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الفصل  9من املرسوم 115
املتع ّلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر

TؤسTTسات اإلعTTالم فTTي
أي قTTيود تTTعوق حTّ TريTTة تTTداول املTTعلومTTات أو تTTحول دون تTTكافTTؤ الTTفرص بTTني مTTختلف مT ّ T
يTTمنع فTTرض ّ
حر وتع ّددي وشفاف.
الحصول على املعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حقّ املواطن في إعالم ّ

الفصل  10من املرسوم 115
املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر

لTلصحفي كTما ل ّ
Tكل مTواطTن حTقّ الTنفاذ لTلمعلومTات واألخTبار والTبيانTات واإلحTصائTيات والTحصول عTليها مTن مTصادرهTا
Tص ع TTليها امل TTرس TTوم ع TTدد  41امل TTؤرخ ف TTي  26م TTاي  2011امل TTتع ّلق
امل TTختلفة ط TTبقا للش TTروط وال TTصيغ واإلج TTراءات ال TTتي ن ّ T
بالنفاذ إلى الوثائق اإلدارية للهياكل العمومية املنقح باملرسوم عدد  54املؤرخ في  11جوان .2011
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مقدّمة عامة
تTTزامTTن شهTTر فTTيفري  2018مTTع تTTواصTTل عTTرقTTلة الTTحصول عTTلى املTTعلومTTة مTTن قTTبل مTTمثلي السTTلط الTTرسTTمية مTTن أمTTنيني
TتوجTه نTحو الTتضييق أكTثر عTلى الحTريTات الTصحفية خTالل
ومTوظّTفني عTمومTيني ومTسؤولTني حTكومTيني مTا يTعكس سTياسTة ال ّ T
حر وتع ّددي.
ممارسة الصحفي لعمله
ّ
واملس من حقّ املواطن في إعالم ّ
وهTذا املTؤشTر يTدعTم املTخاوف مTن مTزيTد تTعكر بTيئة الTعمل الTصحفي مTا يTمكن أن يTكون لTه تTأثTير سTلبي عTلى اإلنTتاجTات
الصحفية خاصة مع في ّ
ظل ردود أفعال قاسية أحيانا تجاه الصحفيني وصلت حد االعتداء بالعنف الجسدي.
TؤشTرا غTير مTريTح عTن حTدود اسTتعدادهTا للتح ّTرك الTتلقائTي
كTما أ ّن صTمت الTنيابTة الTعمومTية بTرئTاسTة وزارة الTعدل يTعطي م ّ T T
إزاء االعTتداءات املسّ Tلطة عTلى الTصحفيني أو التسTريTع فTي التحTرك فTي عTالقTة بTملفّات االعTتداءات الجسTديTة الخTطيرة
من قبل أطراف مختلفة.
وتTTأتTTي بTTوادر الTTتراجTTع عTTلى مسTTتوى املTTمارسTTة بTTالTTتزامTTن مTTع سTTعي السTTلطة الTTرسTTمية إلTTى وضTTع مشTTروع قTTانTTون يTTتعلق
بTTهيئة االتTTصال الTTسمعي الTTبصري يTTفتقر إلTTى عTTديTTد املTTقومTTات الTTتي يTTمكن أن تTTضمن االسTTتقاللTTية الTTوظTTيفية واملTTالTTية
واإلداريTة لTلهيئة وتTنأى بTها عTن اي ضTغوطTات سTلطويTة و سTياسTية واقTتصاديTة ومTالTية .كTما لTم يTمنح مشTروع الTقانTون
الTTهيئة الTTصالحTTيات الTTكافTTية لTTدراسTTة وتTTقديTTم مTTقترحTTات الTTنصوص الTTتطبيقية املTTرتTTبطة بTTاخTTتصاصTTها ووضTTع قTTانTTونTTها
األساسي ونظامها الداخلي اضافة إلى عدم التنصيص على وجوبية استشارتها في عالقة بالنصوص الترتيبية.
ولTم يTدعTم املشTروع دور الTهيئة فTي صTياغTة كTراسTات الشTروط وضTبط قTواعTد االشTهار ،اضTافTة إلTى املTؤاخTذات املTرتTبطة
ب TTترك TTيبتها .ك TTل ه TTذه ال TTنقاط دف TTعت ال TTهياك TTل امل TTهنية وق TTوى امل TTجتمع امل TTدن TTي ال TTوط TTنية وال TTدول TTية إل TTى امل TTطال TTبة ب TTال TTسحب
الTTفوري ملشTTروع الTTقانTTون ملTTخاطTTره عTTلى تTTنظيم الTTقطاع الTTسمعي الTTبصري وعTTلى حTTريTTة الTTتعبير والTTصحافTTة وضTTربTTه
TؤشTرات سTلبية مTن قTبل الTحكومTة حTول مTدى
السTتقاللTية الTهيئة الTتعديTلية فTي مTرحTلة تشTريTعية انTتقالTية وهTو مTا يTعطي م ّ T T
التزام الدولة بتنفيذ تع ّهداتها الوطنية والدولية في عالقة بحرية التعبير والصحافة.
وب TTات م TTن ال TTضروري ال TTيوم أن ت TTف ّعل الس TTلطة ال TTرس TTمية تع ّTه TTدات TTها امل TTرت TTبطة ب TTإي TTقاف ال TTعمل ب TTامل TTناش TTير امل TTعطّلة ل TTعمل
ال TTصحفيني ،وض TTمان م TTحاس TTبة امل TTعتدي TTن ع TTلى ال TTصحفيني م TTن م TTنظوري TTها م TTوظّTTفني ع TTموم TTيني ك TTان TTوا أو أم TTنيني ،وع TTدم
TؤشTرات إيTجابTية يTمكن الTبناء عTليها لTدعTم الشTراكTة مTع الTهياكTل املTهنية
الTلجوء لTطرح مTشاريTع قTوانTني زجTريTة حTتى تTق ّدم م ّT T
وإيTجاد حTلول مشTتركTة للحّ Tد مTن ظTاهTرة اإلفTالت مTن الTعقاب ،وتTفعيل الTحقوق الTدسTتوريTة املTكفولTة لTلمواطTنني فTي إعTالم
حر وتع ّددي و في الحصول على املعلومة.
ّ

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

4

تقرير شهر فيفري 2018

اعتداءات شهر جانفي 2018

مقدمة:
سجTTلت وحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية
تTTواصTTلت االعTTتداءات خTTالل شهTTر فTTيفري  2018عTTلى نTTفس الTTوتTTيرة ،وقTTد ّ
سجTلت  17اعTتداء بTعد أن كTانTت
بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني انTخفاضTا طTفيفا فTي عTدد االعTتداءات حTيث ّ T
سجلت  18اعتداء خالل شهر جانفي .2018
قد ّ
وطالت االعتداءات  4صحفيات و18صحفيا يعملون في  5إذاعات و 4قنوات تلفزية وموقع الكتروني.
صحفي

صحفية

صحفية
18%

صحفي
82%

تلفزة
33%

مواقع اإلكترونية
25%

إذاعة
42%

مواقع اإلكترونية
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وقTTد تTTص ّدر األمTTنيون تTTرتTTيب املTTعتديTTن خTTالل هTTذا الشهTTر بـ  7اعTTتداءات فTTي حTTني احّ T
Tتل املTTوظTTفون الTTعمومTTيون املTTرتTTبة
الTثانTية فTي سّ Tلم املTعتديTن بـ  6اعTتداءات واحTت ّلت إدارات املTؤسTسات االعTالمTية واملTسؤولTون الTحكومTيون والTسياسTيون
ومواطنون املرتبة الثالثة باعتداء وحيد ّ
لكل منهم.

األمنيون

7

املوظفون العموميون

6

5.25

7

1.75

3.5

1

إدارات املؤسسات االعالمية

1

املواطنون

1

واملسؤولون الحكوميون

1

السياسيون
0

الTالّفTت خTالل هTذا الشهTر هTو تTواصTل االعTتداءات الTتي تTعرقTل حTصول الTصحفي عTلى املTعلومTة اآلنTية وتTضعه فTي مTناخ
سجTلت الTوحTدة  6حTاالت مTنع مTن الTعمل و 6حTاالت مTضايTقة .كTما
غTير مTالئTم ملTمارسTة املTهنة وتحّ Tدد مTجال عTمله حTيث ّ T
ح TTاف TTظ األم TTنيون ع TTلى ل TTعب دوره TTم ف TTي االع TTتداءات ع TTلى ال TTصحفيني ف TTي  3م TTناس TTبات ول TTحق ب TTهم س TTياس TTيون ب TTحال TTة
سجلت الوحدة حالة صنصرة مارستها إدارة قناة "الحوار التونسي".
وحيدة .كما ّ
TفرقTت فTي كTل مTن واليTات سTيدي بTوزيTد
وقTد تTر ّTكTزت االعTتداءات أسTاسTا فTي تTونTس الTعاصTمة فTي  11مTناسTبة فTي حTني ت ّ
وصفاقس والقيروان و تطاوين والكاف وزغوان باعتداء وحيد في كل منها.
الكاف

تطاوين

القيروان

صفاقس

سيدي بوزيد

تونس
زغوان

زغوان
6%
الكاف
6%

تطاوين
6%
القيروان
6%

تونس
65%
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حاالت املضايقة تخلق مناخا غير مريح للعمل امليداني

تTضع حTاالت املTضايTقة الTصحفي فTي مTناخ غTير مTريTح لTلعمل مTيدانTيا وتTصبح أكTثر خTطورة عTندمTا تTصدر عTن مTمثّلي
الس TTلطة م TTن أم TTنيني وم TTوظّTTفني ع TTموم TTيني وم TTسؤول TTني ح TTكوم TTيني ،و رغ TTم ط TTاب TTعها ال TTوق TTتي ف TTهي ت TTأث TTر ع TTلى ن TTجاع TTة ال TTعمل
الصحفي وتعكس إرادة رسمية في التضييق.

• تضييق أمني على إسالم الحكيري
• املكان :تونس
• التاريخ 5 :فيفري 2018
• املعتدى عليهم  :اسالم الحكيري
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
اعTTتدى أعTTون أمTTن بTTفريTTق "الTTكباالت" لTTفظيا واسTTتعملوا سTTلطتهم بTTطريTTقة غTTير قTTانTTونTTية ض ّ Tد إسTTالم الTTحكيري بسTTبب
حمله صفة صحفي بعد احتجاجه على تكبيل سيارته.
وأفTTاد إسTTالم الTTحكيري لTTوحTTدة الTTرصTTد بTTمركTTز السTTالمTTة املTTهنية لTTلنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني " :قTTامTTت شTTرطTTة
الكباالت بتكبيل سيارتي الراسية بنهج مرسيليا ،رغم وجود بطاقة متساكن وتذكرة تو ّقف صالحة كامل اليوم و
TوجهTت إلTى مTكتب خTالص الخTطايTاو سTألTت املTوظّTفة املTوجTودة عTن سTبب تTكبيل سTيارتTي رغTم أنTي لسTت مTخالTفا
عTندمTا ت ّ
لTلقانTون اتّTصلت عTبر الTجهاز بTالTدوريTة وأعTلمتهم بTالTحالTة ،فTسمعته يTقول لTها بTاعTتبار صTوت الTجهاز كTان مTفتوحTا "هTي
سيارة ذاك الصحفي؟"
وأضTاف الTحكيري "عTندمTا عTادت الTدوريTة حTيث يTوجTد مTكتب خTالص الخTطايTا ،سTألTت الTعون املTسؤول عTن سTبب تTكبيل
سTTيارتTTي رغTTم أنTTي لسTTت مTTخالTTفا ،فTTقال لTTي "أنTTت صTTحفي اذهTTب وسنتحTTدث الحTTقا " .سTTألTTته أن يشTTرح لTTي مTTا هTTي
امل TTخال TTفة ال TTتي ارت TTكبتها ف TTرد ب TTال TTقول "ل TTن أزي TTل ال TTكاب TTالت وت TTفضل ب TTتقدي TTم ش TTكوى وك TTال ل TTي ول TTلصحفيني الش TTتائ TTم
واالهانات .فقلت له أن رده يدل على قلة احترام".
ثTTم قTTام بTTاالتّTTصال بTTاألمTTن وحّ Tلت بTTاملTTكان دوريTTة أمTTنية مTTتكونTTة مTTن  3أعTTوان عTTلى مTTنت سTTيارة طTTلب مTTني أحTTدهTTم بTTطاقTTة
Tعرف مTن خTاللTها عTلى صTفتي سTألTني عTن وسTيلة اإلعTالم الTتي أشTتغل بTها وهTل هTي مTكتوبTة أو مTرئTية،
تTعريTفي ،وملTا ت ّ
Tتمسكت بTTأن أقTTاضTTي الTTعون املTTعتدي الTTذي شTTتمني
فTTرفTTضت إجTTابTTته .بTTعد قTTيامTTهم بTTاتّTTصاالت ،اعTTتذر مTTني أحTTدهTTم ،فّ T
وشتم الصحافيني.
النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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التعليق القانوني :
Tعرض ال TTصحفي إس TTالم ال TTحكيري إل TTى إه TTان TTات وش TTتائ TTم م TTن ق TTبل أع TTوان ش TTرط TTة ب TTلدي TTة بس TTبب ص TTفته ال TTصحفية وت TTم
تّ T
تTكبير سTيارتTه كTذلTك بTوجTه غTير قTانTونTي وخTالTف أعTوان الشTرطTة الTبلديTة مجّ Tلة الTطرقTات ألنّTهم كTبّلوا الTسيارة بTدون وجTه
قTانTونTي كTما اعTتدوا عTلى الTحكيري بTالTقذف الTذي يج ّTرمTه الTفصل  242مTن املجTلة الجTزائTية )بTاعTتبار أ ّن األفTعال لTم تTكن
ضTد الTصحفيني
حTال مTباشTرة إسTالم لTعمله الTصحفي( وجTاءت هTذه املTمارسTات إثTر الحTملة الTتي شTنّتها نTقابTات أمTنية ّ T T T
خالل أواخر جانفي .2018

• مjj jضايjj jقة فjj jريق عjj jمل وحjj jدة االنjj jتاج الjj jتلفزي بjj jالjj jقناة
الوطنية في والية سيدي بوزيد
• املكان :سيدي بوزيد
• التاريخ 16 :فيفري 2018
• املjj j jعتدى عjj j jليهم :فjj j jريق عjj j jمل وحjj j jدة االنjj j jتاج الjj j jتلفزي
بالقصرين التابع للقناة الوطنية
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:

ضTايTق أعTون بTالحTرس الTوطTني طTاقTم وحTدة اإلنTتاج الTتلفزي بTالTقصريTن وحTاولTوا مTنعهم مTن دخTول مTلعب سTيدي بTوزيTد
لتغطية مباراة كرة القدم بني نادي أوملبيك سيدي بوزيد ونادي حمام األنف.
وأفTا عTبد السTتار بTوبTكري املTص ّور الTصحفي و رئTيس فTريTق وحTدة اإلنTتاج الTتلفزي بTالTقناة الTوطTنية بTالTقصريTن لTوحTدة
TوجهTTت رفTTقة زمTTيلي الTTصحفي رؤوف جTTباري إلTTى مTTلعب سTTيدي بTTوزيTTد لTTتغطية مTTباراة كTTرة الTTقدم بTTني سTTيدي
الTTرصTTد "تّ T
بTTوزيTTد وحTTمام األنTTف ،فTTفوجTTئنا بTTتغيير بTTاب دخTTول الTTصحفيني وبTTتوجTTهنا لTTلباب الجTTديTTد أعTTدونTTا مTTن حTTيث جTTئنا حTTيث
اسTTتظهرنTTا بTTاإلذن بTTمأمTTوريTTة وبTTبطاقTTاتTTنا املTTهنية لTTكن دون جTTدوى حTTتى أن أحTTد األعTTوان رفTTض طTTلبنا لTTقاء رئTTيسه فTTي
الTعمل فTاتTصلنا هTاتTفيا بTرئTيس نTادي أوملTبيك سTيدي بTوزيTد رشTيد الTفتيتي الTذي مّ Tكننا مTن الTدخTول بTعد حTوالTي نTصف
ساعة من انطالق املباراة".
ك TTما اتّ TTصلت وح TTدة ال TTرص TTد ب TTرئ TTيس ن TTادي أومل TTبيك س TTيدي ب TTوزي TTد رش TTيد ال TTفتيتي ف TTقال" :ف TTعال ق TTام ع TTون م TTن الح TTرس
Tصرف فTردي نTاجTم
الTوطTني بTتعطيل دخTول الTطاقTم الTتلفزي لTلملعب ،وملTا اتّTصلوا بTي مTكنّتهم مTن الTدخTول ومTا حTصل ت ّ
عن سوء تفاهم على ما أعتقد وسنعمل على أالّ يتكرر مستقبال".
الرأي القانوني :

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
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قTTام عTTون حTTرس وطTTني بTTمحاولTTة مTTنع الTTفريTTق الTTتلفزي مTTن الTTدخTTول املTTلعب لTTتغطية مTTقابTTلة ريTTاضTTية دون سTTبب قTTانTTونTTي
وخTTالTTف بTTذلTTك الTTفصل  136مTTن املج ّ Tلة الجTTزائTTية الTTذي يجTّ Tرم تTTعطيل حTTريTTة الTTعمل كTTما يTTخالTTف الTTفصل  9مTTن املTTرسTTوم
املؤسسات اإلعالمية.
 115بفرض قيود حالت دون حرية تداول األخبار وتكافؤ الفرص بني
ّ

• وزير التجهيز يضايق الصحفية أميرة محمد
• املكان :تونس
• التاريخ 21 :فيفري 2018
• امل jj jعتدى ع jj jليهم :أم jj jيرة مح jj jمد ال jj jصحفية ب jj jإذاع jj jة
"موزاييك أف أم"
• املعتدي :مسؤول حكومي
• الوقائع:

TعرضTت أمTيرة محTمد الTصحفية بTإذاعTة "مTوزايTيك أف أم" الTخاصTة إلTى مTضايTقة مTن قTبل وزيTر الTتجهيز واإلسTكان
ت ّ
مح TTمد ص TTال TTح ال TTعرف TTاوي خ TTالل ت TTغطيتها ل TTيوم دراس TTي أش TTرف TTت ع TTليه ال TTوزارة ت TTحت ش TTعار "ن TTظام ال TTجودة ف TTي ص TTيان TTة
الطرقات " بفندق املشتل بالعاصمة.
وقTTالTTت أمTTيرة محTTمد لTTوحTTدة الTTرصTTد " حTTاولTTت الTTحصول عTTلى تTTصريTTح صTTحفي مTTن الTTوزيTTر بTTخصوص الTTتقريTTر الTTصادر
Tيتعمد
عTن دائTرة املTحاسTبات فTي الجTزء املTتع ّلق بTقطاع الTتجهيز واإلسTكان لTكنّي تTفاجTأت بTانTتقاده لTلسؤال امل ّ T
TوجTه لTه ل ّ
فيما بعد إبعاد آلة التسجيل التي أحملها ليعتذر بعدها ".

وأضTافTت مح ّTمد "حTاول الTوزيTر فTي مTناسTبة أولTى الته ّTرب مTن اإلجTابTة عTن الTسؤال مTن خTالل كTالم فTضفاض ،وعTندمTا
أصTّ TريTTت عTTلى سTTؤالTTي الTTصحفي انTTتقد مTTا اعTTتبره الTTتركTTيز مTTن قTTبل بTTعض وسTTائTTل اإلعTTالم عTTلى الحTTديTTث عTTن شTTبهات
الفساد مقابل التغاضي عن إجازات الوزارة "
تحصلت وحدة الرصد على توثيق)صوتي( بخصوص الحادثة.
وقد
ّ
الرأي القانوني :
يTعتبر وزيTر الTتجهيز مTسؤوال حTكومTيا ومTن واجTبه تTقديTم الTتوضTيحات لTلرأي الTعام حTول عTمل وزارتTه ،و إ ّن ته ّTرب الTوزيTر
TصرفTات مTخالTفة
مTن اإلجTابTة عTن أسTئلة الTصحفية وإبTعاد آلTة الTتسجيل مTن أمTامTه وانTتقاده طTريTقة طTرح األسTئلة كّ Tلها ت ّ
ملTTبدأ حTTريTTة تTTداول األخTTبار واملTTعلومTTات ولTTحقّ املTTواطTTن فTTي اإلعTTالم املTTنصوص عTTليه بTTالTTفصل  9مTTن املTTرسTTوم  .115كTTما
TصرفTات الTوزيTر حTقّ الTصحفي فTي الTنفاذ إلTى األخTبار واملTعلومTات مTن مTصادرهTا املTختلفة طTبق الTفصل 10
تTخالTف ت ّ
من املرسوم.

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

9

تقرير شهر فيفري 2018

• رئيس "الهايكا" يضايق الصحفية السيدة الهمامي
• املكان :تونس
• التاريخ 22 :فيفري 2018
• امل jj jعتدى ع jj jليهم :ال jj jسيدة ال jj jهمام jj jي ال jj jصحفية ب jj jإذاع jj jة
"موزاييك أف أم"
• املعتدي :موظفون عموميون )رئيس الهايكا(
• الوقائع:
رفTض الTنوري اللجTمي رئTيس الTهيئة الTعليا لTالتًّTصال الTسمعي والTبصري
"الهايكا" اإلجابة عن سؤال طرحته عليه الصحفية بإذاعة "موزاييك أف أم" السيدة الهمامي.
وأفTادت الTهمامTي لTوحTدة الTرصTد "انتهTزت فTرصTة وجTود رئTيس "الTهايTكا" بTمناسTبة مTناقTشة حTول مشTروع قTانTون هTيئة
TوضTTح لTTلرأي الTTعام قTTانTTونTTية أو عTTدم قTTانTTونTTية رخTTصة قTTناة الTTحوار الTTتونTTسي،
االتTTصال الTTسمعي الTTبصري ،وسTTألTTته أن يT T ّ T
خTTصوصTTا أ ّن املTTوضTTوع أصTTبح محTّ Tل اهTTتمام الTTرأي الTTعام إثTTر األزمTTة بTTني الTTنقابTTات والTTقناة .فTTتفاجTTأت بTTرفTTضه الTTحاد
اإلج TTاب TTة ع TTن س TTؤال TTي" .وق TTال اللج TTمي ف TTي ت TTسجيل ع TTلى ت TTحصلت وح TTدة ال TTرص TTد ع TTلى ن TTسخة م TTنه " ل TTيس ه TTذا م TTجال
ال TTسؤال ع TTن امل TTوض TTوع وأرف TTض االج TTاب TTة" م TTضيفا "ع TTندم TTا ن TTدي TTن ال TTناس ن TTصبح وق TTتها ص TTحفيني ج TTيدي TTن" ف TTي اش TTارة
ملواقف الهمامي املتعلقة بعمل الهيئة.
كTما ا ّتTصلت وحTدة الTرصTد بTالTسيد نTوري اللجTمي الTذي ص ّTرح أنّTه "عTندمTا طTرحTت عTليّ الTصحفية الTسؤال حTول قTناة
الTحوار الTتونTسي ،أفTدتTها بTأنّTنا نTناقTش مشTروع قTانTون وأنّTه مTن أجTدى طTرح أسTئلة تTتعلق بTاملTوضTوع "مTضيفا " وعّ Tلقت
على مهاجمتها لي في صفحتها على الفايسبوك".
• التعليق القانوني :
مTTن واجTTب أي مTTسؤول فTTي هTTيئة وطTTنية إنTTارة الTTرأي الTTعام حTTول أي مTTوضTTوع مTTطروح لTTضمان حTTق املTTواطTTن فTTي اعTTالم
شTفاف وحTق الTصحفي فTي الTحصول عTلى املTعلومTة مTن مTصادرهTا املTختلفة .ورئTيس هTيئة االعTالم الTسمعي الTبصري
تTTم سTTؤالTTه فTTي مTTجال اخTTتصاصTTه وبTTالTTتالTTي كTTان مTTن املTTنتظر إجTTابTTته حTTول املTTوضTTوع بTTاعTTتبار حTTيازتTTه لTTلمعلومTTة دون
الخوض في مواقف خاصة مرتبطة بالصحفي.
• مضايقة صحفي بباب بحر بتونس
• املكان :تونس
• التاريخ 27 :فيفري 2018
• املعتدى عليهم :علي بوشوشة املتعاون بقناة "العراقية"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
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عTTمد أربTTعة أعTTوان أمTTن إلTTى مTTضايTTقة عTTلي بTTوشTTوشTTة الTTصحفي املTTتعاون مTTع قTTناة "الTTعراقTTية" الTTرسTTمية ومTTحاولTTة مTTنعه
مTن الTعمل والTضغط عTليه لTلتصريTح بTموضTوع عTمله عTلى مسTتوى مTنطقة بTاب بحTر بTشارع الTحبيب بTورقTيبة بTتونTس رغTم
Tوج TTه األع TTوان ل TTلضغط ع TTلى امل TTص ّور
اس TTتظهاره ب TTترخ TTيص ال TTعمل .وع TTند رف TTض ال TTصحفي ال TTتصري TTح ب TTامل TTوض TTوع  ،ت T ّ T
الصحفي أحمد الشعيبي ملعرفة املوضوع.
وأفTاد عTلي بTوشTوشTة لTوحTدة الTرصTد "كTنا نTعمل عTلى تTصويTر تTقريTر عTلى املTديTنة الTعتيقة بTتونTس لTفائTدة الTقناة "الTعراقTية"
Tزي الTرسTمي وطTلبوا مTنا الTتصريTح بTموضTوع عTملنا ،
الTرسTمية فTي مTنطقة بTاب بحTر حTني ت ّ T
TوجTه نTحونTا أربTعة أعTوان بTال ّ
ف TTقمت ب TTم ّده TTم ب TTترخ TTيص ال TTعمل ورف TTضت ال TTتصري TTح ب TTامل TTوض TTوع" م TTضيفا " ط TTلب أح TTد األع TTوان م TTن زم TTالءه م TTنعنا م TTن
ال TTعمل إذا رف TTضنا اإلدالء ب TTامل TTوض TTوع و ح TTاول آخ TTر اف TTتكاك ال TTترخ TTيص ال TTذي ق ّ Tدم TTته ل TTه ط TTوع TTية ل TTالط Tّ Tالع ع TTليه ف TTرف TTض
إعادته إالّ بعد معرفة املوضوع".
• الرأي القانوني :
ت ّ Tم ت TTعطيل ف TTري TTق "ال TTعراق TTية" م TTؤ ّقTTتا ف TTي ال TTعمل إل TTى ح TTني م TTعرف TTة م TTوض TTوع ال TTتحقيق ال TTصحفي .وي TTمثّل ت TTصرف أع TTوان
ألي ضTTغوط أثTTناء أداء عTTمله .كTTما يTTمكن أن
أي صTTحفي ّ
األمTTن مTTخالTTفة لTTلفصل  11مTTن املTTرسTTوم الTTذي يTTمنع تTTعريTTض ّ
Tصرف األعTوان بTكونTه اعTتداء عTلى سTريTة مTصادر مTعلومTات الTصحفي ،مTن خTالل الTسؤال عTن مTوضTوع الTعمل
يTصنف ت ّ
الصحفي.

• مضايقة صحفية بمق ّر والية تطاوين
• املكان :تطاوين
• التاريخ 28 :فيفري 2018
• املjj jعتدى عjj jليهم :المjj jعة بjj jن عjj jثمان الjj jصحفية بـ "إذاعjj jة
تطاوين"
• املعتدي :موظفون عموميون
• الوقائع:

Tمقر واليTة تTطاويTن مTن قTبل الTوالTي عTادل ورغTي ورئTيس
ت ّTمت مTضايTقة الTصحفية بـ"إذاعTة تTطاويTن" المTعة بTن عTثمان ب ّ
االتّ TTحاد ال TTجهوي ل TTلفالح TTة وال TTصيد البح TTري وذل TTك بس TTبب ت TTغطيتها الج TTتماع ع TTدد م TTن م TTعتصمي ال TTكام TTور ب TTالس TTلط
الجهوية.
Tقر ال TTوالي TTة م TTن أج TTل ت TTغطية اج TTتماع ج TTمع ع TTدد م TTن امل TTعتصمني
وأف TTادت ب TTن ع TTثمان ل TTوح TTدة ال TTرص TTد " ت ّ T
Tوجه TTت إل TTى م ّ T
ث خTبر
بTالTكامTور والسTلط الTجهويTة الTذي تTأخTر انTطالقTه قTرابTة الTساعTة بسTبب جTدل وخTالف بTني الTحاضTريTن ،وقTد قTمت بTب ّ
خTل م ّTرة أخTرى حTيث أفTدت بTتواصTلها دون
خTر الجTلسة فTي مTوجTز األخTبار عTلى الTساعTة الTخامTسة مTساء وكTان لTي تTد ّT
تTأ ّT
الدخول في تفاصيل.
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وأضTTافTTت بTTن عTTثمان "فTTي انTTتظار انTTتهاء االجTTتماع أخTTذت تTTصريTTح مTTن الTTناطTTق بTTاسTTم املTTعتصمني طTTارق الحTTداد ثTTم
Tقر االجTTتماع طTTلبت مTTن الTTوالTTي تTTدخTTال فTTي مTTوجTTز األخTTبار املTTوالTTي" .وبTTعد حTTديTTث الTTوالTTي مTTع أحTTد
الTTتحقت بTTالTTقاعTTة مّ T
املTTوظTTفني وجTTه لTTي الTTوالTTي لTTومTTا بسTTبب الTTحوار مTTع الحTTداد وأعTTلمني أن "مTTمثلي املTTعتصمني مTTتواجTTدون داخTTل الTTقاعTTة
وليس خارجها رافضا مدي بتصريح" وهي نفس ردة فعل رئيس االتحاد الجهوي للفالحة والصيد البحري.
خTل مTعها مTعتبرا
Tصال وحTدة الTرصTد بTوالTي تTطاويTن عTادل ورغTي نTفى أنّTه قّ Tدم مTوافTقة لTلصحفية بTن عTثمان بTالTتد ّT
وفTي ات ّ
أ ّن م TTا ح TTصل ه TTو أنّ TTه ارت TTأى ع TTدم اإلدالء ب TTتصري TTح ص TTحفي أل ّن الج TTلسة ف TTي ت TTقدي TTره ال تس TTتحقّ ال TTتغطية اإلع TTالم TTية.
مضيفا أنّه عقد اجتماع مع رئيس تحرير اإلذاعة فرح شندول و أوضح له حقيقة ما حصل.
مTن جTانTبه قTال فTرح شTندول رئTيس تحTريTر "إذاعTة تTطاويTن" لTوحTدة الTرصTد أنّTه الTتقى الTوالTي يTوم  1مTارس  ،2018حTيث
ذك TTر ل TTه أنّ TTه ق TTد أخ TTطأ ع TTندم TTا س TTئل ال TTصحفية ع TTن س TTبب م TTحاورة أح TTد م TTمثلي االع TTتصام م TTتع ّلال ب TTحال TTة اإلره TTاق ال TTتي
يعاني منها بسبب االجتماعات التي أشرف عليها ،وقد أ ّكد شندول أ ّن الوالي ق ّدم له اعتذاره حول هذه النقطة.
من جانب آخر ،قال شندول للوحدة ا ّن الوالي قد نفى تماما أنّه ق ّدم وعدا بالتد ّ
خل مباشرة في موجز.
• الرأي القانوني :
ام TTتنع وال TTي ت TTطاوي TTن ع TTن اإلدالء ب TTتصري TTح ص TTحفي ل TTلصحفية الم TTعة ب TTن ع TTثمان بس TTبب م TTحاورت TTها ل TTشخص وي TTعتبر
امTتناع الTوالTي كTمسؤول جTهوي أ ّول فTي الTواليTة تTعطيال لTحقّ املTواطTن فTي إعTالم ح ّTر وتTع ّددي وشّ Tفاف طTبقا لTلفصل 9
مTن املTرسTوم  .115كTما يTخالTف تTصرفTه الTفصل 10مTن املTرسTوم حTق الTصحفي فTي الTنفاذ إلTى األخTبار واملTعلومTات مTن
مصادرها وحقّ الصحفي في طلب املعلومات من الجهات الرسمية التي تكون بحوزتها.
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عرقلة كشف حقيقة األوضاع االقتصادية واالجتماعية
الزالTت تُTوضTع قTيودا غTير مشTروعTة عTلى عTمل الTصحفيني وتTعقيدات تTحول أحTيانTا دون حTصولTهم عTلى املTعلومTة مTا يحTرم
املTTواطTTن مTTن مTTعرفTTة حTTقيقة األوضTTاع االقTTتصاديTTة واالجTTتماعTTية وطTTبيعة الخTTدمTTات األسTTاسTTية الTTتي تTTق ّدم لTTهم ويTTضع
عوائق أمام مسار اإلصالح املؤسساتي.
• منع مراسل صحفي من العمل في مستشفى عمومي
• املكان :القيروان
• التاريخ 20 :فيفري 2018
• املjj j jعتدى عjj j jليهم :خjj j jليفة الjj j jقاسjj j jمي مjj j jراسjj j jل إذاعjj j jة
"موزاييك أف أم"
• املعتدي :موظفون عموميون
• الوقائع:
مTنع عTدد مTن اإلطTارات الTطبية بمسTتشفى ابTن الجTزاء بTالTقيروان خTليفة الTقاسTمي مTراسTل إذاعTة "مTوزايTيك أف أم" مTن
املؤسسة الصحية.
العمل رغم حصوله على ترخيص من قبل مدير
ّ
TؤسTTسة بTTعد
وأفTTاد الTTقاسTTمي لTTوحTTدة الTTرصTTد "تTTن ّقلت إلTTى مسTTتشفى ابTTن الجTTزار بTTالTTقيروان إلنTTجاز تTTحقيق عTTن هTTذه املT ّ T
ت TTع ّدد ش TTكاي TTات امل TTواط TTنني م TTن الخ TTدم TTات ال TTسيّئة .و ب TTعد أن أذن ل TTي م TTدي TTر املس TTتشفى وك ّ Tلف ال TTقيّم ال TTعام ب TTمراف TTقتي
Tهمتي ،شTTرعTTت فTTي الTTقيام بTTعملي وص ّ Tورت املTTطبخ ،ثTTم تTTن ّقلت لTTقسم الTTقلب حTTيث كTTانTTت هTTناك أشTTغال تTTهيئة
وتTTسهيل مّ T
Tمرض وسTائTق سTيارة إسTعاف طTلبوا مTني عTدم الTتصويTر،
ودهTن فTيه ،رغTم وجTود مTرضTى مTقيمني ،لTكن طTبيبة وطTبيب وم ّ
Tتحصل عTلى تTرخTيص مTن املTديTر وأنّTه لTيس مTن حّ Tقهم مTنعي مTن الTتصويTر ،مTقابTل حّ Tقهم فTي رفTض
فTأعTلمتهما بTأنTي م ّ
أصروا على منعي ".
أن أصورهم ،لكنهم
ّ
• الرأي القانوني :
تTTم مTTنع خTTليفة الTTقاسTTمي مTTن الTTتصويTTر داخTTل قTTسم الTTقلب بمسTTتشفى ابTTن الجTTزار بTTالTTقيروان مTTن قTTبل إطTTار طTبّي رغTTم
TؤسTسة خTالTف فTيه االطTارات الTفصل  9مTن املTرسTوم  115حTول عTدم
حTيازتTه لTرخTصة فTي الTتصويTر مسّ Tلمة مTن مTديTر امل ّ T T
ج TTواز وض TTع ق TTيود ت TTحول دون ح TTري TTة ت TTداول امل TTعلوم TTات واألخ TTبار ك TTما أ ّن أف TTعال TTهم ت TTش ّكل م TTنعا م TTن ح TTري TTة ال TTعمل ط TTبق
الفصل  136من املج ّلة الجزائية.

• منع صحفي من العمل في مركز دراسات
• املكان :تونس
• التاريخ 21 :فيفري 2018
• املjعتدى عjليهم :الjصحفي بjإذاعjة "شjمس أف أم" ضjياء
الدين الكريفي
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• املعتدي :موظفون عموميون
• الوقائع:
م TTنع إط TTاران ي TTعمالن ب TTاملعه TTد ال TTتون TTسي ل TTلدراس TTات االس TTترات TTيجية ال TTصحفي ب TTإذاع TTة "ش TTمس أف أم" ض TTياء ال TTدي TTن
الTكريTفي مTن الTعمل خTالل تTغطية نTشاط تTحت عTنوان "إدراج تTونTس فTي الTقائTمة الTسوداء لTالتّTحاد االوروبTي" نّ T
ظمته
املؤسسة.
Tقر املعهTTد الTTتونTTسي لTTلدارسTTات االسTTتراتTTيجية بTTعد تTTل ّقى إذاعTTة شTTمس
وأفTTاد الTTكريTTفي لTTوحTTدة الTTرصTTد " تّ T
TوجهTTت إلTTى مّ T
أف أم دعTوة رسTمية مTن أجTل الTتغطية اإلعTالمTية ،وقTد قّ TدمTت هTويTتي اإلعTالمTية قTبل دخTولTي إلTى الTقاعTة الTتي تTعقد فTيها
الTندوة املTذكTورة ،وعTندمTا كTانTت بTصدد تTصويTر مTداخTالت لTلمشاركTني طTلب مTني أحTد إطTارات املعهTد مTن خTالل الTتلويTح
بTT Tيده عTT Tدم الTT TتصويTT Tر بTT Tتع ّلة ا ّن املTT TداخTT Tالت سTT Tتق ّدم مTT Tن قTT Tبل املعهTT Tد لTT Tلصحفيني إثTT Tر انTT Tتهاء الTT Tندوة ولTT Tذا فTT Tليس عTT Tليا
التصوير".
وأضTاف الTكريTفي "رفTضت طTلب اإلطTار األ ّول فTي عTدم الTتصويTر ،وحTاولTت مTواصTلة عTملي وتTصويTر بTعض املTداخTالت ،
TوجTTه نTTحوي قTTائTTال "أنTTزل آلTTة الTTتصويTTر لTTقد نTTبهنا عTTليك أن ال تTTصور وسTTوف نTTعطيك الTTتسجيالت بTTعد
لTTك ّن إطTTارا آخTTر تTّ T
ذلك".
وق TTد ح TTاول ال TTكري TTفي خ TTالل ن TTقاش TTه م TTع اإلط TTار ال TTثان TTي ت TTوض TTيح س TTبب ت TTواج TTده وانّ TTه م TTن ح ّ Tقه ال TTتغطية اإلع TTالم TTية دون
ضغوط تمارس عليه ،لك ّن اإلطار رفض ذلك وأجبره على املغادرة دون التم ّكن من التصوير أو التغطية.

Tصل بTTه هTTاتTTفيا مTTديTTر املعهTTد نTTاجTTي جTTلول وق ّ Tدم لTTه اعTTتذارا رسTTميا بTTخصوص
كTTما ذكTTر الTTكريTTفي أ ّن بTTعد مTTغادرتTTه اتّ T
الحادثة وأنّه ليس على علم بتفاصيل الحادثة ،كما اعتذرت املكلفة باإلعالم رسميا من الصحفي.
مTTن جTTانTTب أخTTر أفTTادت املTTك ّلفة بTTاإلعTTالم بTTاملعهTTد نTTاديTTة املTTزوغTTي لTTوحTTدة الTTرصTTد "مTTا أقTTدم عTTليه اإلطTTاريTTن بTTاملعهTTد هTTو
TلمؤسTTسات اإلعTTالمTTية مTTن أجTTل الTTتغطية
ّT
وجTTه دعTTوات رسTTمية لT
Tصرف شTTخصي وغTTير مTTسؤول بTTاعTTتبار ا ّن املعهTTد قTTد ّT
تّ T
الTصحفية ،وقTد تّ Tم تTقديTم اعTتذار رسTمي لTلصحفي ضTياء الTديTن الTكريTفي إضTافTة لTقرار املعهTد فTي الTتثبّت مTع املTعنيني
باألمر حول األسباب التي دفعتهم ملنع الصحفي من العمل.
• الرأي القانوني :
TؤسTTسة عTTمومTTية مTTن قTTبل مTTوظّTفني دون مTTوجTTب
تTTم مTTنع ضTTياء الTTديTTن الTTكريTTفي مTTن تTTصويTTر وقTTائTTع نTTشاط عTTلمي داخTTل مT ّ T
أي ق TTيود ت TTحول دون ح TTري TTة ت TTداول
وخ TTرق ال TTعون TTان ب TTذل TTك م TTقتضيات ال TTفصل  9م TTن امل TTرس TTوم  115ال TTذي ي TTمنع ف TTرض ّ
ينص على حقّ الصحفيني في النفاذ إلى األخبار واملعلومات دون قيود.
األخبار كما أ ّن الفصل  10من املرسوم ّ

• منع صحفي من إنجاز تقرير حول إحدى املدارس اإلبتدائية
• املكان :الكاف
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• التاريخ 22 :فيفري 2018
• املjj jعتدى عjj jليهم :حjj jسن الjj jكريjj jمي الjj jصحفي بjj jوحjj jدة
االنتاج التلفزي بالكاف
• املعتدي :موظفون عموميون
• الوقائع:
م TTنع م TTدي TTر امل TTدرس TTة االب TTتدائ TTية ب TTمنطقة "ك TTبوش" ال TTتاب TTعة مل TTعتمدي TTة
الTTكاف الTTشمالTTية الTTصحفي حTTسن الTTكريTTمي الTTعامTTل بTTوحTTدة االنTTتاج
التلفزي بالكاف من إنجاز تقرير صحفي حول وضعية املدرسة.
وأفTTاد الTTكريTTمي لTTوحTTدة الTTرصTTد "اشTTتكى اإلطTTار الTTتربTTوي وعTTدد مTTن األولTTياء والTTتالمTTيذ مTTن الTTوضTTع املTTزري بTTاملTTدرسTTة
TؤسTTسة الTTتلفزة قTTامTTت اإلدارة بTTإرسTTال
االبTTتدائTTية بTTمنطقة كTTبوش الTTتابTTعة ملTTعتمديTTة الTTكاف الTTشمالTTية .وبTTالTTتنسيق مTTع مT ّ T
فTTاكTTس لTTوزارة الTTتربTTية لTTلحصول عTTلى تTTرخTTيص لTTلسماح بTTالTTتصويTTر وإنTTجاز الTTعمل الTTصحفي املTTطلوب .ثّ Tم اتّTTصلت بTTي
وزارة الTتربTية وطTلبت مTني أن أقTوم بTعملي وأ ّن تTعليمات فTي الTغرض أسTديTت لTلمندوبTية الTجهويTة لTلتعليم بTالTكاف .وعTند
الTتحاقTي بTاملTدرسTة وقTع مTنعي مTن الTدخTول والTتصويTر .فTأعTلمتهم بTأ ّن مTسؤوال مTن الTوزارة اتّTصل بTي وقTال أنّTه بTإمTكانTي
الTقيام بTعملي بTعد إعTطاء تTعليمات فTي الTغرض لTلمندوب الTجهوي .وقTد قTام مTديTر املTدرسTة بTاالتTصال بTاملTندوب ،فTأعTلمه
أي ش TTيء ف TTي ال TTغرض ،وح Tّ Tمل امل TTدي TTر امل TTسؤول TTية إن س TTمح ل TTي ب TTال TTتصوي TTر .ح TTاول TTت االتّ TTصال
أن امل TTندوب TTية ل TTم ت TTتلقّ ّ
بTTاملTTسؤول فTTي وزارة الTTتربTTية ،لTTك ّن هTTاتTTفه كTTان مTTغلقا .وال أخTTفي أ ّن االطTTار الTTتربTTوي كTTان يTTريTTد أن أقTTوم بTTعملي لTTكشف
الوضع املزري للمدرسة ،لكن األمر لم يكن بيد إدارة املدرسة".
التعليق القانوني:
ت ّ Tم مTTنع الTTصحفي بTTوحTTدة االنTTتاج الTTتلفزي بTTالTTكاف مTTن دخTTول مTTدرسTTة أسTTاسTTية والTTتصويTTر مTTن داخTTلها ،بسTTبب عTTدم
Tصرف وزارة
حTيازتTها تTصريTحا كTتابTيا مTن الTجهات املTسؤولTة رغTم قTيام إدارة الTتلفزة بTإجTراءات طTلب الTترخTيص ،ويTع ّد ت ّ
الTTتربTTية مTTنعا مTTقنّعا مTTن الTTتصويTTر خTTالTTف مTTبدأ حTTريTTة تTTداول األخTTبار طTTبق الTTفصل  9مTTن املTTرسTTوم  ،115وع ّ T
طلت ح Tقّ
امل TTواط TTن ف TTي إع TTالم ح Tّ Tر وشT Tفّاف .ك TTما خ TTال TTفت ال TTفصل  10م TTن امل TTرس TTوم  115ح TTول ح TTقّ ال TTصحفي ف TTي ال TTنفاذ إل TTى
املعلومة.

•

منع صحفي بموقع "انحياز" من العمل

• املكان :تونس
• التاريخ 22 :فيفري 2018
• املjj jعتدى عjj jليهم :غjj jسان بjj jن خjj jليفة الjj jصحفي بjj jموقjj jع
"انحياز"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
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ع TTمد أع TTوان األم TTن امل TTسؤول TTون ع TTلى ت TTأم TTني امل TTحكمة االب TTتدائ TTية ب TTمنوب TTة إل TTى م TTنع غ TTسان ب TTن خ TTليفة ال TTصحفي ب TTموق TTع
“ان TTحياز” اإلل TTكترون TTي خ TTالل ت TTغطيته ل TTوق TTفة اح TTتجاج TTية أله TTال TTي امل TTوق TTفني ف TTي ق TTضية االح TTتجاج TTات ب TTطبرب TTة وال TTبطان
والجTTديTTدة .وقTTد طTTالTTب األعTTوان الTTصحفي بTTم ّدهTTم بTTآلTTة تTTصويTTره وعTTند رفTTضه عTTملوا عTTلى اصTTطحابTTه إلTTى مTTكتب وكTTيل
الجمهورية الذي قام ّ
بفض اإلشكال.
وأف TTاد ب TTن خ TTليفة ل TTوح TTدة ال TTرص TTد” ت TTن ّقلت إل TTى امل TTحكمة االب TTتدائ TTية ب TTوالي TTة م TTنوب TTة ل TTتغطية وق TTفة اح TTتجاج TTية أم TTام امل TTحكمة
لTعائTالت املTوقTوفTني فTي االحTتجاجTات األخTيرة بTطبربTة والTبطان والجTديTدة والTتي نّ T
ظموهTا احTتجاجTا عTلى تTواصTل إيTقاف
أبTنائTهم ألكTثر مTن شهTر ،وقTد أخTذت مشهTد عTام لTلمكان وفTور تTفطّن أعTوان األمTن لTذلTك طTلبوا مTني تTرخTيص الTتصويTر”
م TTضيفا ” وع TTندم TTا اس TTتظهرت ب TTبطاق TTتي امل TTهنية وأع TTلمتهم ب TTأ ّن األم TTر ال ي TTحتاج إل TTى ت TTرخ TTيص ط TTلبوا م TTني م ّ Tده TTم ب TTآل TTة
فتمسكت بالرفض”.
تصويري
ّ
وأمTام رفTض الTصحفي مّ TدهTم بTآلTة تTصويTره اصTطحبه أعTوان األمTن إلTى مTكتب وكTيل الجTمهوريTة الTذي سTعى إلTى حTلّ
اإلشكال.
• الرأي القانوني :
م TTنع ال TTصحفي غ TTسان ب TTن خ TTليفة م TTن ال TTتصوي TTر ف TTي م TTكان ع TTام ي TTع ّد ت TTصرف أع TTوان األم TTن م TTخال TTفا مل TTبدأ ح TTري TTة ت TTداول
األخTبار واملTعلومTات املTنصوص عTليه بTالTفصل  9مTن املTرسTوم  115ويTؤ ّدي مTثل ذلTك الTتصرف إلTى تTعطيل حTقّ املTواطTن
Tتضمن ال TTفصل  10ح TTقّ ال TTصحفي ف TTي ال TTنفاذ إل TTى امل TTعلوم TTات واألخ TTبار بح TTر ّي TTة وال
ف TTي أع TTالم ح Tّ Tر ت TTع ّددي وش TTفاف وي T
ّ
يمنع املرسوم  115تصوير الظروف املحيطة باملحاكمات إالّ في جرائم القتل والجرائم األخالقية.
• منع فريق عمل "شمس أف أم" من العمل والتهديد بإيقافهم
• املكان :تونس
• التاريخ 23 :فيفري 2018
• املعتدى عليهم :فريق عمل إذاعة "شمس أف ام"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:

Tعرض الTTفريTTق الTTصحفي إلذاعTTة "شTTمس أف أم" لTTلمنع مTTن الTTعمل
تّ T
Tقر ال TTقطب ال TTقضائ TTي امل TTال TTي ب TTشارع مح TTمد
والته TTدي TTد ب TTاإلي TTقاف م TTن ق TTبل أع TTوان األم TTن ب TTال ّ T
Tزي ال TTرس TTمي وذل TTك أم TTام م ّ T
الTخامTس بTالTعاصTمة عTندمTا كTانTوا بTصدد تTصويTر بTعض مTقاطTع الTفيديTو والTصور لحTظة دخTول رجTل األعTمال املTوقTوف
ملقر القطب.
شفيق الجراية ّ
Tزي ال TTرس TTمي امل TTك ّلفني
وق TTال امل TTص ّور ال TTصحفي ب TTاإلذاع TTة س TTيف ال TTطراب TTلسي ل TTوح TTدة ال TTرص TTد "ط TTلب أع TTوان األم TTن ب TTال ّ T
تعمد األعوان منعي صحبة زميلي من التصوير".
بحراسة
املقر هويتنا الصحفية ،ورغم اطّالعهم عليها ّ
ّ
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Tقر الTقطب هTو
وأضTاف الTطرابTلسي" طTلب األعTوان مTني االلTتحاق بTمكتب الTنيابTة الTعمومTية بTالTقطب ،حTيث أعTلمونTا أ ّن م ّ
حساسة ومن املستحسن عدم التصوير لحظة دخول وخروج الجراية من القطب".
مؤسسة ّ
ّ
مقر القطب تح ّولت نحونا 3
من جانبه أضاف ّ
املصور الصحفي وسام الجالصي لوحدة الرصد "عندما كنا أمام ّ
ليتعمد األعوان تهديدنا إ ّما باملغادرة الفورية لشارع محمد الخامس أو إيقافنا".
ودراجتني أمنيتني
ّ
سيارات ّ
كTTما قTTال مTTديTTر تحTTريTTر إذاعTTة "شTTمس أف أم" املTTنجي الTTخضراوي لTTوحTTدة الTTرصTTد أنّTTه تTTل ّقى اتّTTصاال هTTاتTTفيا مTTن قTTبل
رئTTيس مTTنطقة األمTTن بTTباب بحTTر وطTTلب مTTنه مTTغادرة الTTفريTTق الTTصحفي لTTشارع محTTمد الTTخامTTس بTTشكل فTTوري أو سTTيتمّ
إيقافهم ،مضيفا أنّه وحفاظا على سالمة الفريق الصحفي اتًّصل بدوره بهما وطلبا منهما املغادرة.
• الرأي القانوني :
Tقر امل TTحكمة ص TTحبة أع TTوان األم TTن ألنّ
ال ي TTوج TTد ن ّ T
Tص ق TTان TTون TTي ي TTمنع ف TTري TTقا ص TTحفيا م TTن ت TTصوي TTر دخ TTول مT Tتّهم إل TTى م ّ T
Tنص عTTلى حTTريّTTة تTTداول
الTTتصويTTر يTTت ّم فTTي مTTكان عTTام .وقTTد خTTالTTفت وزارة الTTداخTTلية الTTفصل  9مTTن املTTرسTTوم  115الTTذي يّ T
األخTبار واملTعلومTات ،كTما خTالTفت الTفصل  10حTول حTقّ الTصحفي فTي الTنفاذ إلTى املTعلومTات واألخTبار .وعTطّلت الTوزارة
حر وتع ّددي وشفاف ويعاقب الفصل  14من املرسوم ّ
كل من ه ّدد صحفيا.
حقّ املواطن في إعالم ّ

• منع صحفية من العمل بمندوبية التربية بوالية زغوان
• املكان :زغوان
• التاريخ 26 :فيفري 2018
• املjj jعتدى عjj jليهم :حjj jنان الjj jعباسjj jي الjj jصحفية بـ"إذاعjj jة
املنستير"
• املعتدي :موظفون عموميون
• الوقائع:
مTTنعت مTTراسTTلة "إذاعTTة املنسTTتير" حTTنان الTTعباسTTي مTTن تTTغطية الTTوقTTفة
Tمسك املTTندوب الTTجهوي لTTلتربTTية
Tمقر املTTندوبTTية الTTجهويTTة لTTلتربTTية بTTواليTTة زغTTوان بسTTبب تّ T
االحTTتجاجTTية لTTألسTTاتTTذة الTTن ّواب بّ T
بضرورة الحصول على ترخيص مسبق من أجل التغطية الصحفية.
TوجهTت فTي حTدود الTعاشTرة ونTصف صTباحTا مTن اجTل تTغطية الTوقTفة
وقTالTت الTصحفية حTنان الTعباسTي لTوحTدة الTرصTد " ت ّ
االح TTتجاج TTية ل TTألس TTتاذة ال TTن ّواب ف TTي ب TTهو امل TTندوب TTية ال TTجهوي TTة ل TTلترب TTية وع TTندم TTا ك TTنت ب TTصدد ال TTحصول ع TTلى ت TTصري TTحات
TوجTه نTحوي أحTد املTوظّفني بTاملTندوبTية بTالTقول" ال يTمكنك الTتسجيل دون تTرخTيص ،واملTندوب الTجهوي طTلب مTني
صTحفية ت ّ T
Tعمد نTفس املTوظّTف دفTع يTدي الTحامTلة آللTة تTسجيل صTوتTي عTليها شTعار اإلذاعTة " مTانTعا إيّTاي
Tقر" ثّ Tم ت ّ
إخTراجTك مTن امل ّ
من إتمام عملي الصحفي.
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مTTن جTTانTTبها اتّTTصلت وحTTدة الTTرصTTد بTTالTTسيد رضTTا الTTطويهTTري املTTندوب الTTجهوي لTTلتربTTية بTTواليTTة زغTTوان وأ ّكTTد انّTTه طTTلب مTTن
أح TTد امل TTوظّ TTفني ح TTصول ال TTصحفية امل TTعنية ب TTترخ TTيص مس TTبق ح Tتّى ي TTت ّم ال TTسماح ل TTها ب TTال TTتغطية ال TTصحفية ،م TTتع ّلال ب TTأنّ
Tقر املTندوبTية وهTو مTا يسTتوجTب تTرخTيصا مTن قTبله .فTي املTقابTل نTفى املTندوب الTجهوي عTمله
الTوقTفة االحTتجاجTية داخTل م ّ
بتعمد املوظّف دفع يد الصحفية وسيقوم بالتثبّت من الحادثة.
ّ
• الرأي القانوني :
مTنعت الTصحفية حTنان عTباسTي مTن تTغطية وقTفة احTتجاجTية داخTل بTهو مTندوبTية الTتربTية بTزغTوان وكTان بTاإلمTكان تTمكني
Tصرف مTندوب الTتربTية مTبدأ حTريTة تTداول
الTصحفية مTن الTترخTيص لTلعمل داخTل املTقر حTينيا وتTسهيل عTملها ،وقTد خTالTف ت ّ
Tنص ع TTليه ال TTفصل  9م TTن امل TTرس TTوم  115وح TTقّ امل TTواط TTن ف TTي اإلع TTالم الح Tّ Tر .ك TTما أ ّن ال TTتصرف امل TTذك TTور
األخ TTبار ال TTتي ي ّ T
يش ّكل تعطيال للصحفي من النفاذ إلى األخبار واملعلومات طبق الفصل  10من املرسوم.
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تزايد املخاطر على الصحفيني
سجTلنا خTالل هTذا الشهTر تTواصTل االعTتداءات الجسTديTة الخTطيرة عTلى الTصحفيني مTن قTبل أمTنيني ومTواطTنني ،إضTافTة
ّT
إل TTى اع TTتداءات ل TTفظية م TTارس TTها أم TTنيون و س TTياس TTيون ي TTعكس أغ TTلبها ع TTدم ال TTوع TTي ب TTأه TTمية دور ال TTصحفي ف TTي ن TTقل
املعلومات.

• اعتداء أمني على مصور صحفي بقناة "التاسعة"
• املكان :تونس
• التاريخ 12 :فيفري 2018
• امل jj jعتدى ع jj jليهم :م jj jنعم ال jj jورت jj jان jj jي ال jj jصحفي ب jj jقناة
"التاسعة"
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:
Tزي الTTرسTTمي مTTضايTTقة مTTنعم الTTورتTTانTTي املTTص ّور الTTصحفي بTTقناة "الTTتاسTTعة" الTTخاصTTة أمTTام الTTباب
تّ T
Tعمد عTTون أمTTن بTTالّ T
الرئيسي ملجلس نواب الشعب بباردو وعمد العون إلى االعتداء عليه لفظيا وقام بمحاولة منعه من الدخول.
Tقر مجTTلس الTTن ّواب وعTTندمTTا حTTاولTTت تTTجاوز الTTباب الTTرئTTيسي طTTلب
وأفTTاد مTTنعم الTTورتTTانTTي لTTوحTTدة الTTرصTTد "تّ T
TوجهTTت إلTTى مّ T
مTTنيّ عTTون أمTTن بTTالTTزي الTTرسTTمي بTTطاقTTتي الTTصحفية ،فTTأعTTلمته أنّTTي فTTقدتTTها مTTنذ فTTترة ولTTكن بTTطاقTTة تTTعريTTفي الTTوطTTنية
م TTكتوب ع TTليها ص TTفتي ال TTصحفية )م TTص ّور ص TTحفي( ،وع TTندم TTا ح TTاول TTت ت TTفسير األم TTر ل TTلعون ب TTأنّ TTي أض TTاع TTت ب TTطاق TTتي
الTصحفية وبTإمTكان الTعون الTتثبّت مTن تTسجيل اسTمي فTي قTائTمة الTصحفيني واملTص ّوريTن املTعتمدة لTدى الTبرملTان رفTض
وتعمد االعتداء عليا لفظيا من خالل التف ّوه بكلمات نابية ث ّم ه ّددني باالعتداء علي بالضرب".
ذلك
ّ
وأضTاف الTورتTانTي "تTفاجTأت بTر ّدة فTعل الTعون والTذي يTبدو أنّTه جTديTد لTدى الTبرملTان بTاعTتبار أ ّن ك ّTل أعTوان األمTن يTعلمون
هTTويTTتي ألنّTTني مTTعتمد بTTاسTTم الTTقناة مTTنذ سTTنة  ،2012وخTTالل خTTالفTTي مTTع الTTعون الTTتحق عTTدد آخTTر مTTن األمTTنيني بTTحضور
املسؤول عنهم وقاموا باالعتذار مني".
Tعرض لTه املTصور الTصحفي مTنعم الTورتTانTي
فTي ذات الTسياق أ ّكTTدت الTصحفية بTإذاعTة مTوزايTيك الTسيدة الTهمامTي مTا ت ّ
حTيث أ ّن عTون األمTن كTان فTي حTالTة تTشنّج ،وحTاولTت بTدورهTا عTندمTا الTتحقت بTالTباب الTرئTيسي تTفسير أنّTه بTإمTكان الTعون
Tعمد االعTتداء لTفظيا ضTدّ
الTتثّبت مTن الTهويTة الTصحفية مTن خTالل الTقائTمة االسTمية املTعتمدة لTدى الTبرملTان لTكنّه رفTض وت ّ
املصور الصحفي.
• التعليق القانوني:
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Tعرض مTTنعم الTTورتTTانTTي إلTTى اعTTتداء مTTجانTTي مTTن قTTبل عTTون أمTTن رغTTم أنّTTه كTTان بTTاإلمTTكان الTTتثبّت مTTن اسTTمه فTTي قTTائTTمة
تّ T
ال TTصحفيني امل TTعتمدي TTن وخ TTال TTف األم TTن ف TTي ذل TTك ال TTفصل  14م TTن امل TTرس TTوم  115ال TTذي ي TTعاق TTب ك Tّ Tل م TTن أه TTان ص TTحفيا أو
تع ّدى عليه بالقول بنفس العقاب املس ّلط على املعتدي على شبه موظّف عمومي.

• اعتداء أمني على صحفي بوالية صفاقس
• املكان :صفاقس
• التاريخ 14 :فيفري 2018
• املعتدى عليهم :إلياس بن صالح
• املعتدي :أمنيون
• الوقائع:

Tزي الTرسTمي بTالTعنف املTادي والTلفظي عTلى الTصحفي بTراديTو "الTديTوان أف أم" إلTياس بTن
اعTتدى سTتة أعTوان أمTن بTال ّ
Tشجعي جTTمعيتي سTTاقTTية الTTزيTTت ونTTادي طTTبلبة خTTالل
صTTالTTح خTTالل تTTغطيته ألعTTمال الTTعنف الTTتي مTTارسTTها األمTTن عTTلى مّ T
مقابلة كرة اليد بالقاعة املغطاة بساقية الزيت من والية صفاقس.
خTل
وقTال بTن صTالTح لTوحTدة الTرصTد " حTدث تTشنّج خTالل املTقابTلة بTني مTسؤولTي الجTمعيتني والTحكم الTرئTيسي لTلمقابTلة تTد ّT
عTTلى إثTTره أعTTوان األمTTن إلخTTراج الTTح ّكام واسTTتعملوا الTTعنف الشTTديTTد ضّ Tد الجTTمهور املTTتواجTTد بTTاملTTكان .وفTTور تTTف ّ
طن أحTTد
Tوج TTه ن TTحوي وع TTمد إل TTى اف TTتكاك ه TTات TTفي رغ TTم اس TTتظهاري ب TTبطاق TTة ص TTحفي
أع TTوان األم TTن ل TTتصوي TTري ل TTذل TTك االع TTتداء ت T ّ T
ريTTاضTTي وسTTحبني مTTن قTTميصي وقTTام بس Tبّي وشTTتمي .وبTTعد هTTدوء الTTوضTTع طTTلبت مTTن الTTعون إعTTادة الTTهاتTTف فTTط ّوقTTني
سTTتة أعTTوان وعTTمدوا إلTTى س Tبّي وشTTتمي ،وأجTTبرنTTي أحTTدهTTم عTTلى م ّ Tده بTTكلمة عTTبور هTTاتTTفي تTTحت التهTTديTTد وقTTام بTTفسخ
املTحتوى اإلعTالمTي الTذي قTمت بTتصويTره ،واسTتهزأ بTعدم قTدرتTي عTلى مTنعه مTن االعTتداء الTذي مTارسTه عTليّ .وبTعد ذلTك
ع TTمد األع TTوان إل TTى االع TTتداء ع TTليّ ب TTال TTعنف ع TTند م TTحاول TTتي ال TTعودة ل TTلتصوي TTر م TTع ال TTالع TTبني ال TTذي TTن أص TTيب أح TTده TTم أث TTناء
التد ّ
وتجرأ أحدهم على القيام بحركة ال أخالقية تجاهي".
خل األمني العنيف
ّ
وب TTعد إص TTدار ن TTقاب TTة ال TTصحفيني ب TTيان TTا اس TTتنكرت م TTن خ TTالل TTه االع TTتداء ش Tنّت ال TTنقاب TTة ال TTجهوي TTة ل TTقوات األم TTن ال TTوط TTني
بتحرك احتجاجي أمام مقر إذاعة الديوان.
بصفاقس حملة استهدفت نقابة الصحفيني والنقيب ،وه ّددت بالقيام
ّ
• الرأي القانوني :
Tعرض ال TTصحفي إل TTياس ب TTن ص TTال TTح إل TTى اع TTتداءات ه TTمجية وم TTشينة م TTن ق TTبل أع TTوان األم TTن بس TTبب ع TTمله ال TTصحفي
تّ T
وي TTعاق TTب ال TTفصل  14م TTن امل TTرس TTوم  115ك TTل م TTن اع TTتدى ع TTلى ص TTحفي س TTواء ك TTان االع TTتداء ب TTدن TTيا أو م TTعنوي TTا ك TTما أنّ
احTTتجاز هTTاتTTفه الTTجوال وفTTسخ مTTحتويTTاتTTه يTTع ّد مTTنعا مTTن الTTعمل يجTّ TرمTTه الTTفصل  136مTTن املجّ Tلة الجTTزائTTية وفTTرضTTا لTTقيود
على حرية تداول األخبار مخالفا للفصل  9من املرسوم .115
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• اعتداء لفظي ض ّد يوسف الوسالتي
• املكان :تونس
• التاريخ 27 :فيفري 2018
• املjjعتدى عjjليهم :يjjوسjjف الjjوسjjالتjjي الjjصحفي بjjإذاعjjة
"شمس أف أم"
• املعتدي :سياسيون
• الوقائع:

TالتهجTTم عTTلى يTTوسTTف الTTوسTTالتTTي الTTصحفي بTTإذاعTTة "الTTشمس أف
ّT
قTTام وزيTTر أمTTالك الTTدولTTة األسTTبق سTTليم بTTن حTTميدان بT
أم" واالعتداء عليه بعبارات نابية وأخرى فيها ح ّ
ط للكرامة والذات االنسانية .
وأفTاد الTوسTالتTي لTوحTدة الTرصTد أنTه "ال أجTد بTما أعّ Tلق عTلى هTذا املسTتوى الTرديء .ورغTم ذلTك فTلن أقTاضTي هTذا الTوزيTر
األسبق".
Tضمن مTسا مTن
وقTد ت ّ
Tحصلت وحTدة الTرصTد عTلى نTسخة مTن املTقال املTنشور فTي مTوقTع سTليم حTميدان الTخاص والTذي ت ّ
وسب وشتم ليوسف الوسالتي.
الكرامة اإلنسانية
ّ
• الرأي القانوني :
تTTعتبر تTTدويTTنة الTTوزيTTر األسTTبق ألمTTالك الTTدولTTة فTTي حTTقّ الTTصحفي يTTوسTTف الTTوسTTالتTTي مTTسيئة لهTTذا االخTTير و مTTهينة لTTلعمل
Tنص امل TTرس TTوم  115ع TTلى أنّ TTه ال ي TTجوز أن ي TTكون ال TTرأي ال TTذي ي TTصدر ع TTن ال TTصحفي أو امل TTعلوم TTات
ال TTصحفي ع TTموم TTا وي ّ T
Tتضمن الTTفصل  14مTTن املTTرسTTوم عTTقاب كTّ Tل مTTن أهTTان صTTحفيا أو تTTع ّدى عTTليه
الTTتي ينشTTرهTTا سTTببا لTTلمساس بTTكرامTTته ويT
ّ
بTالTقول أو بTغيره مTن وسTائTل الTتعبير .مTع اإلشTارة أن الحTمار هTو حTيوان مTمتاز ولTيس عTديTم الTفهم وال عTديTم الشTرف كTما
ذكTTر الTTوزيTTر األسTTبق ،ونTTشير مTTثال أ ّن الحTTمار هTTو شTTعار الحTTزب الTTديTTمقراطTTي األمTTريTTكي وتTTوفTTيق الTTحكيم كTTتابTTه اسTTمه
ومجTدوا الحTمار بTما يTخالTف الTرأي الTشائTع حTول
"حTمار الTحكيم" ويTذكTر أن عTديTد األدبTاء واملTؤلTفني كTتبوا عTن الحTمير ّ T
غTTباء هTTذا الTTحيوان ونTTشير أ ّن جTTمعيات الTTدفTTاع عTTن الTTحيوانTTات يTTمكن أن تTTقاضTTي الTTوزيTTر األسTTبق نTTظرا إلسTTاءتTTه لTTتلك
املخلوقات الرائعة.

• اعتداء عنيف على فريق القناة "الوطنية األولى"
• املكان :تونس
• التاريخ 28 :فيفري 2018
• املعتدى عليهم :فريق عمل القناة "الوطنية األولى"
• املعتدي :مواطنون
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عTمدت مجTموعTة مTتك ّونTة مTن خTمسة أفTراد مTعروفTون بTتجارتTهم فTي بTيع الTس ّيارات بTمنطقة الTعويTنة إلTى مTطاردة سّ Tيارة
ال TTطاق TTم ال TTصحفي ل TTلقناة ال TTوط TTنية األول TTى ع TTلى مس TTتوى ال TTطري TTق ال TTوط TTنية ال TTراب TTطة ب TTني ت TTون TTس وامل TTرس TTى ع TTندم TTا ك TTان TTوا
بصدد إعداد تقرير تلفزي حول غالء السيّارات الشعبية في تونس.
كTTما عTTمد نTTفس األشTTخاص كTTانTTوا عTTلى مTTنت 3سTTيارات إلTTى االعTTتداء بTTالTTعنف املTTادي عTTلى كTّ Tل مTTن املTTص ّور الTTصحفي
أنTور املTغزاوي والTصحفي أيTمن الTرابTعي ومTحاولTة افTتكاك آلTة الTكامTيرا وتTهشيمها ،ولTم يTت ّم إنTقاذ الTفريTق الTصحفي مTن
االعتداء العنيف إالّ بتد ّ
محمد نجيب العبيدي.
خل مرافقهم السائق
ّ
وأفTاد الTعبيدي لTوحTدة الTرصTد بTمركTز السTالمTة املTهنية بTالTنقابTة الTوطTنية لTلصحفيني الTتونTسيني أنّTه" قTامTت سTيّارة فTيها 3
أشTTخاص بTTمالحTTقتنا عTTلى الTTطريTTق الTTوطTTنية الTTرابTTطة بTTني تTTونTTس واملTTرسTTة وقTTامTTت بTTقطع الTTطريTTق عTTلينا مTTا كTTان أن يTTؤ ّدي
إلى حادث مرور ،ث ّم لحقتها س ّيارتني أخرتني".
وي TTصف امل TTص ّور ال TTصحفي أن TTور امل TTغزاوي م TTا ح TTدث " ق TTام أح TTد األش TTخاص ب TTفتح ب TTاب ال TTسيّارة وم TTسكي م TTن رق TTبتي
خTل
واالعTتداء عTليّا بTالTعنف وافTتكاك آلTة الTكامTيرا مTنّي وإخTراجTي بTالTعنف مTن الTسيّارة ومTواصTلة االعTتداء عTليّا عTند تTد ّT
الTTصحفي أيTTمن الTTرابTTعي لTTلدفTTاع ع Tنّي عTTمد نTTفس األشTTخاص إلTTى االعTTتداء ض ّ TدنTTا ولTTم يTTت ّم ف ّ T
ظ اإلشTTكال إالّ بTTتد ّ
خTTل
أعوان شرطة املرور التي استنجد بها السائق محمد نجيب العبيدي".
وبTTعد ف ّ T
ظ اإلشTTكال تTTن ّقل الTTفريTTق الTTصحفي إلTTى مTTركTTز الشTTرطTTة بTTالTTعويTTنة حTTيث ت ّ Tم االسTTتماع إلTTيهم بTTحضور مTTحامTTي
وح TTدة ال TTرص TTد ب TTمرك TTز الس TTالم TTة امل TTهنية م TTنذر ال TTشارن TTي ،ك TTما ت TTن ّقل األش TTخاص ال TTذي TTن ق TTام TTوا ب TTاالع TTتداء ع TTلى ال TTفري TTق
الصحفي إلى مركز الشرطة لالستماع إليهم وإجراء مكافحة.
• الرأي القانوني :
Tعرض الTصحفي
Tعرض طTاقTم عTمل الTقناة "الTوطTنية األولTى" إلTى مTطاردة خTطيرة كTان يTمكن أن تTؤ ّدي بTحياتTهما ،كTما ت ّ
ت ّ
Tصرف امل TTعتدي TTن
وامل TTص ّور إل TTى االع TTتداء ب TTال TTعنف ال TTبدي وامل TTعنوي ،وم TTحاول TTة اف TTتكاك آل TTة ال TTتصوي TTر ال TTتلفزي وي TTخال TTف ت ّ T
ال TTفصل  14م TTن امل TTرس TTوم  115ح TTول االع TTتداءات ال TTبدن TTية وامل TTعنية ع TTلى ال TTصحفيني أث TTناء أداء ع TTملهم وك TTما أ ّن م TTحاول TTة
افTTتكاك الTTكامTTيرا يTTرقTTى إلTTى مTTحاولTTة السTTرقTTة بTTالنشTTل طTTبق الTTفصل  258مTTن املجTTلة الجTTزائTTية تTTصنف أفTTعال املTTعتديTTن
كجرائم تلبس بها موجبة لإليقاف.
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عودة تد ّ
املؤسسات اإلعالمية في املحتوى
خل إدارات
ّ
إن الTTفصل بTTني اإلدارة والتحTTريTTر صTّ Tمام أمTTان لTTعدم تTTغليب املTTصالTTح الTTسياسTTية واالقTTتصاديTTة لTTلمؤسTTسات وإنTTصافTTا
ل TTحقّ امل TTواط TTن ف TTي ال TTحصول ع TTلى امل TTعلوم TTة وت TTغذي TTة ال TTطاب TTع امل TTهني وت TTدع TTيم اح TTتراف TTية امل TTحتوى ال TTصحفي ل TTذل TTك ف TTإن
TؤسTTسات اإلعTTالمTTية ملTTحتويTTات إعTTالمTTية تTTبثّها يTTعتبر مTTساسTTا صTTارخTTا بTTحقّ املTTواطTTن فTTي الTTحصول
صTTنصرة إدارات املT ّ T
على املعلومة.

• صنصرة في قناة "الحوار التونسي"
• املكان :تونس
• التاريخ 21 :فيفري 2018
• املjعتدى عjليهم :الjياس الjغربjي الjصحفي بjقناة "الjحوار
التونسي"
مؤسسة إعالمية
• املعتدي :إدارة
ّ
• الوقائع:

Tعرض TTت م TTداخ TTلة ال TTنائ TTب بمج TTلس نّ T Tواب ال TTشعب م TTنذر ب TTال TTحاج ع TTلي خ TTالل ح TTصة "ك TTالم ال TTناس" ب TTقناة "ال TTحوار
تّ T
الTتونTسي" لTلصنصرة وحTذف قTرابTة ثTالثTني دقTيقة بسTبب املTعلومTات الTتي قّ TدمTها واملTتع ّلقة بTما تTكبّدتTه مTيزانTية الTدولTة مTن
أعباء استفادت منها حركة النهضة.

وقTال الTنائTب مTنذر بTالTحاج عTلي لTوحTدة الTرصTد أنّTه شTارك فTي الTحصة املTذكTورة كTضيف سTياسTي بTعد عTديTد الTدعTوات
TوجTهة لTه مTن قTبل مTقدم الTحصة إلTياس الTغربTي ،وقTد تّ Tم تTصويTر الTحصة قTبل مTوعTد بTثّها ،وبTعد االنTتهاء مTن الTتصويTر
امل ّ T
أي جTزء مTن حTضوره ،لTكنّه تTفاجTأ عTند
فTي حTدود الTساعTة الTسابTعة لTيال لTم يTعلمه مTق ّدم الTحصة أو فTريTق اإلعTداد بحTذف ّ
ث الTTحصة حTTوالTTي الTTتاسTTعة ونTTصف لTTيال بحTTذف قTTرابTTة الTTثالثTTون دقTTيقة مTTن إدالئTTه بTTمعلومTTات وأرقTTام حTTول مTTا تTTكبّدتTTه
بّ T
ميزانية الدولة من أعباء مالية استفادت منها حركة النهضة.
وأَضTاف بTالTحاج لTلوحTدة أنّTه حTاول االتّTصال عTديTد امل ّTرات بTمق ّدم الTحصة إلTياس الTغربTي ومحّ Tللي الTبرنTامTج مTن أجTل
أي طرف.
معرفة أسباب الصنصرة ،لكن دون أن يتل ّقى إجابة من ّ
Tحصة إلTTياس الTTغربTTي مTTن أجTTل مTTعرفTTة ر ّده حTTول الTTحادث ،لTTكن دون إجTTابTTة.
وحTTاولTTت وحTTدة الTTرصTTد االتّTTصال بTTمق ّدم الّ T
وأعTTلن الTTياس الTTغربTTي اسTTتقالTTته بTTعد صTTدور بTTيان نTTقابTTة الTTصحفيني عTTلى خTTلفية الTTصنصرة الTTتي تTTعرض لTTها بTTرنTTامTTج
"كالم الناس" الذي يقوم بتقديمه معلنا أن التدخل وصل الخطوط الحمر.
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• الرأي القانوني :
تTعتبر صTنصرة فTقرات مTن تTدخTل نTائTب بTرملTان انTتهاكTا لTحقه فTي الTتعبير املTنصوص عTليه فTي الTدسTتور الTتونTسي وفTي
ال TTفصل األول م TTن امل TTرس TTوم  115م TTع ال TTعلم أن ع TTملية الح TTذف ل TTم ت TTتم ب TTال TTتشاور م TTعه وه TTو م TTا م TTن ش TTأن TTه أن ي TTمس م TTن
مTحتوى تTدخTله خTالل الTحصة املTذكTورة وخTالTفت قTناة "الTحوار الTتونTسي" بTذلTك الTفصل  9مTن املTرسTوم  115حTول حTريTة
تداول املعلومات واألخبار وعدم تعطيل حق املواطن في الحصول على املعلومة في اعالم حر وتعددي.
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التوصيات
سجTTلته مTTن اعTTتداءات خTTطيرة عTTلى حTTريTTة الTTصحافTTة وحTTريTTة الTTتعبير
إ ّن الTTنقابTTة الTTوطTTنية لTTلصحفيني الTTتونTTسيني بTTعد مTTا ّT
خالل شهر فيفري  2018فإنها توصي :
• رئاسة الحكومة بإيقاف العمل باملناشير الداخلية لإلدارات العمومية املعرقلة للحق في الحصول على املعلومة.
• رئاسة الحكومة بمتابعة ملفّات املوظّفني العموميني الذين انخرطوا في االعتداءات املباشرة على الصحفيني.
• ال TTنياب TTة ال TTعموم Tيّة بتس TTري TTع إج TTراءات ال TTتتبع ف TTي االع TTتداءات الجس TTدي TTة الخ TTطيرة ال TTتي ط TTال TTت ك Tّ Tل م TTن إل TTياس ب TTن
صTTالTTح مTTن راديTTو "الTTديTTوان أف أم" ،وفTTريTTق عTTمل الTTقناة الTTوطTTنية األولTTى أيTTمن الTTرابTTعي وأنTTور املTTغراوي ومحTTمد
نجيب العبيدي
• وزارة الداخلية بتفعيل مشروع مد ّونة حول التعاطي االمني مع الصحفيني.
• وزارة الداخلية بنشر نتائج التحقيق املرتبطة باالعتداءات على الصحفيني وم ّد النقابة بنسخة منها
• قTTناة "الTTحوار الTTتونTTسي" بTTتوضTTيح مTTوقTTفها مTTن حTTالTTة الTTصنصرة الTTتي حTTصلت فTTي "بTTرنTTامTTج كTTالم الTTناس" والTTقيام
بكل االجراءات التي يستدعيها األمر في مثل هذه االعتداءات.
• السياسيني واملواطنني باحترام طبيعة عمل الصحفيني وعدم التد ّ
خل في عملهم وإخضاعهم للمقايضة.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
 املفوضية السامية لحقوق االنسان -اليونسكو

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني

26

