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الفصل 14 من املرسوم 115 املتعّلق بحريّة الصحافة واإلعالم والنشر

يـعاقـب	كـّل	مـن	يـخالـف	الـفصول	11	و	12	و	13	مـن	هـذا	املـرسـوم	كـّل	مـن	أهـان	صـحفيا	أو	تـعّدى	عـليه	بـالـقول	أو	
بـاإلشـارة	أو	الـفعل	أو	التهـديـد	حـال	مـباشـرتـه	لـعمله	بـعقوبـة	االعـتداء	عـلى	شـبه	مـوظّـف	عـمومـي	املـقّررة	بـالـفصل	

123	من	املجّلة	الجزائية.	

الفصل 125 من املجّلة الجزائية

يـعاقـب	بـالـسجن	مـّدة	عـام	وبخـطية	قـدرهـا	ومـائـة	وعشـرون	ديـنارا	كـّل	مـن	يـهضم	جـانـب	مـوظّـف	عـمومـي	أو	شـبهه	
بالقول	أو	اإلشارة	أو	التهديد	حال	مباشرته	لوظيفته	أو	بمناسبة	مباشرتها.		
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مقّدمة عامة

تــزامــن	شهــر	ديــسمبر	2017	مــع	ارتــفاع	وتــيرة	الــتشنج	داخــل	مــؤســسة	الــتلفزة	الــوطــنية	ومــحاوالت	محــمومــة	مــن	

قــبل	االدارة	الــحالــية	لــتوجــيه	عــمل	الــصحفيني	والــتدخــل	فــيهم	وكــان	أكــثر	مــظاهــر	هــذا	الــتدخــل	بــروزا	هــو	تــدخــل	

مــديــرة	الــتلفزة	الــوطــنية	األولــى	ملــنع	تــواجــد	قــيادي	نــقابــي	فــي	الــحصة	الــصباحــية	إضــافــة	إلــى	تــأجــيل	بــث	حــصة	

برنامج	كان	تم	تصويره	ألسبوعني	بدعوى	الحصول	على	الرد	ما	يتنافى	مع	طبيعة	البرنامج	الحواري	.		

وقــد	بــاتــت	أراء	الــصحفيني	فــي	مــا	يــقدمــونــه	تــجابــه	أحــيانــا	بــالــرفــض	مــن	قــبل	رؤســاء	التحــريــر	ووصــل	األمــر	حــد	

اســـتعمال	مـــصطلحات	مـــهينة	فـــي	حـــادثـــة	االعـــتداء	الـــلفظي	عـــلى	مـــقدمـــة	األخـــبار	عـــارم	الـــرجـــايـــبي	عـــلى	خـــلفية	

ابداءها	الرأي	في	محتوى	خبر	كانت	ستقوم	بقراءته	في	النشرة	التي	تقدمها.	

حـاالت	األخـذ	والـرد	الـتي	سجـلتها	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	

داخـل	مـؤسـسة	الـتلفزة	الـوطـنية	ليسـت	حـاالت	مـعزولـة	وهـي	امـتداد	ملـحاوالت	تـدجـني	انـطلقت	مـنذ	أكـتوبـر	2017	

عــبر	األســلوب	الــدعــائــي	الــذي	نــقلت	بــه	الــقناة	الــوطــنية	األولــى		زيــارة	رئــيس	الجــمهويــة	إلــى	واليــة	ســوســة	فــي	4	

أكــــتوبــــر	2014	فــــي	نشــــرة	األخــــبار	الــــرئــــيسية.	وقــــد	نبهــــت	الــــنقابــــة	وقــــتها	إلــــى	عــــودة	هــــذه	املــــمارســــات	الخــــطيرة	

واعــتبرتــها	الــهيئة	الــعليا	املســتقلة	لــالتــصال	الــسمعي	الــبصري	مــؤشــرات	خــطيرة	فــي	طــريــقة	تــعاطــي	الســلطة	

التنفيذية	مع	اإلعالم	العمومي.		

وال	يــمكن	الــيوم	الــتغاضــي	عــن	خــطورة	هــذه	املــؤشــرات	الــتي	تــعكس	ســعي	اســلطة	لــتوجــيه	املــضامــني	اإلعــالمــية	

عـبر	الـتعيينات	املـسقطة	والـغير	مـدروسـة	عـلى	رأس	الـقناتـني	الـوطـنية	األولـى	والـثانـية	ومـحاولـة	ضـرب	اسـتقاللـية	

املـؤسـسة	وتـوظـيفها	لخـدمـة	مـصالـح	ضـيقة	ومـن	املـهم	الـيوم	مـراجـعة	هـذه	الـتعيينات	وتـرشـيح	شـخصيات	مـشهود	

بها	بالكفاءة	واالستقاللية	الدارة	املرفق	العمومي.	

كـما	مـن	أهـم	الخـطوات	األسـاسـية	لـوضـع	حـد	لـتدخـل	اإلدارة	فـي	التحـريـر	ضـرور	اعـادة	الـنظر	فـي	طـرق	الـعمل	

الـتي	تـكرس	هـذا	املـبدأ	لـلنأي	عـن	أقـسام	االخـبار	عـن	كـل	أشـكال	الـتأثـير	والـضغط	وهـي	نـقطة	مـرتـبطة	أسـاسـا	

بمدى	وعي	العاملني	في	املؤسسة	بأهمية	التصدي	لكل	محاوالت	التوجيه	والتدخل	الفج	في	التحرير.	

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني  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اعتداءات شهر نوفمبر 2017

مقدمة:
ارتـفعت	وتـيرة	االعـتداءات	عـلى	الحـريّـات	الـصحفية	خـالل	شهـر	ديـسمبر	2017	حـيث	وثّـقت	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	
الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	17	اعــتداء	بــعد	أن	سجّـــــلت	10	اعــتداءات	خــالل	شهــر	
نـوفـمبر	مـن	نـفس	الـسنة	وقـد	طـالـت	االعـتداءات	خـالل	شهـر	ديـسمبر		8	صـحفيات	و	17	صـحفيا	يـعملون	فـي	4	

إذاعات	و	6	قنوات	تلفزية	وموقعني	الكترونيني	وجريدة	ورقية.		
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وقــد	تــصّدر	املــواطــنون	تــرتــيب	املــعتديــن	خــالل	هــذا	الشهــر	بـ	7	اعــتداءات	فــي	حــني	احــتّل	املــوظــفون	الــعمومــيون	
واألمــــنيون	املــــرتــــبة	الــــثانــــية	فــــي	ســــّلم	املــــعتديــــن	بــــاعــــتداءيــــن	لــــكّل	مــــنهما	،	إلــــى	جــــانــــب	ظــــهور	فــــاعــــلني	جــــدد	هــــم	
اإلعــــالمــــيون	الــــذيــــن	كــــانــــوا	مــــسؤولــــني	عــــن	اعــــتداءيــــن.		فــــي	حــــني	كــــان	كــــّل	مــــن	األعــــوان	الــــعمومــــيون	و	إدارات	

املؤّسسات	اإلعالمية	واملؤسسات	اإلعالمية	و	النيابة	العمومية	مسؤولني	عن	اعتداء	وحيد	لكّل	منهم.	.		
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الــالّفــت	خــالل	شهــر	ديــسمبر	2017	عــودة	االعــتداءات	املــاديــة	والــلفظية	لــتصل	إلــى	7	اعــتداءات	بــعد	أن	كــانــت	
وحـدة	الـرصـد	قـد	سجّــــلت	خـالل	الشهـر	املـنقضي	اعـتداء	وحـيدا.		كـما	ارتـفعت	حـاالت	املـضايـقة	لـتصل	6	حـاالت	
بـعد	أن	كـانـت	حـالـتني	خـالل	الشهـر	املـنقضي.	وتـراجـعت	حـاالت	املـنع	مـن	الـعمل	لـتبلغ	اعـتداءيـن	بـعد	أن	كـانـت	3	
اعــتداءات	فــي	شهــر	نــوفــمبر	2017.	كــما	عــادت	حــاالت	الــرقــابــة	فــي	مــناســبة	واحــدة	إضــافــة	إلــى	تــسجيل	حــالــة	

محاكمة.		

وقــد	كــانــت	النســبة	األكــبر	مــن	االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	فــي	تــونــس	الــعاصــمة	الــتي	شهــدت	10	اعــتداءات	،	
ووقــع	تــسجيل	اعــتداءيــن	فــي	كــّل	مــن	واليــات	ســوســة	وبــنزرت	واعــتداء	وحــيد	فــي	كــل	مــن	واليــات	قــبلي	والــقيروان	

وباجة.	
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ارتفاع حاالت املضايقة 

تـضع	حـاالت	املـضايـقة		الـصحفي	فـي	مـناخ	غـير	مـريـح	لـلعمل	مـيدانـيا	وتـعتبر	الحـمالت	املـنظّمة	الـتي	تسـتهدف	
الــصحفيني	أهــّم	الــنقاط	األســاســية	خــالل	شهــر	ديــسمبر	2017	والــتي	عــّكرت	مــناخ	عــمل	هــؤالء	مــن	ذلــك	الحــملة	
الــتي	اســتهدفــت	مــديــر	تحــريــر	"شــمس	أف	أم"	مــنجي	الــخضراوي	وراديــو	واب	"شــمس	راد"	الــذي	انــطلق	بــثه	

في	15	ديسمبر	من	العام	2017.	

حملة	تستهدف	منجي	الخضراوي		•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	11	ديسمبر	2017	•

املــعتدى	عــليهم	:	مــنجي	الــخضراوي	مــديــر	تحــريــر	•
"شمس	أف	أم"	املصادرة	

املعتدي	:	مواطنون	•

الوقائع	:		•

يـــتعرّض	مـــنجي	الـــخضراوي	مـــديـــر	تحـــريـــر	إذاعـــة		"شـــمس	أف	
أم"		ورئــيس	تحــريــر	جــريــدة	"الشــروق"	ســابــقا	مــنذ	11	ديــسمبر	

2017		إلـى	حـملة	تـشويـه	وهـتك	لـألعـراض	مـن	قـبل	بـعض	صـفحات		
الــتواصــل	االجــتماعــي	واملــواقــع	اإللــكترونــية	الــتي	تــداولــت	مــقاال	نشــره	الــصحبي		الــعمري	الــعامــل	ســابــقا	فــي	

جريدة	"املساء"	عمد	فيه	إلى	سّب	وشتم	الخضراوي	ووّجه	له	اتّهامات	خطيرة	ال	أساس	لها	من	الصحة.	

وأفـاد	الـخضراوي	لـوحـدة	الـرصـد	أنـه		"أعـتبر	هـذه	الحـملة	نـوعـا	مـن	الـضغط	مـن	قـبل	مـنظومـة	الـفساد	فـي	إطـار	
الــتضييق	عــلى	حــريــة	الــصحافــة	"	مــضيفا	"عــملت	عــلى	مــقاالت	عــديــدة	حــول	مــنظومــة	الــفساد	والــفاســديــن	ومــن	
بـــينها	قـــضية	رجـــل	األعـــمال	شـــفيق	جـــرايـــة	املـــتّهم	فـــي	مـــلفّات	فـــساد	وقـــد	ورد	أحـــد	املـــقاالت	تـــحت	عـــنوان	"دولـــة	

تحكمها	املافيات".	

وقـــــــد	تـــــــأكـــــــدت	وحـــــــدة	الـــــــرصـــــــد	مـــــــن	أّن	الـــــــصحبي	الـــــــعامـــــــري	قـــــــد	نشـــــــر	مـــــــقال	فـــــــي	22	أوت	2017	فـــــــي	مـــــــوقـــــــع	
«	radar.tn	»	فـي	ركـن	مـقاالت	الـرأي	تـحت	عـنوان	"الـصحبي	الـعامـري	يـكشف	املـاضـي	الـبولـيسي	لـلصحفي	
مــنجي	الــخضراوي"	وأعــيد		نشــر	املــقال	فــي	11	ديــسمبر	2017		فــي	مــوقــع	«	tunisiansecret.tn	»			تــحت	
		«	sponsorisé	»	مـدعـومـة	أغـلبها	االجـتماعـي	الـتواصـل	مـوقـع	عـلى	صـفحات	6	فـي	تـداولـها	وتـم	الـعنوان	نـفس
ووقــع	وفــق	تــحقيقات	وحــدة	الــرصــد	تــتداولــه	عشــرات	املــرّات	مــن	قــبل	رّواد	مــواقــع	الــتواصــل	االجــتماعــي	حــامــلة	
تعليقات	تدخل	تحت	طائلة	تهم	السّب	والشتم	والقذف	والتي	تستهدف	منجي	الخضراوي	وجريدة	الشروق.	

الرأي	القانوني:	•

يـــتعرّض	الـــصحفي	مـــنجي	خـــضراوي	إلـــى	ضـــغوط	بســـبب	عـــمله	و	آرائـــه	الـــصحفية،	وهـــي	ضـــغوط	صـــادرة	عـــن	
جـهات	تـعتقد	أنّـه	يسـتهدفـها.	ويـنّص	الـفصل	11	مـن	املـرسـوم	115	أنّـه	ال	يـجوز	تـعريـض	الـصحفي	ألّي	ضـغط	
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مـن	جـانـب	أّي	سـلطة	ومـصطلح	السـلطة	يـنطبق	فـي	ظـّل	عـدم	الـتخصيص	عـلى	كـّل	أنـواع	السـلط	سـياسـية	كـانـت	
أو	مــالــية	أو	غــيرهــا،	وال	يــجوز	أن	يــكون	الــرأي	الــذي	يــبديــه	الــصحفي	ســببا	لــلمساس	بــكرامــته	أو	لــالعــتداء	عــلى	

حرمته	الجسدية	واملعنوية	وال	يمكن	تعريضه	للتهديد	خالل	عمله.	

مضايقة	أمنية	آلزر	منصري		•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	12	ديسمبر	2017	•

املـعتدى	عـليهم	:	آزر	مـنصري	الـصحفي	املـصوّر	فـي		•
موقع	"عرب	24"	

املعتدي	:	أمنيون	•

الوقائع	:		•

تــعرّض	الــصحفي	املــصّور	بــموقــع	"عــرب	24"	آزر	مــنصري	إلــى	
مــضايــقة	أمــنية	اســتهدفــته	واســتهدفــت	عــائــلته	عــلى	خــلفية	عــمله	
حـول	مـواضـيع	مـتعّلقة	بشـبكات	الـتسفير	واإلرهـابـيني	فـي	كـّل	مـن	

العراق	وسوريا.	

وأفـاد	مـنصري	لـوحـدة	الـرصـد	أنّـه	"خـالل	مـغادرتـي	ملـنزلـي	صـباح	الـثالثـاء	12	ديـسمبر	2017	اعـترض	طـريـقي	
فـي	مـبنى	الـعمارة	عـونـا	أمـن	اسـتظهرا	بـبطاقـتهما	وطـلبا	مـني	اإلجـابـة	عـن	مجـموعـة	مـن	األسـئلة	حـول	مـساري	
املـهني	وتـكويـني	الـدراسـي	أدق	الـتفاصـيل	الـعائـلية"	مـضيفا	"قـمت	بـاإلجـابـة	عـن	األسـئلة	املـطروحـة	عـليّا	رغـم	أنّ	
	للتخـّلص	مـن	االسـتهداف	األمـني	الـذي	يـطالـني	مـنذ	مـّدة	 الـقانـون	يـمنحني	الـحّق	فـي	عـدم	الـرّد	فـي	مـحاولـة	مـنيّ
قـرابـة	شهـر".	وكـان	أعـوان	األمـن	قـد	اعـترضـوا	مـنصري	قـبل	هـذه	الـحادثـة	بـيومـني	أمـام	مـنزلـه	ولـكن	لـم	يسـتفسروا	

عن	أيّة	معطيات.	

ويـقول	مـنصري	أّن	أعـوان	أمـن	تـنّقلوا	مـنذ	أسـبوعـني	إلـى	بـيت	شـقيقته	الـتوأم	بـالـقصريـن	وسـألـوهـا	حـول	حـياتـه	
الـعملية	والـخاصـة،	كـما	قـام	أعـوان	األمـن	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	بـالتحـّري	حـولـه	لـدى	أغـلب	املـحيطني	بـه	فـي	مـقرّ	

إقامته	لفترة	امتّدت	طيلة	أسبوعني.	

وكـــان	آزر	مـــنصري	قـــد	تـــلّقى	بـــدايـــة	شهـــر	أكـــتوبـــر	مـــن	الـــعام	2017	تهـــديـــدا	عـــلى	شـــاكـــلة	رســـالـــة	مـــكتوبـــة	عـــلى	
حـاسـوب	ورد	فـيها	"أخـطأت	طـريـق	املـوصـل	وسـنريـك	طـريـق	جـهنّم	تـحياتـنا"	وتـأتـي	هـذه	الـرسـالـة	بـعد	فـترة	طـويـلة	
تـــجاوزت	الـــسنة	عـــلى	عـــمله	عـــلى	تـــحقيقه	األخـــير	حـــول	شـــبكات	الـــتسفير	إلـــى	املـــوصـــل	لـــفائـــدة	قـــناة	"الـــتاســـعة"	
الـخاصـة	والـذي	بـّث	فـي	شهـر	أوت	مـن	الـعام	2016	تـحت	عـنوان	"الـطريـق	إلـى	املـوصـل"	ويـأتـي	أيـضا	بـعد	أكـثر	
مـــن	ســـنتني	عـــلى	تـــحقيقه	حـــول	شـــبكات	الـــتسفير	بـــّث	فـــي	2015	عـــلى	قـــناة	"الـــحوار	الـــتونـــسي"	الـــخاصـــة	فـــي	

برنامج	(24/7)	تحت	عنوان	"طريق	الجهاد".		

الرأي	القانوني:		•
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يـــتعرّض	الـــصحفي	آزر	مـــنصري	إلـــى	ضـــغوط	وتهـــديـــدات	نـــتيجة	قـــيامـــه	بـــتحقيقات	اســـتقصائـــية	حـــول	شـــبكات	
الــتسفير	إلــى	ســوريــا	والــعراق.	ويــنّص	الــفصل	9	مــن	املــرســوم	115	أنّــه	يــمنع	فــرض	أّي	قــيد	يــعوق	حــريــة	تــداول	
املـعلومـات	كـما	يـمنع	الـفصل	11	مـن	نـفس	املـرسـوم	تـعريـض	الـصحفي	ألّي	ضـغوط	بسـبب	عـمله	ويـفرض	حـمايـة	
مـــصادره	عـــدا	الـــحاالت	الـــتي	يـــأذن	فـــيها	الـــقضاء	بـــإفـــشائـــها	بشـــرط	أن	تـــكون	مـــعلومـــات	مـــتصّلة	بجـــرائـــم	تـــتعّلق	
بـالسـالمـة	الجسـديـة	لـألشـخاص	والـتي	ال	يـمكن	الـحصول	عـليها	بـطريـقة	أخـرى	ويـكون	الـحصول	عـليها	ضـروريـا	

لتفادي	ارتكاب	تلك	الجرائم.	

مضايقة	الصحفي	منصف	عويساوي			•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	14	ديسمبر	2017	•

املـــــعتدى	عـــــليهم	:	مـــــنصف	عـــــويـــــساوي	الـــــصحفي	•
بجريدة	"الصحافة"	

املعتدي	:	موظفون	عموميون	•

الوقائع	:		•

تـــــعرّض	الـــــصحفي	مـــــنصف	عـــــويـــــساوي	لـــــلمضايـــــقة	بـــــعد	رفـــــض	
املـــندوب	الـــجهوي	للشـــباب	والـــريـــاضـــة	اإلدالء	بـــتصريـــح	صـــحفي	
لـفائـدتـه	بـتعّلة	وجـود	مـنشور	صـلب	مـصالـح	وزارة	شـؤون	الشـباب	

والرياضة	يفرض	الحصول	على	ترخيص	مسبق	واملوافقة	باإلدالء	بتصريح	صحفي.		

وأفــاد	مــنصف	عــويــساوي	لــوحــدة	الــرصــد	"	قــمت	بــالــتنسيق	مــع	مــصالــح	املــندوبــية	الــجهويــة	للشــباب	والــريــاضــة	
بـتونـس	قـبل	يـوم	مـن	الـذهـاب	إلـيها	ولـكن	تـفاجـأت	خـالل	هـناك	ألجـل	إجـراء	الـحوار	بـرفـض	املـندوب	الـجهوي	بـتعلة	

عدم	حصوله	على	موافقة	وزارة	االشراف".		

وقـد	ظـّل	الـصحفي	مـنصف	عـويـساوي	قـرابـة	3	سـاعـات	بـمقّر	املـندوبـية	فـي		حـالـة	انـتظار،	ولـم	يـتمكن	مـن	إجـراء	
حواره	إال	بعد	تواصل	وحدة	الرصد	مع		مكتب	االعالم	واالتصال	بوزارة	شؤون	الشباب	والرياضة.			

مـن	جـانـب	آخـر	أوضـحت	أمـال	عـدوانـي	املـكّلفة	بـاإلعـالم	واالتّـصال	بـالـوزارة	لـوحـدة	الـرصـد	أّن	املـكتب	اإلعـالمـي	
قــام	بــالــتدخّـــل	مــباشــرة	لــفائــدة	الــصحفي	مــن	أجــل	تــمكينه	مــن	الــحوار	الــصحفي	مــع	املــندوب	الــجهوي	املــذكــور،	
مــضيفة	أّن	مــا	حــصل	ســببه	وجــود	مــذكّــــرة	داخــلية	صــلب	مــصالــح	الــوزارة	تــنّص	عــلى	وجــوب	اتّــصال	املــسؤولــني	
الـــجهويـــني	بـــمصالـــح	الـــوزارة	مـــن	أجـــل	اإلعـــالم	والـــتثبّت	مـــن	املـــعلومـــات	الـــتي	يـــمكن	اإلدالء	بـــها	خـــالل	الـــحوارات	

الصحفية	حتى	تكون	املعلومة	املقّدمة	للرأي	العام	دقيقة	وصحيحة	وتجنّبا	أليّة	أخطاء.		

وأوضـحت	عـدوانـي	أّن	الـتعطيل	الـذي	تـعرَّض	لـه	الـصحفي	عـيساوي	سـببه	عـدم	إعـالم	مـصالـح	الـوزارة	بـالـحوار	
مسبقا	وقد	يتحّمل	املسؤولية	املندوب	الجهوي	في	ذلك.		

فــــي	ذات	الــــسياق	أعــــلنت	املــــكّلفة	بــــاإلعــــالم	واالتــــصال	أنّــــه	وبــــدايــــة	مــــن	يــــوم	االثــــنني		18	ديــــسمبر	2017	ســــيتمّ	
إرسـال	مـذكّـــرة		أخـرى	لـكافـة	املـسؤولـني	الـجهويـني	مـن	أجـل	الـتفاعـل	اإليـجابـي	مـع	الـصحفيني	وعـدم	تـعطيلهم	.	
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وقـد	تـّم	االتّـفاق	مـبدئـيا	مـعها	عـلى	أن	يـتّم	الـتنسيق	مـع	وحـدة	الـرصـد	واملـكتب	اإلعـالمـي	لـلوزارة	مـن	أجـل	تـسهيل	
عمل		الصحفيني.			

الرأي	القانوني:		•

ال	يــزال	املــنشور	عــدد	4	وربــما	مــناشــير	وزاريــة	داخــلية	نــافــذة	وكــّلها	تــمنع	املــسؤولــني	املــركــزيــني	والــجهويــني	مــن	
اإلدالء	بـتصريـحات	إعـالمـية	قـبل	الـحصول	عـلى	تـراخـيص	فـي	ذلـك	مـن	جـانـب	رؤسـائـهم.	ويـخالـف	هـذا	املـنشور	
مـقتضيات	املـرسـوم	115	الـذي	يـمنع	فـرض	قـيود	تـعوق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات	أو	تـعطيل	حـّق	املـواطـن	فـي	إعـالم	

حّر	وتعّددي	وشفّاف. 

	تهديدات	تطال	راديو	واب	"شمس	راد"	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	15	ديسمبر	2017	•

املعتدى	عليهم	:	راديو	واب	"شمس	راد"	•

املعتدي	:	مواطنون	•

الوقائع	:		•

مـــنذ	اإلعـــالن	عـــن	انـــطالقـــة	بـــّث	راديـــو	واب	"شـــمس	راد"	عـــبر	االنـــترنـــات	،	يـــتعرّض	املـــديـــر	الـــعام	لـــراديـــو	الـــواب	
بـالـهادي	بـوحـديـد	إلـى	حـمالت	تحـريـض	وتهـديـد	بـصفة	يـومـية	بـلغت	حـّد	التهـديـد	بـالـتصفية	الجسـديـة	بسـبب	مـا	

اعتبر	"دفاعا	عن	األقليات	الجنسية	في	تونس".		

وقـال	بـالـهادي	بـوحـديـد	لـوحـدة	الـرصـد	أنّـه	بـلغ	بـه	األمـر	مـؤخّــرا	إلـى	طـلب	تـوفـير	الحـمايـة	بـصفته	املـديـر	الـعام	راديـو	
الـــواب	ولـــنضال	الـــزيـــدي	بـــصفته	مـــديـــر	الـــبرمـــجة	ولـــلمقّر	بســـبب	تـــواصـــل	تـــوجـــيه	التهـــديـــدات	والـــتي	بـــلغت	مـــرحـــلة	

التهديد	بالتصفية	الجسدية	وحرق	مقّر	اإلذاعة.		

وقـال	بـوحـديـد	أّن	حـمالت	التهـديـد	ضـّد	الـراديـو	والـعامـلني	بـه	تسـبّبت	فـي	تـراجـع	بـعض	األشـخاص	عـن	الـحضور	
في	برامج	اإلذاعة	خوفا	على	سالمتهم	الجسدية.		

فـي	ذات	الـسياق	ذكـر	بـوحـديـد	أنّـه	ومـنذ	اإلعـالن	عـن	انـطالقـة	راديـو	الـواب	بـالـبّث	لـم	يـعد	قـادرا	عـلى	الـتنّقل	بـصفة	
	مــتنّكرا	وفــي	حــاالت	أخــرى	تــوجّـــــب	عــليه	الــتنّقل	 عــاديــة	حــيث	لــم	يــتمّكن	مــن	مــغادرة	مــقّر	املــؤســسة	االعــالمــية	إالّ

صحبة	مرافق	له	خشية	تعرَّضه	العتداء.				

حملة	إعالمية	تطال	راديو	واب	"شمس	راد"	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	15	ديسمبر	2017	•

املعتدى	عليهم	:	راديو	واب	"شمس	راد"	•

املعتدي	:	إعالميون	•
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الوقائع	:		•

رصـــدت	وحـــدة	الـــرصـــد	إذاعـــتني	خـــاصـــتني	و	3	مـــواقـــع	الـــكترونـــية	شـــنّت	حـــملة	مـــارســـت	فـــيها	التحـــريـــض	والســـبّ	
والشتم	ضّد	راديو	واب	"شمس	راد"	التي	تبث	على	الواب.	

وأفـاد	مـديـر	عـام	اإلذاعـة	بـالـهادي	بـو	حـديـد		لـوحـدة	الـرصـد	أّن	"عـديـد	املـؤسّــــــسات	اإلعـالمـية	شـاركـت	فـي	حـملة	
الــتشويــه	لــإلذاعــة	وهــو	مــا	دفــعنا	لــتقديــم	شــكوى	لــلهيئة	الــعليا	لــالتّــصال	الــسمعي	والــبصري	"الــهايــكا"	إضــافــة	
إلـــى	قـــرار	جـــمعية	"شـــمس"	املـــتحّصلة	عـــلى	تـــرخـــيص	مـــن	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	بـــالـــنشاط	بـــتاريـــخ	18	مـــاي	2017		

بتتّبع	كّل	األشخاص	واإلعالميني	وغير	اإلعالميني	قضائيا	الذين	سيقومون	ببّث	خطابات	تحريضية.			

خطاب	تكفيري	يطال	راديو	واب	"شمس	راد"	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	27	ديسمبر	2017	•

املعتدى	عليهم	:	راديو	واب	"شمس	راد"	•

املعتدي	:	مؤسسة	إعالمية	•

الوقائع	:		•

تــعّمد	بــرنــامــج	«	face	a	face	»	الــذي	يــبّث	عــلى	قــناة	
"تـونـسنا"	الـخاصـة	تـمريـر	خـطاب	تـكفيري	وتحـريـضي	
ودعــوة	إلــى	الــقتل	تــلفّظ	بــه	عــادل	الــعليمي	ضــّد	نــضال	
الــــزيــــدي	مــــديــــر	بــــرمــــجة	راديــــو	واب	"شــــمس	راد"	رغــــم	

قـرار	الـهيئة	الـعليا	املسـتقلة	لـإلعـالم	الـسمعي	الـبصري	بـمنع	بـث	الـومـضة	اإلشـهاريـة	قـبل	بـّث	الـحّصة	املسجّــــلة.	
وحـــافـــظ	فـــريـــق	عـــمل	الـــبرنـــامـــج	عـــلى	هـــذا	املـــحتوى	ضـــمن	الـــحّصة	رغـــم	مـــا	يـــمثّله	مـــن	خـــطر	عـــلى	حـــياة	األفـــراد	

العاملني	في	اإلذاعة.		

الرأي	القانوني:		•

تـعرّضـت	راديـو	واب	"شـمس	راد"	الـذي	يـبّث	عـلى	االنـترنـات	إلـى	حـمالت	تحـريـض	مـن	قـبل	بـعض	وسـائـل	اإلعـالم	
ومــواقــع	الــتواصــل	االجــتماعــي.	ويــنّص	الــدســتور	فــي	فــصله	21	عــلى	الــحّق	فــي	حــريّــة	الــتعبير	ويــنّص	الــفصل	
األّول	مــــن	املــــرســــوم	115	أّن	الــــحّق	فــــي	حــــريــــة	الــــتعبير	مــــضمون	ويــــمارس	وفــــقا	لــــبنود	العهــــد	الــــدولــــي	الــــخاص	
بـالـحقوق	املـدنـية	والـسياسـية	ولـم	يـخضع	املـرسـوم	116	إنـشاء	اإلذاعـات	االلـكترونـية	إلـى	أّي	إجـازة	وال	يـجوز	أن	
يـــكون	الـــرأي	الـــذي	يـــصدر	عـــن	الـــصحفي	أو	املـــعلومـــات	الـــتي	ينشـــرهـــا	ســـببا	لـــلمساس	بـــكرامـــته.	كـــما	ال	يـــجوز	

 مساءلة	صحفي	على	أفكار	أو	معلومات	ينشرها	طبقا	ألعراف	وأخالقيات	املهنة.
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تتواصل القيود على املعلومة

تـضع	عـدة	أطـراف	وخـاصـة	املـسؤولـة	عـلى	االتّـصال		قـيودا	غـير	مشـروعـة	عـلى	عـمل	الـصحفيني	وتـعقيدات	تـحول	
أحــيانــا	دون	حــصولــهم	عــلى	املــعلومــة	مــا	يحــرم	املــواطــن	مــن	حــّقه	الــدســتوري	فــي	الــحصول	عــليها	ويــمثل	حــاجــزا	

أمام	تركيز	إعالم	متوازن	ومتعّدد	وهو	ما	تّم	تسجيله	في	مناسبتني.	

منع	صحفيني	من	العمل	في	والية	سوسة		•

املكان:	سوسة		•

التاريخ:	5	ديسمبر	2017	•

املـــــعتدى	عـــــليهم:	لـــــيلى	بـــــالـــــّلطيفة	ويـــــاســـــمني	•
العريس	العاملتني	بإذاعة	"جوهرة	أف	أم"	

املعتدي	:	أعوان	عموميون	•

الوقائع	:		•

تــــــعرّضــــــت	الــــــصحفية	لــــــيلى	بــــــالــــــّلطيفة	واملــــــصّورة	الــــــصحفية	
يـاسـمني	الـعريـس	بـإذاعـة	"نجـمة	أف	أم"	الـخاصـة	لـلمنع	مـن	الـعمل	

ودخـــول	مـــقّر	واليـــة	ســـوســـة	لـــتغطية	لـــقاء	جـــمع	والـــي	الـــجهة	عـــادل	الشـــلوي	وعـــدد	مـــن	أحـــبّاء	النجـــم	الـــريـــاضـــي	
الساحلي.	

وقـالـت	بـالـلطيفة	لـوحـدة	الـرصـد	"	تـوّجهـت	صـحبة	زمـيلتي	يـاسـمني	الـعريـس	لـتغطية	االجـتماع	الـذي	لـم	تـتّم	دعـوة	
الـصحفيني	بـالـجهة		لـتغطيته،	وعـند	تـواجـدي	أمـام	الـباب	الـرئـيسي	لـلواليـة	طـلب	مـنّي	عـون	الحـراسـة		هـويّـتي	وقـد	
قـّدمـت	بـطاقـة	تـعريـفي	الـوطـنية	وبـطاقـة	انخـراطـي	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني،	فـطلب	مـني	االنـتظار،		

وقام	باتصال	هاتفي	منعني	على	اثره	من	الدخول.	

وأضــافــت	بــالــّلطيفة	أنّــها	كــانــت	حــاولــت	تــأمــني	بــّث	مــباشــر	لــإلذاعــة	حــول	الــّلقاء،	لــكنّه	تــّم	مــنعها	ولــم	تــتمّكن	مــن	
العمل	رغم	أّن	عدد	من	الصحفيني	تمّكنوا	من	الدخول	قبلها	إلى	مقّر	الوالية.		

بــدوره	أكــد	ريــاض	الــدريــدي	مــصّور	الــتلفزة	الــتونــسية	املــتواجــد	بــاملــكان	حــيثيات	مــا	حــدث	مــضيفا	"	طــلبت	مــن	
الـــوالـــي	واملـــعتمد	األّول	الـــحاضـــريـــن	فـــي	االجـــتماع	بـــالـــسماح	لـــي	بـــتصويـــر	االجـــتماع	لـــكّن	الـــوالـــي	مـــنعني	وقـــد	

بقيت	انتظر	ألتمكن	اثر	ذلك	من	الحصول	على	تصريح	مقتضب	من	جانبه	حول	الّلقاء.		

وأضــاف	الــدريــدي	أنّــه	بــعد	تــفطّن	الــوالــي	لــتواجــد	عــدد	مــن	الــصحفيني	أمــام	مــكتبه،	تــوجّـــــه	نــحو	أحــد	الــعامــلني	
بـالـواليـة	وطـلب	مـنه	الـتحّول	إلـى	الـباب	الـرئـيسي	لـلواليـة	مـن	أجـل	تـسجيل	هـويّـاتـهم،	وقـد	تـّم	تـجاوز	ذلـك	مـن	خـالل	

كتابة	أسماء	الصحفيني	في	ورقة	بطريقة	سريعة	أمام	مكتب	الوالي.		

مـن	جـانـبه	أكّـــد	سـامـي	بـن	عـمر	رئـيس	دائـرة	اإلعـالم	والـندوات	بـواليـة	سـوسـة	لـوحـدة	الـرصـد	"	أّن	االجـتماع	كـان	
جلسة	مضيّقة	ولم	تتّم		توجيه	دعوات	للصحفيني	العاملني	بالجهة	من	أجل	التغطية	".			
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وبــدوره	قــال	عــادل	الشــلوي	والــي	ســوســة	لــوحــدة	الــرصــد	أّن	االجــتماع	لــم	يــتّم	إعــالم	الــصحفيني	بــه	ألنّــه	لــم	يــكن	
مـبرمـجا،	وقـد	عـقد	بـعد	طـلب	أحـبّاء	النجـم	الـريـاضـي	الـساحـلي".		مـضيفا	"قـّدمـت	تـصريـحات	صـحفية	ملـن	كـان	
مــتواجــدا	أمــام	مــكتبي	بــعد	انــتهاء	االجــتماع	ولــم	أعــلم	بــحالــة	مــنع	فــريــق	صــحفي	مــن	الــدخــول	إلــى	مــقّر	الــواليــة"	

مشيرا	"	لم	أصدر	أّي	تعليمات	بمنع	أي	صحفي	من	دخول	املقّر	وسأقوم	بالتثّبت	مّما	حدث".		

الرأي	القانوني	:	•

مـن	املسـتغرب	أن	تـلجأ	مـصالـح	االعـالم	بـالـواليـة	إلـى	حـجب	املـعلومـة	عـن	الـصحفيني	فـي	خـرق	واضـح	ملـقتضيات	
الـــدســـتور	الـــتونـــسي	ولـــلحّق	فـــي	اإلعـــالم	والـــحّق	فـــي	حـــريـــة	تـــداول	املـــعلومـــات		عـــبر	الـــتعتيم	عـــلى	لـــقاء	مـــع	أحـــبّاء	
النجــم	الــساحــلي	وهــو	لــقاء	مــن	املــفترض	أن	يــتناول	مــشاغــل	األحــباء	وتــطّلعاتــهم	لجــمعيتهم	الــريــاضــية.		كــما	لــم	
تـحترم	مـصالـح	اإلعـالم	مـبدأ	تـكافـؤ	الـفرص	بـني	املـؤسّــــــسات	اإلعـالمـية	الـتي	يـنّص	عـليها	الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	

115	املرتبطة	بالتعّددية	وهو	ما	له	أثر	مباشر	على	العمل	الصحفي.	

منع	صحفيني	من	العمل	في	وزارة	الخارجية	التونسية			•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	17	ديسمبر	2017	•

املـــعتدى	عـــليهم	:	تـــوفيق	الـــعياشـــي	الـــصحفي	بـــقناة	"الحـــرة"	األمـــريـــكية	وأمـــل	رضـــوان	•
مراسلة	قناة	"ليبيا	الحرة"	وصوفية	الهمامي	مراسلة	قناة	"النبأ"	الليبية.	

املعتدي	:	موظفون	عموميون	•

الوقائع	:		•

مــنع	تــوفــيق	الــعياشــي	مــراســل	قــناة	"الحــرة"	بــتونــس	وأمــل	رضــوان	مــراســلة	قــناة	"لــيبيا	الحــرة"	بــتونــس	وصــوفــية	
الـهمامـي	مـراسـلة	قـناة	"الـنبأ	الـليبية"	مـن	دخـول	مـقر	وزارة	الـخارجـية	الـتونـسية	لـتغطية	الـندوة	الـصحفية	لـوزراء	

خارجية	تونس	ومصر	والجزائر.	

وأفــاد	الــصحفي	تــوفــيق	الــعياشــي	لــوحــدة	الــرصــد	:	"تــنّقلت	إلــى	مــقّر	وزارة	الــخارجــية	الــتونــسية	لــتغطية	الــندوة	
الـــصحفية	الـــتي	عـــقدهـــا	وزراء	خـــارجـــية	تـــونـــس	والجـــزائـــر	ومـــصر	حـــول	الـــوضـــع	فـــي	لـــيبيا.	ووقـــع	مـــنعي	وزمـــيلي	
ســـامـــي	نـــصري	املـــصّور	املـــرافـــق	لـــي	مـــن	الـــدخـــول	ألّن	أســـمائـــنا	غـــير	مـــدّونـــة	بـــقائـــمة	الـــصحفيني،	إضـــافـــة	لـــذلـــك	
أعــــلمت	أعــــوان	األمــــن	بــــأنــــي	قــــمت	بــــإرســــال	طــــلب	الــــحضور	مــــنذ	يــــوم	الســــبت	16/12/2017	.	وقــــد	عــــبّرت	عــــن	
احــتجاجــي	ورفــضي	لــلمعامــلة	الــتمييزيــة	املــتمثّلة	فــي	انــتقاء	مــمثّلي	وســائــل	اإلعــالم.	وأمــام	تــمّسكي	بــحّقي	فــي	

تغطية	الندوة،	تدّخل	امللحق	اإلعالمي	للوزارة	وتمّكنت	من	الدخول	رفقة	الزميلتني	صوفية	وأمل".		

مــــن	جــــانــــبها	أكّــــــدت	صــــوفــــية	الــــهمامــــي	مــــراســــلة	قــــناة	"الــــنبأ"	لــــوحــــدة	الــــرصــــد	مــــا	حــــدث	مــــضيفة	"	عــــبّرنــــا	عــــن	
احتجاجنا	عن	سوء	املعاملة	ملدير	االعالم	واالتصال	بوراوي	اإلمام		،	الذي	كان	رّده	"تحب	نرجعوكم	البرّه".		
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مـن	جـهة	أخـرى	أفـاد	فـيصل	ضـو	املـلحق	اإلعـالمـي	بـوزارة	الـخارجـية	لـوحـدة	الـرصـد	"نـحن	ال	نحـرم	أّي	صـحفي	
مـــن	الـــحضور	وفـــيما	يـــتعّلق	بـــالـــصحفيني،	فـــقد	مـــنعهم	األمـــن	مـــن	الـــدخـــول	ألّن	أســـماءهـــم	غـــير	مـــوجـــودة	بـــقائـــمة	

الصحفيني	الذين	سيغطون	الندوة،	وقد	تدّخلنا	ووقع	حّل	االشكال	وقاموا	بعملهم	الصحفي".	

كــــما	أفــــادنــــا	بــــوراوي	اإلمــــام	"بــــاب	الــــوزارة	مــــفتوح	لجــــميع	الــــصحفيني،	وإن	حــــصل	إشــــكال	كــــما	فــــي	الــــحالــــة	
الــراهــنة،	فــالســبب	يــعود	إلــى	الــصحفيني	الــذيــن	طــلبوا	تــسجيل	أســمائــهم	مــتأخــرا،	حــيث	يــكون	تــأكــيد	الــحضور	
ضــــروريــــا	فــــي	املــــناســــبات	الــــكبرى	فــــي	اآلجــــال	املحــــددة	ملــــا	تــــقتضيه	اإلجــــراءات	األمــــنية.	ونــــحن	نــــطلب	تــــقديــــم	

الطلبات	ونحّدد	قائمة	نسّلمها	لألمن	بالباب.		

الرأي	القانوني	:		•

	أّن	الـــــوزارات	 يـــــمكن	أن	تـــــتفّهم	وحـــــدة	الـــــرصـــــد	بـــــعض	املـــــعايـــــير	اإلجـــــرائـــــية	فـــــي	تـــــغطية	الـــــندوات	الـــــصحفية	إالّ
واإلدارات	مــعنية	بــتسهيل	عــمل	الــصحفي	والــتعامــل	مــعه	بــاحــترام	وبــما	يــحفظ	كــرامــته،	فــالــفصل	9	مــن	املــرســوم	
115	يــمنع	فــرض	أّي	قــيود	تــعوق	حــريــة	تــداول	املــعلومــات	أو	تــحول	دون	تــكافــؤ	الــفرص	بــني	مــختلف	مــؤسّـــــــسات	
اإلعـــالم	فـــي	الـــحصول	عـــلى	املـــعلومـــات	ويـــنّص	الـــفصل	11	مـــن		املـــرســـوم	أنّـــه	ال	يـــجوز	تـــعريـــض	الـــصحفي	أليّ	

 ضغط	من	جانب	أّي	سلطة.
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عودة اعتداءات املواطنني على الصحفيني

سجـــلنا	خـــالل	هـــذا	الشهـــر	عـــودة	قـــويـــة	لـــالعـــتداءات	املـــاديـــة	والـــلفظية	عـــلى	الـــطواقـــم	الـــصحفية	وهـــي	اعـــتداءات	
مـردهـا	عـدم	الـوعـي	بـأهـمية	دور	الـصحفي	فـي	نـقل	الـخبر	والـتنبيه	إلـى	املـشاكـل	الـتي	يـعانـي	مـنها	املـواطـنن	وأن	

الهدف	من	تغطية	األحداث	ليست	بغاية	إدانة	املواطن.	

اعتداء	على	صحفيني	في	مدينة	سجنان	•

املكان:	بنزرت	•

التاريخ:	12	ديسمبر	2017	•

املــعتدى	عــليهم	:	أيــمن	مــحفوظــي	الــصحفي	بــإذاعــة	•
"أكـسيجني	أف	أم"	و	الـصحفي	رضـا	جـبران	واملـصور	
الـصحفي	عـربـي	عـياري	الـعامـلني	بـقناة	"نـسمة	تـي	

في"	

املعتدي	:	مواطنون	•

الوقائع	:		•

عــمد	مــحتّجون	أمــام	مــقّر	مــنطقة	الحــرس	الــوطــني	بــمديــنة	ســجنان	
مـــــن	واليـــــة	بـــــنزرت	إلـــــى	االعـــــتداء	عـــــلى	الـــــفريـــــق	الـــــصحفي	لـــــقناة	"	

نـسمة	تـي	فـي"،	وأيـمن	مـحفوظـي	الـصحفي	بـإذاعـة	"أوكـسجني	أف	ام"	عـلى	خـلفية	تـغطيتهم	لـإلضـراب	الـعام	
باملدينة	الذي	دعا	له	االتّحاد	املحّلي	للشغل.		

وأفـاد	أيـمن	مـحفوظـي	لـوحـدة	الـرصـد	:	"	خـالل	تـغطيتي	لـإلضـراب	الـعام	تـوجّــــه	نـحوي	عـدد	مـن	املـحتّجني	الـذيـن	
كـــانـــوا	بـــصدد	رشـــق	مـــقّر	مـــركـــز	الحـــرس	الـــوطـــني	بـــالـــحجارة	وقـــامـــوا	بشـــتمي	وحـــاول	عـــدد	مـــنهم	االعـــتداء	عـــلي	

بالضرب	وطلبوا	منّي	مغادرة	املكان".		

وأضـــاف	مـــحفوظـــي	:	"	لـــجأت	إلـــى	مـــقّر	الحـــرس	الـــوطـــني	حـــيث	قـــام	األعـــوان	بحـــمايـــة	الـــصحفيني	املـــتواجـــديـــن	
باملكان	وتدخل	أحد	أعوان	الحرس	ملحاولة	ابعاد	املحتجني	".		

كـما	ذكـر	مـحفوظـي	أّن	هـناك	بـعض	الـصفحات	عـلى	مـوقـع	الـتواصـل	االجـتماعـي	"الـفايـس	بـوك"	قـامـت	بـشمته	
والتحريض	عليه	ووثقت	وحدة	الرصد	تحريضا	صادرا	عن	إحدى	هذه	الصفحات.		

مـن	جـانـبه	قـال	مـبعوث	قـناة	"نـسمة	تـي	فـي"	رضـا	جـبران	لـوحـدة	الـرصـد	:	"خـالل	نـقلي	املـباشـر	ملـا	يحـدث	أمـام	
مـقّر	الحـرس	الـوطـني	بـمديـنة	سـجنان	لـحّصة	"هـات	الـصحيح"	تـفاجـأت	بـتوجّــــه	أحـد	املـواطـنني	نـحوي	وافـتكاكـه	

للمصدح	الذي	يحمل	شعار	القناة	ما	اضطرّني	لقطع	النقل	املباشر".		
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وأضـاف	جـبران	أّن	عـددا	مـن	املـحتّجني	املـتواجـديـن	بـاملـكان	تـوجّــــهوا	نـحوه	عـندمـا	كـان	بـرفـقة	املـصّور	الـصحفي	
لــلقناة	عــربــي	عــيّاري	وقــامــوا	بــاالعــتداء	عــليه	بــالــضرب	فــي	حــني	تــعرّض	املــصور	الــصحفي	لــلصفع	مــن	قــبل	أحــد	

املحتّجني	ومحاولة	افتكاك	املصدح	مرّة	أخرى.		

وأمــام	مــا	حــدث	قــال	جــبران	أنّــه	اضــطّر	لــلتوجّـــــه	إلــى	مــقّر	الحــرس	الــوطــني	لــكّن	عــدد	مــن	املــحتّجني	لــحقوا	بــه	مــا	
دفعه	لدخول	املقّر	األمني	حيث	قام	أعوان	الحرس	الوطني	بحمايتهم.	

وقـد	قـامـت	وحـدة	الـرصـد	بـمراجـعة	تـسجيل	حـّصة	"هـات	الـصحيح"	بـقناة	نـسمة	بـتاريـخ	12	ديـسمبر	2017	وقـد	
عاينت	أّن	الصحفي	عندما	كان	بصدد	نقل	مباشر	توّجه	نحوه	أحد	املواطنني	وقام	بافتكاك	ميكرو	القناة.		

الرأي	القانوني	:	•

تـعرّض	صـحفيون	أثـناء	تـغطية	اإلضـراب	الـعام	بـمديـنة	سـجنان	إلـى	املـنع	مـن	الـعمل	واالعـتداء	بـالـعنف	الـبدنـي	
واملـــعنوي.	ال	يـــبّرر	ســـوء	تـــموقـــع	الـــصحفيني	تـــعرّضـــهم	إلـــى	تـــلك	االعـــتداءات	مـــن	قـــبل	املـــحتّجني	ويـــعاقـــب	الـــفصل	
136	مـــن	املجـــلة	الجـــزائـــية	عـــلى	جـــنحة	املـــنع	مـــن	الـــعمل	أو	مـــحاولـــة	ذلـــك	ويـــعاقـــب	كـــّل	شـــخص	تـــعّدى	بـــالـــقول	أو	

الفعل	على	صحفي	حال	مباشرته	لعمله	ويسّجل	إيجابية	قيام	أعوان	الحرس	الوطني	بحماية	الصحفيني.	

اعتداء	ثان	على	صحفيني	في	مدينة	سجنان	•

املكان:	بنزرت	•

التاريخ:	12	ديسمبر	2017	•

املـعتدى	عـليهم	:	فـريق	عـمل	قـناة	"الـحوار	الـتونـسي"	الـخاصـة	املـتكوّن	مـن	الـصحفي	حـليم	•
الجريري	واملصوّرة	الصحفية	أسماء	الهمامي	والسائق	املرافق	لهما.	

املعتدي	:	مواطنون	•

الوقائع	:		•

تـــعرّض	الـــفريـــق	الـــصحفي	لـــحّصة	"مـــا	لـــم	يـــقل"	بـــقناة	الـــحوار	الـــتونـــسي	الـــخاصـــة	لـــلمنع	مـــن	الـــعمل	واالعـــتداء	
املــادي	مــن	قــبل	عــدد	مــن	املــحتّجني	عــلى	خــلفية		إعــدادهــم	لــتقريــر	صــحفي	حــول	حــادثــة	انــتحار	مــواطــنة	بــمديــنة	

سجنان	بوالية	بنزرت.		

وقــــال	الــــصحفي	حــــليم	جــــريــــري	لــــوحــــدة	الــــرصــــد	"	تــــعرضــــنا	لــــلرشــــق	بــــالــــحجارة	مــــن	قــــبل	عــــدد	مــــن	املــــحتّجني	
املتواجدين	بأحد	املنعطفات	املؤّدية	إلى	مركز	الحرس	الوطني	باملدينة".		

وأضــاف	جــريــري	"بمجــرّد	وصــولــنا	ملــكان	الــحادثــة	فــي	حــدود	الــساعــة	مــنتصف	الــنهار	ونــصف	حــاولــنا	تــصويــر	
االحــتجاجــات	،	حــيث	نــزلــت	املــصّورة	الــصحفية		أســماء	الــهمامــي	مــن	ســيّارة	الــقناة	وحــملت	آلــة	الــتصويــر	ولــكن	
وبمجــرّد	تــفطّن	املــحتّجني	لــها	قــامــوا	بــرشــق	الــسيارة	بــالــحجارة	وهــو	مــا	دفــعني	لــلنزول	فــي	مــحاولــة	لــتوضــيح	أنّ	
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الـــفريـــق	الـــصحفي	يـــقوم	بـــنقل	األحـــداث	وإيـــصال	صـــوتـــهم،	لـــكّن	املـــحتّجني	اعـــتبروا	أنّـــنا	نـــقوم	بـــتصويـــرهـــم	فـــقط	
خالل	رشق	أعوان	األمن	بالحجارة	ما	قد	يؤّدي	إلى	تشويهم،	قائلني	"انتم	تصّوروا	فينا	نرمو	في	الحجر".		

الجـــريـــري	ذكـــر	أيـــضا	أنّـــه	بـــعد	رفـــض	املـــحتّجني	تـــصويـــرهـــم		طـــلبنا	أحـــدهـــم	بـــالـــعودة	إلـــى	الـــسيارة	وقـــام	بشـــتم	
الفريق	الصحفي	كما	عمد	إلى	دفع	الجريري	بالقّوة	ما	اضطّر	الفريق	للعودة	إلى	السيارة	ومغادرة	املكان.			

وقـد	تـوجّــــه	الـفريـق	الـصحفي	إلـى	مـقّر	الحـرس	الـوطـني	وأعـلم	األعـوان	بـما	تـعرّضـوا	لـهم	مـن	عـنف	مـادي	مـن	قـبل	
املـحتجني.	وقـد	تـولّـى	رائـد	ونـقيب	بـالحـرس	الـوطـني	مـرافـقة	الـفريـق	الـصحفي	فـي	سـيارة	أمـنية	وقـامـوا	بـتأمـينهم	
أثناء	قيامهم	بعملهم	الصحفي.	وقد	قّدم	الفريق	الصحفي	شكوى	لدى	مركز	الشرطة	بسجنان	ضّد	املعتدين.	

الرأي	القانوني	:	•

تــعرّض	فــريــق	الــحوار	الــتونــسي	إلــى	الــرشــق	بــالــحجارة	بهــدف	مــنعه	مــن	الــقيام	بــتحقيق	صــحفي	حــول	حــادثــة	
انـتحار	بـمديـنة	سـجنان	ويجـرّم	الـقانـون	أفـعال	املـنع	مـن	الـعمل	ومـحاولـة	ذلـك	وإهـانـة	الـصحفي	بـالـقول	أو	الـفعل	

حال	مباشرته	ملهامه.	

ونسجّـــل	بـإيـجابـية	قـيام	مـصالـح	الحـرس	الـوطـني	بـاملـديـنة	بـتأمـني	قـيام	الـصحفيني	بـعملهم،	وهـي	مـمارسـة	فـضلى	
يتوّجب	التنويه	بها.		

شاعرة	تعتدي	على	صحفية			•
املكان:	تونس	•
التاريخ:	16	ديسمبر	2017	•
املــــــعتدى	عــــــليهم	:	ســــــماح	قــــــصد	اهلل	الــــــصحفية	بـ	•

"االذاعة	الثقافية"	

املعتدي:		مواطنون	•
الوقائع	:		•

اعــــــــتدت	الــــــــشاعــــــــرة	حــــــــنان	قــــــــم	لــــــــفظيا	عــــــــلى	ســــــــماح	قــــــــصد	اهلل	
الــصحفية	بـ	"االذاعــة	الــثقافــية	"	خــالل	تــغطيتها	ونــقلها	املــباشــر	
لــحفل	اخــتتام	أيّــام	قــرطــاج	املســرحــية	عــلى	خــلفية	خــالف	ســابــق	
سـببه	تـعليق	كـتبته	الـصحفية		عـلى	مـواقـع	الـتواصـل	االجـتماعـي"	

الفايس	بوك"	اعتبرته	الشاعرة	مّسا	بكرامتها.			

وأفـادت	سـماح	قـصد	اهلل	لـوحـدة	الـرصـد	"	تـفاجـأت	بشـتمي	مـن	قـبل	حـنان	قـم	خـالل	عـملي	عـلى	نـقل	تـصريـحات	
مــباشــرة	ملــمثّلني	فــي	حــفل	اخــتتام	أيــام		قــرطــاج	املســرحــية	داخــل	فــضاء	املســرح	الــبلدي	قــرب	الــركــح	وهــّددتــني	
حـــنان	قـــم	بـــالـــضرب	مـــا	ســـبّب	لـــي	حـــالـــة	مـــن	الـــذعـــر	دفـــعتني	لـــالبـــتعاد	وتـــمريـــر	فـــاصـــل	مـــوســـيقي	وقـــد	ســـاعـــدنـــي	

املصور	الشادلي	العرايبي	في	إتمام	عملي".		

بــدوره	أكّــــد	املــصّور	الــصحفي	الــشادلــي	الــعرايــبي		لــوحــدة	الــرصــد	"تــفاجــأت	بتهجــّم	الــشاعــرة	عــلى	الــصحفية	
قصد	اهلل	ومحاولة	االعتداء	عليها	والزمتها	طيلة	فترة	عملها	".		
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مـن	جـانـب	أخـر	لـم	تـنكر	الـشاعـرة	حـنان	قـم	لـوحـدة	الـرصـد	أنّـها	حـاولـت	االعـتداء	عـلى	الـصحفية	سـماح	قـصد	اهلل	
وأكـدت	أنـها	ظـّلت	تـبحث	عـنها	طـيلة	الـسنة	بسـبب	الـتعليق	الـذي	كـتبته	قـصد	اهلل	عـلى	تـدويـنة	نشـرهـا	املسـرحـي	
ولــيد	الــدغــزنــي	عــلى	مــواقــع	الــتواصــل	االجــتماعــي	اعــتبرتــها	مــّسا	بشــرفــها	وكــرامــتها.	وأضــافــت	قــم	أنّــها	قــامــت	

بمعاينة	التعليق	املذكور	و	تقّدمت	بشكاية	ضّد	قصد	اهلل		

الرأي	القانوني:		•

تـعرّضـت	الـصحفية	سـماح	قـصد	اهلل	إلـى	مـحاولـة	اعـتداء	بـالـعنف	الجسـدي	أثـناء	أداء	عـملها	وهـو	اعـتداء	بـالـفعل	
يـقتضي	تـتّبعا	قـانـونـيا	لـلمعتدي	وإذا	كـانـت	املـعتديـة	تـعتبر	أنّـها	تـعرّضـت	ملـظلمة	فـيمكنها	الـتظّلم	وال	شـيء	يـبّرر	
مـحاولـة	الـتعنيف.	فـال	يـجوز	بـمقتضى	الـفصل	12	مـن	املـرسـوم	115	أن	يـكون	الـرأي	الـذي	يـصدر	عـن	الـصحفي	

سببا	لالعتداء	على	حرمته	الجسدية	أو	املعنوية.	

أمــنيون	يــعتدون	عــلى	فــريق	عــمل	الــتلفزة	الــوطــنية	بــواليــة	•
قبلي			

املكان:	قبلي	•

التاريخ:	23	ديسمبر	2017	•

املـعتدى	عـليهم	:	مـراد	مـزيـود	والـطيب	بـن	حـسن	الـعامـلون	•
بـ	"	القناة	الوطنية	األولى".	

املعتدي	:	أمنيون	•

الوقائع	:		•

عـمد	أعـوان	مـن		الحـرس	الـوطـني	بـالـزّي	املـدنـي	وأعـوان	بـالـزّي	الـرسـمي	
إلــى	االعــتداء	لــفظيا	وجســديــا	عــلى	فــريــق	عــمل	"الــتلفزة	الــوطــنية	األولــى"	

املـتكّون	الـصحفي	مـراد	مـزيـود	واملـصّور	الـطيب	بـن	حـسن	ومـضايـقتهم	خـالل	تـغطيتهم	لسهـرة	املهـرجـان	الـدولـي	
للواحات	بوالية	قبلي..	

وأفـاد	مـراد	مـزيـود	الـصحفي	بـالـتلفزة	الـوطـنية	لـوحـدة	الـرصـد	أنّـه	"خـالل	مـحاولـتنا	الـدخـول	إلـى	حـفلة	"أي	وي"	
يـــوم	الســـبت	23	ديـــسمبر	مـــنعنا	األمـــنيون	فـــي	الـــبوابـــة	مـــن	ذلـــك	بـــتعّلة	وجـــود	مـــكان	مـــخّصص	لـــلصحفيني	وســـط	
الجــمهور	يــمكنهم	الــتصويــر	مــن	خــاللــه،	ولــكن	تــّم	الــسماح	لــلفريــق	الــعامــل	بــالــدخــول	إلــى	l’avant-scène	بــعد	
تـدخّــل	إدارة	املهـرجـان	وبـموافـقة	رئـيس	الـفرقـة	املـكّلفة	بـتأمنـي	الـحفل	عـلى	مـضض".	مـضيفا	"	وعـمد	األعـوان	إلـى	
مــضايــقتنا	خــالل	تــأديــة	عــملنا	عــبر	دفــعنا	بــالــقّوة	أحــيانــا	مــا	عــطّل	عــملنا	
أو	عـبر	الـصراخ	عـلينا	ومـحاولـة	تـوجـيهنا	فـي	غـفلة	مـن	رئـيس	الـفرقـة	مـن	

قبل	بعض	األعوان	بالزّي	املدني	وأعوان	بالزّي	الرسمي".	

الرأي	القانوني:		•

تــعرّض	فــريــق	الــتلفزة	الــوطــنية	بــمديــنة	دوز	إلــى	مــحاولــة	مــنع	مــن	ولــوج	
الـفضاء	املـقابـل	لـلركـح	لـلعمل	ثـم	تـعرّض	الـفريـق	إلـى	مـضايـقات	وإزعـاج	
مـن	أعـوان	مـن	أثـناء	قـيامـهم	بـعملهم	ويـمنع	الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	115	
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فـرض	أّي	قـيود	تـعوق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات	كـما	يـمنع	الـفصل	11	مـن	املـرسـوم	تـعريـض	الـصحفي	ألّي	ضـغوط	
مــن	الــجانــب	أّي	ســلطة	ويجــرّم	الــفصل	136	مــن	املجــلة	الجــزائــية	تــعطيل	حــريــة	الــشغل	ويــعاقــب	الــفصل	14	مــن	

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	•

املـعتدى	عـليهم	:	عـارم	الـرجـايـبي	الـصحفية	بـالـتلفزة	•
التونسية		

املعتدي	:	إعالميون	•

الوقائع	:		•

تـعرّضـت	الـصحفية	ومـقّدمـة	النشـرات	اإلخـباريـة	بـمؤسّـــــسة	الـتلفزة	
الــــتونــــسية	عــــارم	الــــرجــــايــــبي	إلــــى	اعــــتداء	لــــفظي	مــــن	قــــبل	رئــــيسة	
النشـرة	اإلخـباريـة	نـجوى	الـسويـسي	وذلـك	بـعد	نـقاش	مـهني	حـول	

محتوى	خبر	سيبث	في	نشرة	الواحدة	زواال.	

وقـــالـــت	عـــارم	الـــرجـــايـــبي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"	كـــنا	فـــي	اجـــتماع	قـــبل	
ســـــاعـــــة	مـــــن	بـــــّث	نشـــــرة	أخـــــبار	الـــــساعـــــة	الـــــواحـــــدة	زواال،	وفـــــي	إطـــــار	نـــــقاش	مـــــهني	بـــــيني	وبـــــني	رئـــــيسة	النشـــــرة	
الــسويــسي	حــول	مــحتوى	خــبر	ســيبث	فــي	نشــرة	تــفاجــأت	بخــروج	األخــيرة	عــن	الــسياق	الــعادي	لــلنقاش	لــتنطلق	
فـــي	الـــصراخ	فـــي	وجـــهي	عـــلى	مـــرأى	ومـــسمع	الـــزمـــالء	بـــغرفـــة	األخـــبار	ثـــّم	تـــعّمدت	تـــوجـــيه	إهـــانـــات	إلـــي	ونـــعتي	

بطريقة	غير	الئقة.	

وانــتهى	الــخالف	بــتدخــل	طــبي	لــفائــدة	الــرجــايــبي		نــتيجة	االنــهيار	الــذي	تــعرضــت	لــه.	وأكــدت	الــرجــايــبي	أن	هــذه	
الحادثة	ليست	معزولة	عن	مناخ	الهرسلة	والتدخل	في	قسم	األخبار.	

ووفــق	بــحث	وحــدة	الــرصــد	واالســتماعــات	الــتي	أجــرتــها	مــع	عــدة	صــحفيات	بــقسم	بــاألخــبار	تــأكّــــد	لــنا	أن	رئــيسة	
تحرير	النشرة	وّجهت	كالم	مهني	للرجايبي.	

مـن	جهـتها	ووفـق	مـراسـلة	رسـمية	قـّدمـتها	نـجوى	الـسويـسي	قـالـت	مـن	خـاللـها	:	"لـم	تـلتحق	عـارم	الـرجـيبي	بـالـعمل	
إلـى	حـدود	مـنتصف	الـنهار	أي	سـاعـة	فـقط	قـبل	بـّث	النشـرة	ولـم	تـتّصل	بـي	إلعـالمـي	بـتأخّــرهـا	وهـو	مـا	جـعلني	فـي	
حـالـة	تـوتّـر	وخـوف	ولـم	تـكتفي	بـذلـك	بـل	أنّـها	وبمجـرّد	قـدومـها	ودون	أدنـى	اعـتذار	أو	تـوضـيح	لـتأخّــرهـا	غـير	املـقبول	
شـرعـت	فـي	كـيل	سـيل	مـن	االنـتقادات	للنشـرة	بـطريـقة	اسـتفزازيـة	ومـهينة	ومـع	اقـتراب	مـوعـد	النشـرة	قـلت	لـها	أن	
مـن	يـأتـي	مـتأخّــرا	وال	يـساهـم	فـي	بـناء	النشـرة	وتـحضيرهـا	مـع	زمـالءه	ال	يـحّق	لـه	أن	يـنتقد	عـمل	زمـالءه	ويـقّلل	مـن	

شأنهم	كما	أنّها	أجابتني	بطريقة	مستفزّة	وتمادت	في	الكالم	بصوت	عال	".	

الرأي	القانوني	:	•
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تـعرضـت	الـصحفية	عـارم	الـرجـايـبي	إلـى	اعـتداء	لـفظي	مـن	قـبل	رئـيسة	تحـريـر	نشـرة	أخـبار	الـقناة	الـوطـنية	األولـى	
عــلى	خــلفية	نــقاش	مــهني	حــول	مــحتوى	أحــد	األخــبار	الــتي	ســتتولــى	قــراءتــها	فــي	النشــرة.	ويــضمن	الــفصل	12	
مـــن	املـــرســـوم	115	مـــنه	فـــإنـــه	ال	يـــجوز	أن	يـــكون	الـــرأي	الـــذي	يـــصدر	عـــن	الـــصحفي	ســـببا	لـــلمساس	بـــكرامـــته	أو	

لالعتداء	على	حرمته	املعنوية.	

اعتداء	على	فريق	عمل	"الوطنية	األولى"		بمصنع	حلويات	•

املكان:	القيروان	•

التاريخ:	27	ديسمبر	2017	•

املـعتدى	عـليهم	:	مـراد	الـرمـضانـي	وشـكري	فـرحـانـي	•
العاملني	بالقناة	الوطنية	األولى	

املعتدي	:	مواطنون	•

الوقائع	:		•

تـعرّض	فـريـق	الـتلفزة	الـتونـسية	بـواليـة	الـقيروان	إلـى	اعـتداء	لـفظي	
ومــــحاولــــة	لــــالعــــتداء	الجســــدي	مــــن	قــــبل	أحــــد	املــــقّربــــني	لــــصاحــــب	
مــصنع	صــنع	الحــلويــات	بســبب	تــغطيتهم	لــعملية	حجــز	مــرطــبّات	

فاسدة	من	جانب	أعوان	مراقبة	الصّحة.		

وقــال	الــصحفي	مــراد	الــرمــضانــي	لــوحــدة	الــرصــد	"	تــوجّـــــهنا	إلــى	
مـصنع	صـنع	الحـلويـات	مـن	أجـل	تـغطية	عـملية	حجـز	املـرطّـبات	الـفاسـدة	الـتي	يـقوم	بـها	أعـوان	مـراقـبة	الـصحة	،	
	بـــأحـــد	األشـــخاص	املـــتواجـــديـــن	بـــاملـــكان	يـــتوجـــه	نـــحونـــا	فـــور	تـــفطّنه	إلـــى	آلـــة	الـــتصويـــر	ومـــصدح	 فـــما	راعـــنا	إالّ

املؤّسسة	وقام	بشتمنا	بكالم	ناب	ثّم	قام	بنزع	سترته	وحاول	االعتداء	علينا".		

وأضـاف	الـرمـضانـي	أّن	املـصّور	الـصحفي	شـكري	الـفرحـانـي	ونـظرا	ملـحاولـة	االعـتداء	الجسـدي	عـليه	حـمل	آلـة	
الـتصويـر	وغـادر	املـصنع	حـفاظـا	عـلى	سـالمـة	مـعّدات	الـتصويـر	مـن	الـتهشيم،	وقـد	تـدخّــل	أعـوان	الشـرطـة	الـبلديـة	

لحماية	الفريق	الصحفي.		

الرأي	القانوني	:		•

تـــعرّض	فـــريـــق	الـــتلفزة	الـــتونـــسية	بـــواليـــة	الـــقيروان	إلـــى	مـــحاولـــة	اعـــتداء	بـــالـــعنف	مـــن	طـــرف	أحـــد	اقـــربـــاء	صـــاحـــب	
مـصنع	حـلويـات	وال	يـمكن	أن	تـكون	املـعلومـات	الـتي	ينشـرهـا	الـصحفي	سـببا	لـلمساس	بـكرامـته	أو	لـالعـتداء	عـلى	
حـرمـته	الجسـديـة	أو	املـعنويـة	ويـعاقـب	الـفصل	14	مـن	املـرسـوم	115	كـّل	مـن	أهـان	صـحفيا	أو	تـعّدى	عـليه	بـالـقول	

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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املـعتدى	عـليهم	:	فـريق	عـمل	"نـسمة	تـي	فـي"	املـتكوّن	مـن	املـصوّر	الـصحفي	ولـيد	الـتلمودي	•
والصحفي	عالء	التوكابري.	

املعتدي	:	مواطنون	•

الوقائع	:		•

اعــتدى	صــاحــب	مــصنع	عــشوائــي	مــختّص	فــي	
صـــنع	وبـــيع	املـــرطـــبات	عـــلى	الـــفريـــق	الـــصحفي	
لـقناة	"نـسمة	تـي	فـي"	الـخاصـة	بـمنطقة	سـيدي	
خـــــلف	مـــــن	واليـــــة	بـــــاجـــــة	عـــــلى	خـــــلفية	تـــــغطيتهما	
لــعملية	مــداهــمة	نــفّذتــها	فــرق	املــراقــبة	الــصحية	
املـــــــرفـــــــوقـــــــة	بـــــــعدد	مـــــــن	أعـــــــوان	األمـــــــن	لـــــــلمصنع	

املذكور.		

وقـال	املـصّور	الـصحفي	ولـيد	الـتلمودي		لـوحـدة	
الــــــرصــــــد	بــــــمركــــــز	الســــــالمــــــة	املــــــهنية	بــــــالــــــنقابــــــة	
الــــــــوطــــــــنية	لــــــــلصحفيني	الــــــــتونــــــــسيني	:	"خــــــــالل	
تـــواجـــدنـــا	بـــاملـــصنع	لـــتصويـــر	املـــكان	تـــفاجـــأنـــا	

بــتوجّـــــه	صــاحــب	املــصنع		نــحونــا	مــباشــرة	وهــو	فــي	حــالــة	غــضب	وتهجــم	عــلينا	بــالشــتم	وأنــهال	عــلينا	
بــالشــتم	وبــالــقول:"	أخــرجــوا	مــا	تــصوّرولــيش	محــلي،	هــز	الــكامــيرا	وأخــرج"	لــيحاول	بــعدهــا	دفــعي	فــي	مــحاولــة	

إلخراجي	بالقّوة	من	املصنع".		

ر	الــذي	قــام	بــتصويــره	الــتلمودي	والــذي	بــثّته	قــناة	"نــسمة"	حــالــة	الــغضب	الــتي	أصــابــت	 ويــوثّــق	الــتقريــر	املــصوٍّ
صاحب	املصنع	حيث	تعّمد	القول	"	انتم	دمرتوه	القطاع	زعام	في	التصوير...".			

مـن	جـانـبه	قـال	املـراسـل	الـصحفي	لـقناة	نـسمة	عـالء	الـتوكـابـري	لـوحـدة	الـرصـد	:"	فـور	الـتحاقـي	بـاملـكان	تـفاجـأت	
بـحالـة	الـغضب	الـتي	أصـابـت	صـاحـب	املـصنع،	حـيث	وبـعد	مـغادرة	الـتلمودي	ملـقّر	املـصنع	خـرج	صـاحـبه	مجـّددا	
حــامــال	لــعصا	وحــاول	االعــتداء	عــلينا،	وهــو	مــا	دفــع	بــعدد	مــن	أعــوان	الحــرس	املــتواجــديــن	بــاملــكان	إلــى	الــتدخــل	

وحماية	الفريق".		

الرأي	القانوني	:		•

تـعرّض	مـصّور	قـناة	نـسمة	إلـى	الـعنف	الـّلفظي	واملـادي	مـن	قـبل	صـاحـب	محـّل	مـرطّبات	خـالل	عـطلة	نـهايـة	الـسنة	
ومــنعه	مــن	الــعمل	أثــناء	مــرافــقته	ألعــوان	يــقومــون	بحــملة	ضــّد	املــخالــفني	ويــعتبر	هــذا	مــساســا	بــكرامــة	الــصحفي	
ومـساسـا	مـن	حـرمـته	الجسـديـة	أو	املـعنويـة	عـلى	خـلفية	أراء	ومـعلومـات	يـعمل	عـلى	نشـرهـا	ويـعاقـب	كـّل	مـن	اعـتدى	
عـلى	صـحفيا	أو	تـعّدى	عـليه	بـالـفعل	أو	بـالـقول	أو	بـالتهـديـد	أثـناء	مـباشـرتـه	لـعمله	عـقوبـة	مـن	اعـتدى	عـلى	مـوظّـف	

عمومي	أو	شبهه	خالل	مباشرته	لعمله.	
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تواصل التتّبعات القضائية
يـلجأ	املـواطـن	فـي	أحـيان	كـثيرة	إلـى	الـقضاء	لـلتظلم	مـن	اإلعـالم،	دون	الـلجوء	إلـى	الـهياكـل	الـتعديـلية	مـثل	الـهيكا	
النــصافــه	والــعذر	أنــه	ال	يــعرف	دور	تــلك	الــهياكــل	ولــكن	الخــطير	هــو	تشــبث	الــنيابــة	الــعمومــية	بــإحــالــة	الــصحفيني	
أمــام	الــقضاء	عــلى	مــقتضيات	املجــلة	الجــزائــية	ال	عــلى	مــقتضيات	املــرســوم	116	مــثلما	هــي	الــحال	فــي	مــقاضــة	

الصحفي	زياد	الهاني.	

زياد	الهاني	أمام	القضاء	•

املكان:	سوسة	•

التاريخ:	27	ديسمبر	2017	•

املعتدى	عليهم	:	زياد	الهاني	الصحفي	بجريدة		"الصحافة"	•

املعتدي	:	النيابة	العمومية	•

الوقائع	:		•

مــثل	زيــاد	الــهانــي	الــصحفي	بجــريــدة	"الــصحافــة"	أمــام	الــدائــرة	الــجناحــية	الــثالــثة	بــاملــحكمة	االبــتدائــية	األولــى	
بـــسوســـة	عـــلى	خـــلفية	قـــضية	أثـــارتـــها	الـــنيابـــة	الـــعمومـــية	وتـــّمت	إحـــالـــته	بـــتهمتي	نســـبة	أمـــورغـــير	قـــانـــونـــية	ملـــوظّـــف	
عـمومـي	عـلى	مـعنى	الـفصل	128	مـن	املجـّلة	الجـزائـية	والـثلب	عـلى	مـعنى	الـفصل	57	مـن	املـرسـوم	115.	وقـضت	

املحكمة	ضّد	الهاني	بخطية	مالية	بـ	200	دينار	بتهمة	الثلب.	

وأفـــاد	زيـــاد	الـــهانـــي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	:	"أثـــارت	
الـــنيابـــة	الـــعمومـــية	دعـــوى	ضـــّدي	بـــعد	أن	كـــشفت	حـــقيقة	روايـــتها	املـــرتـــبطة	بـــملّف	الـــصحفي	مـــراد	املحـــرزي	فـــي	
2013	والـذي	اتّـهم	بـاملـشاركـة	فـي	عـمل	يسـتهدف	إسـقاط	الـحكومـة	وقـد	اسـتظهرت	وقـتها	بـمحضر	الـبحث	الـذي	
رفـــض	الـــزمـــيل	إمـــضاءه	وانـــطلقت	األبـــحاث	وتـــّمت	دعـــوتـــي	لـــلتحقيق	مـــعي	وإيـــقافـــي	بـــشكل	تـــعّسفي	وتـــّم	إطـــالق	
سـراحـي	بـعدهـا	لـيتّم	اسـتجالب	املـلّف	مـن	املـحكمة	االبـتدائـية	بـتونـس	إلـى	املـحكمة	االبـتدائـية	بـسوسـة".	وأضـاف	
الــــهانــــي	"	أقــــّر	مــــكتب	الــــتحقيق	األّول	فــــي	قــــرار	خــــتم	بــــحثه	إحــــالــــتي	فــــي	إطــــار	املــــرســــوم	115	مــــا	دفــــع	الــــنيابــــة	
الــعمومــية	إلــى	اســتئناف	الــقرار	الــذي	أكّــــدتــه	دائــرة	االتّــهام	بــمحكمة	االســتئناف	بــواليــة	ســوســة	مــا	دفــع	الــنيابــة	
الــعمومــية	إلــى	تــعقيب	قــرار	دائــرة		االتــهام	وقــضت	مــحكمة	الــتعقيب	بــالــنقض	واالحــالــة	عــلى	املــحكمة	االبــتدائــية	
بـسوسـة	بـتهمة	نسـبة	أمـور	غـير	قـانـونـية		ملـوظـف	عـمومـي	عـلى		مـعنى	املجـّلة	الجـزائـية	والشـتم	عـلى	مـعنى	املـرسـوم	

	."115

الرأي	القانوني:		•

إجــرائــيا	طــلبت	وزارة	الــعدل	مــن	وكــيل	الجــمهوريــة	بــاملــحكمة	االبــتدائــية	بــتونــس	رفــع	شــكوى	ضــّد	الــصحفي	زيــاد	
الـهانـي	أمـام	الـوكـيل	الـعام	لـدى	مـحكمة	االسـتئناف	بـتونـس	مـن	أجـل	تـتّبعه	بـتهم	الشـتم	ونسـبة	أمـور	غـير	قـانـونـية	
ملــوظّـف	عــمومــي	واســتجالب	املــلف	أمــام	مــحاكــم	ســوســة.	وأحــال	الــسيد	الــوكــيل	الــعام	املــّلف	إلــى	مــكتب	الــتحقيق	
الـعاشـر	بـمحكمة	تـونـس،	فـقام	املـكتب	املـذكـور	بـعد	تـقديـم	طـلب	فـي	ذلـك	إلـى	مـحكمة	الـتعقيب	بـاسـتجالب	املـلف	
إلــى	مــكتب	الــتحقيق	األّول	بــمحكمة	ســوســة.	و	بــعد	ســماع	األطــراف	أصــدر	مــكتب	الــتحقيق		بــسوســة	قــرار	خــتم	
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بــحث	اعــتبرت	فــيه	أنّــه	ال	وجــوب	لــلتّتبع	خــارج	إطــار	املــرســوم	115	إذا	كــان	املــحتوى	صــدر	عــبر	إحــدى	الــوســائــل	
الـــــتي	نـــــّص	عـــــليها	الـــــفصل	50	مـــــن	املـــــرســـــوم	115	وأحـــــال	الـــــقرار	عـــــلى	مـــــحكمة	نـــــاحـــــية	ســـــوســـــة	بـــــتهمة	الشـــــتم	

املنصوص	عليها	بالفصل	57	من	املرسوم.	

اســــتأنــــفت	الــــنيابــــة	الــــعمومــــية	قــــرار	خــــتم	الــــبحث	فــــأقــــرّت	دائــــرة	االتّــــهام	قــــرار	قــــاضــــي	الــــتحقيق	فــــقامــــت	الــــنيابــــة	
الـعمومـية	بـتعقيب	قـرار	الـدائـرة	وقـضت	مـحكمة	الـتعقيب	بـنقض	قـرار	دائـرة	االتّـهام	وإحـالـة	املـّلف	مـن	جـديـد	عـلى	
الــدائــرة	بــاســتئناف	ســوســة	لــتنظر	فــيه	هــيئة	أخــرى	انتهــت	الــدائــرة	إلــى	نــقض	قــرار	الــتحقيق	وإحــالــة	املــلّف	عــلى	
الـدائـرة	الـجناحـية	االبـتدائـية	بـسوسـة	بـتهم	نسـبة	أمـور	غـير	قـانـونـية	ملـوظّف	عـمومـي	طـبق	الـفصل	128	مـن	املجـلة	
الجـــزائـــية	والشـــتم	طـــبق	الـــفصل	57	مـــن	املـــرســـوم	115.	وخـــالل	جـــلسة	يـــوم	27	ديـــسمبر	2017	قـــضت	الـــدائـــرة	
الـــجناحـــية	بـــسوســـة	بـــعدم	ســـماع	الـــدعـــوى	لـــفائـــدة	الـــهانـــي	بـــخصوص	جـــنحة	نســـبة	أمـــور	غـــير	قـــانـــونـــية	ملـــوظّـــف	

عمومي	طبق	الفصل	128	واإلدانة	بخصوص	جنحة	الشتم	وتخطئته	من	أجل	ذلك	بمبلغ		200	دينار.	

وتــخالــف	إحــالــة	دائــرة	االتّــهام	لــلصحفي	زيــاد	الــهانــي	عــلى	مــقتضى	الــفصل	128	مــن	املجــّلة	الجــزائــية	مــنطوق	
الـفصل	50	مـن	املـرسـوم	115	والـذي	يـنّص	عـلى	قـائـمة	مـن	الـوسـائـل	واألدوات	الـتي	إذا	ارتـكبت	مـخالـفة	النشـر	
بـواسـطتها	تـبقى	خـاضـعة	إحـالـتها	لـلقضاء	لـلمرسـوم	املـذكـور	(الخـطب	فـي	االمـاكـن	الـعامـة،	املـطبوعـات،	الـصور،	
املـنقوشـات،	الـرمـوز،	أي	وسـيلة	مـن	وسـائـل	اإلعـالم	الـسمعي	الـبصري	أو	االلـكترونـي	..	إلـخ).	وعـليه	فـإنّـه	ال	وجـه	
لـتطبيق	أحـكام	املجـّلة	الجـزائـية	عـلى	مـوضـوع	الـحال	أمّــا	بـخصوص	الشـتم	فـإن	الـفصل	57	مـن	املـرسـوم	يـعرّفـه	
عــلى	أنّــه	"	كــّل	عــبارة	تــنال	مــن	الــكرامــة	أو	لــفظة	احــتقار	أو	ســّب	ال	تــتضّمن	نســبة	شــيء	مــعني"	مــا	يــالحــظ	أنّ	
الشـتم	ال	يـوجّــــه	ضـّد	الـهيئات	واملـؤسّــــــسات	مـثل	الـحكومـة	أو	الـنيابـة	الـعمومـية	وغـيرهـما،	بـل	يـوجّــــه	ضـّد	أشـخاص	
طـبيعيني	وهـو	األمـر	الـغير	مـتوفّـر	فـي	قـضية	الـحال.	كـما	أّن	هـناك	إجـراءات	يـتّم	إتّـباعـها	إذا	وّجهـت	مـزاعـم	الشـتم	
ضـــّد	الـــصحفي	أو	شـــخص	عـــادي	اســـتعمل	إحـــدى	وســـائـــل	اإلعـــالم	طـــبق	الـــفصل	50	مـــن	املـــرســـوم	115	وهـــي	
إجــراءات	الــدعــوى	الــشخصية	واملــباشــرة	طــبق	أحــكام	الــفصل	69	وال	يــمكن	بــالــتالــي	أن	يــكون	الشــتم	مــوضــوع	
شـكايـة	جـزائـية	طـبق	اإلجـراءات	الجـزائـية	الـعاديـة	ولـو	كـان	زاعـم	الـضرر	هـو	الـنيابـة	الـعمومـية	ويـنّص	الـفصل	69	
عـلى	حـاالت	محـّددة	لـلقيام	رأسـا	مـن	قـبل	الـنيابـة	الـعمومـية	فـي	حـاالت	الشـتم	والـثلب	وهـي	حـاالت	ال	عـالقـة	لـها	
بــصورة	قــضية	الــحال.	ويــتّضح	أّن	إجــراءات	الــتتّبع	كــانــت	بــاطــلة	وكــان	عــلى	املــحكمة	اصــدار	حــكم	بــعدم	ســماع	

 لدعوى	لبطالن	اجراءات	التتبع	لذلك	استأنف	الهاني	الحكم.	
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عودة الرقابة في مؤّسسة التلفزة التونسية

إّن	عـودة	الـرقـابـة	والـتدخّــل	املـباشـر	لـإلدارة	فـي	املـحتوى	االعـالمـي	مـؤشّــــــرا	خـطيرا	لـبوادر	عـودة	وضـع	الـيد		عـلى	
اإلعالم	العمومي	ومحاولة	توجيهه	يجب	التنبّه	لها.	

إدارة	القناة	الوطنية	األولى	تتدّخل	في	التحرير			•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	7	ديسمبر	2017	•

املعتدى	عليهم	:	مقّدمة	برنامج	"صباحك	يا	تونس"	•

املعتدي	:	إدارة	مؤّسسة	إعالمية	•

الوقائع	:		•

تــدخّـــلت	إدارة	الــقناة	الــوطــنية	األولــى	فــي	مــحتوى	بــرنــامــج	"صــباحــك	يــا	تــونــس"	الــذي	يــبّث	عــلى	الــقناة	الــوطــنية	
األولــى	مــن	الــساعــة	الــعاشــرة	صــباحــا	إلــى	مــنتصف	الــنهار	وطــلبت	مــن	مــقدمــة	الــبرنــامــج		إلــغاء	حــضور	محــمد	

علي	قيزة	عضو	املكتب	التنفيذي	للكونفدرالية	العامة	التونسية	للشغل	بتاريخ	07	ديسمبر	2017.			

وأفـادت	هـدى	الـزائـر	املـكّلفة	بـاإلعـالم	صـلب	الـكونـفدرالـية	الـعامـة	الـتونـسية	لـلشغل	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	
املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	"تــفاجــئت	قــبل	تــاريــخ	07	ديــسمبر	2017	بــاتّــصال	هــاتــفي	مــن	
إحـدى	مـعّدات	الـبرنـامـج	وإعـالمـها	بـإلـغاء	حـضور	محـمد	عـلي	قـيزة	كـما	اتّـفق	عـليه	سـابـقا	وذلـك	بـأمـر	مـن	إدارة	

القناة	الوطنية	األولى.		

وأضــافــت	الــزائــر	لــوحــدة	الــرصــد	أّن	فــريــق	إعــداد	بــرنــامــج	"صــباحــك	يــا	تــونــس"	اتــّصل	بــها	بــعد	انــتهاء	أشــغال	
املـؤتـمر	الـثانـي	لـلكونـفدرالـية	وطـلبوا	مـنها	حـضور	محـمد	عـلي	قـيزة	بـعد	انـتخابـه	ألّول	مـرة	صـلب	املـكتب	الـتنفيذي	
الجــديــد	وقــد	تــّم	االتّــفاق	عــلى	أن	يــكون	حــاضــرا	فــي	الــبرنــامــج	بــتاريــخ	07	ديــسمبر	،	لــكنّها	تــفاجــئت	فــيما	بــعد	

بقرار	اإللغاء".	

وقــد	تــأكّــــدت	وحــدة	الــرصــد	مــن	مــصادر	مــتقاطــعة	مــن	الــقناة	الــوطــنية	األولــى	مــن	إلــغاء	املــوعــد	بــتدخّـــل	مــن	إدارة	
القناة	الوطنية	األولى	دون	تقديم	مبّرر	واضح.	

وقـد	حـاولـت	وحـدة	الـرصـد	االتّـصال	بـكتابـة	مـديـرة	الـقناة	الـوطـنية	األولـى	عـواطـف	الـصغرونـي	ملـعرفـة	رّدهـا	حـول	
الحادثة	لكنّنا	لم	نتلّقى	إجابة	رغم	الوعود	التي	تلّقيناها	بذلك.	

الرأي	القانوني:		•

ألــغت	إدارة	الــقناة	الــوطــنية	األولــى	فــقرة	مــدرجــة	صــلب	أحــد	الــبرامــج	الــتلفزيــة	الــصباحــية	كــان	مــن	املــفروض	أن	
يــــدعــــى	فــــيها	مــــسؤول	نــــقابــــي	مــــن	الــــكنفدرالــــية	الــــعامــــة	لــــلشغل	ويــــمثّل	هــــذا	الــــتصرّف	تــــدخّـــــال	مــــن	إدارة	املــــرفــــق	
الـــعمومـــي	فـــي	املـــحتوى	يـــخالـــف	الـــفصل	9	مـــن	املـــرســـوم	115	الـــذي	يـــمنع	فـــرض	قـــيود	مـــن	شـــأنـــها	تـــعطيل	حـــقّ	
املــواطــن	فــي	إعــالم	حــّر	وتــعّددي	وشــفّاف	واخــضاع	الــصحفي	لــضغط	مــن	جــانــب	ســلطة	اإلدارة	وهــو	مــا	يــعكس	
مـــمارســـة	رقـــابـــة	مســـبقة	عـــلى	اإلعـــالم	تـــتناقـــض	مـــع	مـــقتضيات	الـــدســـتور	واملـــرســـوم	116	املـــنظم	لـــعمل	اإلعـــالم	

 السمعي	البصري.
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التوصيات

إّن	الـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	وبـــعد	تـــسجيلها	الرتـــفاع	وتـــيرة	االعـــتداءات	الـــحاصـــلة	عـــلى	اإلعـــالم	
التونسي	خالل	شهر	ديسمبر	من	العام	2017	توصي	:	

رئـاسـة	الـحكومـة	بـإصـدار	مـنشور	يـلغي	الـعمل	بـاملـنشور	عـدد	4	وكـّل	الـنصوص	اإلداريـة	املـرتـبطة	بـه	•
وتعميم	نّصه	على	مختلف	اإلدارات	العمومية	املعنية	عبر	املذّكرات	الضرورية.	

وزارة	الـداخـلية	بــفتح	تــحقيق	فــي	الــتضيقات	الــتي	مــارســها	أمــنيون	عــلى	الــزمــيل	آزر	مــنصري	وفــي	•
االعتداءات	املنسوبة	إلى	منظوريها.	

إدارات	الـقناة	الـوطـنية	االولـى	بــعدم	الــتدخــل	فــي	املــضامــني	اإلعــالمــية	واحــترام	مــبدأ	الــفصل	بــني	•
اإلدارة	والتحرير.		

املواطنني	باحترام	طبيعة	العمل	الصحفي	الساعي	إلى	نقل	جوانب	الخبر.	•

		الــصحفيني	بــــضرورة	اإلبــــالغ	عــــن	كــــّل	االعــــتداءات	الــــتي	يــــتعرّضــــون	لــــها	لــــضمان	نــــجاعــــة	الــــتدخّـــــل	•
لفائدتهم.	

الــصحفيني	بـــضرورة	الـــقطع	مـــع	الخـــطابـــات	الـــقائـــمة	عـــلى	التحـــريـــض	والـــتمييز	ضـــّد	مـــختلف	الـــفئات	•
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 للمّلفات القضائية

أثـــيرت	فـــي	املـــّدة	األخـــيرة	عـــديـــد	اإلشـــكالـــيات	حـــول	تـــعاطـــي	اإلعـــالم	مـــع	بـــعض	املـــّلفات	املـــنشورة	أمـــام	الـــقضاء	
واملــتعّلقة	بــرجــال	األعــمال	وســياســيني	ونــّواب	فــي	الــبرملــان	ومــسؤولــني	ســابــقني	فــي	الــدولــة.	وخــالل	هــذه	الــحوارات	
الـتلفزيـة	واملـقاالت	املـكتوبـة	تحـّدث	مـحامـون	وقـضاة	وصـحفيون	ومحـّللون	إخـباريـون	ومـصادر	مـختلفة	عـن	بـعض	
املــــّلفات	الــــقضائــــية	املــــنشورة	أمــــام	املــــحاكــــم،	مــــن	ذلــــك	مــــثال	قــــضية	اإلطــــار	األمــــني	املــــوقــــوف	عــــلى	ذمــــة	قــــضية	
املـساس	بـأمـن	الـدولـة	واملـحال	فـيها	رجـل	األعـمال	شـفيق	جـرايـة،	وكـذلـك	تـناول	قـضية	أخـرى	لـنفس	رجـل	األعـمال	
فــي	إحــدى	الــقنوات	اإلذاعــية	الــخاصــة.	بــعد	الــحوار	الــتلفزي	ملــحامــية	اإلطــار	األمــني	أصــدرت	الــوكــالــة	الــعامــة	
لــلقضاء	الــعسكري	بــيانــا	اعــتبرت	فــيه	أنّــه	يــمنع	بــموجــب	الــقانــون	نشــر	أوراق	الــتحقيق	أو	تســريــب	مــحتواهــا	قــبل	
تـالوتـها	فـي	جـلسة	عـلنية.	يـضاف	إلـيها	الجـدل	الـذي	رافـق	مـلّف	املشـتبه	فـي	قـيامـها	بـعملية	اخـتراق	ملجـموعـات	

إرهابية	ملصلحة	األمن	العام.		

وقــــد	شهــــدت	املــــّلفات	أخــــذا	ورّدا	بــــني	الــــنقابــــة	الــــوطــــنية	لــــلصحفيني	الــــتونــــسيني	وبــــني	الــــوكــــالــــة	الــــعامــــة	لــــلقضاء	
الـعسكري	خـاصـة	فـيما	تـعّلق	بـملفات	أمـن	الـدولـة	الـتي	تـحّولـت	إلـى	مـلفّات	رأي	عـام.	وقـد	ذكّـــرت	الـنقابـة	الـوطـنية	
لــلصحفيني	الــتونــسيني	أكــثر	مــرة	بــضرورة	الــتزام	الــصحفيني	بــأخــالقــيات	املــهنة	واحــترام	الــقانــون	املــنظّم	لــلعمل	

الصحفي.	

ماذا	يقول	القانون	التونسي؟	1.
تــضّمن	املــرســوم	115	قــسما	مــتعّلقا	بــالنشــر	املــمنوع	وتــضمن	قــائــمة	فــي	املــواد	املــمنوع	تــناولــها	إعــالمــيا	ســواء	

بموجب	القانون	او	بموجب	قرار	قضائي. 

منع النشر بموجب القانون  -
يـمنع	املـرسـوم	115	نـقل	مـعلومـات	عـن	طـريـق	الـصحافـة	حـول	جـرائـم	االغـتصاب	وجـرائـم	التحـرّش	الـجنسي	ضـدّ	
الــقّصر،	نشــر	مــواد	إبــاحــية	عــن	األطــفال	،	نشــر	وثــائــق	الــتحقيق	قــبل	تــالوتــها	فــي	جــلسة	عــلنية	،	قــضايــا	ثــبوت	
النســب،	قــضايــا	الــطالق،	قــضايــا	اإلجــهاض،	قــضايــا	الــثلب	املــتعّلقة	بــالــحياة	الــخاصــة،	قــضايــا	الــثلب	املــتعّلقة	
بجــــرائــــم	انــــقضت	بــــالــــعفو	أو	بــــالــــتقادم	أو	بــــعقوبــــة	شــــملها	اســــترداد	الــــحقوق.	ويــــمكن	لــــلقضاء	أن	يــــأذن	بنشــــر	

األحكام	املتعّلقة	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.		-

نشـــر	كـــّل	أو	بـــعض	الـــظروف	املـــحيطة	بـــمحاكـــمة	جـــرائـــم	الـــقتل	والـــعنف	والتهـــديـــد	واالعـــتداء	بـــالـــفواحـــش	-
واالعتداء	بما	ينافي	الحياء	والتحريض	على	البغاء	والزنا	والفرار	بشخص.		
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التناول	اإلعالمي	للمّلفات	القضائية		-
أكـبر	اإلشـكالـيات	الـتي	طـرحـت	خـالل	املـّدة	األخـير	تـعّلقت	بـالنشـر	بـخصوص	قـضايـا	مـا	تـزال	فـي	طـور	الـتحقيق	
وتـتعّلق	بشـبهات	فـساد	ورشـوة	وغـيرهـا.	كـان	املـرسـوم	115	واضـحا	عـندمـا	أشـار	فـي	فـصله	61	إلـى	أنّـه	"يحجّــــر	

نشر	وثائق	التحقيق	قبل	تالوتها	في	جلسة	علنية".	

وتـشمل	عـبارة	"الـتحقيق"	الـبحث	االبـتدائـي	لـدى	الـضابـطة	الـعدلـية	وأعـمال	الـتحقيق	لـدى	قـضاة	الـتحقيق	ودائـرة	
االتّهام.		

	إذا	نشـرت	الـقضية	فـي	جـلسة	عـلنية،	بـمعنى	أّن	اإلعـالم	يـمكنه	الـبدء	فـي	نشـر	تـفاصـيل	 ال	يـزول	مـانـع	النشـر	إالّ
الــقضية	بــعد	جــلسة	املــحاكــمة	األولــى	دون	انــتظار	جــلسة	املــرافــعة	أو	جــلسة	الــنطق	بــالــحكم	بــاســتثناء	الــقضايــا	
الـتي	يـمنع	نشـرهـا	مـطلقا	بـموجـب	الـقانـون	أو	إذا	أصـدرت	املـحكمة	قـرارا	بـمنع	النشـر،	ويـشمل	مـنع	نشـر	وثـائـق	
الـــتحقيق	وعـــرض	مـــحتواهـــا	مـــباشـــرة	أو	ســـرد	ذلـــك	املـــحتوى	عـــلى	الـــعموم.	وفـــي	بـــعض	الـــحاالت	نشـــرت	وســـائـــل	
اإلعـالم	مـحتوى	مـحاضـر	الـبحث	االبـتدائـي	فـي	قـضايـا	مـكافـحة	االرهـاب	وهـذا	تـصرّف	مـخالـف	لـلمرسـوم	115	

ولقرينة	البراءة.	

تحجير	النشر	في	قضايا	مكافحة	اإلرهاب:	-
تــضّمن	الــفصل	73	مــن	قــانــون	مــكافــحة	اإلرهــاب	أنّــه	فــي	حــاالت	اســتثنائــية	يــمكن	لــلمحكمة	بــطلب	مــن	الــنيابــة	
الـــعمومـــية	أو	مـــن	تـــلقاء	نـــفسها	عـــقد	الجـــلسات	فـــي	قـــضايـــا	مـــكافـــحة	اإلرهـــاب	بـــصورة	ســـريّـــة	أي	بـــدون	حـــضور	

العموم	والصحافة.	

هـذه	الـحالـة	تـتعّلق	بحجـر	نشـر	املـعلومـات	عـن	املـرافـعات	والـقرارات	والـتي	مـن	شـأنـها	الـنيل	مـن	الـحياة	الـخاصـة	
لـلضحايـا	أو	سـمعتهم،	ولـإلشـارة	تـضّمن	قـانـون	مـكافـحة	اإلرهـاب	فـصال	إشـكالـيا	وهـو	الـفصل	34	فـقرة	4	الـذي	
يجـــرّم	"نشـــر	مـــعلومـــات،	مـــباشـــرة	أو	بـــواســـطة،	بـــأي	وســـيلة	كـــانـــت،	لـــفائـــدة	تـــنظيم	أو	وفـــاق	إرهـــابـــي	أو	لـــفائـــدة	
أشـخاص	لـهم	عـالقـة	بـالجـرائـم	االرهـابـية	"	وهـو	فـصل	يـمكن	أن	يجـرّم	الـعمل	الـصحفي	ويـمثّل	خـطرا	عـلى	حـريـة	

التعبير.	

أمر	حالة	الطوارئ	-
يـــعطي	الـــفصل	7	مـــن	األمـــر	49/1978	املـــنظّم	لـــحالـــة	الـــطوارئ	صـــالحـــيات	لـــوزيـــر	الـــداخـــلية	ولـــلوالـــي	إلتّـــخاد	
إجــراءات	"لــضمان	مــراقــبة	الــصحافــة	وكــّل	أنــواع	املــنشورات	وكــذلــك	الــبّث	اإلذاعــي	".	ولــم	يــتناول	األمــر	أعــاله	
الــبّث	الــتلفزي،	وهــذا	مــفهوم	ألنّــه	عــند	صــدور	األمــر	لــم	يــكن	يــوجــد	فــي	تــونــس	ســوى	تــلفزيــون	عــمومــي	وحــيد	وال	

وجود	لقنوات	تلفزية	خاصة. 

السّر	املهني	للمحامي	-
تحــّدث	عــديــد	املــحامــني	خــالل	بــرامــج	إعــالمــية	عــن	قــضايــا	يــترافــعون	فــيها	عــن	أشــخاص	مشــتبه	بــهم	فــي	ارتــكاب	
جـرائـم	اقـتصاديـة	أو	أمـنية.	ويـلزم	مـرسـوم	املـحامـاة	لـسنة	2011	حـفاظ	املـحامـي	عـلى	أسـرار	مـوكّــله	الـذي	ائـتمنه	

عليها،	كما	أنّه	ملزم	بعدم	نشر	أو	إفشاء	أسرار	التحقيق	طبق	املرسوم	115	في	فصله	61.	

ويــعني	اإلفــشاء	أن	يــقّدم	املــحامــي	مــعلومــات	مــفّصلة	لــلوقــائــع	واألشــخاص	والــشهود	وغــيرهــم	لــوقــائــع	مــضّمنة	
بــأوراق	املــلّف	الــذي	هــو	مــؤتــمن	عــليه	قــبل	عــرض	ذلــك	أمــام	الــقضاء	فــي	جــلسة	عــلنية.	والــحكمة	مــن	مــبدأ	ســريّــة	
الـتحقيق	هـو	احـترام	قـريـنة	الـبراءة	وضـمان	سـالمـة	األبـحاث	وحـمايـة	الـضحايـا	والـشهود	ومـساعـدي	الـقضاء	مـن	
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التهـــديـــدات	وأعـــمال	االنـــتقام.	وقـــد	عـــايـــنا	إقـــدام	الـــبعض	عـــلى	كـــشف	تـــفاصـــيل	وذكـــر	أســـماء	شـــهود	وهـــذا	فـــيه	
مخالفة	صريحة	للقوانني	وألخالقيات	املهنة	الصحفية	وخاصة	في	الحصص	التي	تبّث	مباشرة.	

التحقيق	القضائي	والتحقيق	الصحفي:	2.

بـدأت	الـصحافـة	االسـتقصائـية	تـعرف	انـتشارا	واسـعا	خـالل	الـسنوات	األخـيرة	وكـانـت	أشهـر	أعـمال	االسـتقصاء	
نشـر	"وثـائـق	ويـكيليكس"	و"وثـائـق	بـنما"	وتـحقيقات	صـحفية	أخـرى	كـان	لـها	تـأثـير	سـياسـي	فـارق	عـلى	مسـتوى	
بــعض	الــدول	أو	عــلى	مســتوى	الــعالــم.	ويــطرح	الــسؤال:	هــل	يــمنع	وجــود	تــحقيق	قــضائــي	مــن	إجــراء	اســتقصاء	

صحفي	حول	نفس	املوضوع	ونشر	نتائجه	على	العموم؟	

الــجواب	لــيس	بــالسهــل.	فــي	الــبدايــة	ال	بــد	مــن	الــتنبيه	إلــى	أّن	الــصحفي	لــيس	مــن	حــّقه	نشــر	وثــائــق	مــوجــودة	فــي	
مـلف	الـتحقيق	الـقضائـي	طـبق	الـفصل	61	مـن	املـرسـوم	115	وإذا	حـدث	نشـر	الـوثـيقة	املـذكـورة	وهـو	يجهـل	أنّـها	
مـــوجـــودة	بـــملّف	الـــتحقيق	الـــقضائـــي	فـــإّن	ذلـــك	لـــن	يحـــميه	مـــن	الـــعقوبـــة	الجـــزائـــية	(خـــطية	مـــالـــية)	وقـــد	يـــقدم	عـــلى	

نشرها	عمدا	خاصة	وأنّه	يعلم	أّن	العقوبة	التي	ستسّلط	عليه	لن	تكون	سالبة	للحرية.	

يـسمح	قـانـون	الـنفاذ	إلـى	املـعلومـات	لـلصحفي	أن	يـتحّصل	عـلى	وثـائـق	إداريـة	بـموجـب	طـلب	وهـذا	يـساعـده	عـلى	
إنــجاز	عــمله	كــما	أنّــه	مــن	حــقه	الــحصول	عــلى	مــعطيات	أخــرى	بــطرق	مــختلفة	تــحت	حــمايــة	الــقانــون	أي	حــمايــة	
املـصادر	الـتي	يـنّص	عـليها	املـرسـوم	115،	بـاسـتثناء	املـعلومـات	ذات	الـطابـع	الـدفـاعـي	واألمـني	ويـمكن	لـلصحفي	
خــالل	الــتحقيقات	الــسمعية	الــبصريــة	واملــرئــية	اســتعمال	الــكامــيرا	الــخفية	مــع	إخــفاء	الــعناويــن	والــوجــوه	وتــغيير	

األصوات	حفاظا	على	الحّق	في	الصورة	وعلى	قرينة	البراءة.	

فــالــصحفي	فــي	هــذه	الــتحقيقات	يــعمل	بــدافــع	الــكشف	عــن	وقــائــع	ومــخالــفات	لــلقانــون	ولــيس	مــعنيا	بــهويــة	مــن	
ارتكبها	وبالتالي	فإّن	اهتمامه	منصّب	على	الجريمة	وليس	على	من	اقترفها.	

خـــالفـــا	لـــذلـــك	فـــإّن	الـــتحقيق	الـــقضائـــي،	مـــشمول	بـــمبدأ	الســـريّـــة	ويـــتّبع	اجـــراءات	دقـــيقة	إلثـــبات	الجـــرائـــم	وهـــويـــة	
املشــتبهني	بــارتــكابــها	وتــمكينهم	مــن	حــّقهم	فــي	الــدفــاع.	يــمكن	لــلصحفي	خــالل	تــحقيقه	أن	يــتيح	تــقديــم	وجــهات	
الـنظر	املـختلفة	وفـسح	املـجال	أمـام	املشـتبه	بـه	لـتقديـم	دفـاعـه	لـكّن	كـل	ذلـك	ال	يـبيح	نشـر	الـهويـات	والـصور	وكـّل	مـا	

من	شأنه	التعريف	باألشخاص.	

إذا	احـــترم	الـــصحفي	كـــّل	هـــذه	الـــضوابـــط	فـــال	شـــيء	يـــمنعه	مـــن	نشـــر	تـــحقيقه	الـــصحفي	ولـــو	كـــان	نـــفس	املـــلف	
مـنشورا	أمـام	الـقضاء	وال	يـجب	املـبالـغة	كـثيرا	بـخصوص	مـزاعـم	"الـتأثـير	عـلى	مجـرى	الـتحقيق".	وعـلى	الـعكس	
مـن	ذلـك،	فـإّن	قـاضـي	الـتحقيق	بـإمـكانـه	االسـتفادة	مـن	االسـتقصاء	الـصحفي	واعـتباره	مـنطلقا	لـبعض	أعـمالـه	

مثل	سماع	الشهود	أو	مشتبه	بهم	جدد	أو	اعتماد	بعض	الوثائق	التي	نشرها	الصحفي	في	عمله	...	إلخ.	

ويـمكن	الـقول	حـينئذ	أّن	الـصحافـة	االسـتقصائـية	تـساعـد	الـقضاء	عـلى	كـشف	الـحقائـق	وتـمّده	بـبعض	املـعطيات	
التي	لم	يتوّصل	إليها	أو	غابت	عنه.	

كـّل	هـذا	يحـّمل	الـصحفي	مـسؤولـية	كـبيرة	مـن	حـيث	احـترام	أخـالقـيات	املـهنة	واحـترام	سـريّـة	الـتحقيق	الـقضائـي	
 وقرينة	البراءة	وحّق	الدفاع	ومبدأ	املواجهة	بني	الخصوم	في	النزاع	القضائي.
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 التوصيات

إّن	الـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	وبـــعد	تـــسجيلها	لـــخوض	اإلعـــالم	فـــي	قـــضايـــا	الـــرأي	الـــعام	املـــرتـــبطة	

بــملفّات	الــفساد	والــتآمــر	عــلى	أمــن	الــدولــة		وكــشفه	لجــملة	مــن		اإلخــالالت	الــتي	رافــقت	بــعض	مــسارات	الــقضايــا	

التي	بقيت	معطّلة	توصي:		

الـصحفيني	بـاحـترام	التشـريـعات	الـجاري	بـها	الـعمل	فـي	الـتعاطـي	مـع	املـّلفات	املـنشورة	لـدى	الـقضاء	-

من	ذلك	عدم	نشر	وثائق	التحقيق	قبل	تالوتها	في	جلسة	عامة.	

الـــصحفيني	بــــحسن	إدارة	الــــحوارات	املــــرتــــبطة	بــــاملــــّلفات	الــــقضائــــية	املــــنشورة	والــــتدخّـــــل	فــــي	الــــوقــــت	-

املــــناســــب	لــــعدم	كــــشف	مــــعطيات	شــــخصية	يــــمكن	أن	تــــمثّل	خــــطرا	عــــلى	الــــحياة	الــــخاصــــة	واملــــعطيات	

الخاصة	والحّق	في	الصورة.	

الــقضاء	الــعسكري	بـــضرورة	تـــفّهم	حـــريـــة	الـــتعبير	وطـــبيعة	الـــصحافـــة	االســـتقصائـــية	الـــتي	يـــمكن	أن	-

تكون	رافدا	ملسارات	التحقيق.	

- املحامني	باحترام	أسرار	موّكليهم	التي	ائتمنوهم	عليها	وكذلك	عدم	الكشف	عن	وثائق	التحقيق.	

�30 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



تقرير شهر ديسمبر 2017

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

- املفوضية السامية لحقوق االنسان
- اليونسكو
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