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الفصل 14 من املرسوم 115 املتعّلق بحريّة الصحافة واإلعالم والنشر

يـــعاقـــب	كـــّل	مـــن	يـــخالـــف	الـــفصول	11	و	12	و	13	مـــن	هـــذا	املـــرســـوم	كـــّل	مـــن	أهـــان	صـــحفيا	أو	تـــعّدى	عـــليه	بـــالـــقول	أو	
بــاإلشــارة	أو	الــفعل	أو	التهــديــد	حــال	مــباشــرتــه	لــعمله	بــعقوبــة	االعــتداء	عــلى	شــبه	مــوظّـف	عــمومــي	املــقّررة	بــالــفصل	123	

من	املجّلة	الجزائية.	

الفصل 9 من املرسوم 115 

	يــمنع	فــرض	أّي	قــيود	تــعوق	حــّريــة	تــداول	املــعلومــات	أو	تــحول	دون	تــكافــؤ	الــفرص	بــني	مــختلف	مــؤسّــــــسات	اإلعــالم	فــي	
الحصول	على	املعلومات	أو	يكون	من	شأنها	تعطيل	حّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي	وشفاف.	
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مقّدمة عامة

يــتزامــن	تــقديــم	هــذا	الــتقريــر	مــع	تــوفّــق	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	فــي	إنــجاح	يــوم	الــغضب	لــيوم	02	فــيفري	
الـجاري	عـلى	خـلفية	تـصاعـد	"	الحـملة	الـتي	تُـشن	عـلى	الـصحفيني	مـن	قـبل	األجهـزة	الـرسـمية	وحـمالت	الـثلب	والـتشويـه	

والتهديد	على	شبكات	التواصل	االجتماعي	من	طرف	أمنيني	في	إفالت	تام	من	املحاسبة	والعقاب".	

لـقد	حـمل	الـصحفيون	طـيلة	هـذا	الـيوم	الـشارة	الحـمراء	فـي	مـواقـع	عـملهم	ونـظموا	وقـفات	أمـام	مـقر	الـنقابـة	وأمـام	مـقار	
الـواليـات	فـي	كـل	املـدن	الـتونـسية	وسـط	مـسانـدة	لـلمجتمع	املـدنـي	والـسياسـي،	كـما	خـصصت	وسـائـل	االعـالم	مـساحـات	

هامة	للحديث	عن	هذا	اليوم	وأسبابه	وآليات	الحد	من	االعتداءات	التي	تطال	الصحفيني	وحرية	الصحافة.		

كــما	تــم	فــي	هــذا	الــيوم	مــقاطــعة	أنشــطة	كــل	مــن	وزارة	الــداخــلية	والــنقابــات	األمــنية	الــتي	تــورطــت	قــياداتــها	الــجهويــة	فــي	
حمالت	التحريض	والتشويه	والثلب	في	حق	الصحفيني.	

وقـد	وجهـت	الـنقابـة	مـن	خـالل	هـذه	التحـرك	رسـالـة	قـويـة	مـفادهـا	أنّـها	لـن	تخـذل	مـنظوريـها	أبـدا	فـي	الـدفـاع	عـن	حـقوقـهم	
وإعــالء	صــوتــهم،	وأنّــه	ال	نــجاح	لــتونــس	دون	ديــمقراطــية	ودون	اعــالم	حــر،	وأنّــه	ال	مــجال	إليــقاف	االنــتهاكــات	ومــحاربــة	

الفساد	اال	اذا	كانت	هناك	صحافة	حرة	تفضح	ذلك".	

لـــقد	كـــان	التحـــرك	آلـــية	تـــنبيه	قـــويـــة	للســـلطة	الـــتنفيذيـــة	عـــلى	خـــلفية	ارتـــفاع	وتـــيرة	االعـــتداءات	األمـــنية	عـــلى	الـــصحفيني	
وأخــــذهــــا	مســــتويــــات	خــــطيرة	عــــلى	غــــرار	اإليــــقاف	عــــلى	خــــلفية	املــــمارســــة	الــــصحفية	وحجــــز	املــــعّدات،	مــــما	يــــنذر	بــــعودة	
الـــحصار	عـــلى	الـــصحافـــة	والـــصحفيني	والـــتراجـــع	عـــلى	املـــكاســـب	الـــتي	تـــحّققت	إبّـــان	الـــثورة	الـــتونـــسية،	مـــقابـــل	إصـــرار	
الـصحفيني	عـلى	لـعب	دورهـم	الـحقيقي	فـي	تـقديـم	املـعلومـة	وكـشف	الـواقـع	وتـعريـته	ورصـد	اعـتداءات	السـلطة	الـتنفيذيـة	

على	حقوق	املواطنني	في	االحتجاج	و	التظاهر	السلمي.		

لـــقد	كـــان	يـــوم	الـــغضب	إنـــذارا	مـــبّكرا	لـــتواصـــل	حـــاالت	اإلفـــالت	مـــن	الـــعقاب	ســـواء	تـــعّلق	األمـــر	بـــاألمـــنيني	أو	بـــقطاعـــات	
مــجتمعيّة	أخــرى	وتــواصــل	غــياب	املــحاســبة	فــي	ظــّل	صــمت	الــنيابــة	الــعمومــية	إزاء	أغــلب	االعــتداءات	املــاديــة	واملــعنويــة	
	فــــي	حــــاالت	محــــدودة،	رغــــم	الــــتدابــــير	املتّخــــذة	مــــن	قــــبل	الــــنقابــــة	الــــوطــــنية	لــــلصحفيني	 والتحــــريــــض،	حــــيث	لــــم	تتحــــرّك	إالّ

التونسيني	من	خالل	توثيق	االعتداءات	واالبالغ	عنها	والتشهير	بها	ومراسلة	السلطات	املعنيّة	في	الصدد.		

إّن	مــختلف	أجهــزة	الــدولــة	مــعنيّة	الــيوم	أكــثر	مــن	أّي	مــضى،	وبــاملــلموس،	بــالــتأكــيد	عــلى	أنّــها	جــادة	فــي	مــعالــجة	وضــع	
تـــردي	الحـــريـــات	الـــصحفيّة	ولـــعب	دورهـــا	فـــي	تـــوفـــير	بـــيئة	آمـــنة	ملـــمارســـة	الـــعمل	الـــصحفي	وإيـــجاد	اآللـــيات	الـــضروريـــة	
ملـعالـجة	االنـتهاكـات	وفـي	االبـان	بـالـصرامـة	والـنجاعـة	الـضروريـتني،	وفـي	إطـار	شـراكـة	حـقيقية	مـع	أهـل	املـهنة	وهـياكـلهم	

املهنيّة.	

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني  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اعتداءات شهر جانفي 2018

مقدمة:

تـواصـلت	االعـتداءات	خـالل	شهـر	جـانـفي	2018	عـلى	نـفس	الـوتـيرة،	وقـد	سجّــــلت	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	
بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	18	اعـتداء	طـال	9	صـحفيات	و23	صـحفيا		يـعملون	فـي	7	إذاعـات	و7	قـنوات	

تلفزية	و4	صحف	ورقية	و3	مواقع	الكترونية	ووكالة	أنباء	وحيدة.	
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وقــد	تــصّدر	األمــنيون	تــرتــيب	املــعتديــن	خــالل	هــذا	الشهــر	بـ	8	اعــتداءات	فــي	حــني	احــتّل	املــواطــنون	املــرتــبة	الــثانــية	فــي	
ســّلم	املــعتديــن	بـ	5	اعــتداءات	وجــاء	الــنقابــيون	األمــنيون	فــي	املــرتــبة	الــثالــثة	بـ	3	اعــتداءات	وكــان	املــوظّــفون	الــعمومــيون	

مسؤولني	عن	اعتداءين	اثنني.				

�6 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

وكالة أنباء
5%

مواقع اإلكترونية
14%

صحيفة ورقية
18%

إذاعة
32%

تلفزة
32%

تلفزة إذاعة صحيفة ورقية مواقع اإلكترونية وكالة أنباء

األمنيون

النقابيون االمنيون

املواطنون

املوظفون العموميون

0 2 4 6 8

2

5

3

8



تقرير شهر جانفي 2018

الــالّفــت	خــالل	هــذا	الشهــر	هــو	الــعدد	املــرتــفع	لــالعــتداءات	الــتي	مــارســها	األمــنيون،	حــيث	كــانــوا	مــسؤولــني	عــلى	أخــطر	
أنــواع	االعــتداءات	وهــي	3	إيــقافــات	غــير	قــانــونــية	واعــتداءيــن	واحــد	مــنهما	جســدي	مــتبوع	بحجــز	مــعّدات،	إضــافــة	إلــى	

حاالت	املضايقة	واملنع	من	العمل	خالل	تغطية	االحتجاجات	االجتماعية	األخيرة.		

وكــان	األمــن	مــسؤول	عــن	33	اعــتداء	أي	بــنسة	قــاربــت	25	بــاملــائــة	مــن	االعــتداءات	املسجــلة	بــني	1	مــارس	2017	و	31	
ديـسمبر	2017	وكـانـوا	خـالل	تـلك	الـفترة	مـسؤولـني	عـن	12	حـالـة	مـنع	مـن	الـعمل	و7	حـاالت	مـضايـقة	و	6	اعـتداءات	مـنها	
اعـــتداءيـــن	جســـديـــني	و2	تـــتبعات	قـــضائـــية	عـــبر	فـــبركـــة	مـــلفات	و	4	حـــاالت	رقـــابـــة	عـــبر	تـــفتيش	مـــحتويـــات	آالت	الـــتصويـــر	

وفسخ	بعضها	أو	عبر	االستخبار	عن	محتويات	إعالمية	إضافة	إلى	حالتي	إيقاف.		
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وتوزعت	االعتداءات	األمنية	على	الصحفيني	خالل	األشهر	املنقضية	كما	يلي	:		

وقـــد	ارتـــفعت	وتـــيرة	حـــاالت	املـــضايـــقة	خـــاصـــة	عـــلى	شـــبكات	الـــتواصـــل	االجـــتماعـــي	عـــبر	حـــمالت	الـــتشويـــه	الـــتي	قـــادهـــا	
نــقابــيون	أمــنيون	ومــجهولــون	وبــعض	املــواطــنني.	وقــد	سجّـــــلنا	خــالل	شهــر	جــانــفي	8	حــاالت	مــضايــقة	مــقابــل	6	حــاالت	

خالل	شهر	ديسمبر	2017.		

الـالّفـت	أيـضا	هـو	عـودة	عـمليات	اإليـقاف	لـلظهور	مـن	جـديـد	وسجّــــلت	الـوحـدة	3	حـاالت	إيـقاف	طـالـت	صـحفيني	أجـنبيني	
اثنني	وصحفي	تونسي.	

وتـراجـع	عـدد	االعـتداءات	الـلفظية	والجسـديـة	حـيث	بـلغت	4	اعـتداءات	مـقابـل	7	اعـتداءات	خـالل	شهـر	ديـسمبر	2017.	
كما	سّجلنا	3	حاالت	منع	من	العمل.		

وقـد	كـانـت	النسـبة	األكـبر	مـن	االعـتداءات	عـلى	الـصحفيني	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	الـتي	شهـدت	11	اعـتداء،	ووقـع	تـسجيل	
 اعتداءين	في	والية	سوسة	واعتداء	وحيد	في	كل	من	واليات	قابس	وقفصة	والقصرين	وصفاقس	ونابل.
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إيقـــــافات تعّسفيـــــة
 تستهــــــدف حريـــــــــــــة العمـــــــــــــل

تــعتبر	حــريــة	الــعمل	والــتنّقل	بــالنســبة	لــلصحفيني	وحــفاظــهم	عــلى	تــواصــلهم	مــع	مــصادر	مــعلومــاتــهم	أهــّم	ضــمانــة	لــلقيام	
بـواجـبهم	بـطريـقة	مـتوازنـة	ومـوضـوعـية	تـحترم	فـيها	شـروط	الـعمل	الـصحفي	ومـبادئـه	األخـالقـية.	ويـسعى	الـصحفي	إلـى	
نـــقل	الـــحقيقة	كـــامـــلة،	وقـــد	تعهّـــــدت	جـــّل	الـــدول	بـــاحـــترام	مـــبدأ	حـــريّـــة	الـــصحافـــة	وحـــمايـــة	الـــصحفيني	خـــالل	وأثـــناء	وبـــعد	
قـيامـهم	بـأعـمالـهم	ملـنع	مـا	قـد	يـطالـهم	مـن	اعـتداءات.	وتتّخـذ	سـلطات	بـعض	الـدول	بـعض	الـتدابـير	الـتي	تسـتهدف	هـذه	

الحرية	وهرسلة	الصحفيني	وترهيبهم	عبر	االيقافات	واالعتداءات	والتهديد	وغيره.	

وتــــعتبر	اإليــــقافــــات	أحــــد	أشــــكال	املــــساس	بــــجوهــــر	حــــّق	حــــريــــة	الــــتعبير	والــــصحافــــة	فــــي	الــــدول	الــــتي	تــــحول	دون	قــــيام	
الصحفي	بدوره	في	كشف	العتداءات	التي	قد	تطال	حقوق	اإلنسان.		

وقـد	سجّــــلت	الـوحـدة	3	حـاالت	إيـقاف	تـّم	خـاللـها	خـرق	الـجوانـب	اإلجـرائـية	والـقانـونـية	لـلتعامـل	مـع	الـصحافـيني	سـواء	مـن	
حـــامـــلي	الـــجنسية	الـــتونـــسية	أو	األجـــانـــب	املـــعتمديـــن	مـــن	قـــبل	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	لـــلعمل	كـــمراســـلني	فـــي	تـــونـــس.	حـــيث	تـــمّ	
إيـــقاف	صـــحفيني	أجـــنبيني	عـــلى	خـــلفية	عـــملهما	عـــلى	تـــغطية	االحـــتجاجـــات	األخـــيرة	دون	إذن	قـــانـــونـــي	ودون	وجـــود	مـــا	
يـعرف	بـ	"حـالـة	الـتلبّس"	فـي	ارتـباط	بـممارسـتهم	ملـهنتهم.	وتـعّمدت	السـلطات	إيـقاف	الـصحفيني	الـتونـسيني	واألجـانـب	

من	أجل	هرسلتهم	والتدّخل	في	عملهم	خدمة	ملصالحها	في	خرق	واضح	للمرسوم	115.		

•		 (Mathieu	Gal-er)	قالتييه	ماثيو	الفرنسي	الصحفي	إيقاف

املكان:	تونس	•

التاريخ:	11	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	ماثيو	قالتييه	مراسل	صحيفة	"ليبراسيون"	الفرنسية	•

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تــــنّقل	3	عــــناصــــر	مــــن		األمــــن	الــــوطــــني	إلــــى	مــــنزل	الــــصحفي	مــــاثــــيو	
قـالـتييه	مـراسـل	صـحيفة	"لـيبراسـيون"	وقـامـوا	بـنقله	إلـى		مـركـز	األمـن	
الـقريـب	مـن	بـيته	بـبوشـوشـة	حـيث	تـّم	سـؤالـه	عـن	املـعطيات	الـشخصية	
ملــــصادر	مــــعلومــــاتــــه	فــــي	الــــتقريــــر	املــــنشور	حــــول	احــــتجاجــــات	مــــديــــنة	

طبربة	وقد	تحفّظ	الصحفي	عن	اإلجابة.	
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	وأكّــــد	قــالــتييه	لــوحــدة	الــرصــد:	"اصــطحبني	عــناصــر	مــن	األمــن	إلــى	مــركــز	األمــن	بــبوشــوشــة	وقــامــوا	بــاســتجوابــي	عــن	
	بـعد	تـدخّــل	رئـاسـة	الـحكومـة"	ويـؤكّـــد	 مـصادر	مـعلومـاتـي	ووقـع	احـتجازي	مـّدة	ثـالث	سـاعـات	ولـم	يـتّم	إطـالق	سـراحـي	إالّ

الصحفي	أنّه	ال	يعلم	ما	يقرّه	القانون	التونسي	حول	املسألة.		

الرأي	القانوني:	•

يـعتبر	إيـقاف	الـصحفي	قـالـتييه	ونـقله	إلـى	مـركـز	األمـن	وسـؤالـه	عـن	مـصادر	مـعلومـاتـه	مـخالـفة	صـريـحة	لـلفصل	13	مـن	
املـرسـوم	115	الـذي	ال	يـجيز	مـساءلـة	الـصحفي	عـلى	آرائـه	وأفـكاره	الـتي	ينشـرهـا	طـبقا	ألعـراف	وأخـالقـيات	املـهنة	كـما	
يــخالــف	الــفصل	11	الــذي	يــمنع	تــعريــض	الــصحفي	ألّي	ضــغط	مــن	جــانــب	أّي	ســلطة	كــما	يــمنع	االعــتداء	عــلى	ســريــة	

املصادر.		

•	(Michel	Picard)	بيكارد	ميشال	الصحفي	إيقاف

املكان:	تونس	•

التاريخ:	14	جانفي		2018	•

املعتدى	عليهم:	ميشال	بيكارد	الصحفي	براديو	فرنسا	الدولي	•

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تــعرّض	الــصحفي	الــفرنــسي	مــيشال	بــيكارد		Picard	Michel		يــوم	14	جــانــفي	2018	إلــى	مــضايــقة	ورقــابــة	مــن	قــبل	
	املـذكـور	لـفائـدة	راديـو	 أعـوان	مـن	الحـرس	الـوطـني	بـحي	الـتضامـن،	أثـناء	قـيامـه	بـتغطية	زيـارة	رئـيس	الجـمهوريـة	لـلحيّ

	.(RFI)	الدولي	فرنسا

وقـال	بـيكارد	لـوحـدة	الـرصـد:	"ذهـبت	إلـى	حـي	الـتضامـن	يـوم	14	جـانـفي	2018		لـتغطية	زيـارة	رئـيس	الجـمهوريـة.	وقـفت	
فــي	املــربــع	الــخاص	بــالــصحافــيني	وحــاولــت	أخــذ	تــصريــحات	مــن	بــعض	املــواطــنني	املــوجــوديــن	خــلف	الــحواجــز	األمــنية	
لــفائــدة	راديــو	فــرنــسا	الــدولــي،	فــقال	لــي	عــون	أمــن	بــأنّــه	مــمنوع	الحــديــث	مــع	املــواطــنني.	وبــعد	دقــائــق	ســمح	لــي	بــأخــذ	
تـصريـحات	لـوقـت	وجـيز.	بـعد	أخـذ	بـعض	الـتصريـحات،	غـادرت	املـكان	وتـجّولـت	عـبر	األنـهج	وأخـذت	بـعض	الـتصريـحات.	
فـي	األثـناء	جـذبـني	رجـل	بـالـزّي	املـدنـي	مـن	ذراعـي	وأمـرنـي	بـمرافـقته.	سـألـته	مـن	يـكون	ومـاذا	يـريـد،	فـلم	يـجبني.	أخـذنـي	
أمــام	عــربــة	أمــنية	وطــلب	مــنّي	االنــتظار.	بــعد	دقــائــق	قــلت	لــه	ســأغــادر	إن	لــم	يــعلمني	بــصفته	ومــاذا	يــريــد	مــني،	وغــادرت	
املــكان،	فــصاح	طــالــبا	مــني	الــبقاء،	فــقلت	لــه	بــأنّــي	مــوافــق	عــلى	الــبقاء	بشــرط	أن	يــعلمني	بــصفته	ومــاذا	يــريــد	مــني،	فــلم	
أتــلّق	جــوابــا	مــنه،	فــواصــلت	طــريــقي	ألعــود	إلــى	مــقّر	عــملي	وإعــداد	املــادة	الــصحفية	املسجّـــــلة.	تــبعني	رجــالن	مــلثمان	
يــرتــديــان	زيــا	أمــنيا	عــلى	مــنت	دراجــة	نــاريــة،	وكــنت	أســير	بــاحــثا	عــن	ســيارة	أجــرة.	ثــم	تــوقــفت	بــجانــبي	ســيارة	نــزل	مــنها	

رجل	طلب	مني	الصعود	قائال	"حرس	وطني".	كنت	متعاونا	وصعدت	السيارة	دون	مشاكل.	
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ويــضيف	"اصــطحبونــي	إلــى	مــركــز	الحــرس	الــوطــني	بــحي	الــتضامــن،	واســتظهرت	بــبطاقــة	االعــتماد	الــصحفية	وجــواز	
سـفري	وبـترخـيص	الـتصويـر	املسـّلم	مـن	عـائـدة	الـقليبي	املـلحقة	اإلعـالمـية	بـرئـاسـة	الـحكومـة."	كـما	"سـألـونـي	ملـاذا	أنـا	
بــــمفردي	ولــــيس	لــــي	ســــيارة	وال	يــــرافــــقني	زمــــالء	أو	أصــــدقــــاء؟	شــــرحــــت	لــــهم	بــــأنّــــي	كــــنت	أنجــــز	تــــحقيقا	عــــن	انــــطباعــــات	
املـواطـنني	حـول	زيـارة	رئـيس	الجـمهوريـة	لـحيّهم،	وسـألـتهم	عـن	سـبب	وجـودي	فـي	املـركـز،	فـقالـوا	بـأنّـه	مـن	أجـل	سـالمـتي.	
بــعد	ثــالثــة	أربــاع	ســاعــة،	وإثــر	عــّدة	اتّــصاالت	بــالــهاتــف	لــلتثبّت،	طــلبوا	مــنّي	االمــضاء	عــلى	ورقــة	مــكتوبــة	بــالــلغة	الــعربــية	

لترك	سبيلي،	فكتبت	"ال	أفهم	ملاذا	وقع	استجوابي"	وأمضيت	وغادرت.	

الرأي	القانوني:		•

يـمكن	تـوصـيف	مـا	تـعرّض	لـه	املـراسـل	الـصحفي	بـيكارد	بـأنّـه	هـرسـلة	أمـنية	ومـنع	مـن	الـعمل،	وتـضّمن	املـرسـوم	115	فـي	
فــــصل	11	أنّــــه	ال	يــــجوز	تــــعريــــض	الــــصحفي	ألّي	ضــــغط	مــــن	جــــانــــب	أّي	ســــلطة.	كــــما	يــــعاقــــب	الــــفصل	136	مــــن	املجــــّلة	
الجــزائــية	عــلى	تــعطيل	ســير	الــعمل.	أمّــا	بــخصوص	الــجوانــب	اإلجــرائــية	فــإّن	االســتماع	إلــى	أجــنبي	مــن	قــبل	الــضابــطة	

العدلية	يستوجب	إحضار	مترجم	وتعريف	الصحفي	بحقوقه	وإن	كان	يرغب	في	االستعانة	بمحام.	

ايقاف	خليل	زروق	بسوسة				•

املكان:	سوسة	•

التاريخ:	29	جانفي	2018	•

املـــــعتدى	عـــــليهم:	خـــــليل	زروق	الـــــصحفي	بـــــقناة	الـــــحوار	•
التونسي	

املعتدي:	أمنيون		•

الوقائع:		•

عـــــمد	عـــــون	أمـــــن	إلـــــى	مـــــضايـــــقة	خـــــليل	زروق	الـــــصحفي	بـــــقناة	"الـــــحوار	
الـــتونـــسي"	فـــي	بـــاب	بحـــر	وســـط	مـــديـــنة	ســـوســـة	يـــوم	االثـــنني	29	جـــانـــفي	

خـــالل	تـــصويـــره	لـــتحقيق	يـــرتـــبط	بـــاملـــنطقة.	فـــقد	طـــلب	مـــنه	عـــون	األمـــن	الـــترخـــيص	وأصـــّر	عـــلى	مـــعرفـــة	مـــوضـــوع	
الــتحقيق	الــذي	يــعمل	عــليه.	وأمــام	رفــضه	مــّده	بــاملــعطيات،	تــّم	اقــتياده	إلــى	إقــليم	األمــن	بــسوســة	الــشمالــية	حــيث	تــّمت	
هــرســلته	مــن	قــبل	أعــوان	األمــن	ومــطالــبته	بــالــترخــيص	ومــوضــوع	الــتحقيق	الــذي	يــعمل	عــليه	وأمــام	تــمّسكه	بــالــرفــض	تــمّ	

إطالق	سراحه.	

وأفــاد	زروق	لــوحــدة	الــرصــد	:	"كــنت	بــصدد	تــصويــر	تــحقيق	فــي	مــنطقة	بــاب	بحــر	وقــد	طــلبت	اإلذن	مــن	صــاحــب	مــقهى	
لـــتصويـــر	محـــّله	وواجهـــته،	فـــتوجّــــــه	نـــحوي	عـــون	أمـــن	وطـــالـــبني	بـــهويـــتي	وبـــترخـــيص	الـــتصويـــر	فـــأكّــــدت	لـــه	أنّـــنا	مـــؤسّـــــــسة	
تـــونـــسية	مـــا	ال	يســـتوجـــب	حـــصولـــنا	عـــلى	تـــرخـــيص	مـــن	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	كـــاشـــفا	عـــن	هـــويـــتي	الـــصحفية	ومـــؤّسســـتي	
اإلعـالمـية،	عـندهـا	طـالـبني	بـالـكشف	عـن	املـوضـوع	الـذي	أعـمل	عـليه.	عـند	رفـضي	مـّده	بـاملـعطيات	الـتي	طـلبها	وتـأكـيدي	
أن	هــذا	ال	يــدخــل	ضــمن	مــشموالت	عــمله	األمــني،	تــوجّـــــه	نــحوي	عــونــني	آخــريــن	واقــتادانــي	إلــى	إقــليم	األمــن	الــقريــب	مــن	

املنطقة".	
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وعــند	وصــول	زّروق	إلــى	إقــليم	األمــن	الــوطــني	بــسوســة	الــشمالــية	طــالــبه	عــون	أمــن	بــالــترخــيص	وبــالــكشف	عــن	املــوضــوع	
الــذي	يــعمل	عــليه	فــحاول	زروق	إجــراء	مــكاملــة	هــاتــفية	مــن	أجــل	الــتواصــل	مــع	مــحامــي	ومــع	املــؤسّــــــسة	اإلعــالمــية	والــنقابــة	
الــــوطــــنية	لــــلصحفيني	الــــتونــــسيني	فــــعمد	عــــون	أمــــن	إلــــى	افــــتكاك	هــــاتــــفه	الــــجّوال	بــــتعّلة		أّن	األمــــر	ال	يســــتوجــــب	حــــضور	

محامي.	

وأمــام	تــمّسك	زّروق	بــعدم	الــكشف	عــن	مــوضــوع	عــمله	وبــحّقه	الــقانــونــي	فــي	الــتصويــر	فــي	الــطريــق	الــعام	بــعيدا	عــن	أيّ	
نوع	رقابة	يمارسها	األمن	عليه	اضطّر	أعوان	األمن	إلى	إطالق	سراحه.	

الرأي	القانوني:		•

تــعرّض	الــصحفي	خــليل	زّروق	إلــى	املــنع	مــن	الــعمل	ومــطالــبته	بــترخــيص	ال	مشــروعــية	لــه	وإيــقافــه	بــمقّر	أمــني	ومــحاولــة	
مـعرفـة	مـحتوى	عـمله	تـخالـف	مـا	نـّص	عـليه	الـقانـون	الجـزائـي	الـتونـسي	الـذي	يـعاقـب	مـنع	حـريـة	الـشغل.	ويحـمي	الـفصل	
11	مــصادر	الــصحفي	وســّريــتها	وكــّل	أعــمال	الــتفتيش	الــتي	تــتوالّهــا	الســلطة	الــعمومــية	لــلكشف	عــن	مــصادره	ويــنصّ	

 الفصل	األّول	من	املرسوم	على	الحّق	في	حريّة	نشر	األخبار	ومهما	كان	نوعها.	
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اعتـداءات عـلى الحــرمة
 الجـسدية والنفسيـة للصحفي

مــارســت	قــّوات	األمــن	اعــتداءات	لــفظية	وجســديــة	عــلى	الــصحفيني	خــالل	تــغطيتهم	لــالحــتجاجــات	األخــيرة	فــي	كــّل	مــن	
واليـتي	الـقصريـن	وتـونـس	وعـملت	عـلى	حجـز	املـعّدات	فـي	مـناسـبتني.	ولـم	تـتدخّــل	قـّوات	األمـن	ملـنع	اعـتداءات	أخـرى	عـلى	
الحــرمــة	الجســديــة	والــنفسية	لــلصحفيني	خــالل	تــأديــة	عــملهم،	وهــو	إخــالل	واضــح	بــواجــبها	الــدســتوري	فــي	ضــمان	أمــن	
"املـواطـنني".	وأخـّلت	بـذلـك	وزارة	الـداخـلية	الـتونـسية	بتعهّـــداتـها	لـلنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	خـالل	الـلقاء	بـها	
فـي	أكـتوبـر	2017	بـضمان	سـالمـة	الـصحفيني	خـالل	عـملهم	عـلى	تـغطية	التجـمهرات	والـتدخّــل	لـفائـدتـهم	لحـمايـتهم	مـن	

االعتداءات	التي	يتعرّضون	لها	من	قبل	أطراف	أخرى.		

اعتداء	أمني	على	الصحفيني	بالقصرين	•

املكان:	القصرين	•

التاريخ:	8	جانفي	2018	•

املـعتدى	عـليهم:	بـرهـان	الـيحياوي	الـصحفي	بـإذاعـة	"مـوزايـيك	•
أف	أم"	وأحمد	زرقي	الصحفي	بإذاعة	"شمس	أف	أم"	

	املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تـعرّض	بـرهـان	الـيحياوي	الـصحفي	بـإذاعـة	"مـوزايـيك	أف	أم"	وأحـمد	زرقـي	
الــصحفي	بــإذاعــة	"شــمس	أف	أم"	إلــى	مــضايــقة	مــن	قــبل	عــون	مــن	الحــرس	
الـوطـني	بـالـزّي	املـدنـي	بـالـقصريـن،	حـيث	سـعى	إلـى	مـنعهما	مـن	الـعمل	ومـن	

التصوير	وحجز	هاتفيهما	وتهّجم	عليهما	بعبارات	مهينة	ونابية.	

وأفـــاد		بـــرهـــان	الـــيحياوي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"تـــحولـــت	يـــوم	االثـــنني	08	جـــانـــفي	
	الـزهـور	بـمديـنة	الـقصريـن	لـتغطية	االحـتجاجـات	لـفائـدة	إذاعـة	 2018	إلـى	حـيّ

مـوزايـيك،	رفـقة	زمـيلي	أحـمد	زرقـي	(إذاعـة	شـمس).		وأثـناء	قـيامـنا	بـالـتصويـر	تـقّدم	مـنا	عـون	مـن	الحـرس	الـوطـني	وافـتكّ	
هـــاتـــفينا	بـــعد	أن	تهجّــــــم	عـــلينا،	وتـــوجّــــــه	نـــحو	رئـــيس	مـــصلحة	بـــاإلقـــليم،	الـــذي	طـــلب	مـــنه	أن	يـــعيد	إلـــينا	هـــاتـــفينا	ويـــتركـــنا	
نـواصـل	عـملنا.	أعـاد	إلـينا	الـهاتـفني	ثـّم	تهجّــــم	عـلينا	وهـّددنـا	بـاالعـتداء	عـلينا	بـالـعنف،	ثـم	تـوجّــــه	نـحو	رئـيس	إقـليم	الحـرس	
الـوطـني	واّدعـى	أنّـنا	قـمنا	بسـّب	األعـوان،	فـنفى	رئـيس	االقـليم	أن	تـصدر	عـنّا	مـثل	هـذه	األشـياء	بـحكم	أنـه	يـعرفـنا	وطـلب	

منه	تركنا	نواصل	عملنا".		
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الرأي	القانوني:		•

تـــعرّض	الـــصحفيان	إلـــى	مـــنع	مـــن	الـــعمل	وحجـــز	مـــعّدات	مـــن	قـــبل	عـــون	حـــرس	بـــالـــزّي	املـــدنـــي	وتـــخالـــف	هـــذه	املـــمارســـة	
الـقانـون	الجـزائـي	الـذي	يجـرّم	مـنع	حـريـة	الـشغل	كـما	يـخالـف	مـنطوق	املـرسـوم	115	الـذي	يـمنع	تـعريـض	الـصحفي	أليّ	
ضــــغط	مــــن	جــــانــــب	أّي	ســــلطة	،	كــــما	يــــعاقــــب	الــــفصل	14	الــــتعّدي	عــــلى	الــــصحفيني	قــــوال	أو	فــــعال	أو	إشــــارة	أثــــناء	أداء	

عملهم.		

اعتداء	أمني	على	صحفي	بتونس	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	7	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	نديم	بو	عّمود	الصحفي	بـ	"تونس	ريفيو"	•

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تــــعرّض	الــــصحفي	نــــديــــم	بــــوعــــّمود	العــــتداء	لــــفظي	وجســــدي	مــــن	قــــبل	أعــــوان	
األمـن	وذلـك	مـساء	األحـد	07	جـانـفي	2018	بـشارع	الـحبيب	بـورقـيبة		بسـبب	
تــــــغطيته	لــــــلمسيرة	االحــــــتجاجــــــية	لــــــعدد	مــــــن	النشــــــطاء	تــــــحت	شــــــعار	"فــــــاش	

نستناو"	الرافضة	لقانون	املالية	لسنة	2018.		

وقـــال	بـــوعـــمود	لـــوحـــدة	الـــرصـــد		أنّـــه	كـــان	بـــصدد	تـــغطية	الـــوقـــفة	االحـــتجاجـــية	"فـــاش	نســـتناو"	الـــتي	انـــطلقت	مـــن	ســـاحـــة	
افـــريـــقيا	فـــي		حـــدود	الـــساعـــة	الـــثالـــثة	ونـــصف	بـــعد	الـــزوال	وصـــوال	إلـــى	شـــارع	الـــحبيب	بـــورقـــيبة	بـــالـــعاصـــمة،	وبمجـــرّد	
الــوصــول	أمــام	مــقّر	وزارة	الــداخــلية	حــدثــت	مــناوشــات	بــني	األمــنيني	واملــحتّجني	لــيعمد	خــالل	هــذه	الــحادثــة	أحــد	األمــنيني	

		."tripier"	كاميرا	وحامل	ذكي	جّوال	هاتف	في	املتمثّلة	معّداتي	وافتك	نحوي	التوّجه	إلى	املدني	بالزّي

وأضـاف	بـوعـّمود	أّن	عـون	األمـن	عـمد	إلـى	دفـعه	وشـتمه	ألنّـه	كـان	بـصدد	الـتصويـر،	ورغـم		مـحاولـه	تـقديـم	هـويـته	وبـطاقـة	
	أّن	عـون	األمـن	قـام	بـافـتكاك	املـعّدات.		وأمـام	إصـرار	الـصحفي	عـلى	اسـترجـاع	مـعّداتـه	تـوجّــــه	إلـى	 اعـتماد	املـؤسّـــــسة	إالّ
عديد	املسؤولني	عن	األمنيني	املتواجدين	بشارع	الحبيب	بورقيبة	وأعلمهم	بما	تعرّض	له	دون	أي	تجاوب	من	قبلهم.	

وأمـام	مـا	تـعرّض	لـه	ذكـر	بـوعـّمود	أنّـه	اضـطر	لـلتوجّــــه	نـحو	مـركـز	االمـن	"الـساتـيام"	مـن	أجـل	تـقديـم	شـكايـة	ضـّد	مـن	افـتكّ	
مـعّداتـه،	حـيث	وبـعد	مـرور	قـرابـة	الـساعـتني	تـّمت	إعـادة	املـعّدات	لـكن	تـّم	مـسح	كـامـل	املـادة	اإلعـالمـية	املحـّملة	فـي	الـهاتـف	

الجوال	إضافة	إلى	تحطيم	حامل	الكاميرا.		

الرأي	القانوني:		•

تـــعرّض	نـــديـــم	بـــو	عـــمود	إلـــى	حجـــز	مـــعّدات	الـــتصويـــر	وتحـــطيم	بـــعضها	وفـــسخ	مـــحتويـــات	إعـــالمـــية	مـــن	هـــاتـــفه	الـــجّوال	
وتــخالــف	املــمارســات	األمــنية	املــذكــورة	مــبادئ	حــريــة	نشــر	األخــبار	مــهما	كــان	نــوعــها	والــتّي	وردت		بــالــفصل	األّول	مــن	
املـرسـوم	115،	كـما	تـخالـف	الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	الـذي	يـمنع	فـرض	أّي	قـيود	تـعوق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات.	كـما	يـعاقـب	
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الـقانـون	الجـزائـي	عـلى	األضـرار	عـمدا	بـأمـالك	الـغير	ومـنعه	مـن	الـعمل	بـدون	مـوجـب	قـانـونـي.	ويـنّص	الـفصل	11	أنّـه	ال	
يجوز	تعريض	الصحفي	ألّي	ضغط	من	جانب	أّي	سلطة.	

مواطن	يعتدي	على	مراسل	"فرانس	24"	بالعنف	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	6	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	حمدي	التليلي	مراسل	"فرانس	24"		•

املعتدي:	مواطنون		•

الوقائع:		•

اعـــتدى	صـــاحـــب	مـــقهى	بـــالـــعاصـــمة	عـــلى	الـــصحفي	بـــقناة	"فـــرانـــس	24"	
حـــمدي	الـــتليلي	،	بســـبب	ريـــبورتـــاج	بـــثّته	قـــناتـــه	مـــع	أحـــد	تـــّجار	"الـــفريـــب"	
وخـــالل	تـــنّقله	لـــلتشّكي	لـــدى	مـــركـــز	األمـــن	قـــام	األعـــوان	بهـــرســـلته	ورفـــضوا	

تحرير	محضر	في	الغرض.	

وأفـــاد	الـــتليلي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"انـــطلقت	مـــنذ	مـــارس	2017	فـــي	تـــصويـــر	
ريــبورتــاج	تــلفزي	لــقناة	"فــرانــس	24"	مــع	تــاجــر	الــفريــب	شــكري	الســليني،	املــكنّى	بـ"مــلك	الــفريــب"،	وتــّم	الــتصويــر	فــي	
إيــطالــيا	وفــي	تــونــس	الــعاصــمة	وعــّدة	مــناطــق،	ووقــع	بــثّه	فــي	نــوفــمبر	2017.	وكــان	ربــط	الــصلة	مــعه	تــّم	مــع	بــعض	مــن	
يــعرفــونــه	مــن	مــتساكــني	مــنطقة	حــي	الــزهــور.	وبــعد	بــّث	الــريــبورتــاج	وقــع	إلــقاء	الــقبض	عــلى	"مــلك	الــفريــب"	فــي	مــطار	

تونس	قرطاج	الدولي	بتهمة	التورّط	في	قضايا	فساد.	

وبــعد	الــقبض	عــليه	قــام	صــحاب	مــقهى	بــبنايــة	عــلى	مــلك	"مــلك	الــفريــب"	بــالــترويــج	إلــى	أنّــي	الســبب	فــي	الــقبض	عــلى	
الــرجــل	بــعد	أن	ورطــته.	عــندمــا	بــلغني	هــذا	الــكالم،	ذهــبت	إلــيه	وأعــلمته	أنّــه	ال	دخــل	لــي	فــي	مــوضــوع	الــقبض	عــليه	وأن	
	بـكالم	بـذيء	 العـالقـة	لـلريـبورتـاج	بـذلـك،	وطـلبت	مـنه	بـلطف	أن	يـكّف	عـن	تـرويـج	هـكذا	مـغالـطات.	فـكان	رّده	بـالتهجّــــم	عـليّ

وتهديدي	بالقول	"من	هنا	للعشية	تّوه	تشوف	آش	نعملك".	

وأضـاف	الـتليلي:	"اتّـصل	بـي	مـركـز	الـزهـرونـي	وطـلبوا	مـني	الـحضور	لـديـهم،	وهـناك	قـال	لـي	أحـد	األعـوان	"أنـت	تسـبّ	
فـي	الـبولـيسية"	وطـلب	مـني	الـبقاء	بـاملـركـز	وانـتظاره،		فـقلت	لـه	ال	يـمكنني	الـبقاء	وأن	عـليه	أن	يـوجّـــه	لـي	اسـتدعـاء	رسـميا،	

وغادرت	املكان.		

مواطن	يعتدي	على	مراسل	"فرانس	24"	بالعنف	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	7	جانفي	2018	•
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املعتدى	عليهم:	حمدي	التليلي	مراسل	"فرانس	24"		•

املعتدي:	مواطنون		•

الوقائع:		•

عـمد	صـاحـب	مـقهى	بـتونـس	الـعاصـمة	إلـى	االعـتداء	بـالـعنف	عـلى	حـمدي	الـتليلي	الـصحفي	بـقناة	"فـرانـس	24"	عـلى	
خــلفية	عــمله	عــلى	ريــبورتــاج	حــول	أحــد	تــجار	"الــفريــب"	والــذي	وقــع	إثــره	إيــقافــه.	ووجــد	الــصحفي	صــعوبــة	فــي	الــقيام	

بدعوى	ضّد	املعتدي	في	ظّل	رفض	قّوات	األمن	تحرير	محضر	في	الغرض.		

وأفــاد	الــتليلي	لــوحــدة	الــرصــد:	"	تــنّقلت	صــباحــا	لــلمقهى	الــذي	تــعرّضــت	فــيه	قــبل	يــوم	لــالعــتداء	الــّلفظي	لــتناول	قــهوتــي	
الـصباحـية	فـتوجّــــه	نـحوي	صـاحـب	املـقهى	وقـام	بـاالعـتداء	عـلي	بـواسـطة	هـراوة	وواصـل	تهـديـده	لـي.	فـذهـبت	إلـى	مـركـز	
األمـن	ورويـت	لـهم	مـا	حـصل	وطـلبت	تـسجيل	شـكوى	ضـّده	وتحـريـر	الـتزام	عـليه	بـعدم	الـتعرّض	لـي،	لـكّن	الـعون	رّد	بـأنـه	

سيذهب	لصاحب	املقهى	لفّظ	املشكل.	

وأمـــام	رفـــض	أعـــوان	األمـــن	الـــتدخّــــل	لـــفائـــدتـــي	تـــواصـــلت	مـــع	الـــّسيد	ولـــيد	حـــكيمة	الـــناطـــق	الـــرســـمي	بـــاســـم	قـــّوات	األمـــن	
الــداخــلي	وطــلبت	تــدخّـــله،	فــاتــصل	بــي	بــعد	ذلــك	رئــيس	مــنطقة	األمــن	بــالــزهــرونــي	مــن	أجــل	تــسجيل	قــضية	ضــّد	صــاحــب	

املقهى".	

الرأي	القانوني:		•

تـعرّض	حـمدي	الـتليلي	إلـى	اعـتداءات	وتهـديـدات	ومـحاولـة	تـعنيف	وهـرسـلة	أمـنية	بسـبب	تـحقيق	صـحفي	ويـمنع	الـفصل	
11	مــــن	املــــرســــوم	115	تــــعريــــض	الــــصحفي	ألّي	ضــــغوط	مــــن	جــــانــــب	أي	ســــلطة	كــــما	تــــضمن	الــــفصل	12	أنّــــه	ال	يــــجوز	
مـــساءلـــة	الـــصحف	عـــلى	األفـــكار	واملـــعلومـــات	الـــتي	ينشـــرهـــا	إذا	كـــانـــت	مـــطابـــقة	ألعـــراف	املـــهنة	وأخـــالقـــياتـــها	وتـــضمن	

 الفصل	14	منه	عقوبات	جزائية	ضّد	األشخاص	الذين	يهددون	الصحفيني	أثناء	عملهم	أو	بمناسبته.	
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حمالت الكترونيــة 
تستهــدف الصحـفيني

مـثّلت	شـبكات	الـتواصـل	االجـتماعـي	خـالل	شهـر	جـانـفي	2018	مـساحـة	لـشّن	حـملة	تسـتهدف	الـصحفيني	عـلى	خـلفية	
مـقاالت	نشـروهـا	أو	مـواقـف	عـبّروا	عـنها	وحـملت	خـطاب	سـّب	وشـتم	وتهـديـد	مـن	قـبل	مـواطـنني	ونـقابـيني	أمـنيني	جـعلت	مـن	

الـــــبيئة	الـــــتي	يـــــعملون	فـــــيها	أكـــــثر	خـــــطورة	فـــــي	ظـــــّل	خـــــطاب	تحـــــريـــــضي	ولـــــم	
تتحرّك	إزاءه	النيابة	العمومية	رغم	خطورة	ما	ورد	فيه.		

مضايقة	أمنية	أليمن	الرزقي		•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	15	جانفي	2018	•

املــعتدى	عــليهم:	أيــمن	الــرزقــي	مــراســل	قــناة	"ســكاي	نــيوز	•
عربية"		

املعتدي:	أمنيون	•

•		 الوقائع:	

ضـــايـــق	عـــون	أمـــن	الـــصحفي	أيـــمن	الـــرزقـــي	مـــراســـل	قـــناة	"ســـكاي	نـــيوز	
عــربــية"	خــالل	عــمله	بــشارع	الــحبيب	بــورقــيبة	حــيث	طــلب		مــنه	بــدايــة	وثــيقة	

الترخيص	بالعمل،	وعند	استظهاره	بها		طلب	منه	أن	يكشف	له	عن	محتوى	املوضوع	الذي	يشتغل	عليه.						

وأفـاد	أيـمن	الـرزقـي	لـوحـدة	الـرصـد:	"بـينما	كـنت	بـصدد	تـصويـر	خـاتـمة	تـقريـر	صـحفي،	تـقّدم	مـني	عـون	أمـن	وسـأل	إن	
كــان	لــدي	تــرخــيص	بــالــعمل،	فــمكنّته	مــنه	ثــم	ســألــني	عــن	املــوضــوع	الــذي	أشــتغل	عــليه،	فــأعــلمته	أنــه	لــيس	مــن	حــّقه	أن	

يسألني	عن	املحتوى	االعالمي".	

وابـتعد	عـون	األمـن	قـليال	عـن	الـصحفي	وعـاد	بـعدهـا	مـؤكّـــدا	أنّـه	يـعرف	جـيّدا	املـوضـوع	الـذي	يـعمل	عـليه	الـزرقـي،	مـؤكّـــدا	
أن	جهاز	االستعالمات	بوزارة	الداخلية	مازالت	تعمل.		

الرأي	القانوني:	•

تــعرّض	أيــمن	الــرزقــي	إلــى	مــضايــقات	أمــنية	أثــناء	أداء	عــمله	وســؤالــه	حــول	املــحتوى	الــصحفي،	وتــضّمن	الــفصل	114	
مــن	املــرســوم	عــقوبــات	لــكّل	شــخص	أهــان	صــحفيا	أو	تــعّدى	عــليه	أو	هــّدده	أثــناء	عــمله	ويحــمي	الــفصل	11	مــن	املــرســوم	

سريّة	مصادر	الصحفي	ومادته	اإلعالمية.	
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مضايقة	أمنية	لرشيد	الجراي			•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	26	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	رشيد	الجراي	مراسل	منصة	"أصوات	مغاربية"			•

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

هـــــّدد	أعـــــوان	أمـــــن	بـــــالـــــزّي	الـــــرســـــمي	الـــــصحفي	رشـــــيد	الجـــــراي	مـــــراســـــل		مـــــنّصة	
"أصـــوات	مـــغاربـــية"	الـــتابـــعة	لـــقناة	"الحـــرّة"	األمـــريـــكية	يـــوم	الســـبت	26	جـــانـــفي	
2018	خـالل	تـغطيته	لـوقـفة	احـتجاجـية		لحـملة	"سـيّبني"	بـشارع	الـحبيب	بـورقـيبة	
بـالـعاصـمة	تـونـس.	وعـمد	أحـد	األعـوان	إلـى	حجـز	بـطاقـة	اعـتماده	الـصحفية	وقـام	
آخـــر	بـــافـــتكاك	هـــاتـــفه	الـــجوال	فـــي	مـــحاولـــة	لهـــرســـلته	ومـــنعه	مـــن	تـــغطية	اســـتعمال	

األمن	للعنف	ضّد	املحتجني.		

وأفــاد	رشــيد	الجــراي	لــوحــدة	الــرصــد:	"قــمت	بــتغطية	وقــفة	احــتجاجــية	لحــملة	"ســيّبني"	الــتي	نــظّمتها	جــمعية	"شــمس"	
بــشارع	الــحبيب	بــورقــيبة،	وخــالل	تــصويــر	عــملية	تــفريــق	املــحتّجني	مــن	قــبل	أعــوان	األمــن	وفــور	تــفطّن	أعــوان	أمــن	لــي،	
تـوجّــــه	أحـدهـم	نـحوي	وقـام	بـافـتكاك	هـاتـفي	الـجّوال	الـذي	كـنت	أنـقل	بـه	األحـداث	وطـالـبني	عـون	آخـر	بـبطاقـة	اعـتمادي.	
وقــام	الــعون	بحجــز	بــطاقــة	اعــتمادي	وقــد	قــام	الــزمــالء	الــصحفيني	املــتواجــديــن	بــاملــيدان	بــالــتدخّــــل	لــفائــدتــي	الســتعادة	

هاتفي	وبطاقتي".			

وعـاد	الجـراي	إلـى	تـصويـر	األحـداث	فـتوجّــــه	نـحوه	4	عـناصـر	مـن	األمـن	الـوطـني	وطـالـبوه	بـالـتوقّـف	عـن	الـتصويـر.	ويـقول	
الجـراي:	"تـوجّــــه	نـحوي	أحـد	األعـوان	بتهـديـد	مـباشـر	مـؤكّــدا	أنـه	فـي	حـال	واصـلت	الـعمل	وتـغطية	مـا	يحـدث	وقـمت	بنشـره		
فـإّن	الـعواقـب	سـتكون	سـيئة	وأكّـــد	الـعون	أّن	األمـنيني	يـعرفـون	الـصحفيني	فـردا	فـردا	وأّن	الـرد	سـيكون	سـلبيا	إذا	مـا	تـمّ	

نشر	صور	أو	فيديوهات	ملا	يحدث".			

وفـور	تـلّقي	نـقابـة	الـصحفيني	الـشكوى،	تـواصـل	زيـاد	دبـار	عـضو	املـكتب	الـتنفيذي	املـكّلف	بـالسـالمـة	املـهنية	مـع	خـليفة	
الــشيبانــي	الــناطــق	الــرســمي	بــاســم	وزارة	الــداخــلية		الــذي	عــمد	إلــى	ســياســة	الــتبريــر	فــي	رّد	مــتشنج	قــائــال	"أمــوركــم	

هذيكة	وبراو	للقضاء	اشكيو".		

الرأي	القانوني	:		•

تــعرّض	رشــيد	الجــراي	إلــى	حجــز	بــطاقــة	اعــتماده	وهــاتــفه	الــجوال	وطــلب	مــنه	الــتوقّـــف	عــن	تــغطية	مــظاهــرة	فــي	شــارع	
الـحبيب	بـورقـيبة	وهـو	مـا	يـعتبر	تـعريـض	الـصحفي	لـضغوطـات	مـن	جـانـب	السـلطة	فـي	خـرق	واضـح	ملـقتضيات	املـرسـوم	

115	في	فصله	11.		
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تحريض	على	مكرم	السعيداني	على	شبكات	التواصل	االجتماعي	•

املكان:	قابس	•

التاريخ:	11	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	مكرم	السعيداني	الصحفي	بقناة	"نسمة	تي	في"	•

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

تـعرّض	مـراسـل	قـناة	نـسمة	بـقابـس	مـكرم	الـسعيدانـي	إلـى	نـقد	تـضّمن	إهـانـة	وتـشهير	وانجـّر	عـنه	حـصول	تهـديـدات	عـلى	
خلفية	نشره	خبر	اقتحام	القباضة	املالية	بالحامة.		

وأفــــاد	الــــسعيدانــــي	لــــوحــــدة	الــــرصــــد:	"قــــّدمــــت	صــــباحــــا	خــــبرا	بنشــــرة	أخــــبار	قــــناة	نــــسمة	حــــول	إيــــقاف	مجــــموعــــة	مــــن	
األشــــخاص	وعــــن	مــــحاولــــة	اقــــتحام	الــــقباضــــة	املــــالــــية	بــــالــــحامــــة	فــــي	الــــّليلة	الــــسابــــقة،	اتّــــهمني	إثــــرهــــا	أحــــد	املــــراســــلني	
الــصحفيني	بــاملــنطقة	بــبّث	أخــبار	زائــفة	نــاســبا	لــي	نشــر	كــاريــكاتــورات	مــسيئة	لــلرســول	وعــمل	عــلى	التحــريــض	ضــّدي.	
وأّدى	ما	نشره	هذا	املراسل	الصحفي	إلى	تعرّضي	إلى	تهديدات	عبر	عّدة	صفحات	بمواقع	التواصل	االجتماعي".	

وقد	مّد	السعيداني	وحدة	الرصد	بتوثيق	للتهديدات	واملضايقات	والتشهير	الذي	تعرّض	له.			

الرأي	القانوني:	•

تـعرّض	مـكرم	إلـى	تهـديـدات	بسـبب	تحـريـف	مـتعّمد	ملـحتوى	خـبر	صـحفي	قـام	بنشـره	وتـضّمن	الـفصل	12	مـن	املـرسـوم	
115	أنّـــه	ال	يـــجوز	أن	تـــكون	األخـــبار	واملـــعلومـــات	الـــتي	ينشـــرهـــا	الـــصحفي	ســـببا	لـــلمساس	بـــكرامـــته	أو	لـــالعـــتداء	عـــلى	
حـرمـته	الجسـديـة	واملـعنويـة	وتـضّمن	الـفصل	14	مـن	املـرسـوم	عـقوبـات	جـزائـية	ضـّد	كـّل	مـن	يهـّدد	صـحفيا	أو	يـعتدي	عـليه	

بأّي	صورة	من	الصور.		

رضا	الجوادي	يكفّر	يوسف	الوسالتي	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	15	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	الصحفي	بإذاعة	"شمس	أف	أم"	•

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

تـعرّض	الـصحفي	يـوسـف	الـوسـالتـي	إلـى	تـكفير	مـن	قـبل	إمـام	جـامـع	سـيدي	اللخـمي	سـابـقا	واملـعزول	رضـا	الـجوادي،	
ارتقت	إلى	التكفير،	ما	يمكن	أن	يشّكل	خطورة	على	سالمة	الوسالتي،	إلى	جانب	عبارات	الثلب	وهتك	العرض.	

وأفـــاد	يـــوســـف	الـــوســـالتـــي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"راعـــني	مـــا	كـــتبه	اإلمـــام	الـــسابـــق	لـــجامـــع	ســـيدي	اللخـــمي	بـــصفاقـــس	عـــلى	
صــفحته	بشــبكة	الــتواصــل	االجــتماعــي	الــفايســبوك	مــن	افــتراءات	وتهجّـــــم	عــلى	شــخصي	بــعبارات	يــرتــقي	بــعضها	إلــى	
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الـتكفير،	وهـو	مـا	يـمكن	أن	يـؤدي	إلـى	عـواقـب	وخـيمة	تـتعّلق	بسـالمـتي.	لـقد	تـناولـت	بـالـتعليق	فـي	راديـو	"شـمس	أف	أم"،	
اسـتفتاء	هـذا	اإلمـام	املـعزول	حـول	إدراج	أحـزاب	مـحتّجة	عـلى	املـيزانـية	فـي	خـانـة	الـإلرهـابـيني.	وذكّـــرت	بتحـريـضه	عـلى	
الــجهاد	فــي	تــونــس	وســوريــا،	وعــلى	الــفنانــني	واملســرحــيني،	والــدعــوة	لــغلق	املــطاعــم	والــنزل	الــسياحــية	الــتي	تــبيع	الخــمر	
والتحــــريــــض	ضــــّد	الــــسياحــــة،	ومــــهاجــــمة	مجــــّلة	األحــــوال	الــــشخصية	والــــدعــــوة	إلــــى	تــــعّدد	الــــزوجــــات،	وســــأقــــوم	بــــاتّــــخاذ	

اإلجراءات	القانونية	لتتّبع	هذا	اإلمام	املعزول".	

وقد	وثّقت	وحدة	الرصد	التكفير	التي	تعرّض	له	الصحفي	يوسف	الوسالتي.	

الرأي	القانوني:	•

تــعرّض	الــصحفي	يــوســف	الــوســالتــي	إلــى	تهــديــدات	خــطيرة	صــادرة	عــن	إمــام	مسجــد	مــعزول	واتّــهمه	بــالسخــريــة	مــن	
الـعالـم	االسـالمـي،	وهـي	عـبارات	تـكفير	وتـمثّل	خـطرا	عـلى	حـياة	الـصحفي	املسـتهدف	ويـعاقـب	الـفصل	14	مـن	املـرسـوم	
115	كــــّل	مــــن	تــــعّدى	عــــلى	صــــحفي	بــــالــــقول	أو	بــــالتهــــديــــد	بســــبب	عــــمله	وتــــضّمن	الــــفصل	13	أنّــــه	ال	يــــجوز	مــــساءلــــة	أيّ	
صـــحفي	عـــلى	مـــعلومـــات	ينشـــرهـــا	طـــبقا	ألعـــراف	املـــهنة	وأخـــالقـــياتـــها	كـــما	ال	يـــجوز	أن	تـــكون	املـــعلومـــات	الـــتي	ينشـــرهـــا	

الصحفي	سببا	للمساس	بكرامته.	

نقابي	أمني	يحرض	على	هيثم	املكي	وبوبكر	بن	عكاشة			•

املكان:	قفصة	•

التاريخ:	29	جانفي	2018	•

املـعتدى	عـليهم:	هـيثم	املـّكي	وبـو	بـكر	بـن	عـكاشـة	الـعامـلني	فـي	إذاعـة	•
موزاييك	أف	أم	

املعتدي:	نقابيون	أمنيون		•

الوقائع:		•

عـمد	وحـيد	مـبروك	الـكاتـب	الـعام	لـلنقابـة	الـجهويـة	لـقّوات	األمـن	الـداخـلي	بـواليـة	قـفصة	
إلــى	التحــريــض	عــبر	صــفحته	الــخاصــة	ملــوقــع	الــتواصــل	االجــتماعــي	"الــفيس	بــوك"	
ضــــّد	الــــصحفيني	إضــــافــــة	إلــــى	شــــتمهم		واصــــفا	إيّــــاهــــم	بــــأبــــشع	الــــنعوت	وتحــــريــــض	
املــواطــنني	عــلى	وســائــل	اإلعــالم	مــا	يهــّدد	ســالمــة	الــصحفيني	بــالــقول	"فــيقو	يــا	شــعب	

سبب	دماركم	إعالم	العار	نسيتو	آش	عمل	فيكم	نهار	13	جانفي	2011	".	

كـــما	عـــمد	املـــدعـــو	مـــبروك	إلـــى	التحـــريـــض	ضـــّد	كـــّل	مـــن	الـــصحفي	بـــوبـــكر	عـــكاشـــة	
واإلعالمي	هيثم	املّكي	بإذاعة	موزاييك	أف	أم.			

وقــال	الــصحفي		بــوبــكر	بــن	عــكاشــة	لــوحــدة	الــرصــد	أنّــه	اســتغرب	مــا	نشــره	الــنقابــي	
األمــــــني	مــــــوضّــــــــــــــحا	أّن	حــــــّصة	"مــــــيدي	شــــــو"	لــــــيوم	االثــــــنني	29	جــــــانــــــفي	2018	لــــــم	
تـتضّمن	اسـاءة	إلـى	األمـنيني	بـل	تحـّدث	عـن	األحـداث	اآلنـية	خـاصـة	مـوقـف	الـنقابـة	
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الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	وتحـذيـرهـا	مـن	عـودة	اإلجـراءات	الـقمعية	ضـّد	الـصحفيني	وتـّمت	اسـتضافـة	عـضو	الـنقابـة	
الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	محــمد	يــاســني	الــجالصــي	فــي	نــفس	الــحصة	لــلتعليق	عــلى	بــيان	الــنقابــة	األخــير	بــتاريــخ	

يوم	السبت	27	جانفي	2018	.		

وقد	تواصلت	وحدة	الرصد	مع	هيثم	املكي	وقد	تّم	االتّفاق	على	رفع	دعوى	قضائية	ضّد	املعتدي.		

الرأي	القانوني:		•

مـا	صـدر	عـن	األمـني	عـلى	صـفحته	الـخاص	ملـوقـع	فـايـس	بـوك	يـعتبر	مـن	بـاب	الـقذف	الـعلني	الـذي	يجـرمـه	الـفصل	245	
مــن	املجــلة	الجــزائــية	وهــو	مــا	يــتطلب	تحــرك	الــنيابــة	الــعمومــية	وفــتح	تــحقيق	بــخصوص	تــلك	الــتدويــنات	املــاســة	مــن	كــرامــة	

االنسان	وحرمته	املعنوية.	

نقابيون	أمنيون	يضايقون	الصحفية	منى	البوعزيزي	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	27	جانفي	2018	•

املـــعتدى	عـــليهم:	مـــنى	الـــبوعـــزيـــزي	الـــصحفية	بجـــريـــدة	•
الشروق	

املعتدي:	نقابيون	أمنيون		•

الوقائع:		•

عــــــمد	نــــــقابــــــيون	أمــــــنيون	إلــــــى	اســــــتهداف	مــــــنى	الــــــبوعــــــزيــــــزي	الــــــصحفية	
بجــــريــــدة	الشــــروق	عــــلى	خــــلفية	مــــقاالت	نشــــرتــــها	فــــي	جــــريــــدة	الشــــروق	
مـــرتـــبطة	بـــالـــعمل	األمـــني	ومـــوقـــفها	مـــن	تـــعامـــل	مـــكتب	اإلعـــالم	وتحـــديـــدا	

الناطق	الرسمي	باسم	وزارة	الداخلية.	

وأفــادت	الــبوعــزيــزي	لــوحــدة	الــرصــد:	"عــمل	نــقابــيون	وصــفحات	نــقابــية	عــلى	اســتهدافــي	إبّــان	إعــالنــي	ملــوقــفي	الــرافــض	
لـلتعتيم	الـذي	يـتعامـل	بـه	مـكتب	اإلعـالم	بـوزارة	الـداخـلية	واقـتصار	املـعلومـة	عـلى	ثـالث	مـؤسّــــــسات	إعـالمـية".	وقـد	قـّدمـت	
الـصحفية	لـوحـدة	الـرصـد	بـصور	عـما	نشـره	أشـخاص	وصـفحات	الـتي	ذكـرتـها	بـاالسـم	وانـتقدت	مـواقـفها	وأخـبار	عـملت	

عليها	في	جريدة	الشروق.	

الرأي	القانوني:		•

تــعرضــت	الــصحفية	مــنى	بــوعــزيــزي	إلــى	حــملة	تــشويــه	عــلى	خــلفية	مــوقــفها	مــن	الــتعتيم	االعــالمــي	مــن	وزارة	الــداخــلية.	
تضمن	الفصل	12	أنه	ال	يجوز	أن	يكون	الرأي	الذي	يصدر	عن	الصحفي	سببا	للمساس	بكرامته	ولحرمته	املعنوية.		
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نقابي	أمني	يحرّض	على	الصحفيني	في	صفاقس			•

املكان:	صفاقس	•

التاريخ:	30	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	الصحفيون		•

املعتدي:	نقابيون	أمينون		•

الوقائع:		•

نشــــر	الــــناطــــق	الــــرســــمي	بــــاســــم	الــــنقابــــة	الــــجهويــــة	لــــقوات	االمــــن	
الـــــداخـــــلي	بـــــصفاقـــــس	نـــــور	الـــــديـــــن	الـــــغطاســـــي		تـــــدويـــــنات	عـــــلى	
صـــفحته	الـــخاصـــة	بشـــبكة	الـــتواصـــل	اإلجـــتماعـــي	"الـــفايســـبوك"	
تــضّمنت	ألــفاظــا	نــابــية	مــوجّــــهة	ضــّد	الــصحفيني	وتحــريــض	عــليهم	
وتــــّم	ذكــــر	كــــّل	مــــن	زهــــور	الــــحبيب	ومحــــمد	ســــامــــي	اســــميا	وضــــدّ	
نــقيب	الــصحفيني	نــاجــي	الــبغوري	وحــرّض	عــلى	مــمارســة	الــعنف	
عـلى	الـصحفيني	واغـتصابـهم	وتـفاعـل	بـعض	األعـوان	مـعه	وكـالـوا	

التّهم	والسّب	والشتم	ضّد	الصحفيني.	

وقــــد	أذنــــت	الــــنيابــــة	الــــعمومــــية	بــــدايــــة	شهــــر	فــــيفري	بــــفتح	بــــحث	
تحقيقي	ضّد	هذا	النقابي	األمني..	

الرأي	القانوني:	•

مـــا	صـــدر	عـــن	الـــنقابـــي	األمـــني	عـــلى	صـــفحته	الـــخاص	ملـــوقـــع	فـــايـــس	بـــوك	يـــعتبر	مـــن	بـــاب	الـــقذف	الـــعلني	الـــذي	يجـــرمـــه	
الـــقانـــون	وهـــو	مـــا	يـــتطلب	تحـــرك	الـــنيابـــة	الـــعمومـــية	وفـــتح	تـــحقيق	بـــخصوص	تـــلك	الـــتدويـــنات	املـــاســـة	مـــن	كـــرامـــة	االنـــسان	

وحرمته	املعنوية	
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صفحة	على	فايسبوك	الستهداف	الصحفيني				•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	انطالقا	من	24	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	الصحفيون		•

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:		•

أنــشأ	مــجهولــون	صــفحة	فــايســبوكــية	بــعنوان		"TUNISIA	WIKI"	لــم	تــقم	بنشــر	ســوى	مــقطعني	مــصّوريــن	اثــنني،	األّول	
تــناول	لــقاء	املــراســلني	األجــانــب	مــع	املــكتب	الــتنفيذي	فــي	مــقر	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	وقــد	تــّم	فــيه	ذكــر	
مــكان	إقــامــة	مجــموعــة	مــن	املــراســلني	األجــانــب	والتحــريــض	عــليهم.	والــثانــي	تــّم	الــتعرّض	فــيه	لــنقيب	الــصحفيني	نــاجــي	

البغوري	والتحريض	عليه	في	صفحة	تجاوز	عدد	روادها	30	ألف.	

الرأي	القانوني:	•

مـا	صـدر	مـديـر	صـفحة	الـفيس	بـوك	يـعتبر	مـن	بـاب	الـقذف	الـعلني	وهـو	مـا	يـتطلب	تحـرك	الـنيابـة	الـعمومـية	وفـتح	تـحقيق	
بخصوص	تلك	التدوينات	املاسة	من	كرامة	االنسان	وحرمته	املعنوية	
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منع	فريق	عمل	"قناة	العراقية"	من	العمل	بشارع	الحبيب	بورقيبة	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	27	جانفي	2018	•

املــعتدى	عــليهم:	الــصحفية	انــتصار	الشــلي	واملــصور	الــصحفي	أحــد	الــشعبانــي	الــعامــلني	بــقناة	•
"العراقية"	

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

قـــام	أعـــوان	أمـــن	بـــمنع	انـــتصار	الشـــلي	مـــراســـلة	قـــناة	
الـــــعراقـــــية	واملـــــصّور	املـــــرافـــــق	لـــــها	مـــــن	الـــــعمل	بـــــشارع	

الحبيب	بورقيبة	بالعاصمة.	

	وقــــالــــت	املــــراســــلة	انــــتصار	الشــــلي	لــــوحــــدة	الــــرصــــد:	
"تـــنّقلت	رفـــقة	املـــصّور	أحـــمد	الـــشعبانـــي	إلـــى	شـــارع	
الـــــحبيب	بـــــورقـــــيبة	بـــــالـــــعاصـــــمة	لـــــتغطية	وقـــــفة	لحـــــملة	
"ســــــــيّبني"،	وهــــــــناك	طــــــــالــــــــبنا	أعــــــــوان	أمــــــــن	بــــــــوثــــــــيقة	
الــترخــيص	بــالــتصويــر،	وملــا	هــممنا	بــمّده	بــه،	أعــلمنا	
أن	الــــــــوقــــــــفة	لــــــــم	تــــــــتحّصل	عــــــــلى	تــــــــرخــــــــيص	وعــــــــلينا	
املـــــغادرة.	طـــــلبت	مـــــن	زمـــــيلي	مـــــواصـــــلة	الـــــتصويـــــر،	
فـــتوجّــــــه	نـــحونـــا	عـــون	أمـــن	وطـــلب	مـــنا	مـــغادرة	املـــكان	

ومنعنا	من	مواصلة	العمل”.	

الرأي	القانوني:		•

تـعرّض	طـاقـم	قـناة	"الـعراقـية"	إلـى	املـنع	مـن	الـعمل	مـن	قـبل	أعـوان	األمـن	فـي	شـارع	الـحبيب	بـورقـيبة	بـزعـم	أّن	املـظاهـرة	
مـــنعت	فـــي	إطـــار	وضـــع	قـــيود	عـــلى	حـــريـــة	تـــداول	املـــعلومـــات	واألخـــبار	املـــرتـــبطة	بـــاالحـــتجاجـــات.		ويـــعاقـــب	الـــقانـــون	كـــلّ	

شخص	أهان	صحفيا	أو	هّدده	بسبب	عمله	ويجرّم	القانون	الجزائي	املنع	من	العمل.		
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منع	صحفيني	من	العمل	في	نابل	•

املكان:	نابل	•

التاريخ:	10	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	مراسلي	وسائل	اإلعالم	في	نابل	•

املعتدي:	موظّفون	عموميون	•

الوقائع:		•

تـّم	تـغييب	الـصحفيني	مـن	تـغطية	زيـارة	والـية	نـابـل	سـلوى	الـخياري	خـالل	افـتتاح	دار	الشـباب	وتـحويـل	مـصّب	عـشوائـي	
إلى	منتزه	ومشاريع	أخرى	بمدينة	منزل	تميم	واقتصرت	الدعوة	على	مؤسسة	التلفزة	الوطنية	فقط.		

وأفـــادت	فـــاطـــمة	بـــن	عـــثمان	الـــصحفية	بـــاإلذاعـــة	الـــوطـــنية	لـــوحـــدة	الـــرصـــد:	"لـــم	أتـــلّقى	دعـــوة	مـــن	أجـــل	تـــغطية	الـــنشاط	
املذكور،	وقد	تفاجأت	بذلك	فيما	بعد	وهو	حال	أغلب	الصحفيني	املعتمدين	بالجهة".		

وأضـافـت	بـن	عـثمان	أّن	لـقاء	جـمعها	سـابـقا	بـوالـية	نـابـل	أعـلمتها	فـيه	بـتشّكيات	الـصحفيني	مـن	الـسياسـة	االتّـصالـية	لـكن	
لم	يتّم	حّل	اإلشكال.		

وفـــي	ســـياق	مـــتّصل	ذكـــر		مـــنتصر	ســـاســـي	مـــراســـل	إذاعـــة	"شـــمس	أف	أم"	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	أّن	الـــوالـــية	عـــقدت	فـــي	17	
جـــانـــفي		اجـــتماعـــا	مـــع	كـــافـــة	الـــصحفيني	بـــالـــجهة	مـــن	أجـــل	تـــجاوز	اإلشـــكال	وقـــد	قـــّدمـــت	اعـــتذارهـــا	لـــلصحفيني	ووعـــدت	

بالتعامل	اإليجابي	ودون	تمييز	بني	كافة	الصحفيني،	وهو	ما	أّكدته	الصحفية	فاطمة	بن	عثمان.				

لـإلشـارة	فـقد	قـالـت	والـية	نـابـل	خـالل	االجـتماع	مـع	الـصحفيني	أّن	مـن	قـام	بـتوجـيه	الـدعـوة	ملـراسـل	الـتلفزة	الـتونـسية	فـقط	
هـو	مـعتمد	الـجهة،	ولـم	يـقم	مـكتبها	اإلعـالمـي	بـالـتنسيق	مـع	الـصحفيني	حـول	الـنشاط	بسـبب	الـتزامـاتـه	ومـتابـعته	لـلوضـع	

األمني	في	الفترة	األخيرة.		

الرأي	القانوني:		•

تــخالــف	املــمارســات	الــصادرة	عــن	واليــة	نــابــل	مــبدأ	تــكافــؤ	الــفرص	بــني	مــؤسّـــــــسات	اإلعــالم	فــي	الــحصول	عــلى	املــعلومــة	
والـــتي	مـــن	شـــأنـــها	تـــعطيل	حـــّق	املـــواطـــن	فـــي	إعـــالم	حـــّر	وتـــعّددي	وشـــفاف.	كـــما	يـــضمن	الـــفصل	10	مـــن	املـــرســـوم	115	
لــلصحفي	أن	يــطلب	مــن	الــجهات	الــعمومــية	املــعلومــات	واألخــبار	واإلحــصائــيات	الــتي	تــكون	بــحوزتــها	مــا	لــم	تــكن	ســريّــة	

بحكم	القانون	ويمنع	الفصل	9	فرض	قيود	تعوق	تداول	املعلومات.		

	منع	صحفيني	من	العمل	في	والية	سوسة		•

املكان:	سوسة	•

التاريخ:	19	جانفي	2018	•

املعتدى	عليهم:	مراسلي	وسائل	اإلعالم	بوالية	سوسة	•

املعتدي:	موظّفون	عموميون	•
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الوقائع:		•

تـــّم	مـــنع	الـــصحفيني	بـــمنطقة	املـــسعديـــن	مـــن	واليـــة	ســـوســـة	مـــن	الـــعمل	خـــالل	مـــواكـــبتهم	لـــزيـــارة	رئـــيس	الـــحكومـــة	يـــوســـف	
الشاهد	الى	مصنع	ليوني.		

وأفــادت	نــصيرة	صــكلي	الــصحفية	بــإذاعــة	املنســتير	لــوحــدة	الــرصــد:	"ذهــبنا	لــتغطية	زيــارة	رئــيس	الــحكومــة	إلــى	مــصنع	
لــيونــي	بــاملــسعديــن،	فــمنعنا	مــن	الــدخــول	لــالســتماع	إلــى	كــلمات	رئــيس	الــحكومــة	وســفير	أملــانــيا	و	الــرئــيس	املــديــر	الــعام	
لــلمصنع	ولــم	يــقع	مــّدنــا	بــاملــلف	الــصحفي،	وقــد	قــالــت	مــسؤولــة	بــالشــركــة	أّن	رئــاســة	الــحكومــة	أعــطت	تــعليمات	بــعدم	مــدّ	
الـصحفيني	بـاملـلف	الـصحفي.	وبـعد	احـتجاجـنا	عـلى	هـذا	املـنع	سـمح	لـنا	بـالـدخـول،	بشـرط	الخـروج	فـور	االسـتماع	إلـى	
الـكلمات.	وعـند	خـروجـه،	اقـتصر	رئـيس	الـحكومـة	عـلى	كـلمة	مـقتضبة	فـي	نـقطة	صـحفية،	ثـم	غـادر	دون	أن	يسـتمع	إلـى	

أسئلة	الصحفيني".		

مـن	جهـته	قـال	مـفدي	املسـّدي	مسـتشار	رئـيس	الـحكومـة	لـوحـدة	الـرصـد:	"	نـحن	كـحكومـة	لـم	نـكن	مـسؤولـني	عـن	الـتنظيم،	
بــل	إدارة	املــصنع	هــي	املــسؤولــة،	ولــم	تــصدر	عــن	رئــاســة	الــحكومــة	أيّــة	تــعليمات	ملــنع	الــصحفيني	مــن	الــدخــول	أو	بــعدم	

مدهم	بامللف	الصحفي.	بل	تدّخلت	شخصيا	من	أجل	السماح	للصحفيني	بالدخول".	

وقـد	اتّـصلت	وحـدة	الـرصـد	بيسـرى	بـن	أحـمد	مـسؤولـة	إداريـة	بـمصنع	لـيونـي	ومـكّلفة	بـقسم	االتّـصال	ملـعرفـة	رّدهـا	عـلى	
مـــا	ورد	فـــي	الـــتصريـــحات	املـــذكـــورة،	فـــقالـــت:	"لـــقد	تـــكفّلت	الـــحكومـــة	بـــكّل	تـــفاصـــيل	الـــتنظيم	وتـــولّــــى	األمـــن	الـــرئـــاســـي	
اإلشـراف	عـلى	عـملية	الـدخـول،	وقـد	تـفاجـأنـا	بـعدم	دخـول	بـعض	الـضيوف	الـذيـن	قـمنا	بـدعـوتـهم.	لـقد	وقـع	االتّـصال	بـنا	
مـن	مـصالـح	اإلعـالم	بـرئـاسـة	الـحكومـة	وسـألـونـا	عـن	اإلعـالمـيني	الـذيـن	تـعّودنـا	الـتعامـل	مـعهم،	فـمّكناهـم	مـن	قـائـمة	تـضم	
مـمثّلي	إذاعـات	جـوهـرة	و	MFM		وكـنوز	ومـساكـن،	وتـكفّلت	الـحكومـة	بـدعـوتـهم	ودعـوة	بـقية	اإلعـالمـيني.	وأؤكّــد	لـكم	أنّـنا	لـم	
نـمنع	الـصحفيني	مـن	الـدخـول	ألنّـه	يـهّمنا	أن	تـقوم	وسـائـل	اإلعـالم	بـالـتغطية.	مـن	جـهة	أخـرى	لـم	يـطلب	مـنا	أحـد	عـدم	مـدّ	
الـصحفيني	بـاملـلّف	الـصحفي،	وقـد	قـمنا	بـمّد	الـصحفيني	بـاملـلفّات	الـتي	طـلبوهـا	عـلى	غـرار	عـماد	سـطا	مـن	وكـالـة	تـونـس	

أفريقيا	لألنباء	وعماد	شرف	الدين	من	التلفزة	الوطنية".			

الرأي	القانوني:		•

تـّم	مـنع	الـصحفيني	مـن	الـدخـول	إلـى	مـصنع	لـيونـي	الـذي	يـزوره	رئـيس	الـحكومـة	ولـم	يـتّم	مـّدهـم	بـاملـلف	الـصحفي،	ويـنصّ	
الـــفصل	9	مـــن	املـــرســـوم	115	أنّـــه	يـــمنع	فـــرض	أّي	قـــيود	تـــعوق	حـــريـــذة	تـــداول	املـــعلومـــات	والـــتي	مـــن	شـــأنـــها	تـــعطيل	حـــقّ	
املــــواطــــن	فــــي	إعــــالم	حــــّر	وتــــعّددي	وشــــفّاف	كــــما	أّن	مــــن	حــــّق	الــــصحفي	أن	يــــطلب	مــــن	الــــجهات	الــــعمومــــية	املــــعلومــــات	

واألخبار	التي	تكون	بحوزتها	ما	لم	تكن	سريّة	بحكم	القانون	طبق	الفصل	10	من	املرسوم.	
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التوصيات

بناء	على	ما	سبق	فإّن	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني	توصي:		

وزارة	الـداخـلية	بـالـتحقيق	فـي	االعـتداءات	الـتي	تـورّط	فـيها	مـنظوريـها	عـبر	االعـتداء	عـلى	الـصحفيني	وإيـقافـهم	•

وافتكاك	معّداتهم	وإعالن	نتائج	التحقيقات.	

وزارة	الداخلية	بتطوير	آليات	تواصلها	مع	الهياكل	املهنية	من	أجل	معالجات	آنية	العتداءات	موظفيها	•

وزارة	الــداخــلية	بـــاإلســـراع	بـــتبني	"مشـــروع	مـــدونـــة	الســـلوك	الـــتي	تـــضبط	الـــعالقـــة	بـــني	قـــوات	األمـــن	الـــداخـــلي	•

وممثلي	وسائل	اإلعالم"	والتي	تمت	صياغتها	بشكل	تشاركي	مع	هياكل	املهنة	منذ	سنة	2014		

رئـاسـة	الـحكومـة	بـالـتحقيق	فـي	تـجاوزات	وزارة	الـداخـلية	واعـتداء	أعـوانـها	عـلى	حـريّـة	الـصحافـة	وضـرب	جـوهـر	•

حرية	التعبير.	

رئاسة	الحكومة	بتقديم	الضمانات	الكافية	لتسهيل	عمل	املراسلني	األجانب	املعتمدين	في	تونس.	•

الــنيابــة	الــعمومــية	بــمالحــقة	كــّل	مــن	تــعّمد	إطــالق	حــمالت	تــشويــه	وتحــريــض	وتهــديــد	عــلى	الــصحفيني	بــمواقــع	•

التواصل	االجتماعي،	والتحرك	التلقائي	إزاء	االعتداءات	التي	تتطلب	تتبعا	جزائيا.	

مجـلس	نـواب	الـشعب	بـاملـسائـلة	الـدوريـة	ملـسؤولـي	الـدولـة	املـعنيني	بحـمايـة	الـصحفيني	عـن	كـل	االعـتداءات	الـتي	•

يـقوم	بـها	مـنظوريـهم	فـي	حـق	الـصحفيني	وحـريـة	الـصحافـة،	والـتصدي	لـكل	مـشاريـع	الـقوانـني	املـاسـة	بحـريـة	الـتعبير	

والصحافة	

الـصحفيون	بــتوخّـــي	كــل	الــحيطة	والحــذر	خــالل	عــملهم	فــي	املــيدان	واتّــخاذ	كّــــل	تــدابــير	الســالمــة	املــطلوبــة	والــتي	•

سبق	نشرها.	
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تعليـق النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني على مشـروع الحكومـة
املتعلـــــق بإحـداث هيئــة االتصـــال السمـعي البصـري 

 

تــضّمن	املــرســوم	116	لــسنة	2011	واملــتعلق	بـ	"حــريــة	االتــصال	الــسمعي	الــبصري"	أحــكامــا	تــتعّلق	بحــريّــة	االتّــصال	
الــسمعي	الــبصري	وبــإحــداث	هــيئة	عــليا	لــالتّــصال	الــسمعي	الــبصري،	كــما	تــضّمن	فــي	فــصولــه	األولــى	تــعريــفا	لــعديــد	
املــصطلحات	الــواردة	فــي	مَـــتْنه.	وتــساهــم	الــتعريــفات	الــقانــونــية	فــي	ضــبط	املــفاهــيم	بــدقّــة	وتــحول	دون	االجــتهادات	غــير	

املوفّقة	وخاصة	في	مجاالت	دقيقة	مثل	مجال	االتّصال	السمعي	البصري.	

وتــــضّمن	املــــرســــوم	املــــبادئ	الــــتي	يــــنبني	عــــليها	تــــعديــــل	االتّــــصال	الــــسمعي	الــــبصري	مــــثل	احــــترام	مــــعاهــــدات	حــــقوق	
اإلنـسان	وحـريّـة	الـتعبير	واملـساواة	والـتعّدديـة	واملـوضـوعـية	والـشفافـية.	كـما	تـضّمن	الـضوابـط	الـواجـب	مـراعـاتـها،	وتـتمثّل	
فــي	احــترام	كــرامــة	اإلنــسان	وحــريّــة	الــعقيدة	وحــمايــة	الــطفولــة	وحــمايــة	األمــن	الــوطــني	والــنظام	الــعام	والــصحة	الــعامــة	

وتشجيع	الثقافة	واإلنتاج	اإلعالمي	واالتّصالي	الوطني.	

	وبـــالـــرجـــوع	إلـــى	مشـــروع	الـــقانـــون	األســـاســـي	املـــعروض	مـــن	قـــبل	الـــحكومـــة	عـــلى	مجـــلس	نـــواب	الـــشعب	والـــذي	بـــدأت	
مــــناقشــــته	فــــي	لــــجنة	الــــحقوق	والحــــريــــات	والــــعالقــــات	الــــخارجــــية		يــــتّضح	أنّــــه	يــــتعّلق	بــــإحــــداث	هــــيئة	لــــإلعــــالم	الــــسمعي	
الـبصري	ولـم	يـشمل	الـجوانـب	املـتعّلقة	بـتعديـل	اإلعـالم	املـذكـور	الـذي	تـم	افـراده	بمشـروع	قـانـون	مسـتقل	لـم	يـعرض	بـعد	

على	البرملان.		

وان	كـانـت	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	بـمعية	مـنظمات	املـجتمع		املـدنـي	والـهيئات	املـهنية	قـد	طـالـبت	بـسحب	
هــذا	املشــروع	لخــطورتــه	عــلى	حــريــة	الــتعبير	والــصحافــة	وتــضرب	اســتقاللــية	الــهيئة	الــتعديــلية،	فــإنــها	تــقدم	املــالحــظات	

التالية	حول	مشروع	القانون	الحكومي.	

في	األحكام	العامة:	

اكــتفى	الــفصل	األّول	مــن	مشــروع	الــقانــون	بــالــتنصيص	عــلى	أن	هــيئة	االتّــصال	الــسمعي	الــبصري:	"هــيئة	دســتوريــة	
مسـتقلة...".	وبـالـرجـوع	إلـى	املـرسـوم	116	نجـد	أنّـه	تـم	تـفصيل	مـفهوم	االسـتقاللـية	إذ	جـاء	فـيه:	"تـمارس	الـهيئة	مـهامـها	
بــاســتقاللــية	تــامــة	دون	تــدخّـــل	مــن	أيّــة	جــهة	كــانــت	مــا	مــن	شــأنــه	الــتأثــير	عــلى	أعــضائــها	أو	نــشاطــاتــها".	بــاإلضــافــة	إلــى	
االسـتقاللـية	املـالـية	واإلداريـة	الـتي	نـّص	عـليها	مشـروع	الـقانـون،	فـإنّـه	ال	بـّد	مـن	الـتنصيص	عـلى	االسـتقاللـية	الـوظـيفية	

تأكيدا	لعدم	التدّخل	في	عملها	من	قبل	مجموعات	الضغط	السياسية	أو	املالية.		

وبـما	أّن	الـتنصيص	عـلى	االسـتقاللـية	اإلداريـة	واملـالـية	مـهّم،	فـإنّـه		يـجب	كـذلـك	الـتنصيص	عـلى	أّن	املـخّصصات	املـالـية	
	يكون	مدخال	للتدّخل	في	عمل	الهيئة	أو	نشاطها	أو	قراراتها.	 يجب	أن	تكون	كافية.	كما	أّن	التمويل	العمومي	يجب	أاَلَّ
ويـخشى	مـن	عـدم	الـتنصيص	عـلى	مـيزانـية	مـالـية	كـافـية،	وأن	يـتّم	الـّلجوء	إلـى	إقـرار	مـيزانـيات	ضـعيفة	ومحـدودة	تـؤّدي	
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إلــى	تــقليص	نــشاط	الــهيئة	وعجــزهــا	عــن	أداء	وظــائــفها.	وتــحضر	فــي	الــذهــن	عــديــد	األمــثلة	عــن	هــيئات	تــّم	الــتقليص	فــي	
مخّصصاتها	املالية	بغرض	التأثير	على	نشاطها.	

صالحيات	الهيئة:	

تــــضّمن	مشــــروع	الــــقانــــون	صــــالحــــيات	اســــتشاريــــة	لــــلهيئة	بــــخصوص	مــــشاريــــع	الــــقوانــــني	التشــــريــــعية	املــــتعّلقة	بــــمجال	
اخــتصاصــها،	أي	الــنصوص	الــتي	يــصادق	عــليها	الــبرملــان.	لــكّن	املــعروف	أّن	الســلطة	الــتنفيذيــة	قــد	تــلجأ	إلــى	إصــدار	
نــصوص	تــرتــيبية		لــتنفيذ	الــقوانــني	وهــذه	الــتراتــيب	قــد	تــخالــف	نــّص	الــقانــون	أو	روحــه،	وال	بــّد	حــينئذ	مــن	إقــرار	وجــوبــية	

استشارة	الهيئة	بخصوص	النصوص	التطبيقية	للقوانني	ذات	العالقة	باختصاصها.		

كـما	يـنطبق	هـذا	األمـر	عـلى	الـفصل	12	مـن	مشـروع	الـقانـون	الـذي	يـعطي	الـهيئة	صـالحـية	"دراسـة	الـنصوص	الـقانـونـية	
سارية	املفعول	في	مجال	اختصاصها	وتقديم	مقترحات	لتطويرها".	

	ومـن	املـنطقي	أن	يـكون	لـلهيئة،	بـموجـب	الـقانـون،	صـالحـية	دراسـة	الـنصوص	الـتطبيقية	وتـقديـم	مـقترحـات	بـشأنـها،	ألنّ	
من	يمكنه	األكثر	يمكنه	األقل	طبق	القاعدة	القانونية	األصولية.		

املبادئ	والضوابط:	

خـالفـا	لـلمرسـوم	116	تـغافـل	الـفصل	(5)	مـن	مشـروع	الـقانـون	عـن	الـتنصيص	عـلى	أحـد	املـبادئ	الـتي	يـقوم	عـليها	عـمل	
الـــهيئة	وهـــو	احـــترام	املـــعاهـــدات	واملـــواثـــيق	الـــدولـــية	املـــتعّلقة	بـــحقوق	اإلنـــسان	والحـــريّـــات	الـــفرديـــة	والـــعامـــة،	ومـــنها	العهـــد	
الـدولـي	الـخاص	بـالـحقوق	املـدنـية	والـسياسـية	وتحـديـدا	مـادتـه	19	والـتي	تـتّضمن	فـي	فـقرتـها	3	مـبادئ		ملشـروعـية	الـقيود	
عــلى	حــريــة	الــتعبير.	كــما	أّن	الــفصل	املــذكــور	لــم	يــتضّمن	أّي	ضــوابــط	ملــمارســة	حــريــة	الــتعبير	واملــتعّلقة	بــاحــترام	حــقوق	

اآلخرين	أو	سمعتهم	ومنها	احترام	كرامة	اإلنسان	وحياته	الخاص	وحرية	املعتقد	وحماية	الطفولة.	

ولــــدى	إشــــارتــــه	إلــــى	ظــــاهــــرة	"الــــتركــــيز"	فــــي	مــــلكية	مــــؤسّـــــــــسات	االتّــــصال	الــــسمعي	والــــبصري	اكــــتفى	الــــفصل	أعــــاله	
بـاإلشـارة	إلـى	عـبارة	"تـجنّب	الـتركـيز"	وهـي	عـبارة	ال	تـؤّدي	املـعنى	بـصفة	كـافـية،	إذ	مـن	املـفروض	أن	يـتضّمن	املشـروع	
الــتنصيص	صــراحــة	عــلى	مــنع	تــركــيز	مــلكية	مــؤسّـــــــسات	اإلعــالم	واآللــيات	املــوضــوعــية	لــرصــد	املــخالــفات	وكــيفية	رفــعها	

وزجرها.	

يــــمثّل	تــــركــــيز	مــــلكية	مــــؤسّــــــــسات	اإلعــــالم	الــــسمعية	الــــبصريــــة	فــــي	أيــــدي	أقــــلية	مــــالــــية	نــــافــــذة	إلــــى	ضــــرب	حــــريــــة	اإلعــــالم	
والـتعّدديـة	والـتنّوع	ويـنسف	كـّل	املـبادئ	الـتي	نـّصت	عـليها	املـواثـيق	الـدولـية	والـدسـتور	ومشـروع	الـقانـون،	لـذلـك	فـإنّـه	ال	بـدّ	

من	تخصيص	فصل	يمنع	"التركيز"،	ووضع	اآلليات	الخاصة	بمراقبته	وضبطه	وزجره.	

كرّاسات	الشروط	واإلجازات:	

تـضّمن	الـفصل	مـن	مشـروع	الـقانـون	أهـلية	الـهيئة	لـوضـع	كـرّاسـات	الشـروط	واتّـفاقـيات	اإلجـازات	ملـؤسّــــــسات	الـسمعي	
والبصري.	

وهـنا	ال	تـكفي	عـبارة	"وضـع"	لـتوضـيح	أّن	الـهيئة	وحـدهـا	مـختّصة	بـإعـداد	تـلك	الـكرّاسـات	وإقـرارهـا	مـن	قـبل	مجـلسها.	
وبــاعــتماد	الــصيغة	الــحالــية	فــإنّــه	بــإمــكان	اإلدارة	أن	تــّدعــى	لــنفسها	حــّق	املــصادقــة	عــلى	كــرّاســات	الشــروط	واتّــفاقــيات	
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اإلجـــازات	الـــتي	تـــعّدهـــا	الـــهيئة،	وتـــشّكل	هـــذه	الـــصياغـــة	بـــابـــا	يـــتوجّــــــب	إغـــالقـــه	حـــتّى	ال	يـــتّم	االســـتيالء	عـــلى	أحـــد	أهـــمّ	
اختصاصات	الهيئة.	

اإلشهار	التجاري:	

بــــخصوص	اإلشــــهار	الــــسمعي	الــــبصري،	أعــــطى	مشــــروع	الــــقانــــون	لــــلهيئة	صــــالحــــيّة	"وضــــع	قــــواعــــد	ســــلوكــــية	مــــتعّلقة	
باإلشهار".	

يـــعتبر	اإلشـــهار	مـــصدرا	هـــامـــا	لـــتمويـــل	املـــؤسّـــــــسات	الـــسمعية	الـــبصريـــة،	ويـــمثّل	رهـــانـــا	خـــطيرا	بـــالنســـبة	إلـــى	أصـــحاب	
املـــؤسّـــــــسات.	ونـــظرا	لـــتعقيدات	مشهـــد	اإلشـــهار	وتـــشّعبه،	فـــيكون	مـــن	األفـــضل	إقـــرار	قـــانـــون	مســـتّقل	خـــاّص	بـــاإلشـــهار	

السمعي	البصري،	يتّم	إعداده	بصفة	تشاركية	بني	جميع	املتدّخلني	ويضمن	التنافسية	والشفافية.		

املساواة:	

وبـــخصوص	إســـناد	اإلجـــازات،	ونـــظرا	لـــلمشاكـــل	الـــتي	ظهـــرت	مـــن	خـــالل	تـــطبيق	املـــرســـوم	116،	فـــإنّـــه	ال	بـــّد	مـــن	وضـــع	
قــواعــد	شــفّافــة	تــضمن	املــساواة	بــني	املــترشّـــــــحني	لــنيلها	وتــوزيــعها	بــني	أنــواع	مــؤسّــــــسات	اإلعــالم	والــجهات.	وطــبقا	ملــبدأ	
الشــــرعــــية	فــــإنّــــه	ال	بــــّد	مــــن	الــــتنصيص	صــــلب	مشــــروع	الــــقانــــون	عــــلى	قــــائــــمة	الــــعقوبــــات	املــــتعّلقة	بــــمخالــــفات	اإلجــــازات	
واالسـتغالل.	وأن	يـنّص	الـقانـون	عـلى	إجـراءات	تـضمن	لـلمخالـف	حـّق	الـدفـاع	قـبل	صـدور	الـقرار	وحـّق	الـطعن	فـيه	أمـام	

القضاء	املختّص	في	آجال	محّددة.	

اإلشهار	السياسي:		

لــم	يــنّص	مشــروع	الــقانــون	عــلى	مــنع	االشــهار	الــسياســي	لــألحــزاب	والــقائــمات	االنــتخابــية	خــالفــا	لــلمرســوم	116	الــذي	
يــنّص	عــلى	ذلــك	صــراحــة،	ويــضع	عــقوبــات	مــالــية	عــلى	كــاهــل	املــخالــفني.	ومــن	شــأن	عــدم	الــتنصيص	عــلى	مــنع	االشــهار	
الــسياســي	أن	يــفتح	بــابــا	مشــرعــا	أمــام	األحــزاب	الــكبرى	و"الــغنية"	لــلقيام	بــاإلشــهار	الــسياســي	واالنــتخابــي	دون	أيّ	
رادع،	مـما	ينجـّر	عـنه	آثـار	سـلبية	عـلى	املـسار	الـديـمقراطـي،	ويـجعل	مـؤسّـــــسات	اإلعـالم	الـسمعي	الـبصري	أسـيرة	لـدى	
تــلك	األحــزاب	ويــؤثّــر	عــلى	خــطّها	التحــريــري	وحــيادهــا.	لــذلــك	مــن	الــضروري	الــتنصيص	عــلى	مــنع	اإلشــهار	الــسياســي	
واالنـتخابـي	بـمقابـل	أو	بـدونـه،	والـتنصيص	كـذلـك	عـلى	عـقوبـات	مـالـية	رادعـة،	وأن	تـكون	إجـراءات	الـهيئة	فـي	هـذا	املـجال	

سريعة	لتحول	دون	تأثير	ذلك	اإلشهار	على	الجمهور	وعلى	نتائج	االنتخابات.		

ويـنطبق	نـفس	األمـر	عـلى	مـؤسّــــــسات	اإلعـالم	األجـنبية	الـتي	يـمكن	اسـتغاللـها	لـلدعـايـة	الحـزبـية	واالنـتخابـية،	وفـي	هـذه	
الحالة	فإّن	قانون	هيئة	االنتخابات	ال	بّد	أن	ينّص	على	عقوبات	ضّد	األحزاب	والقائمات	املخالفة.	

االستشارة	في	النصوص	الترتيبية:	

بــــخصوص	الــــصالحــــيات	االســــتشاريــــة	فــــإّن	املشــــروع	تــــضّمن	أنّــــه	"يــــمكن	أن	تســــتشار	الــــهيئة	بــــخصوص	مــــشاريــــع	
الـنصوص	الـترتـيبية	املـتّصلة	بـمجال	اخـتصاصـها"،	وكـان	املـرسـوم	116	تـضّمن	أّن	االسـتشارة	بـخصوص	الـنصوص	
الــــترتــــيبية	وجــــوبــــية،	لــــذا	ال	بــــّد	مــــن	أن	تــــكون	اســــتشارة	الــــهيئة	وجــــوبــــية	فــــي	املــــجال	الــــترتــــيبي	تــــمامــــا	كــــما	فــــي	املــــجال	

التشريعي	لترابط	املجالني،	وألّن	النصوص	الترتيبية	هي	في	العادة	تطبيقية	أو	تفسيرية	للنصوص	التشريعية.		
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التسميات	في	املؤّسسات	اإلعالمية	العمومية:	

تـضّمن	مشـروع	الـقانـون	اسـتشارة	الـهيئة	فـي	مـقترحـات	الـحكومـة	تـسمية	رؤسـاء	املـؤسّـــــسات	اإلعـالمـية	الـعمومـية	ويـكون	
رأي	الـهيئة	مـطابـقا.	لـكّن	املشـروع	لـم	يشـر	إلـى	أّن	االسـتشارة	وجـوبـية	عـند	عـزل	أولـئك	املـسؤولـني.	وال	بـّد	مـن	تـدارك	تـلك	

النواقص	في	الصيغة	النهائية	ملشروع	القانون.	

التركيبة:	

تضّمن	املشروع	أّن	الهيئة	تترّكب	من	تسعة	أعضاء	خمسة	منهم	ترّشحهم	هيئات	وأربعة	ترّشحات	فردية.	

واعـــتمادا	عـــلى	تجـــربـــة	الـــهيئة	الـــعليا	لـــالتّـــصال	الـــسمعي	والـــبصري	الـــحالـــية	وبـــعد	دراســـة	مشـــروع	الـــقانـــون	الـــحالـــي،	
نــــالحــــظ	أنّــــه	يــــطغى	عــــلى	الــــتركــــيبة	املــــقترحــــة	الــــطابــــع	املــــهني	والحــــرفــــي،	والــــحال	أّن	عــــملها	يــــالمــــس	حــــقوق	اإلنــــسان	
والحـريّـات	الـعامـة	والـفرديـة	وحـمايـة	الـطفولـة	واألسـرة،	وهـو	مـا	يسـتوجـب	أن	يـكون	مـن	ضـمن	تـركـيبة	الـهيئة	مـختص	فـي	

مجال	حقوق	اإلنسان.	

وبـخصوص	االخـتصاص	الـقانـونـي	يـكون	مـن	األفـضل	أن	تـشمل	الـتركـيبة	قـاض	واحـد	ومـحام	(عـوض	قـاضـيني	اثـنني)	
ألّن	وجود	هذين	الطرفني	سيكون	مصدر	إثراء	للعمل	القانوني	للهيئة.	

وبـاعـتبار	أّن	الـتعديـل	يـهّم	املـيدان	اإلعـالمـي	أسـاسـا	فـإنّـه	مـن	املـتّجه	أن	يـكون	قـطاع	الـصحافـة	مـمثاّل	بـعضويـن	اثـنني،	
ألّن	الــعمل	األســاســي	لــلهيئة	يــقوم	عــلى	دراســة	وتحــليل	املــضامــني	اإلعــالمــية	بــاإلضــافــة	إلــى	أّن	الــصحفي	هــو	الــفاعــل	

الرئيسي	في	العملية	اإلعالمية.	

يـــــضاف	إلـــــى	ذلـــــك	مـــــمثّل	عـــــن	املـــــهن	الـــــسمعية	والـــــبصريـــــة	غـــــير	الـــــصحفية	ومـــــمثّل	عـــــن	أصـــــحاب	املـــــنشئات	الـــــسمعية	
والبصرية.	

بهذه	الطريقة	تعطى	اإلمكانية	للهيئات	املهنية	كي	ترّشح	سبعة	أعضاء	من	غير	أعضاء	مكاتبها	التنفيذية.	

وبــالنســبة	لــلترشّـــــــحات	الــفرديــة	فــإنّــه	يــتم	حــصرهــا	فــي	مــرشّـــــــحني	اثــنني	أحــدهــما	فــي	مــجال	املــالــية	والــثانــي	فــي	مــجال	
تـكنولـوجـيات	االتّـصال.	وبهـذه	الـطريـقة	نـساهـم	فـي	خـلق	تـجانـس	داخـل	الـهيئة	ونـبتعد	عـلى	املـحاصـصة	الحـزبـية	الـتي	

يمكن	أن	تنتج	عن	كثرة	الترّشحات	الفردية.		

وعلى	هذا	األساس	تكون	التركيبة	كما	يلي:		

-	صحفيني	اثنني	من	بني	أربعة	يرّشحهم	الهيكل	املهني	األكثر	تمثيال	للصحفيني.	

-	قاض	واحد	من	بني	أربعة	يرّشحهم	املجلس	األعلى	للقضاء.	
-	محام	واحد	من	بني	أربعة	ترّشحهم	الهيئة	الوطنية	للمحامني.	

-	عضو	مختّص	في	حقوق	اإلنسان	من	بني	أربعة	ترّشحهم	الهيئة	العليا	لحقوق	اإلنسان	والحريّات	األساسية.	
-	عضو	من	بني	أربعة	يرّشحهم	الهيكل	املهني	األكثر	تمثيال	للمهن	السمعية	والبصرية	غير	الصحفية.	

-	عضو	من	بني	أربعة	يرّشحهم	الهيكل	املهني	األكثر	تمثيال	ألصحاب	املنشآت	اإلعالمية	السمعية	والبصرية.	
-	عضوان	مترّشحان	بصفة	فردية	أحدهما	مختّص	في	تكنولوجيات	االتّصال	والثاني	مختّص	في	املالية.	
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تضارب	املصالح:	

وبـخصوص	شـروط	الـترشّــــــح	فـإّن	شـرط	تـضارب	املـصالـح	يـحتاج	إلـى	تـوضـيحات	نـظرا	لـتأثـيره	عـلى	اسـتقاللـية	املـرشّــــــح	
وعمل	الهيئة.	

وعــــادة	يــــقصد	بــــتضارب	املــــصالــــح	أن	تــــكون	لــــلمرشّـــــــــح	مــــساهــــمات	أو	حــــصصا	فــــي	مــــؤسّـــــــــسات	لــــالتّــــصال	الــــسمعي	
والـــبصري	أو	أّي	مـــصالـــح	مـــالـــية	أخـــرى	مـــع	املـــؤسّـــــــسات	الـــخاضـــعة	لـــلتعديـــل	مـــن	قـــبل	الـــهيئة.	وعـــدم	تـــضارب	املـــصالـــح	
مـرتـبط	بـمبدأ	الـنزاهـة.	كـما	أّن	تـضارب	املـصالـح	يـمكن	أن	يـنشأ	عـندمـا	يـكون	املـعني	بـاألمـر	عـضوا	رسـميا	فـي	الـهيئة.	
فـــي	هـــذه	الـــحالـــة	ال	بـــّد	لـــلعضو	أن	يـــصرّح	بـــتضارب	املـــصالـــح	أو	أن	يتخـــّلى	عـــن	الـــعضويـــة	أو	يـــنهي	الـــتضارب	بـــصفة	

واضحة	وال	لبس	فيها.	

السّلم	الترقيمي:	

تـضّمن	املشـروع	أّن	الـّلجنة	الـنيابـية	تـتولّـى	قـبول	الـترشّــــــحات	والـبّت	فـيها	طـبقا	لسـّلم	تـقييمي	يـضبط	لـلغرض.	وطـاملـا	أنّ	
سـلطة	قـبول	الـترشّــــــحات	وفـرزهـا	واحـدة	وتـتمثّل	فـي	الـبرملـان،	فـإّن	وضـع	السـّلم	الـتقييمي	ال	بـّد	أن	يـتّم	بـصفة	تـشاركـية	
وبـإجـراء	حـوار	مـفتوح	تـساهـم	فـيه	جـميع	األطـراف	املـعنية،	ألنّـه	ثـبت	مـن	التجـربـة	أّن	مـوضـوع	السـّلم	كـان	محـّل	جـداالت	
واخـتالفـات	فـي	وجـهات	الـنظر	بـالنسـبة	لـهيئات	دسـتوريـة	أخـرى	وأّدى	إلـى	الـتشكيك	فـي	مـبادئ	الـحياد	واالسـتقاللـية.	
كـــما	أنّـــه	مـــعروف	أّن	الـــجوانـــب	الـــسياســـية	واملـــحاصـــصة	الحـــزبـــية	يـــمكن	أن	تـــؤثّـــر	عـــلى	وضـــع	املـــقايـــيس	ويـــتّم	اخـــتيار	
مـــرشّــــــــحني	مـــوالـــني	لـــبعض	األحـــزاب	الـــسياســـية	أو	الـــكتل	الـــبرملـــانـــية.	ولـــتفادي	هـــذه	املـــزالـــق	ال	بـــّد	مـــن	إعـــداد	تـــشاركـــي	

للمقاييس	وأن	تكون	منشورة	بصفة	مسبقة	ومعلومة	للجميع.	

االعتراض	على	املرّشحني:	

حـصر	مشـروع	الـقانـون	حـّق	االعـتراض	عـلى	الـقائـمة	فـي	املـترشّــــــحني	أو	املـرشّــــــحني،	وهـو	تـضييق	ال	مـبّرر	لـه،	وال	بـّد	أن	
يــــفتح	حــــّق	االعــــتراض	لــــكّل	ذي	مــــصلحة	مــــثل	الجــــمعيات	املــــعنية	بحــــريّــــة	الــــتعبير	أو	الــــناشــــطة	فــــي	املــــجال	الــــسمعي	

البصري،	أو	جهات	الترّشيح	نفسها.	

ومـــن	الســـلبيات	أّن	الـــدســـتور	الـــتونـــسي	ال	يـــفصل	بـــني	جـــهة	الـــبّت	فـــي	الـــترشّــــــــحات	وجـــهة	الـــبّت	فـــي	الـــطعون،	وهـــو	مـــا	
يخالف	املعايير	الدولية،	ألّن	الّلجنة	البرملانية	ال	يمكن	أن	تكون	خصما	وحكما	في	ذات	الوقت.	

مهام	مجلس	الهيئة:	

حســب	عــبارات	الــفصل	31،	فــإّن	دور	املجــلس	هــو	املــصادقــة	عــلى	الــنظام	الــداخــلي	لــلهيئة	وتــنظيمها	الــهيكلي،	وهــو	مــا	
يــفهم	مــنه	أّن	وضــع	الــنّصني	املــذكــوريــن	هــو	مــن	اخــتصاص	جــهة	أخــرى	وهــي	عــلى	األرجــح	رئــاســة	الــحكومــة.	ولــضمان	
الــفاعــلية	ال	بــّد	مــن	إســناد	االخــتصاص	فــي	وضــع	الــنّصني	املــذكــوريــن	إلــى	مجــلس	الــهيئة	أو	إلــى	لــجنة	مشــتركــة	بــينها	

وبني	رئاسة	الحكومة	حتّى	ال	يحصل	تأخير	أو	بطء	في	وضعهما.		

وبــالنســبة	إلــى	مــدّونــة	ســلوك	أعــضاء	الــهيئة	وأعــوانــها	فــال	بــّد	أن	تــبقى	مــن	الــصالحــيات	الــحصريــة	ملجــلس	الــهيئة	مــن	
حيث	وضعها	واملصادقة	عليها،	وكذلك	الّشأن	بالنسبة	إلعداد	ميزانية	الهيئة	الّسنوية.	
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الشفافية:	

وبـــخصوص	مـــداوالت	مجـــلس	الـــهيئة	فـــإّن	مـــبدأ	الـــشفافـــية	يـــقتضي	إشـــهار	هـــذه	املـــداوالت	وإطّـــالع	الـــعموم	عـــليها	مـــع	
حذف	كّل	ما	له	عالقة	بالحياة	الخاصة	واملعطيات	الشخصية	وذلك	أسوة	بهيئات	دستورية	ووطنية	أخرى.		

ويـفرد	مشـروع	الـقانـون	رئـيس	مجـلس	الـهيئة	بتحـديـد	جـدول	أعـمال	املجـلس،	وفـي	هـذا	الـنطاق	فـإنّـه	مـن	الـوجـيه	أن	يـكون	
مـن	حـّق	عـدد	مـعنّي	مـن	األعـضاء	اقـتراح	نـقطة	لـتدارسـها	ضـمن	جـدول	األعـمال	شـرط	تـقديـمها	كـتابـة	وقـبل	مـّدة	محـّددة	
مــــن	انــــعقاد	اجــــتماع	املجــــلس.	ومــــن	شــــأن	هــــذا	الــــتعديــــل	أن	يــــثري	أعــــمال	املجــــلس	ويــــمّكن	مــــن	طــــرح	مــــسائــــل	لــــلنقاش	

يرفضها	الرئيس	أو	غفل	عنها.	

بـخصوص	األعـوان	وضـمانـا	السـتقاللـية	الـهيئة	فـإنّـه	يسـتحسن	انـتداب	أو	الـتعاقـد	مـع	أعـوان	جـدد	وتـجنّب	إلـحاق	أعـوان	
بــالــهيئة	مــن	وزارات	أو	إدارات	أخــرى.	فــاألعــوان	املــلحقون	يــظّلون	فــي	تــبعية	إداريــة	لــلجهات	الــتي	ألــحقتهم	وهــو	مــا	ال	

يخدم	استقاللية	الهيئة،	كما	أنّهم	يشعرون	دائما	أنّهم	في	خدمة	وزاراتهم	وليسوا	في	خدمة	الهيئة.		

التحفّظ		والسّر	املهني:	

بـــخصوص	مـــا	تـــضّمنه	مشـــروع	الـــقانـــون	مـــن	واجـــبات	الـــتحفّظ	واملـــحافـــظة	عـــلى	الســـّر	املـــهني،	فـــإنّـــه	مـــن	املســـتحسن	
تــوضــيح	هــذه	املــفاهــيم	ضــمن	قــائــمة	تــعريــفات	فــي	الــفصول	األولــى	لــلقانــون	حــتّى	ال	تــكون	مــدخــال	لــلتعّسف	والــتضييق	
عـلى	حـريّـة	األعـضاء	فـي	الـتعبير	والـنقد.	فـواجـب	الـتحفّظ	يـفهم	عـادة	عـلى	أنّـه	واجـب	الـعضو	عـدم	نـقد	عـمل	الـهيكل	الـذي	
يـنتمي	إلـيه	عـلنا،	وهـو	أمـر	غـير	مـقبول	فـي	مـجتمع	ديـمقراطـي،	وخـاصـة	إذا	كـانـت	إخـالالت	الـهيكل	املـعني	جـسيمة،	وال	

تتضّمن	إفشاء	أسرار.	

عدم	القابلية	للعزل:	

لــم	يــنّص	الــفصل	49	مــن	املشــروع	عــلى	مــبدأ	هــام	يــضمن	اســتقاللــية	أّي	هــيئة	وهــو	مــبدأ	"عــدم	الــقابــلية	لــلعزل".	وجــاء	
بـالـفصل	املـشار	إلـيه	أن	اإلعـفاء	يـتّم	بـناء	عـلى	ارتـكاب	"خـطاء	جـسيم".	وال	يـوجـد	تـعريـف	لهـذا	الـنوع	مـن	األخـطاء،	وإن	
كـان	كـثير	الـتداول	فـي	الـنصوص	الـقانـونـية	وفـي	األحـكام	الـقضائـية،	فـاملـطلوب	أن	يـتّم	تـعريـف	الخـطأ	الـجسيم	ضـمن	
قــائــمة	املــفاهــيم	صــلب	الــقانــون	حــتى	ال	يــفتح	بــاب	الــتأويــالت	الــتعّسفية	ولــلتصفيات	الــسياســية،	خــاصــة	إذا	عــلمنا	أنّ	

جهة	التعيني	واإلعفاء	والرقابة	واحدة	وهي	البرملان	بمكّوناته	الحزبية	وبكتله	السياسية.	

اآلجال:	

لـم	يـتضّمن	مشـروع	الـقانـون	إلـزام	رئـيس	مجـلس	الـنواب	بـآجـال	فـي	فـتح	بـاب	الـترشّــــــحات	بـعد	املـصادقـة	الـنهائـية	عـلى	
القانون	وهو	خلل	وجب	تداركه.	
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

- املفوضية السامية لحقوق االنسان
- اليونسكو
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