناة الVVوطVVنية األولVVى زيVVارة رئVVيس الجVVمهويVVة إلVVى واليVVة سVVوسVVة فVVي 4
أك VVتوب VVر  2014ف VVي نش VVرة األخ VVبار ال VVرئ VVيسية .وق VVد نبه VVت ال VVنقاب VVة وق VVتها إل VVى ع VVودة ه VVذه امل VVمارس VVات الخ VVطيرة
واعVVتبرتVVها الVVهيئة الVVعليا املسVVتقلة لVVالتVVصال الVVسمعي الVVبصري مVVؤشVVرات خVVطيرة فVVي طVVريVVقة تVVعاطVVي السVVلطة
التنفيذية مع اإلعالم العمومي.
وال يVVمكن الVVيوم الVVتغاضVVي عVVن خVVطورة هVVذه املVVؤشVVرات الVVتي تVVعكس سVVعي اسVVلطة لVVتوجVVيه املVVضامVVني اإلعVVالمVVية
عVبر الVتعيينات املVسقطة والVغير مVدروسVة عVلى رأس الVقناتVني الVوطVنية األولVى والVثانVية ومVحاولVة ضVرب اسVتقاللVية
املVؤسVسة وتVوظVيفها لخVدمVة مVصالVح ضVيقة ومVن املVهم الVيوم مVراجVعة هVذه الVتعيينات وتVرشVيح شVخصيات مVشهود
بها بالكفاءة واالستقاللية الدارة املرفق العمومي.
كVما مVن أهVم الخVطوات األسVاسVية لVوضVع حVد لVتدخVل اإلدارة فVي التحVريVر ضVرور اعVادة الVنظر فVي طVرق الVعمل
الVتي تVكرس هVذا املVبدأ لVلنأي عVن أقVسام االخVبار عVن كVل أشVكال الVتأثVير والVضغط وهVي نVقطة مVرتVبطة أسVاسVا
بمدى وعي العاملني في املؤسسة بأهمية التصدي لكل محاوالت التوجيه والتدخل الفج في التحرير.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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اعتداءات شهر نوفمبر 2017
مقدمة:
ارتVفعت وتVيرة االعVتداءات عVلى الحVر ّيVات الVصحفية خVالل شهVر ديVسمبر  2017حVيث وثّVقت وحVدة الVرصVد بVمركVز
سجVVلت  10اعVVتداءات خVVالل شهVVر
السVVالمVVة املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني  17اعVVتداء بVVعد أن ّV
نVوفVمبر مVن نVفس الVسنة وقVد طVالVت االعVتداءات خVالل شهVر ديVسمبر  8صVحفيات و  17صVحفيا يVعملون فVي 4
إذاعات و  6قنوات تلفزية وموقعني الكترونيني وجريدة ورقية.
نوفمبر

اإلعتداءات

17

25

25

املعتدى عليهم  :صحفي/ة

19

13

صحفية

6

0

صحفي

صحفية
32%

صحفي
68%
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مواقع اإلكترونية
15%
صحيفة ورقية
8%

تلفزة
46%

إذاعة
31%

مواقع اإلكترونية

إذاعة

صحيفة ورقية

تلفزة

وقVVد تVVص ّدر املVVواطVVنون تVVرتVVيب املVVعتديVVن خVVالل هVVذا الشهVVر بـ  7اعVVتداءات فVVي حVVني احّ V
Vتل املVVوظVVفون الVVعمومVVيون
واألم VVنيون امل VVرت VVبة ال VVثان VVية ف VVي سّ V Vلم امل VVعتدي VVن ب VVاع VVتداءي VVن ل ّ V
Vكل م VVنهما  ،إل VVى ج VVان VVب ظ VVهور ف VVاع VVلني ج VVدد ه VVم
اإلع VVالم VVيون ال VVذي VVن ك VVان VVوا م VVسؤول VVني ع VVن اع VVتداءي VVن .ف VVي ح VVني ك VVان ك Vّ Vل م VVن األع VVوان ال VVعموم VVيون و إدارات
املؤسسات اإلعالمية واملؤسسات اإلعالمية و النيابة العمومية مسؤولني عن اعتداء وحيد ّ
لكل منهم. .
ّ

االعالميون

2

املوظفون العموميون

1

األمنيون

2

املواطنون

7

7

5.25
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3.5

1.75

1

النيابة العمومية

1

املؤسسات اإلعالمية
إدارات
ّ

1

املؤسسات اإلعالمية

1

األعوان العموميون
0
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ال VالّفVVت خVVالل شهVVر ديVVسمبر  2017عVVودة االعVVتداءات املVVاديVVة والVVلفظية لVVتصل إلVVى  7اعVVتداءات بVVعد أن كVVانVVت
سجVلت خVالل الشهVر املVنقضي اعVتداء وحVيدا .كVما ارتVفعت حVاالت املVضايVقة لVتصل  6حVاالت
وحVدة الVرصVد قVد ّ V
بVعد أن كVانVت حVالVتني خVالل الشهVر املVنقضي .وتVراجVعت حVاالت املVنع مVن الVعمل لVتبلغ اعVتداءيVن بVعد أن كVانVت 3
اعVVتداءات فVVي شهVVر نVVوفVVمبر  .2017كVVما عVVادت حVVاالت الVVرقVVابVVة فVVي مVVناسVVبة واحVVدة إضVVافVVة إلVVى تVVسجيل حVVالVVة
محاكمة.

رقابة

اعتداء مادي و لفظي

مضايقة

محاكمة

منع من العمل

منع من العمل رقابة
6%
12%

اعتداء مادي و لفظي
41%

مضايقة
35%
محاكمة
6%

وقVVد كVVانVVت النسVVبة األكVVبر مVVن االعVVتداءات عVVلى الVVصحفيني فVVي تVVونVVس الVVعاصVVمة الVVتي شهVVدت  10اعVVتداءات ،
ووقVVع تVVسجيل اعVVتداءيVVن فVVي كVّ Vل مVVن واليVVات سVVوسVVة وبVVنزرت واعVVتداء وحVVيد فVVي كVVل مVVن واليVVات قVVبلي والVVقيروان
وباجة.
باجة

القيروان

سوسة

قبلي

بنزرت

تونس

باجة القيروان
6% 6%
سوسة
12%
تونس
59%

بنزرت
12%
قبلي
6%
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ارتفاع حاالت املضايقة
تVضع حVاالت املVضايVقة الVصحفي فVي مVناخ غVير مVريVح لVلعمل مVيدانVيا وتVعتبر الحVمالت املVنظّمة الVتي تسVتهدف
الVVصحفيني أهّ Vم الVVنقاط األسVVاسVVية خVVالل شهVVر ديVVسمبر  2017والVVتي عّ Vكرت مVVناخ عVVمل هVVؤالء مVVن ذلVVك الحVVملة
الVVتي اسVVتهدفVVت مVVديVVر تحVVريVVر "شVVمس أف أم" مVVنجي الVVخضراوي وراديVVو واب "شVVمس راد" الVVذي انVVطلق بVVثه
في  15ديسمبر من العام .2017
• حملة تستهدف منجي الخضراوي
• املكان :تونس
• التاريخ 11 :ديسمبر 2017
• املddعتدى عddليهم  :مddنجي الddخضراوي مddديddر تحddريddر
"شمس أف أم" املصادرة
• املعتدي  :مواطنون
• الوقائع :
Vتعرض م VVنجي ال VVخضراوي م VVدي VVر تح VVري VVر إذاع VVة "ش VVمس أف
يّ V
أم" ورئVVيس تحVVريVVر جVVريVVدة "الشVVروق" سVVابVVقا مVVنذ  11ديVVسمبر
 2017إلVى حVملة تVشويVه وهVتك لVألعVراض مVن قVبل بVعض صVفحات
الVVتواصVVل االجVVتماعVVي واملVVواقVVع اإللVVكترونVVية الVVتي تVVداولVVت مVVقاال نشVVره الVVصحبي الVVعمري الVVعامVVل سVVابVVقا فVVي
ووجه له اتّهامات خطيرة ال أساس لها من الصحة.
سب وشتم الخضراوي ّ
جريدة "املساء" عمد فيه إلى ّ
وأفVاد الVخضراوي لVوحVدة الVرصVد أنVه "أعVتبر هVذه الحVملة نVوعVا مVن الVضغط مVن قVبل مVنظومVة الVفساد فVي إطVار
الVVتضييق عVVلى حVVريVVة الVVصحافVVة " مVVضيفا "عVVملت عVVلى مVVقاالت عVVديVVدة حVVول مVVنظومVVة الVVفساد والVVفاسVVديVVن ومVVن
ب VVينها ق VVضية رج VVل األع VVمال ش VVفيق ج VVراي VVة امل Vتّهم ف VVي م VVل ّفات ف VVساد وق VVد ورد أح VVد امل VVقاالت ت VVحت ع VVنوان "دول VVة
تحكمها املافيات".
وق VV Vد ت VV Vأك VV Vدت وح VV Vدة ال VV Vرص VV Vد م VV Vن أ ّن ال VV Vصحبي ال VV Vعام VV Vري ق VV Vد نش VV Vر م VV Vقال ف VV Vي  22أوت  2017ف VV Vي م VV Vوق VV Vع
»  « radar.tnفVي ركVن مVقاالت الVرأي تVحت عVنوان "الVصحبي الVعامVري يVكشف املVاضVي الVبولVيسي لVلصحفي
مVVنجي الVVخضراوي" وأعVVيد نشVVر املVVقال فVVي  11ديVVسمبر  2017فVVي مVVوقVVع »  « tunisiansecret.tnتVVحت
نVفس الVعنوان وتVم تVداولVها فVي  6صVفحات عVلى مVوقVع الVتواصVل االجVتماعVي أغVلبها مVدعVومVة » « sponsorisé
ووقVVع وفVVق تVVحقيقات وحVVدة الVVرصVVد تVVتداولVVه عشVVرات املVّ Vرات مVVن قVVبل ر ّواد مVVواقVVع الVVتواصVVل االجVVتماعVVي حVVامVVلة
السب والشتم والقذف والتي تستهدف منجي الخضراوي وجريدة الشروق.
تعليقات تدخل تحت طائلة تهم
ّ
• الرأي القانوني:
Vتعرض ال VVصحفي م VVنجي خ VVضراوي إل VVى ض VVغوط بس VVبب ع VVمله و آرائ VVه ال VVصحفية ،وه VVي ض VVغوط ص VVادرة ع VVن
يّ V
ألي ضVغط
جVهات تVعتقد أنّVه يسVتهدفVها .وي ّ
Vنص الVفصل  11مVن املVرسVوم  115أنّVه ال يVجوز تVعريVض الVصحفي ّ
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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أي سVلطة ومVصطلح السVلطة يVنطبق فVي ظ ّVل عVدم الVتخصيص عVلى ك ّVل أنVواع السVلط سVياسVية كVانVت
مVن جVانVب ّ
أو مVVالVVية أو غVVيرهVVا ،وال يVVجوز أن يVVكون الVVرأي الVVذي يVVبديVVه الVVصحفي سVVببا لVVلمساس بVVكرامVVته أو لVVالعVVتداء عVVلى
حرمته الجسدية واملعنوية وال يمكن تعريضه للتهديد خالل عمله.
• مضايقة أمنية آلزر منصري
• املكان :تونس
• التاريخ 12 :ديسمبر 2017
• املdعتدى عdليهم  :آزر مdنصري الdصحفي املdصوّر فdي
موقع "عرب "24
• املعتدي  :أمنيون
• الوقائع :
Vعرض الVVصحفي املVVص ّور بVVموقVVع "عVVرب  "24آزر مVVنصري إلVVى
تّ V
مVVضايVVقة أمVVنية اسVVتهدفVVته واسVVتهدفVVت عVVائVVلته عVVلى خVVلفية عVVمله
حVول مVواضVيع مVتع ّلقة بشVبكات الVتسفير واإلرهVابVيني فVي ك ّVل مVن
العراق وسوريا.
وأفVاد مVنصري لVوحVدة الVرصVد أنّVه "خVالل مVغادرتVي ملVنزلVي صVباح الVثالثVاء  12ديVسمبر  2017اعVترض طVريVقي
فVي مVبنى الVعمارة عVونVا أمVن اسVتظهرا بVبطاقVتهما وطVلبا مVني اإلجVابVة عVن مجVموعVة مVن األسVئلة حVول مVساري
املVهني وتVكويVني الVدراسVي أدق الVتفاصVيل الVعائVلية" مVضيفا "قVمت بVاإلجVابVة عVن األسVئلة املVطروحVة عVل ّيا رغVم أنّ
الVقانVون يVمنحني الVحقّ فVي عVدم الVر ّد فVي مVحاولVة مVنيّ للتخّ Vلص مVن االسVتهداف األمVني الVذي يVطالVني مVنذ مّ Vدة
قVرابVة شهVر" .وكVان أعVوان األمVن قVد اعVترضVوا مVنصري قVبل هVذه الVحادثVة بVيومVني أمVام مVنزلVه ولVكن لVم يسVتفسروا
عن أيّة معطيات.
ويVقول مVنصري أ ّن أعVوان أمVن تVن ّقلوا مVنذ أسVبوعVني إلVى بVيت شVقيقته الVتوأم بVالVقصريVن وسVألVوهVا حVول حVياتVه
الVعملية والVخاصVة ،كVما قVام أعVوان األمVن فVي تVونVس الVعاصVمة بVالتح ّVري حVولVه لVدى أغVلب املVحيطني بVه فVي مVقرّ
إقامته لفترة امت ّدت طيلة أسبوعني.
وك VVان آزر م VVنصري ق VVد ت VVل ّقى ب VVداي VVة شه VVر أك VVتوب VVر م VVن ال VVعام  2017ته VVدي VVدا ع VVلى ش VVاك VVلة رس VVال VVة م VVكتوب VVة ع VVلى
حVاسVوب ورد فVيها "أخVطأت طVريVق املVوصVل وسVنريVك طVريVق جVهنّم تVحياتVنا" وتVأتVي هVذه الVرسVالVة بVعد فVترة طVويVلة
ت VVجاوزت ال VVسنة ع VVلى ع VVمله ع VVلى ت VVحقيقه األخ VVير ح VVول ش VVبكات ال VVتسفير إل VVى امل VVوص VVل ل VVفائ VVدة ق VVناة "ال VVتاس VVعة"
ث فVي شهVر أوت مVن الVعام  2016تVحت عVنوان "الVطريVق إلVى املVوصVل" ويVأتVي أيVضا بVعد أكVثر
الVخاصVة والVذي بّ V
ث ف VVي  2015ع VVلى ق VVناة "ال VVحوار ال VVتون VVسي" ال VVخاص VVة ف VVي
م VVن س VVنتني ع VVلى ت VVحقيقه ح VVول ش VVبكات ال VVتسفير ب ّ V
برنامج ) (24/7تحت عنوان "طريق الجهاد".
• الرأي القانوني:

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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Vتعرض ال VVصحفي آزر م VVنصري إل VVى ض VVغوط وته VVدي VVدات ن VVتيجة ق VVيام VVه ب VVتحقيقات اس VVتقصائ VVية ح VVول ش VVبكات
يّ V
أي قVVيد يVVعوق حVVريVVة تVVداول
الVVتسفير إلVVى سVVوريVVا والVVعراق .ويّ V
Vنص الVVفصل  9مVVن املVVرسVVوم  115أنّVVه يVVمنع فVVرض ّ
ألي ضVغوط بسVبب عVمله ويVفرض حVمايVة
املVعلومVات كVما يVمنع الVفصل  11مVن نVفس املVرسVوم تVعريVض الVصحفي ّ
م VVصادره ع VVدا ال VVحاالت ال VVتي ي VVأذن ف VVيها ال VVقضاء ب VVإف VVشائ VVها بش VVرط أن ت VVكون م VVعلوم VVات م VVتص ّلة بج VVرائ VVم ت VVتع ّلق
بVالسVالمVة الجسVديVة لVألشVخاص والVتي ال يVمكن الVحصول عVليها بVطريVقة أخVرى ويVكون الVحصول عVليها ضVروريVا
لتفادي ارتكاب تلك الجرائم.
• مضايقة الصحفي منصف عويساوي
• املكان :تونس
• التاريخ 14 :ديسمبر 2017
• امل dd dعتدى ع dd dليهم  :م dd dنصف ع dd dوي dd dساوي ال dd dصحفي
بجريدة "الصحافة"
• املعتدي  :موظفون عموميون
• الوقائع :
Vعرض الVV Vصحفي مVV Vنصف عVV VويVV Vساوي لVV VلمضايVV Vقة بVV Vعد رفVV Vض
تّ V V
امل VVندوب ال VVجهوي للش VVباب وال VVري VVاض VVة اإلدالء ب VVتصري VVح ص VVحفي
لVفائVدتVه بVتع ّلة وجVود مVنشور صVلب مVصالVح وزارة شVؤون الشVباب
والرياضة يفرض الحصول على ترخيص مسبق واملوافقة باإلدالء بتصريح صحفي.
وأفVVاد مVVنصف عVVويVVساوي لVVوحVVدة الVVرصVVد " قVVمت بVVالVVتنسيق مVVع مVVصالVVح املVVندوبVVية الVVجهويVVة للشVVباب والVVريVVاضVVة
بVتونVس قVبل يVوم مVن الVذهVاب إلVيها ولVكن تVفاجVأت خVالل هVناك ألجVل إجVراء الVحوار بVرفVض املVندوب الVجهوي بVتعلة
عدم حصوله على موافقة وزارة االشراف".
Vمقر املVندوبVية فVي حVالVة انVتظار ،ولVم يVتمكن مVن إجVراء
وقVد ظ ّVل الVصحفي مVنصف عVويVساوي قVرابVة  3سVاعVات ب ّ
حواره إال بعد تواصل وحدة الرصد مع مكتب االعالم واالتصال بوزارة شؤون الشباب والرياضة.
مVن جVانVب آخVر أوضVحت أمVال عVدوانVي املVك ّلفة بVاإلعVالم واالتّVصال بVالVوزارة لVوحVدة الVرصVد أ ّن املVكتب اإلعVالمVي
قVVام بVVالVVتد ّ
خVVل مVVباشVVرة لVVفائVVدة الVVصحفي مVVن أجVVل تVVمكينه مVVن الVVحوار الVVصحفي مVVع املVVندوب الVVجهوي املVVذكVVور،
Vنص عVVلى وجVVوب اتّVVصال املVVسؤولVVني
مVVضيفة أ ّن مVVا حVVصل سVVببه وجVVود مVVذ ّكVVرة داخVVلية صVVلب مVVصالVVح الVVوزارة تّ V
ال VVجهوي VVني ب VVمصال VVح ال VVوزارة م VVن أج VVل اإلع VVالم وال VVتثبّت م VVن امل VVعلوم VVات ال VVتي ي VVمكن اإلدالء ب VVها خ VVالل ال VVحوارات
الصحفية حتى تكون املعلومة املق ّدمة للرأي العام دقيقة وصحيحة وتجنّبا أليّة أخطاء.
Vعرض لVه الVصحفي عVيساوي سVببه عVدم إعVالم مVصالVح الVوزارة بVالVحوار
وأوضVحت عVدوانVي أ ّن الVتعطيل الVذي ت َّ
يتحمل املسؤولية املندوب الجهوي في ذلك.
مسبقا وقد
ّ
ف VVي ذات ال VVسياق أع VVلنت امل VVك ّلفة ب VVاإلع VVالم واالت VVصال أنّ VVه وب VVداي VVة م VVن ي VVوم االث VVنني  18دي VVسمبر  2017س VVيتمّ
إرسVال مVذ ّكVVرة أخVرى لVكافVة املVسؤولVني الVجهويVني مVن أجVل الVتفاعVل اإليVجابVي مVع الVصحفيني وعVدم تVعطيلهم .
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وقVد تّ Vم االتّVفاق مVبدئVيا مVعها عVلى أن يVت ّم الVتنسيق مVع وحVدة الVرصVد واملVكتب اإلعVالمVي لVلوزارة مVن أجVل تVسهيل
عمل الصحفيني.
• الرأي القانوني:
ال يVVزال املVVنشور عVVدد  4وربVVما مVVناشVVير وزاريVVة داخVVلية نVVافVVذة وك ّ Vلها تVVمنع املVVسؤولVVني املVVركVVزيVVني والVVجهويVVني مVVن
اإلدالء بVتصريVحات إعVالمVية قVبل الVحصول عVلى تVراخVيص فVي ذلVك مVن جVانVب رؤسVائVهم .ويVخالVف هVذا املVنشور
مVقتضيات املVرسVوم  115الVذي يVمنع فVرض قVيود تVعوق حVريVة تVداول املVعلومVات أو تVعطيل حVقّ املVواطVن فVي إعVالم
حر وتع ّددي وش ّفاف.
ّ
•

تهديدات تطال راديو واب "شمس راد"

• املكان :تونس
• التاريخ 15 :ديسمبر 2017
• املعتدى عليهم  :راديو واب "شمس راد"
• املعتدي  :مواطنون
• الوقائع :
Vتعرض امل VVدي VVر ال VVعام ل VVرادي VVو ال VVواب
م VVنذ اإلع VVالن ع VVن ان VVطالق VVة ب ّ V
ث رادي VVو واب "ش VVمس راد" ع VVبر االن VVترن VVات  ،ي ّ V
بVالVهادي بVوحVديVد إلVى حVمالت تحVريVض وتهVديVد بVصفة يVومVية بVلغت حّ Vد التهVديVد بVالVتصفية الجسVديVة بسVبب مVا
اعتبر "دفاعا عن األقليات الجنسية في تونس".
خVرا إلVى طVلب تVوفVير الحVمايVة بVصفته املVديVر الVعام راديVو
وقVال بVالVهادي بVوحVديVد لVوحVدة الVرصVد أنّVه بVلغ بVه األمVر مVؤ ّV
Vلمقر بس VVبب ت VVواص VVل ت VVوج VVيه الته VVدي VVدات وال VVتي ب VVلغت م VVرح VVلة
ال VVواب ول VVنضال ال VVزي VVدي ب VVصفته م VVدي VVر ال VVبرم VVجة ول ّ V
مقر اإلذاعة.
التهديد بالتصفية الجسدية وحرق ّ
وقVال بVوحVديVد أ ّن حVمالت التهVديVد ضّ Vد الVراديVو والVعامVلني بVه تسVبّبت فVي تVراجVع بVعض األشVخاص عVن الVحضور
في برامج اإلذاعة خوفا على سالمتهم الجسدية.
ث لVم يVعد قVادرا عVلى الVتن ّقل بVصفة
فVي ذات الVسياق ذكVر بVوحVديVد أنّVه ومVنذ اإلعVالن عVن انVطالقVة راديVو الVواب بVالVب ّ
VوجVVب عVVليه الVVتن ّقل
Vقر املVVؤسVVسة االعVVالمVVية إالّ مVVتن ّكرا وفVVي حVVاالت أخVVرى تVّ V
عVVاديVVة حVVيث لVVم يVVتم ّكن مVVن مVVغادرة مّ V
تعرضه العتداء.
صحبة مرافق له خشية َّ
• حملة إعالمية تطال راديو واب "شمس راد"
• املكان :تونس
• التاريخ 15 :ديسمبر 2017
• املعتدى عليهم  :راديو واب "شمس راد"
• املعتدي  :إعالميون
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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• الوقائع :
رص VVدت وح VVدة ال VVرص VVد إذاع VVتني خ VVاص VVتني و  3م VVواق VVع ال VVكترون VVية ش Vنّت ح VVملة م VVارس VVت ف VVيها التح VVري VVض والس Vبّ
والشتم ض ّد راديو واب "شمس راد" التي تبث على الواب.
VؤسVVسات اإلعVالمVية شVاركVت فVي حVملة
وأفVاد مVديVر عVام اإلذاعVة بVالVهادي بVو حVديVد لVوحVدة الVرصVد أ ّن "عVديVد امل ّ V
الVVتشويVVه لVVإلذاعVVة وهVVو مVVا دفVVعنا لVVتقديVVم شVVكوى لVVلهيئة الVVعليا لVVالتّVVصال الVVسمعي والVVبصري "الVVهايVVكا" إضVVافVVة
Vتحصلة ع VVلى ت VVرخ VVيص م VVن رئ VVاس VVة ال VVحكوم VVة ب VVال VVنشاط ب VVتاري VVخ  18م VVاي 2017
إل VVى ق VVرار ج VVمعية "ش VVمس" امل V
ّ
بتتّبع ّ
ث خطابات تحريضية.
كل األشخاص واإلعالميني وغير اإلعالميني قضائيا الذين سيقومون بب ّ
• خطاب تكفيري يطال راديو واب "شمس راد"
• املكان :تونس
• التاريخ 27 :ديسمبر 2017
• املعتدى عليهم  :راديو واب "شمس راد"
• املعتدي  :مؤسسة إعالمية
• الوقائع :
ث عVVلى قVVناة
Vعمد بVVرنVVامVVج »  « face a faceالVVذي يVVب ّ
تّ V
"تVونVسنا" الVخاصVة تVمريVر خVطاب تVكفيري وتحVريVضي
ودعVVوة إلVVى الVVقتل تVVلفّظ بVVه عVVادل الVVعليمي ض ّ Vد نVVضال
ال VVزي VVدي م VVدي VVر ب VVرم VVجة رادي VVو واب "ش VVمس راد" رغ VVم
املسجVلة.
ّV
Vحصة
قVرار الVهيئة الVعليا املسVتقلة لVإلعVالم الVسمعي الVبصري بVمنع بVث الVومVضة اإلشVهاريVة قVبل بّ V
ث ال ّ
Vحصة رغ VVم م VVا ي VVمثّله م VVن خ VVطر ع VVلى ح VVياة األف VVراد
وح VVاف VVظ ف VVري VVق ع VVمل ال VVبرن VVام VVج ع VVلى ه VVذا امل VVحتوى ض VVمن ال ّ V
العاملني في اإلذاعة.
• الرأي القانوني:
ث عVلى االنVترنVات إلVى حVمالت تحVريVض مVن قVبل بVعض وسVائVل اإلعVالم
VعرضVت راديVو واب "شVمس راد" الVذي يVب ّ
ت ّ
Vنص الVVفصل
Vنص الVVدسVVتور فVVي فVVصله  21عVVلى الVVحقّ فVVي حVVريّVVة الVVتعبير ويّ V
ومVVواقVVع الVVتواصVVل االجVVتماعVVي .ويّ V
األ ّول م VVن امل VVرس VVوم  115أ ّن ال VVحقّ ف VVي ح VVري VVة ال VVتعبير م VVضمون وي VVمارس وف VVقا ل VVبنود العه VVد ال VVدول VVي ال VVخاص
أي إجVازة وال يVجوز أن
بVالVحقوق املVدنVية والVسياسVية ولVم يVخضع املVرسVوم  116إنVشاء اإلذاعVات االلVكترونVية إلVى ّ
ي VVكون ال VVرأي ال VVذي ي VVصدر ع VVن ال VVصحفي أو امل VVعلوم VVات ال VVتي ينش VVره VVا س VVببا ل VVلمساس ب VVكرام VVته .ك VVما ال ي VVجوز
مساءلة صحفي على أفكار أو معلومات ينشرها طبقا ألعراف وأخالقيات املهنة.
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تتواصل القيود على املعلومة
تVضع عVدة أطVراف وخVاصVة املVسؤولVة عVلى اال ّتVصال قVيودا غVير مشVروعVة عVلى عVمل الVصحفيني وتVعقيدات تVحول
أحVVيانVVا دون حVVصولVVهم عVVلى املVVعلومVVة مVVا يحVVرم املVVواطVVن مVVن حّ Vقه الVVدسVVتوري فVVي الVVحصول عVVليها ويVVمثل حVVاجVVزا
أمام تركيز إعالم متوازن ومتع ّدد وهو ما ت ّم تسجيله في مناسبتني.
• منع صحفيني من العمل في والية سوسة
• املكان :سوسة
• التاريخ 5 :ديسمبر 2017
• امل dd dعتدى ع dd dليهم :ل dd dيلى ب dd dالّ d d dلطيفة وي dd dاس dd dمني
العريس العاملتني بإذاعة "جوهرة أف أم"
• املعتدي  :أعوان عموميون
• الوقائع :
Vعرض VV Vت ال VV Vصحفية ل VV Vيلى ب VV Vال ّ V Vلطيفة وامل VV Vص ّورة ال VV Vصحفية
تّ V V
يVاسVمني الVعريVس بVإذاعVة "نجVمة أف أم" الVخاصVة لVلمنع مVن الVعمل
Vقر والي VVة س VVوس VVة ل VVتغطية ل VVقاء ج VVمع وال VVي ال VVجهة ع VVادل الش VVلوي وع VVدد م VVن أح Vبّاء النج VVم ال VVري VVاض VVي
ودخ VVول م ّ V
الساحلي.
VوجهVت صVحبة زمVيلتي يVاسVمني الVعريVس لVتغطية االجVتماع الVذي لVم تVت ّم دعVوة
وقVالVت بVالVلطيفة لVوحVدة الVرصVد " ت ّ
الVصحفيني بVالVجهة لVتغطيته ،وعVند تVواجVدي أمVام الVباب الVرئVيسي لVلواليVة طVلب مVنّي عVون الحVراسVة هVويّVتي وقVد
قّ VدمVت بVطاقVة تVعريVفي الVوطVنية وبVطاقVة انخVراطVي بVالVنقابVة الVوطVنية لVلصحفيني الVتونVسيني ،فVطلب مVني االنVتظار،
وقام باتصال هاتفي منعني على اثره من الدخول.
ث مVVباشVVر لVVإلذاعVVة حVVول ال ّ Vلقاء ،لVVكنّه ت ّ Vم مVVنعها ولVVم تVVتم ّكن مVVن
وأضVVافVVت بVVال ّ Vلطيفة أنّVVها كVVانVVت حVVاولVVت تVVأمVVني ب ّ V
مقر الوالية.
العمل رغم أ ّن عدد من الصحفيني تم ّكنوا من الدخول قبلها إلى ّ
بVVدوره أكVVد ريVVاض الVVدريVVدي مVVص ّور الVVتلفزة الVVتونVVسية املVVتواجVVد بVVاملVVكان حVVيثيات مVVا حVVدث مVVضيفا " طVVلبت مVVن
ال VVوال VVي وامل VVعتمد األ ّول ال VVحاض VVري VVن ف VVي االج VVتماع ب VVال VVسماح ل VVي ب VVتصوي VVر االج VVتماع ل VVك ّن ال VVوال VVي م VVنعني وق VVد
بقيت انتظر ألتمكن اثر ذلك من الحصول على تصريح مقتضب من جانبه حول ال ّلقاء.
VوجVVه نVVحو أحVVد الVVعامVVلني
وأضVVاف الVVدريVVدي أنّVVه بVVعد تVVفطّن الVVوالVVي لVVتواجVVد عVVدد مVVن الVVصحفيني أمVVام مVVكتبه ،تVّ V
بVالVواليVة وطVلب مVنه الVتح ّول إلVى الVباب الVرئVيسي لVلواليVة مVن أجVل تVسجيل هVو ّيVاتVهم ،وقVد تّ Vم تVجاوز ذلVك مVن خVالل
كتابة أسماء الصحفيني في ورقة بطريقة سريعة أمام مكتب الوالي.
مVن جVانVبه أ ّ VكVد سVامVي بVن عVمر رئVيس دائVرة اإلعVالم والVندوات بVواليVة سVوسVة لVوحVدة الVرصVد " أ ّن االجVتماع كVان
جلسة مض ّيقة ولم تت ّم توجيه دعوات للصحفيني العاملني بالجهة من أجل التغطية ".
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وبVVدوره قVVال عVVادل الشVVلوي والVVي سVVوسVVة لVVوحVVدة الVVرصVVد أ ّن االجVVتماع لVVم يVVت ّم إعVVالم الVVصحفيني بVVه ألنّVVه لVVم يVVكن
مVبرمVجا ،وقVد عVقد بVعد طVلب أحVبّاء النجVم الVريVاضVي الVساحVلي" .مVضيفا "قّ VدمVت تVصريVحات صVحفية ملVن كVان
Vقر الVVواليVVة"
مVVتواجVVدا أمVVام مVVكتبي بVVعد انVVتهاء االجVVتماع ولVVم أعVVلم بVVحالVVة مVVنع فVVريVVق صVVحفي مVVن الVVدخVVول إلVVى مّ V
مما حدث".
أي تعليمات بمنع أي صحفي من دخول
املقر وسأقوم بالتثّبت ّ
مشيرا " لم أصدر ّ
ّ
• الرأي القانوني :
مVن املسVتغرب أن تVلجأ مVصالVح االعVالم بVالVواليVة إلVى حVجب املVعلومVة عVن الVصحفيني فVي خVرق واضVح ملVقتضيات
ال VVدس VVتور ال VVتون VVسي ول VVلحقّ ف VVي اإلع VVالم وال VVحقّ ف VVي ح VVري VVة ت VVداول امل VVعلوم VVات ع VVبر ال VVتعتيم ع VVلى ل VVقاء م VVع أح Vبّاء
النجVVم الVVساحVVلي وهVVو لVVقاء مVVن املVVفترض أن يVVتناول مVVشاغVVل األحVVباء وتVVط ّلعاتVVهم لجVVمعيتهم الVVريVVاضVVية .كVVما لVVم
Vنص عVليها الVفصل  9مVن املVرسVوم
تVحترم مVصالVح اإلعVالم مVبدأ تVكافVؤ الVفرص بVني امل ّ V V
VؤسVسات اإلعVالمVية الVتي ي ّ
 115املرتبطة بالتع ّددية وهو ما له أثر مباشر على العمل الصحفي.

• منع صحفيني من العمل في وزارة الخارجية التونسية
• املكان :تونس
• التاريخ 17 :ديسمبر 2017
• امل ddعتدى ع ddليهم  :ت ddوفيق ال ddعياش ddي ال ddصحفي ب ddقناة "الح ddرة" األم ddري ddكية وأم ddل رض ddوان
مراسلة قناة "ليبيا الحرة" وصوفية الهمامي مراسلة قناة "النبأ" الليبية.
• املعتدي  :موظفون عموميون
• الوقائع :
مVVنع تVVوفVVيق الVVعياشVVي مVVراسVVل قVVناة "الحVVرة" بVVتونVVس وأمVVل رضVVوان مVVراسVVلة قVVناة "لVVيبيا الحVVرة" بVVتونVVس وصVVوفVVية
الVهمامVي مVراسVلة قVناة "الVنبأ الVليبية" مVن دخVول مVقر وزارة الVخارجVية الVتونVسية لVتغطية الVندوة الVصحفية لVوزراء
خارجية تونس ومصر والجزائر.
Vقر وزارة الVVخارجVVية الVVتونVVسية لVVتغطية الVVندوة
وأفVVاد الVVصحفي تVVوفVVيق الVVعياشVVي لVVوحVVدة الVVرصVVد " :تVVن ّقلت إلVVى مّ V
ال VVصحفية ال VVتي ع VVقده VVا وزراء خ VVارج VVية ت VVون VVس والج VVزائ VVر وم VVصر ح VVول ال VVوض VVع ف VVي ل VVيبيا .ووق VVع م VVنعي وزم VVيلي
س VVام VVي ن VVصري امل VVص ّور امل VVراف VVق ل VVي م VVن ال VVدخ VVول أل ّن أس VVمائ VVنا غ VVير م VVد ّون VVة ب VVقائ VVمة ال VVصحفيني ،إض VVاف VVة ل VVذل VVك
أع VVلمت أع VVوان األم VVن ب VVأن VVي ق VVمت ب VVإرس VVال ط VVلب ال VVحضور م VVنذ ي VVوم الس VVبت  . 16/12/2017وق VVد عV Vبّرت ع VVن
Vمسكي بVVح ّقي فVVي
احVVتجاجVVي ورفVVضي لVVلمعامVVلة الVVتمييزيVVة املVVتمثّلة فVVي انVVتقاء مVVمثّلي وسVVائVVل اإلعVVالم .وأمVVام تّ V
تغطية الندوة ،تد ّ
خل امللحق اإلعالمي للوزارة وتم ّكنت من الدخول رفقة الزميلتني صوفية وأمل".
م VVن ج VVان VVبها أ ّكVV Vدت ص VVوف VVية ال VVهمام VVي م VVراس VVلة ق VVناة "ال VVنبأ" ل VVوح VVدة ال VVرص VVد م VVا ح VVدث م VVضيفة " عV Vبّرن VVا ع VVن
البره".
احتجاجنا عن سوء املعاملة ملدير االعالم واالتصال بوراوي اإلمام  ،الذي كان ر ّده "تحب نرجعوكم ّ
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أي صVحفي
مVن جVهة أخVرى أفVاد فVيصل ضVو املVلحق اإلعVالمVي بVوزارة الVخارجVية لVوحVدة الVرصVد "نVحن ال نحVرم ّ
م VVن ال VVحضور وف VVيما ي VVتع ّلق ب VVال VVصحفيني ،ف VVقد م VVنعهم األم VVن م VVن ال VVدخ VVول أل ّن أس VVماءه VVم غ VVير م VVوج VVودة ب VVقائ VVمة
خلنا ووقع ّ
الصحفيني الذين سيغطون الندوة ،وقد تد ّ
حل االشكال وقاموا بعملهم الصحفي".
ك VVما أف VVادن VVا ب VVوراوي اإلم VVام "ب VVاب ال VVوزارة م VVفتوح لج VVميع ال VVصحفيني ،وإن ح VVصل إش VVكال ك VVما ف VVي ال VVحال VVة
الVVراهVVنة ،فVVالسVVبب يVVعود إلVVى الVVصحفيني الVVذيVVن طVVلبوا تVVسجيل أسVVمائVVهم مVVتأخVVرا ،حVVيث يVVكون تVVأكVVيد الVVحضور
ض VVروري VVا ف VVي امل VVناس VVبات ال VVكبرى ف VVي اآلج VVال املح VVددة مل VVا ت VVقتضيه اإلج VVراءات األم VVنية .ون VVحن ن VVطلب ت VVقدي VVم
الطلبات ونح ّدد قائمة نس ّلمها لألمن بالباب.
• الرأي القانوني :
يVV Vمكن أن تVV Vتف ّهم وحVV Vدة الVV VرصVV Vد بVV Vعض املVV VعايVV Vير اإلجVV VرائVV Vية فVV Vي تVV Vغطية الVV Vندوات الVV Vصحفية إالّ أ ّن الVV Vوزارات
واإلدارات مVVعنية بVVتسهيل عVVمل الVVصحفي والVVتعامVVل مVVعه بVVاحVVترام وبVVما يVVحفظ كVVرامVVته ،فVVالVVفصل  9مVVن املVVرسVVوم
VؤسVVسات
أي قVVيود تVVعوق حVVريVVة تVVداول املVVعلومVVات أو تVVحول دون تVVكافVVؤ الVVفرص بVVني مVVختلف مV ّ V
 115يVVمنع فVVرض ّ
Vنص ال VVفصل  11م VVن امل VVرس VVوم أنّ VVه ال ي VVجوز ت VVعري VVض ال VVصحفي أليّ
اإلع VVالم ف VVي ال VVحصول ع VVلى امل VVعلوم VVات وي ّ V
أي سلطة.
ضغط من جانب ّ
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عودة اعتداءات املواطنني على الصحفيني
سج VVلنا خ VVالل ه VVذا الشه VVر ع VVودة ق VVوي VVة ل VVالع VVتداءات امل VVادي VVة وال VVلفظية ع VVلى ال VVطواق VVم ال VVصحفية وه VVي اع VVتداءات
مVردهVا عVدم الVوعVي بVأهVمية دور الVصحفي فVي نVقل الVخبر والVتنبيه إلVى املVشاكVل الVتي يVعانVي مVنها املVواطVنن وأن
الهدف من تغطية األحداث ليست بغاية إدانة املواطن.
• اعتداء على صحفيني في مدينة سجنان
• املكان :بنزرت
• التاريخ 12 :ديسمبر 2017
• املddعتدى عddليهم  :أيddمن مddحفوظddي الddصحفي بddإذاعddة
"أكdسيجني أف أم" و الdصحفي رضdا جdبران واملdصور
الdصحفي عdربdي عdياري الdعامdلني بdقناة "نdسمة تdي
في"
• املعتدي  :مواطنون
• الوقائع :
Vقر مVVنطقة الحVVرس الVVوطVVني بVVمديVVنة سVVجنان
عVVمد مّ V
Vحتجون أمVVام مّ V
مVV Vن واليVV Vة بVV Vنزرت إلVV Vى االعVV Vتداء عVV Vلى الVV VفريVV Vق الVV Vصحفي لVV Vقناة "
نVسمة تVي فVي" ،وأيVمن مVحفوظVي الVصحفي بVإذاعVة "أوكVسجني أف ام" عVلى خVلفية تVغطيتهم لVإلضVراب الVعام
باملدينة الذي دعا له االتّحاد املح ّلي للشغل.
Vحتجني الVذيVن
وأفVاد أيVمن مVحفوظVي لVوحVدة الVرصVد  " :خVالل تVغطيتي لVإلضVراب الVعام ت ّ V
VوجVه نVحوي عVدد مVن امل ّ
Vقر م VVرك VVز الح VVرس ال VVوط VVني ب VVال VVحجارة وق VVام VVوا بش VVتمي وح VVاول ع VVدد م VVنهم االع VVتداء ع VVلي
ك VVان VVوا ب VVصدد رش VVق م ّ V
بالضرب وطلبوا منّي مغادرة املكان".
Vقر الح VVرس ال VVوط VVني ح VVيث ق VVام األع VVوان بح VVماي VVة ال VVصحفيني امل VVتواج VVدي VVن
وأض VVاف م VVحفوظ VVي  " :ل VVجأت إل VVى م ّ V
باملكان وتدخل أحد أعوان الحرس ملحاولة ابعاد املحتجني ".
كVما ذكVر مVحفوظVي أ ّن هVناك بVعض الVصفحات عVلى مVوقVع الVتواصVل االجVتماعVي "الVفايVس بVوك" قVامVت بVشمته
والتحريض عليه ووثقت وحدة الرصد تحريضا صادرا عن إحدى هذه الصفحات.
مVن جVانVبه قVال مVبعوث قVناة "نVسمة تVي فVي" رضVا جVبران لVوحVدة الVرصVد " :خVالل نVقلي املVباشVر ملVا يحVدث أمVام
VتوجVه أحVد املVواطVنني نVحوي وافVتكاكVه
Vحصة "هVات الVصحيح" تVفاجVأت ب ّ V
Vقر الحVرس الVوطVني بVمديVنة سVجنان ل ّ
م ّ
اضطرني لقطع النقل املباشر".
للمصدح الذي يحمل شعار القناة ما
ّ
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VوجVهوا نVحوه عVندمVا كVان بVرفVقة املVص ّور الVصحفي
Vحتجني املVتواجVديVن بVاملVكان ت ّ V
وأضVاف جVبران أ ّن عVددا مVن امل ّ
Vعرض املVVصور الVVصحفي لVVلصفع مVVن قVVبل أحVVد
لVVلقناة عVVربVVي عVيّاري وقVVامVVوا بVVاالعVVتداء عVVليه بVVالVVضرب فVVي حVVني تّ V
مرة أخرى.
ّ
املحتجني ومحاولة افتكاك املصدح ّ
Vحتجني لVVحقوا بVVه مVVا
Vطر لVّ V
Vقر الحVVرس الVVوطVVني لVVك ّن عVVدد مVVن املّ V
VلتوجVVه إلVVى مّ V
وأمVVام مVVا حVVدث قVVال جVVبران أنّVVه اضّ V
املقر األمني حيث قام أعوان الحرس الوطني بحمايتهم.
دفعه لدخول
ّ

Vصة "هVات الVصحيح" بVقناة نVسمة بVتاريVخ  12ديVسمبر  2017وقVد
وقVد قVامVت وحVدة الVرصVد بVمراجVعة تVسجيل ح ّ
توجه نحوه أحد املواطنني وقام بافتكاك ميكرو القناة.
عاينت أ ّن الصحفي عندما كان بصدد نقل مباشر ّ
• الرأي القانوني :
Vعرض صVحفيون أثVناء تVغطية اإلضVراب الVعام بVمديVنة سVجنان إلVى املVنع مVن الVعمل واالعVتداء بVالVعنف الVبدنVي
ت ّ
Vحتجني وي VVعاق VVب ال VVفصل
Vعرض VVهم إل VVى ت VVلك االع VVتداءات م VVن ق VVبل امل ّ V
Vبرر س VVوء ت VVموق VVع ال VVصحفيني ت ّ V
وامل VVعنوي .ال ي ّ V
 136م VVن املج VVلة الج VVزائ VVية ع VVلى ج VVنحة امل VVنع م VVن ال VVعمل أو م VVحاول VVة ذل VVك وي VVعاق VVب ك Vّ Vل ش VVخص ت VVع ّدى ب VVال VVقول أو
ويسجل إيجابية قيام أعوان الحرس الوطني بحماية الصحفيني.
الفعل على صحفي حال مباشرته لعمله
ّ
• اعتداء ثان على صحفيني في مدينة سجنان
• املكان :بنزرت
• التاريخ 12 :ديسمبر 2017
• املdعتدى عdليهم  :فdريق عdمل قdناة "الdحوار الdتونdسي" الdخاصdة املdتكوّن مdن الdصحفي حdليم
الجريري واملصوّرة الصحفية أسماء الهمامي والسائق املرافق لهما.
• املعتدي  :مواطنون
• الوقائع :
Vحصة "م VVا ل VVم ي VVقل" ب VVقناة ال VVحوار ال VVتون VVسي ال VVخاص VVة ل VVلمنع م VVن ال VVعمل واالع VVتداء
Vعرض ال VVفري VVق ال VVصحفي ل ّ V
تّ V
Vحتجني عVVلى خVVلفية إعVVدادهVVم لVVتقريVVر صVVحفي حVVول حVVادثVVة انVVتحار مVVواطVVنة بVVمديVVنة
املVVادي مVVن قVVبل عVVدد مVVن املّ V
سجنان بوالية بنزرت.
Vحتجني
وق VVال ال VVصحفي ح VVليم ج VVري VVري ل VVوح VVدة ال VVرص VVد " ت VVعرض VVنا ل VVلرش VVق ب VVال VVحجارة م VVن ق VVبل ع VVدد م VVن امل ّ V
املتواجدين بأحد املنعطفات املؤ ّدية إلى مركز الحرس الوطني باملدينة".
وأضVVاف جVVريVVري "بمجVّ Vرد وصVVولVVنا ملVVكان الVVحادثVVة فVVي حVVدود الVVساعVVة مVVنتصف الVVنهار ونVVصف حVVاولVVنا تVVصويVVر
االحVVتجاجVVات  ،حVVيث نVVزلVVت املVVص ّورة الVVصحفية أسVVماء الVVهمامVVي مVVن سVيّارة الVVقناة وحVVملت آلVVة الVVتصويVVر ولVVكن
وبمجVّ Vرد تVVف ّ
Vحتجني لVVها قVVامVVوا بVVرشVVق الVVسيارة بVVالVVحجارة وهVVو مVVا دفVVعني لVVلنزول فVVي مVVحاولVVة لVVتوضVVيح أنّ
طن املّ V
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Vحتجني اع VVتبروا أنّ VVنا ن VVقوم ب VVتصوي VVره VVم ف VVقط
ال VVفري VVق ال VVصحفي ي VVقوم ب VVنقل األح VVداث وإي VVصال ص VVوت VVهم ،ل VVك ّن امل ّ V
خالل رشق أعوان األمن بالحجارة ما قد يؤ ّدي إلى تشويهم ،قائلني "انتم تص ّوروا فينا نرمو في الحجر".
Vحتجني ت VVصوي VVره VVم ط VVلبنا أح VVده VVم ب VVال VVعودة إل VVى ال VVسيارة وق VVام بش VVتم
الج VVري VVري ذك VVر أي VVضا أنّ VVه ب VVعد رف VVض امل ّ V
اضطر الفريق للعودة إلى السيارة ومغادرة املكان.
الفريق الصحفي كما عمد إلى دفع الجريري بالق ّوة ما
ّ
VعرضVوا لVهم مVن عVنف مVادي مVن قVبل
وقVد ت ّ V
Vقر الحVرس الVوطVني وأعVلم األعVوان بVما ت ّ
VوجVه الVفريVق الVصحفي إلVى م ّ
املVحتجني .وقVد تVو ّلVى رائVد ونVقيب بVالحVرس الVوطVني مVرافVقة الVفريVق الVصحفي فVي سVيارة أمVنية وقVامVوا بVتأمVينهم
أثناء قيامهم بعملهم الصحفي .وقد ق ّدم الفريق الصحفي شكوى لدى مركز الشرطة بسجنان ض ّد املعتدين.
• الرأي القانوني :
Vعرض فVVريVVق الVVحوار الVVتونVVسي إلVVى الVVرشVVق بVVالVVحجارة بهVVدف مVVنعه مVVن الVVقيام بVVتحقيق صVVحفي حVVول حVVادثVVة
تّ V
انVتحار بVمديVنة سVجنان ويج ّVرم الVقانVون أفVعال املVنع مVن الVعمل ومVحاولVة ذلVك وإهVانVة الVصحفي بVالVقول أو الVفعل
حال مباشرته ملهامه.
ونسجVل بVإيVجابVية قVيام مVصالVح الحVرس الVوطVني بVاملVديVنة بVتأمVني قVيام الVصحفيني بVعملهم ،وهVي مVمارسVة فVضلى
ّV
يتوجب التنويه بها.
ّ
• شاعرة تعتدي على صحفية
• املكان :تونس
• التاريخ 16 :ديسمبر 2017
• املdd d dعتدى عdd d dليهم  :سdd d dماح قdd d dصد اهلل الdd d dصحفية بـ
"االذاعة الثقافية"
• املعتدي :مواطنون
• الوقائع :
اعVV V Vتدت الVV V VشاعVV V Vرة حVV V Vنان قVV V Vم لVV V Vفظيا عVV V Vلى سVV V Vماح قVV V Vصد اهلل
الVVصحفية بـ "االذاعVVة الVVثقافVVية " خVVالل تVVغطيتها ونVVقلها املVVباشVVر
لVVحفل اخVVتتام أيّVVام قVVرطVVاج املسVVرحVVية عVVلى خVVلفية خVVالف سVVابVVق
سVببه تVعليق كVتبته الVصحفية عVلى مVواقVع الVتواصVل االجVتماعVي"
مسا بكرامتها.
الفايس بوك" اعتبرته الشاعرة ّ
وأفVادت سVماح قVصد اهلل لVوحVدة الVرصVد " تVفاجVأت بشVتمي مVن قVبل حVنان قVم خVالل عVملي عVلى نVقل تVصريVحات
مVVباشVVرة ملVVمثّلني فVVي حVVفل اخVVتتام أيVVام قVVرطVVاج املسVVرحVVية داخVVل فVVضاء املسVVرح الVVبلدي قVVرب الVVركVVح وه ّ VددتVVني
ح VVنان ق VVم ب VVال VVضرب م VVا س Vبّب ل VVي ح VVال VVة م VVن ال VVذع VVر دف VVعتني ل VVالب VVتعاد وت VVمري VVر ف VVاص VVل م VVوس VVيقي وق VVد س VVاع VVدن VVي
املصور الشادلي العرايبي في إتمام عملي".
بVVدوره أ ّكVVد املVVص ّور الVVصحفي الVVشادلVVي الVVعرايVVبي لVVوحVVدة الVVرصVVد "تVVفاجVVأت بتهج ّ Vم الVVشاعVVرة عVVلى الVVصحفية
قصد اهلل ومحاولة االعتداء عليها والزمتها طيلة فترة عملها ".
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مVن جVانVب أخVر لVم تVنكر الVشاعVرة حVنان قVم لVوحVدة الVرصVد أنّVها حVاولVت االعVتداء عVلى الVصحفية سVماح قVصد اهلل
وأكVدت أنVها ظّ Vلت تVبحث عVنها طVيلة الVسنة بسVبب الVتعليق الVذي كVتبته قVصد اهلل عVلى تVدويVنة نشVرهVا املسVرحVي
Vسا بشVVرفVVها وكVVرامVVتها .وأضVVافVVت قVVم أنّVVها قVVامVVت
ولVVيد الVVدغVVزنVVي عVVلى مVVواقVVع الVVتواصVVل االجVVتماعVVي اعVVتبرتVVها مّ V
بمعاينة التعليق املذكور و تق ّدمت بشكاية ض ّد قصد اهلل
• الرأي القانوني:
VعرضVت الVصحفية سVماح قVصد اهلل إلVى مVحاولVة اعVتداء بVالVعنف الجسVدي أثVناء أداء عVملها وهVو اعVتداء بVالVفعل
ت ّ
Vبرر
VعرضVت ملVظلمة فVيمكنها الVتظ ّلم وال شVيء ي ّ
يVقتضي تVتّبعا قVانVونVيا لVلمعتدي وإذا كVانVت املVعتديVة تVعتبر أنّVها ت ّ
مVحاولVة الVتعنيف .فVال يVجوز بVمقتضى الVفصل  12مVن املVرسVوم  115أن يVكون الVرأي الVذي يVصدر عVن الVصحفي
سببا لالعتداء على حرمته الجسدية أو املعنوية.
• أمddنيون يddعتدون عddلى فddريق عddمل الddتلفزة الddوطddنية بddواليddة
قبلي
• املكان :قبلي
• التاريخ 23 :ديسمبر 2017
• املdعتدى عdليهم  :مdراد مdزيdود والdطيب بdن حdسن الdعامdلون
بـ " القناة الوطنية األولى".
• املعتدي  :أمنيون
• الوقائع :
Vزي الVرسVمي
Vزي املVدنVي وأعVوان بVال ّ
عVمد أعVوان مVن الحVرس الVوطVني بVال ّ
إلVVى االعVVتداء لVVفظيا وجسVVديVVا عVVلى فVVريVVق عVVمل "الVVتلفزة الVVوطVVنية األولVVى"
املVتك ّون الVصحفي مVراد مVزيVود واملVص ّور الVطيب بVن حVسن ومVضايVقتهم خVالل تVغطيتهم لسهVرة املهVرجVان الVدولVي
للواحات بوالية قبلي..
وأفVاد مVراد مVزيVود الVصحفي بVالVتلفزة الVوطVنية لVوحVدة الVرصVد أنّVه "خVالل مVحاولVتنا الVدخVول إلVى حVفلة "أي وي"
Vخصص ل VVلصحفيني وس VVط
ي VVوم الس VVبت  23دي VVسمبر م VVنعنا األم VVنيون ف VVي ال VVبواب VVة م VVن ذل VVك ب VVتع ّلة وج VVود م VVكان م ّ V
الجVVمهور يVVمكنهم الVVتصويVVر مVVن خVVاللVVه ،ولVVكن ت ّ Vم الVVسماح لVVلفريVVق الVVعامVVل بVVالVVدخVVول إلVVى  l’avant-scèneبVVعد
خVل إدارة املهVرجVان وبVموافVقة رئVيس الVفرقVة املVك ّلفة بVتأمVني الVحفل عVلى مVضض" .مVضيفا " وعVمد األعVوان إلVى
تVد ّV
مVVضايVVقتنا خVVالل تVVأديVVة عVVملنا عVVبر دفVVعنا بVVالVVق ّوة أحVVيانVVا مVVا عVطّل عVVملنا
أو عVبر الVصراخ عVلينا ومVحاولVة تVوجVيهنا فVي غVفلة مVن رئVيس الVفرقVة مVن
بالزي الرسمي".
بالزي املدني وأعوان
قبل بعض األعوان
ّ
ّ
•الرأي القانوني:
Vعرض فVVريVVق الVVتلفزة الVVوطVVنية بVVمديVVنة دوز إلVVى مVVحاولVVة مVVنع مVVن ولVVوج
تّ V
Vعرض الVفريVق إلVى مVضايVقات وإزعVاج
الVفضاء املVقابVل لVلركVح لVلعمل ثVم ت ّ
مVن أعVوان مVن أثVناء قVيامVهم بVعملهم ويVمنع الVفصل  9مVن املVرسVوم 115
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ألي ضVغوط
أي قVيود تVعوق حVريVة تVداول املVعلومVات كVما يVمنع الVفصل  11مVن املVرسVوم تVعريVض الVصحفي ّ
فVرض ّ
أي سVVلطة ويجVّ Vرم الVVفصل  136مVVن املجVVلة الجVVزائVVية تVVعطيل حVVريVVة الVVشغل ويVVعاقVVب الVVفصل  14مVVن
مVVن الVVجانVVب ّ
املرسوم كل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو باإلشارة أو بالتهديد.
• اعتداء لفظي على صحفية من التلفزة التونسية
• املكان :تونس
• التاريخ 23 :ديسمبر 2017
• املdعتدى عdليهم  :عdارم الdرجdايdبي الdصحفية بdالdتلفزة
التونسية
• املعتدي  :إعالميون
• الوقائع :
VمؤسVسة الVتلفزة
VعرضVت الVصحفية ومVق ّدمVة النشVرات اإلخVباريVة ب ّV V
ت ّ
ال VVتون VVسية ع VVارم ال VVرج VVاي VVبي إل VVى اع VVتداء ل VVفظي م VVن ق VVبل رئ VVيسة
النشVرة اإلخVباريVة نVجوى الVسويVسي وذلVك بVعد نVقاش مVهني حVول
محتوى خبر سيبث في نشرة الواحدة زواال.
وق VVال VVت ع VVارم ال VVرج VVاي VVبي ل VVوح VVدة ال VVرص VVد " :ك VVنا ف VVي اج VVتماع ق VVبل
ث نشVV Vرة أخVV Vبار الVV VساعVV Vة الVV VواحVV Vدة زواال ،وفVV Vي إطVV Vار نVV Vقاش مVV Vهني بVV Vيني وبVV Vني رئVV Vيسة النشVV Vرة
سVV VاعVV Vة مVV Vن ب ّ V V
الVVسويVVسي حVVول مVVحتوى خVVبر سVVيبث فVVي نشVVرة تVVفاجVVأت بخVVروج األخVVيرة عVVن الVVسياق الVVعادي لVVلنقاش لVVتنطلق
Vعمدت ت VVوج VVيه إه VVان VVات إل VVي ون VVعتي
ف VVي ال VVصراخ ف VVي وج VVهي ع VVلى م VVرأى وم VVسمع ال VVزم VVالء ب VVغرف VVة األخ VVبار ث ّ Vم ت ّ V
بطريقة غير الئقة.
وانVVتهى الVVخالف بVVتدخVVل طVVبي لVVفائVVدة الVVرجVVايVVبي نVVتيجة االنVVهيار الVVذي تVVعرضVVت لVVه .وأكVVدت الVVرجVVايVVبي أن هVVذه
الحادثة ليست معزولة عن مناخ الهرسلة والتدخل في قسم األخبار.
ووفVVق بVVحث وحVVدة الVVرصVVد واالسVVتماعVVات الVVتي أجVVرتVVها مVVع عVVدة صVVحفيات بVVقسم بVVاألخVVبار تVVأ ّكVVد لVVنا أن رئVVيسة
وجهت كالم مهني للرجايبي.
تحرير النشرة ّ
مVن جهVتها ووفVق مVراسVلة رسVمية قّ VدمVتها نVجوى الVسويVسي قVالVت مVن خVاللVها " :لVم تVلتحق عVارم الVرجVيبي بVالVعمل
خVرهVا وهVو مVا جVعلني فVي
Vتصل بVي إلعVالمVي بVتأ ّV
إلVى حVدود مVنتصف الVنهار أي سVاعVة فVقط قVبل بّ V
ث النشVرة ولVم ت ّ
خVرهVا غVير املVقبول
حVالVة تVوتّVر وخVوف ولVم تVكتفي بVذلVك بVل أنّVها وبمج ّVرد قVدومVها ودون أدنVى اعVتذار أو تVوضVيح لVتأ ّV
شVرعVت فVي كVيل سVيل مVن االنVتقادات للنشVرة بVطريVقة اسVتفزازيVة ومVهينة ومVع اقVتراب مVوعVد النشVرة قVلت لVها أن
خVرا وال يVساهVم فVي بVناء النشVرة وتVحضيرهVا مVع زمVالءه ال يVحقّ لVه أن يVنتقد عVمل زمVالءه ويVق ّلل مVن
مVن يVأتVي مVتأ ّV
شأنهم كما أنّها أجابتني بطريقة مستفزّة وتمادت في الكالم بصوت عال ".
• الرأي القانوني :
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تVعرضVت الVصحفية عVارم الVرجVايVبي إلVى اعVتداء لVفظي مVن قVبل رئVيسة تحVريVر نشVرة أخVبار الVقناة الVوطVنية األولVى
عVVلى خVVلفية نVVقاش مVVهني حVVول مVVحتوى أحVVد األخVVبار الVVتي سVVتتولVVى قVVراءتVVها فVVي النشVVرة .ويVVضمن الVVفصل 12
م VVن امل VVرس VVوم  115م VVنه ف VVإن VVه ال ي VVجوز أن ي VVكون ال VVرأي ال VVذي ي VVصدر ع VVن ال VVصحفي س VVببا ل VVلمساس ب VVكرام VVته أو
لالعتداء على حرمته املعنوية.
• اعتداء على فريق عمل "الوطنية األولى" بمصنع حلويات
• املكان :القيروان
• التاريخ 27 :ديسمبر 2017
• املdعتدى عdليهم  :مdراد الdرمdضانdي وشdكري فdرحdانdي
العاملني بالقناة الوطنية األولى
• املعتدي  :مواطنون
• الوقائع :
Vعرض فVريVق الVتلفزة الVتونVسية بVواليVة الVقيروان إلVى اعVتداء لVفظي
ت ّ
Vقرب VVني ل VVصاح VVب
وم VVحاول VVة ل VVالع VVتداء الجس VVدي م VVن ق VVبل أح VVد امل ّ V
مVVصنع صVVنع الحVVلويVVات بسVVبب تVVغطيتهم لVVعملية حجVVز مVVرط Vبّات
الصحة.
فاسدة من جانب أعوان مراقبة
ّ
VوجVVهنا إلVVى
وقVVال الVVصحفي مVVراد الVVرمVVضانVVي لVVوحVVدة الVVرصVVد " تVّ V
مVصنع صVنع الحVلويVات مVن أجVل تVغطية عVملية حجVز املVرطّVبات الVفاسVدة الVتي يVقوم بVها أعVوان مVراقVبة الVصحة ،
ف VVما راع VVنا إالّ ب VVأح VVد األش VVخاص امل VVتواج VVدي VVن ب VVامل VVكان ي VVتوج VVه ن VVحون VVا ف VVور ت VVف ّ
طنه إل VVى آل VVة ال VVتصوي VVر وم VVصدح
املؤسسة وقام بشتمنا بكالم ناب ث ّم قام بنزع سترته وحاول االعتداء علينا".
ّ
وأضVاف الVرمVضانVي أ ّن املVص ّور الVصحفي شVكري الVفرحVانVي ونVظرا ملVحاولVة االعVتداء الجسVدي عVليه حVمل آلVة
خVل أعVوان الشVرطVة الVبلديVة
الVتصويVر وغVادر املVصنع حVفاظVا عVلى سVالمVة مVع ّدات الVتصويVر مVن الVتهشيم ،وقVد تVد ّV
لحماية الفريق الصحفي.
• الرأي القانوني :
Vعرض ف VVري VVق ال VVتلفزة ال VVتون VVسية ب VVوالي VVة ال VVقيروان إل VVى م VVحاول VVة اع VVتداء ب VVال VVعنف م VVن ط VVرف أح VVد اق VVرب VVاء ص VVاح VVب
تّ V
مVصنع حVلويVات وال يVمكن أن تVكون املVعلومVات الVتي ينشVرهVا الVصحفي سVببا لVلمساس بVكرامVته أو لVالعVتداء عVلى
حVرمVته الجسVديVة أو املVعنويVة ويVعاقVب الVفصل  14مVن املVرسVوم  115ك ّVل مVن أهVان صVحفيا أو تVع ّدى عVليه بVالVقول
أو باإلشارة أو بالفعل أو بالتهديد حال مباشرته لعمله.
• االعتداء على فريق قناة "نسمة تي في" في مصنع مرطبات عشوائي
• املكان :باجة
• التاريخ 29 :ديسمبر 2017
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• املdعتدى عdليهم  :فdريق عdمل "نdسمة تdي فdي" املdتكوّن مdن املdصوّر الdصحفي ولdيد الdتلمودي
والصحفي عالء التوكابري.
• املعتدي  :مواطنون
• الوقائع :
Vختص فVVي
اعVVتدى صVVاحVVب مVVصنع عVVشوائVVي مV
ّ
ص VVنع وب VVيع امل VVرط VVبات ع VVلى ال VVفري VVق ال VVصحفي
لVقناة "نVسمة تVي فVي" الVخاصVة بVمنطقة سVيدي
خVV Vلف مVV Vن واليVV Vة بVV VاجVV Vة عVV Vلى خVV Vلفية تVV Vغطيتهما
لVVعملية مVVداهVVمة ن ّ VفذتVVها فVVرق املVVراقVVبة الVVصحية
امل VV Vرف VV Vوق VV Vة ب VV Vعدد م VV Vن أع VV Vوان األم VV Vن ل VV Vلمصنع
املذكور.
وقVال املVص ّور الVصحفي ولVيد الVتلمودي لVوحVدة
ال VV Vرص VV Vد ب VV Vمرك VV Vز الس VV Vالم VV Vة امل VV Vهنية ب VV Vال VV Vنقاب VV Vة
الVV V VوطVV V Vنية لVV V Vلصحفيني الVV V VتونVV V Vسيني " :خVV V Vالل
ت VVواج VVدن VVا ب VVامل VVصنع ل VVتصوي VVر امل VVكان ت VVفاج VVأن VVا
VتوجVVه صVVاحVVب املVVصنع نVVحونVVا مVVباشVVرة وهVVو فVVي حVVالVVة غVVضب وتهجVVم عVVلينا بVVالشVVتم وأنVVهال عVVلينا
بVّ V
VصورولVVيش محVVلي ،هVVز الVVكامVVيرا وأخVVرج" لVVيحاول بVVعدهVVا دفVVعي فVVي مVVحاولVVة
بVVالشVVتم وبVVالVVقول ":أخVVرجVVوا مVVا تV
ّ
إلخراجي بالق ّوة من املصنع".
ويVVوثّVVق الVVتقريVVر املVVص ٍّور الVVذي قVVام بVVتصويVVره الVVتلمودي والVVذي ب Vثّته قVVناة "نVVسمة" حVVالVVة الVVغضب الVVتي أصVVابVVت
تعمد القول " انتم دمرتوه القطاع زعام في التصوير."...
صاحب املصنع حيث ّ
مVن جVانVبه قVال املVراسVل الVصحفي لVقناة نVسمة عVالء الVتوكVابVري لVوحVدة الVرصVد  ":فVور الVتحاقVي بVاملVكان تVفاجVأت
Vقر املVصنع خVرج صVاحVبه مجّ Vددا
بVحالVة الVغضب الVتي أصVابVت صVاحVب املVصنع ،حVيث وبVعد مVغادرة الVتلمودي مل ّ
حVVامVVال لVVعصا وحVVاول االعVVتداء عVVلينا ،وهVVو مVVا دفVVع بVVعدد مVVن أعVVوان الحVVرس املVVتواجVVديVVن بVVاملVVكان إلVVى الVVتدخVVل
وحماية الفريق".
• الرأي القانوني :
Vعرض مVص ّور قVناة نVسمة إلVى الVعنف الّ Vلفظي واملVادي مVن قVبل صVاحVب مح ّVل مVرطّبات خVالل عVطلة نVهايVة الVسنة
ت ّ
ومVVنعه مVVن الVVعمل أثVVناء مVVرافVVقته ألعVVوان يVVقومVVون بحVVملة ض ّ Vد املVVخالVVفني ويVVعتبر هVVذا مVVساسVVا بVVكرامVVة الVVصحفي
ومVساسVا مVن حVرمVته الجسVديVة أو املVعنويVة عVلى خVلفية أراء ومVعلومVات يVعمل عVلى نشVرهVا ويVعاقVب ك ّVل مVن اعVتدى
عVلى صVحفيا أو تVع ّدى عVليه بVالVفعل أو بVالVقول أو بVالتهVديVد أثVناء مVباشVرتVه لVعمله عVقوبVة مVن اعVتدى عVلى مVوظّVف
عمومي أو شبهه خالل مباشرته لعمله.
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تواصل التتّبعات القضائية
يVلجأ املVواطVن فVي أحVيان كVثيرة إلVى الVقضاء لVلتظلم مVن اإلعVالم ،دون الVلجوء إلVى الVهياكVل الVتعديVلية مVثل الVهيكا
النVVصافVVه والVVعذر أنVVه ال يVVعرف دور تVVلك الVVهياكVVل ولVVكن الخVVطير هVVو تشVVبث الVVنيابVVة الVVعمومVVية بVVإحVVالVVة الVVصحفيني
أمVVام الVVقضاء عVVلى مVVقتضيات املجVVلة الجVVزائVVية ال عVVلى مVVقتضيات املVVرسVVوم  116مVVثلما هVVي الVVحال فVVي مVVقاضVVة
الصحفي زياد الهاني.
• زياد الهاني أمام القضاء
• املكان :سوسة
• التاريخ 27 :ديسمبر 2017
• املعتدى عليهم  :زياد الهاني الصحفي بجريدة "الصحافة"
• املعتدي  :النيابة العمومية
• الوقائع :
مVVثل زيVVاد الVVهانVVي الVVصحفي بجVVريVVدة "الVVصحافVVة" أمVVام الVVدائVVرة الVVجناحVVية الVVثالVVثة بVVاملVVحكمة االبVVتدائVVية األولVVى
ب VVسوس VVة ع VVلى خ VVلفية ق VVضية أث VVارت VVها ال VVنياب VVة ال VVعموم VVية وت Vّ Vمت إح VVال VVته ب VVتهمتي نس VVبة أم VVورغ VVير ق VVان VVون VVية مل VVوظّ VVف
عVمومVي عVلى مVعنى الVفصل  128مVن املجّ Vلة الجVزائVية والVثلب عVلى مVعنى الVفصل  57مVن املVرسVوم  .115وقVضت
املحكمة ض ّد الهاني بخطية مالية بـ  200دينار بتهمة الثلب.
وأف VVاد زي VVاد ال VVهان VVي ل VVوح VVدة ال VVرص VVد ب VVمرك VVز الس VVالم VVة امل VVهنية ب VVال VVنقاب VVة ال VVوط VVنية ل VVلصحفيني ال VVتون VVسيني " :أث VVارت
Vملف ال VVصحفي م VVراد املح VVرزي ف VVي
ال VVنياب VVة ال VVعموم VVية دع VVوى ض ّ Vدي ب VVعد أن ك VVشفت ح VVقيقة رواي VVتها امل VVرت VVبطة ب ّ V
 2013والVذي اتّVهم بVاملVشاركVة فVي عVمل يسVتهدف إسVقاط الVحكومVة وقVد اسVتظهرت وقVتها بVمحضر الVبحث الVذي
Vعسفي وت ّ Vم إط VVالق
رف VVض ال VVزم VVيل إم VVضاءه وان VVطلقت األب VVحاث وت Vّ Vمت دع VVوت VVي ل VVلتحقيق م VVعي وإي VVقاف VVي ب VVشكل ت ّ V
Vلف مVن املVحكمة االبVتدائVية بVتونVس إلVى املVحكمة االبVتدائVية بVسوسVة" .وأضVاف
سVراحVي بVعدهVا لVيت ّم اسVتجالب امل ّ
ال VVهان VVي " أق Vّ Vر م VVكتب ال VVتحقيق األ ّول ف VVي ق VVرار خ VVتم ب VVحثه إح VVال VVتي ف VVي إط VVار امل VVرس VVوم  115م VVا دف VVع ال VVنياب VVة
الVVعمومVVية إلVVى اسVVتئناف الVVقرار الVVذي أ ّكVVدتVVه دائVVرة االتّVVهام بVVمحكمة االسVVتئناف بVVواليVVة سVVوسVVة مVVا دفVVع الVVنيابVVة
الVVعمومVVية إلVVى تVVعقيب قVVرار دائVVرة االتVVهام وقVVضت مVVحكمة الVVتعقيب بVVالVVنقض واالحVVالVVة عVVلى املVVحكمة االبVVتدائVVية
بVسوسVة بVتهمة نسVبة أمVور غVير قVانVونVية ملVوظVف عVمومVي عVلى مVعنى املجّ Vلة الجVزائVية والشVتم عVلى مVعنى املVرسVوم
."115
• الرأي القانوني:
إجVVرائVVيا طVVلبت وزارة الVVعدل مVVن وكVVيل الجVVمهوريVVة بVVاملVVحكمة االبVVتدائVVية بVVتونVVس رفVVع شVVكوى ضّ Vد الVVصحفي زيVVاد
الVهانVي أمVام الVوكVيل الVعام لVدى مVحكمة االسVتئناف بVتونVس مVن أجVل تVتّبعه بVتهم الشVتم ونسVبة أمVور غVير قVانVونVية
ملVVوظّVف عVVمومVVي واسVVتجالب املVVلف أمVVام مVVحاكVVم سVVوسVVة .وأحVVال الVVسيد الVVوكVVيل الVVعام املّ Vلف إلVVى مVVكتب الVVتحقيق
الVعاشVر بVمحكمة تVونVس ،فVقام املVكتب املVذكVور بVعد تVقديVم طVلب فVي ذلVك إلVى مVحكمة الVتعقيب بVاسVتجالب املVلف
إلVVى مVVكتب الVVتحقيق األ ّول بVVمحكمة سVVوسVVة .و بVVعد سVVماع األطVVراف أصVVدر مVVكتب الVVتحقيق بVVسوسVVة قVVرار خVVتم
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بVVحث اعVVتبرت فVVيه أنّVVه ال وجVVوب لVVلتّتبع خVVارج إطVVار املVVرسVVوم  115إذا كVVان املVVحتوى صVVدر عVVبر إحVVدى الVVوسVVائVVل
Vص عVV Vليها الVV Vفصل  50مVV Vن املVV VرسVV Vوم  115وأحVV Vال الVV Vقرار عVV Vلى مVV Vحكمة نVV VاحVV Vية سVV VوسVV Vة بVV Vتهمة الشVV Vتم
الVV Vتي نّ V V
املنصوص عليها بالفصل  57من املرسوم.
اس VVتأن VVفت ال VVنياب VVة ال VVعموم VVية ق VVرار خ VVتم ال VVبحث ف VVأق Vّ Vرت دائ VVرة االتّ VVهام ق VVرار ق VVاض VVي ال VVتحقيق ف VVقام VVت ال VVنياب VVة
الVعمومVية بVتعقيب قVرار الVدائVرة وقVضت مVحكمة الVتعقيب بVنقض قVرار دائVرة االتّVهام وإحVالVة املّ Vلف مVن جVديVد عVلى
Vلف عVVلى
الVVدائVVرة بVVاسVVتئناف سVVوسVVة لVVتنظر فVVيه هVVيئة أخVVرى انتهVVت الVVدائVVرة إلVVى نVVقض قVVرار الVVتحقيق وإحVVالVVة املّ V
الVدائVرة الVجناحVية االبVتدائVية بVسوسVة بVتهم نسVبة أمVور غVير قVانVونVية ملVوظّف عVمومVي طVبق الVفصل  128مVن املجVلة
الج VVزائ VVية والش VVتم ط VVبق ال VVفصل  57م VVن امل VVرس VVوم  .115وخ VVالل ج VVلسة ي VVوم  27دي VVسمبر  2017ق VVضت ال VVدائ VVرة
ال VVجناح VVية ب VVسوس VVة ب VVعدم س VVماع ال VVدع VVوى ل VVفائ VVدة ال VVهان VVي ب VVخصوص ج VVنحة نس VVبة أم VVور غ VVير ق VVان VVون VVية مل VVوظّ VVف
عمومي طبق الفصل  128واإلدانة بخصوص جنحة الشتم وتخطئته من أجل ذلك بمبلغ  200دينار.
وتVVخالVVف إحVVالVVة دائVVرة االتّVVهام لVVلصحفي زيVVاد الVVهانVVي عVVلى مVVقتضى الVVفصل  128مVVن املجّ Vلة الجVVزائVVية مVVنطوق
Vنص عVلى قVائVمة مVن الVوسVائVل واألدوات الVتي إذا ارتVكبت مVخالVفة النشVر
الVفصل  50مVن املVرسVوم  115والVذي ي ّ
بVواسVطتها تVبقى خVاضVعة إحVالVتها لVلقضاء لVلمرسVوم املVذكVور )الخVطب فVي االمVاكVن الVعامVة ،املVطبوعVات ،الVصور،
املVنقوشVات ،الVرمVوز ،أي وسVيلة مVن وسVائVل اإلعVالم الVسمعي الVبصري أو االلVكترونVي  ..إلVخ( .وعVليه فVإنّVه ال وجVه
VعرفVه
لVتطبيق أحVكام املجّ Vلة الجVزائVية عVلى مVوضVوع الVحال أ ّمVVا بVخصوص الشVتم فVإن الVفصل  57مVن املVرسVوم ي ّ
Vتضمن نسVVبة شVVيء مVVعني" مVVا يVVالحVVظ أنّ
Vب ال تV
ّ
عVVلى أنّVVه " كVّ Vل عVVبارة تVVنال مVVن الVVكرامVVة أو لVVفظة احVVتقار أو سّ V

VوجVه ضّ Vد أشVخاص
VؤسVسات مVثل الVحكومVة أو الVنيابVة الVعمومVية وغVيرهVما ،بVل ي ّ V
VوجVه ضّ Vد الVهيئات وامل ّ V V
الشVتم ال ي ّ V
وجهVت مVزاعVم الشVتم
طVبيعيني وهVو األمVر الVغير مVتو ّفVر فVي قVضية الVحال .كVما أ ّن هVناك إجVراءات يVت ّم إتّVباعVها إذا ّ
ض ّ Vد ال VVصحفي أو ش VVخص ع VVادي اس VVتعمل إح VVدى وس VVائ VVل اإلع VVالم ط VVبق ال VVفصل  50م VVن امل VVرس VVوم  115وه VVي
إجVVراءات الVVدعVVوى الVVشخصية واملVVباشVVرة طVVبق أحVVكام الVVفصل  69وال يVVمكن بVVالVVتالVVي أن يVVكون الشVVتم مVVوضVVوع
Vنص الVفصل 69
شVكايVة جVزائVية طVبق اإلجVراءات الجVزائVية الVعاديVة ولVو كVان زاعVم الVضرر هVو الVنيابVة الVعمومVية وي ّ
عVلى حVاالت محّ Vددة لVلقيام رأسVا مVن قVبل الVنيابVة الVعمومVية فVي حVاالت الشVتم والVثلب وهVي حVاالت ال عVالقVة لVها
بVVصورة قVVضية الVVحال .ويVتّضح أ ّن إجVVراءات الVVتتّبع كVVانVVت بVVاطVVلة وكVVان عVVلى املVVحكمة اصVVدار حVVكم بVVعدم سVVماع
لدعوى لبطالن اجراءات التتبع لذلك استأنف الهاني الحكم.
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مؤسسة التلفزة التونسية
عودة الرقابة في
ّ
VؤشVرا خVطيرا لVبوادر عVودة وضVع الVيد عVلى
خVل املVباشVر لVإلدارة فVي املVحتوى االعVالمVي م ّ V V
إ ّن عVودة الVرقVابVة والVتد ّV
اإلعالم العمومي ومحاولة توجيهه يجب التنبّه لها.
• إدارة القناة الوطنية األولى تتد ّ
خل في التحرير
• املكان :تونس
• التاريخ 7 :ديسمبر 2017
• املعتدى عليهم  :مقدّمة برنامج "صباحك يا تونس"
مؤسسة إعالمية
• املعتدي  :إدارة
ّ
• الوقائع :
تVVد ّ
ث عVVلى الVVقناة الVVوطVVنية
خVVلت إدارة الVVقناة الVVوطVVنية األولVVى فVVي مVVحتوى بVVرنVVامVVج "صVVباحVVك يVVا تVVونVVس" الVVذي يVVب ّ
األولVVى مVVن الVVساعVVة الVVعاشVVرة صVVباحVVا إلVVى مVVنتصف الVVنهار وطVVلبت مVVن مVVقدمVVة الVVبرنVVامVVج إلVVغاء حVVضور محVVمد
علي قيزة عضو املكتب التنفيذي للكونفدرالية العامة التونسية للشغل بتاريخ  07ديسمبر .2017
وأفVادت هVدى الVزائVر املVك ّلفة بVاإلعVالم صVلب الVكونVفدرالVية الVعامVة الVتونVسية لVلشغل لVوحVدة الVرصVد بVمركVز السVالمVة
املVVهنية بVVالVVنقابVVة الVVوطVVنية لVVلصحفيني الVVتونVVسيني "تVVفاجVVئت قVVبل تVVاريVVخ  07ديVVسمبر  2017بVVاتّVVصال هVVاتVVفي مVVن
إحVدى مVع ّدات الVبرنVامVج وإعVالمVها بVإلVغاء حVضور محVمد عVلي قVيزة كVما اتّVفق عVليه سVابVقا وذلVك بVأمVر مVن إدارة
القناة الوطنية األولى.
Vصل بVVها بVVعد انVVتهاء أشVVغال
وأضVVافVVت الVVزائVVر لVVوحVVدة الVVرصVVد أ ّن فVVريVVق إعVVداد بVVرنVVامVVج "صVVباحVVك يVVا تVVونVVس" اتّ V
املVؤتVمر الVثانVي لVلكونVفدرالVية وطVلبوا مVنها حVضور محVمد عVلي قVيزة بVعد انVتخابVه أل ّول مVرة صVلب املVكتب الVتنفيذي
الجVVديVVد وقVVد ت ّ Vم االتّVVفاق عVVلى أن يVVكون حVVاضVVرا فVVي الVVبرنVVامVVج بVVتاريVVخ  07ديVVسمبر  ،لVVكنّها تVVفاجVVئت فVVيما بVVعد
بقرار اإللغاء".
وقVVد تVVأ ّكVVدت وحVVدة الVVرصVVد مVVن مVVصادر مVVتقاطVVعة مVVن الVVقناة الVVوطVVنية األولVVى مVVن إلVVغاء املVVوعVVد بVVتد ّ
خVVل مVVن إدارة
مبرر واضح.
القناة الوطنية األولى دون تقديم ّ
وقVد حVاولVت وحVدة الVرصVد االتّVصال بVكتابVة مVديVرة الVقناة الVوطVنية األولVى عVواطVف الVصغرونVي ملVعرفVة ر ّدهVا حVول
الحادثة لكنّنا لم نتل ّقى إجابة رغم الوعود التي تل ّقيناها بذلك.
• الرأي القانوني:
ألVVغت إدارة الVVقناة الVVوطVVنية األولVVى فVVقرة مVVدرجVVة صVVلب أحVVد الVVبرامVVج الVVتلفزيVVة الVVصباحVVية كVVان مVVن املVVفروض أن
خ VVال م VVن إدارة امل VVرف VVق
Vتصرف ت VVد ّV
ي VVدع VVى ف VVيها م VVسؤول ن VVقاب VVي م VVن ال VVكنفدرال VVية ال VVعام VVة ل VVلشغل وي VVمثّل ه VVذا ال V
ّ
ال VVعموم VVي ف VVي امل VVحتوى ي VVخال VVف ال VVفصل  9م VVن امل VVرس VVوم  115ال VVذي ي VVمنع ف VVرض ق VVيود م VVن ش VVأن VVها ت VVعطيل ح Vقّ
املVVواطVVن فVVي إعVVالم حVّ Vر وتVVع ّددي وشVفّاف واخVVضاع الVVصحفي لVVضغط مVVن جVVانVVب سVVلطة اإلدارة وهVVو مVVا يVVعكس
م VVمارس VVة رق VVاب VVة مس VVبقة ع VVلى اإلع VVالم ت VVتناق VVض م VVع م VVقتضيات ال VVدس VVتور وامل VVرس VVوم  116امل VVنظم ل VVعمل اإلع VVالم
السمعي البصري.
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التوصيات
إ ّن ال VVنقاب VVة ال VVوط VVنية ل VVلصحفيني ال VVتون VVسيني وب VVعد ت VVسجيلها الرت VVفاع وت VVيرة االع VVتداءات ال VVحاص VVلة ع VVلى اإلع VVالم
التونسي خالل شهر ديسمبر من العام  2017توصي :

•

رئdاسdة الdحكومdة بVإصVدار مVنشور يVلغي الVعمل بVاملVنشور عVدد  4وك ّVل الVنصوص اإلداريVة املVرتVبطة بVه
نصه على مختلف اإلدارات العمومية املعنية عبر املذ ّكرات الضرورية.
وتعميم ّ

•

وزارة الdداخdلية بVVفتح تVVحقيق فVVي الVVتضيقات الVVتي مVVارسVVها أمVVنيون عVVلى الVVزمVVيل آزر مVVنصري وفVVي
االعتداءات املنسوبة إلى منظوريها.

•

إدارات الdقناة الdوطdنية االولdى بVVعدم الVVتدخVVل فVVي املVVضامVVني اإلعVVالمVVية واحVVترام مVVبدأ الVVفصل بVVني
اإلدارة والتحرير.

•
•

املواطنني باحترام طبيعة العمل الصحفي الساعي إلى نقل جوانب الخبر.
خ VVل
Vتعرض VVون ل VVها ل VVضمان ن VVجاع VVة ال VVتد ّV
الddصحفيني ب VVضرورة اإلب VVالغ ع VVن ك Vّ Vل االع VVتداءات ال VVتي ي ّ V
لفائدتهم.

•

الddصحفيني ب VVضرورة ال VVقطع م VVع الخ VVطاب VVات ال VVقائ VVمة ع VVلى التح VVري VVض وال VVتمييز ض ّ Vد م VVختلف ال VVفئات
االجتماعية وخاصة منها األقليات بمختلف أشكالها.

•

الصحفيني بضرورة تجاوز الخوف من ردة فعل االدارة واالبالغ عن حاالت التدخل في التحرير.
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التناول اإلعالمي للم ّلفات القضائية
أث VVيرت ف VVي امل ّ Vدة األخ VVيرة ع VVدي VVد اإلش VVكال VVيات ح VVول ت VVعاط VVي اإلع VVالم م VVع ب VVعض امل ّ Vلفات امل VVنشورة أم VVام ال VVقضاء
واملVVتع ّلقة بVVرجVVال األعVVمال وسVVياسVVيني ونّ Vواب فVVي الVVبرملVVان ومVVسؤولVVني سVVابVVقني فVVي الVVدولVVة .وخVVالل هVVذه الVVحوارات
الVتلفزيVة واملVقاالت املVكتوبVة تحّ Vدث مVحامVون وقVضاة وصVحفيون ومحّ Vللون إخVباريVون ومVصادر مVختلفة عVن بVعض
املّ V Vلفات ال VVقضائ VVية امل VVنشورة أم VVام امل VVحاك VVم ،م VVن ذل VVك م VVثال ق VVضية اإلط VVار األم VVني امل VVوق VVوف ع VVلى ذم VVة ق VVضية
املVساس بVأمVن الVدولVة واملVحال فVيها رجVل األعVمال شVفيق جVرايVة ،وكVذلVك تVناول قVضية أخVرى لVنفس رجVل األعVمال
فVVي إحVVدى الVVقنوات اإلذاعVVية الVVخاصVVة .بVVعد الVVحوار الVVتلفزي ملVVحامVVية اإلطVVار األمVVني أصVVدرت الVVوكVVالVVة الVVعامVVة
لVVلقضاء الVVعسكري بVVيانVVا اعVVتبرت فVVيه أنّVVه يVVمنع بVVموجVVب الVVقانVVون نشVVر أوراق الVVتحقيق أو تسVVريVVب مVVحتواهVVا قVVبل
Vلف املشVتبه فVي قVيامVها بVعملية اخVتراق ملجVموعVات
تVالوتVها فVي جVلسة عVلنية .يVضاف إلVيها الجVدل الVذي رافVق م ّ
إرهابية ملصلحة األمن العام.
وق VVد شه VVدت املّ V Vلفات أخ VVذا ور ّدا ب VVني ال VVنقاب VVة ال VVوط VVنية ل VVلصحفيني ال VVتون VVسيني وب VVني ال VVوك VVال VVة ال VVعام VVة ل VVلقضاء
الVعسكري خVاصVة فVيما تVع ّلق بVملفات أمVن الVدولVة الVتي تVح ّولVت إلVى مVلفّات رأي عVام .وقVد ذ ّ VكVرت الVنقابVة الVوطVنية
لVVلصحفيني الVVتونVVسيني أكVVثر مVVرة بVVضرورة الVVتزام الVVصحفيني بVVأخVVالقVVيات املVVهنة واحVVترام الVVقانVVون املVVنظّم لVVلعمل
الصحفي.
 .1ماذا يقول القانون التونسي؟
Vضمن املVVرسVVوم  115قVVسما مVVتع ّلقا بVVالنشVVر املVVمنوع وتVVضمن قVVائVVمة فVVي املVVواد املVVمنوع تVVناولVVها إعVVالمVVيا سVVواء
تّ V
بموجب القانون او بموجب قرار قضائي.

 ﻣﻧﻊ اﻟﻧﺷر ﺑﻣوﺟب اﻟﻘﺎﻧونيVمنع املVرسVوم  115نVقل مVعلومVات عVن طVريVق الVصحافVة حVول جVرائVم االغVتصاب وجVرائVم التح ّVرش الVجنسي ضVدّ
Vقصر ،نشVVر مVVواد إبVVاحVVية عVVن األطVVفال  ،نشVVر وثVVائVVق الVVتحقيق قVVبل تVVالوتVVها فVVي جVVلسة عVVلنية  ،قVVضايVVا ثVVبوت
الّ V
النسVVب ،قVVضايVVا الVVطالق ،قVVضايVVا اإلجVVهاض ،قVVضايVVا الVVثلب املVVتع ّلقة بVVالVVحياة الVVخاصVVة ،قVVضايVVا الVVثلب املVVتع ّلقة
بج VVرائ VVم ان VVقضت ب VVال VVعفو أو ب VVال VVتقادم أو ب VVعقوب VVة ش VVملها اس VVترداد ال VVحقوق .وي VVمكن ل VVلقضاء أن ي VVأذن بنش VVر
األحكام املتع ّلقة بالقضايا أعاله .ويمنع القانون نشر محاضر جلسات املفاوضة للدوائر القضائية.
 منع النشر بموجب قرار قضائي :يمكن للدوائر القضائية في املحاكم املختلفة إصدار قرارات بمنع:
 نشر تفاصيل القضايا املدنية. التسجيل والتصوير داخل قاعات الجلسات في املحاكم. نش VVر ك Vّ Vل أو ب VVعض ال VVظروف امل VVحيطة ب VVمحاك VVمة ج VVرائ VVم ال VVقتل وال VVعنف والته VVدي VVد واالع VVتداء ب VVال VVفواح VVشواالعتداء بما ينافي الحياء والتحريض على البغاء والزنا والفرار بشخص.
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 التناول اإلعالمي للم ّلفات القضائيةأكVبر اإلشVكالVيات الVتي طVرحVت خVالل املّ Vدة األخVير تVع ّلقت بVالنشVر بVخصوص قVضايVا مVا تVزال فVي طVور الVتحقيق
"يحجVر
ّV
وتVتع ّلق بشVبهات فVساد ورشVوة وغVيرهVا .كVان املVرسVوم  115واضVحا عVندمVا أشVار فVي فVصله  61إلVى أنّVه
نشر وثائق التحقيق قبل تالوتها في جلسة علنية".
وتVشمل عVبارة "الVتحقيق" الVبحث االبVتدائVي لVدى الVضابVطة الVعدلVية وأعVمال الVتحقيق لVدى قVضاة الVتحقيق ودائVرة
االتّهام.
ال يVزول مVانVع النشVر إالّ إذا نشVرت الVقضية فVي جVلسة عVلنية ،بVمعنى أ ّن اإلعVالم يVمكنه الVبدء فVي نشVر تVفاصVيل
الVVقضية بVVعد جVVلسة املVVحاكVVمة األولVVى دون انVVتظار جVVلسة املVVرافVVعة أو جVVلسة الVVنطق بVVالVVحكم بVVاسVVتثناء الVVقضايVVا
الVتي يVمنع نشVرهVا مVطلقا بVموجVب الVقانVون أو إذا أصVدرت املVحكمة قVرارا بVمنع النشVر ،ويVشمل مVنع نشVر وثVائVق
ال VVتحقيق وع VVرض م VVحتواه VVا م VVباش VVرة أو س VVرد ذل VVك امل VVحتوى ع VVلى ال VVعموم .وف VVي ب VVعض ال VVحاالت نش VVرت وس VVائ VVل
Vصرف مVخالVف لVلمرسVوم 115
اإلعVالم مVحتوى مVحاضVر الVبحث االبVتدائVي فVي قVضايVا مVكافVحة االرهVاب وهVذا ت ّ
ولقرينة البراءة.
 تحجير النشر في قضايا مكافحة اإلرهاب:Vضمن الVVفصل  73مVVن قVVانVVون مVVكافVVحة اإلرهVVاب أنّVVه فVVي حVVاالت اسVVتثنائVVية يVVمكن لVVلمحكمة بVVطلب مVVن الVVنيابVVة
تّ V
ال VVعموم VVية أو م VVن ت VVلقاء ن VVفسها ع VVقد الج VVلسات ف VVي ق VVضاي VVا م VVكاف VVحة اإلره VVاب ب VVصورة س VVريّ VVة أي ب VVدون ح VVضور
العموم والصحافة.
هVذه الVحالVة تVتع ّلق بحجVر نشVر املVعلومVات عVن املVرافVعات والVقرارات والVتي مVن شVأنVها الVنيل مVن الVحياة الVخاصVة
Vضمن قVانVون مVكافVحة اإلرهVاب فVصال إشVكالVيا وهVو الVفصل  34فVقرة  4الVذي
لVلضحايVا أو سVمعتهم ،ولVإلشVارة ت ّ
يج Vّ Vرم "نش VVر م VVعلوم VVات ،م VVباش VVرة أو ب VVواس VVطة ،ب VVأي وس VVيلة ك VVان VVت ،ل VVفائ VVدة ت VVنظيم أو وف VVاق إره VVاب VVي أو ل VVفائ VVدة
أشVخاص لVهم عVالقVة بVالجVرائVم االرهVابVية " وهVو فVصل يVمكن أن يج ّVرم الVعمل الVصحفي ويVمثّل خVطرا عVلى حVريVة
التعبير.
 أمر حالة الطوارئي VVعطي ال VVفصل  7م VVن األم VVر  49/1978امل VVنظّم ل VVحال VVة ال VVطوارئ ص VVالح VVيات ل VVوزي VVر ال VVداخ VVلية ول VVلوال VVي إلتّ VVخاد
ث اإلذاعVVي " .ولVVم يVVتناول األمVVر أعVVاله
إجVVراءات "لVVضمان مVVراقVVبة الVVصحافVVة وكVّ Vل أنVVواع املVVنشورات وكVVذلVVك الVVب ّ
ث الVVتلفزي ،وهVVذا مVVفهوم ألنّVVه عVVند صVVدور األمVVر لVVم يVVكن يVVوجVVد فVVي تVVونVVس سVVوى تVVلفزيVVون عVVمومVVي وحVVيد وال
الVVب ّ
وجود لقنوات تلفزية خاصة.
 الس ّر املهني للمحاميتحّ Vدث عVVديVVد املVVحامVVني خVVالل بVVرامVVج إعVVالمVVية عVVن قVVضايVVا يVVترافVVعون فVVيها عVVن أشVVخاص مشVVتبه بVVهم فVVي ارتVVكاب
جVرائVم اقVتصاديVة أو أمVنية .ويVلزم مVرسVوم املVحامVاة لVسنة  2011حVفاظ املVحامVي عVلى أسVرار مVو ّVكVله الVذي ائVتمنه
عليها ،كما أنّه ملزم بعدم نشر أو إفشاء أسرار التحقيق طبق املرسوم  115في فصله .61
Vضمنة
ويVVعني اإلفVVشاء أن يVVق ّدم املVVحامVVي مVVعلومVVات مّ V
Vفصلة لVVلوقVVائVVع واألشVVخاص والVVشهود وغVVيرهVVم لVVوقVVائVVع مّ V
Vلف الVVذي هVVو مVVؤتVVمن عVVليه قVVبل عVVرض ذلVVك أمVVام الVVقضاء فVVي جVVلسة عVVلنية .والVVحكمة مVVن مVVبدأ سVVريّVVة
بVVأوراق املّ V
الVتحقيق هVو احVترام قVريVنة الVبراءة وضVمان سVالمVة األبVحاث وحVمايVة الVضحايVا والVشهود ومVساعVدي الVقضاء مVن
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الته VVدي VVدات وأع VVمال االن VVتقام .وق VVد ع VVاي VVنا إق VVدام ال VVبعض ع VVلى ك VVشف ت VVفاص VVيل وذك VVر أس VVماء ش VVهود وه VVذا ف VVيه
ث مباشرة.
مخالفة صريحة للقوانني وألخالقيات املهنة الصحفية وخاصة في الحصص التي تب ّ
 .2التحقيق القضائي والتحقيق الصحفي:
بVدأت الVصحافVة االسVتقصائVية تVعرف انVتشارا واسVعا خVالل الVسنوات األخVيرة وكVانVت أشهVر أعVمال االسVتقصاء
نشVر "وثVائVق ويVكيليكس" و"وثVائVق بVنما" وتVحقيقات صVحفية أخVرى كVان لVها تVأثVير سVياسVي فVارق عVلى مسVتوى
بVVعض الVVدول أو عVVلى مسVVتوى الVVعالVVم .ويVVطرح الVVسؤال :هVVل يVVمنع وجVVود تVVحقيق قVVضائVVي مVVن إجVVراء اسVVتقصاء
صحفي حول نفس املوضوع ونشر نتائجه على العموم؟
الVVجواب لVVيس بVVالسهVVل .فVVي الVVبدايVVة ال بVVد مVVن الVVتنبيه إلVVى أ ّن الVVصحفي لVVيس مVVن حّ Vقه نشVVر وثVVائVVق مVVوجVVودة فVVي
مVلف الVتحقيق الVقضائVي طVبق الVفصل  61مVن املVرسVوم  115وإذا حVدث نشVر الVوثVيقة املVذكVورة وهVو يجهVل أنّVها
Vملف ال VVتحقيق ال VVقضائ VVي ف VVإ ّن ذل VVك ل VVن يح VVميه م VVن ال VVعقوب VVة الج VVزائ VVية )خ VVطية م VVال VVية( وق VVد ي VVقدم ع VVلى
م VVوج VVودة ب ّ V
نشرها عمدا خاصة وأنّه يعلم أ ّن العقوبة التي ستس ّلط عليه لن تكون سالبة للحرية.
Vتحصل عVلى وثVائVق إداريVة بVموجVب طVلب وهVذا يVساعVده عVلى
يVسمح قVانVون الVنفاذ إلVى املVعلومVات لVلصحفي أن ي ّ
إنVVجاز عVVمله كVVما أنّVVه مVVن حVVقه الVVحصول عVVلى مVVعطيات أخVVرى بVVطرق مVVختلفة تVVحت حVVمايVVة الVVقانVVون أي حVVمايVVة
Vنص عVليها املVرسVوم  ،115بVاسVتثناء املVعلومVات ذات الVطابVع الVدفVاعVي واألمVني ويVمكن لVلصحفي
املVصادر الVتي ي ّ
خVVالل الVVتحقيقات الVVسمعية الVVبصريVVة واملVVرئVVية اسVVتعمال الVVكامVVيرا الVVخفية مVVع إخVVفاء الVVعناويVVن والVVوجVVوه وتVVغيير
األصوات حفاظا على الحقّ في الصورة وعلى قرينة البراءة.
فVVالVVصحفي فVVي هVVذه الVVتحقيقات يVVعمل بVVدافVVع الVVكشف عVVن وقVVائVVع ومVVخالVVفات لVVلقانVVون ولVVيس مVVعنيا بVVهويVVة مVVن
منصب على الجريمة وليس على من اقترفها.
ارتكبها وبالتالي فإ ّن اهتمامه
ّ
خ VVالف VVا ل VVذل VVك ف VVإ ّن ال VVتحقيق ال VVقضائ VVي ،م VVشمول ب VVمبدأ الس VVر ّي VVة وي Vتّبع اج VVراءات دق VVيقة إلث VVبات الج VVرائ VVم وه VVوي VVة
املشVVتبهني بVVارتVVكابVVها وتVVمكينهم مVVن ح ّ Vقهم فVVي الVVدفVVاع .يVVمكن لVVلصحفي خVVالل تVVحقيقه أن يVVتيح تVVقديVVم وجVVهات
الVنظر املVختلفة وفVسح املVجال أمVام املشVتبه بVه لVتقديVم دفVاعVه لVك ّن كVل ذلVك ال يVبيح نشVر الVهويVات والVصور وك ّVل مVا
من شأنه التعريف باألشخاص.
إذا اح VVترم ال VVصحفي ك Vّ Vل ه VVذه ال VVضواب VVط ف VVال ش VVيء ي VVمنعه م VVن نش VVر ت VVحقيقه ال VVصحفي ول VVو ك VVان ن VVفس امل VVلف
مVنشورا أمVام الVقضاء وال يVجب املVبالVغة كVثيرا بVخصوص مVزاعVم "الVتأثVير عVلى مجVرى الVتحقيق" .وعVلى الVعكس
مVن ذلVك ،فVإ ّن قVاضVي الVتحقيق بVإمVكانVه االسVتفادة مVن االسVتقصاء الVصحفي واعVتباره مVنطلقا لVبعض أعVمالVه
مثل سماع الشهود أو مشتبه بهم جدد أو اعتماد بعض الوثائق التي نشرها الصحفي في عمله  ...إلخ.
ويVمكن الVقول حVينئذ أ ّن الVصحافVة االسVتقصائVية تVساعVد الVقضاء عVلى كVشف الVحقائVق وتVم ّده بVبعض املVعطيات
يتوصل إليها أو غابت عنه.
التي لم
ّ
ك ّVل هVذا يح ّVمل الVصحفي مVسؤولVية كVبيرة مVن حVيث احVترام أخVالقVيات املVهنة واحVترام سVريّVة الVتحقيق الVقضائVي
وقرينة البراءة وحقّ الدفاع ومبدأ املواجهة بني الخصوم في النزاع القضائي.
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التوصيات
إ ّن ال VVنقاب VVة ال VVوط VVنية ل VVلصحفيني ال VVتون VVسيني وب VVعد ت VVسجيلها ل VVخوض اإلع VVالم ف VVي ق VVضاي VVا ال VVرأي ال VVعام امل VVرت VVبطة
بVVملفّات الVVفساد والVVتآمVVر عVVلى أمVVن الVVدولVVة وكVVشفه لجVVملة مVVن اإلخVVالالت الVVتي رافVVقت بVVعض مVVسارات الVVقضايVVا
التي بقيت معطّلة توصي:
 الdصحفيني بVاحVترام التشVريVعات الVجاري بVها الVعمل فVي الVتعاطVي مVع املّ Vلفات املVنشورة لVدى الVقضاءمن ذلك عدم نشر وثائق التحقيق قبل تالوتها في جلسة عامة.
خ VVل ف VVي ال VVوق VVت
 ال ddصحفيني ب VVحسن إدارة ال VVحوارات امل VVرت VVبطة ب VVاملّ V Vلفات ال VVقضائ VVية امل VVنشورة وال VVتد ّVامل VVناس VVب ل VVعدم ك VVشف م VVعطيات ش VVخصية ي VVمكن أن ت VVمثّل خ VVطرا ع VVلى ال VVحياة ال VVخاص VVة وامل VVعطيات
الخاصة والحقّ في الصورة.
 الddقضاء الddعسكري ب VVضرورة ت VVف ّهم ح VVري VVة ال VVتعبير وط VVبيعة ال VVصحاف VVة االس VVتقصائ VVية ال VVتي ي VVمكن أنتكون رافدا ملسارات التحقيق.
 -املحامني باحترام أسرار مو ّكليهم التي ائتمنوهم عليها وكذلك عدم الكشف عن وثائق التحقيق.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
 املفوضية السامية لحقوق االنسان -اليونسكو
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