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الفصل 9 من املرسوم 115 
املتعّلق بحريّة الصحافة والطباعة والنشر

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

 
الفصل 10 من املرسوم 115 

املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر
 

	لـلصحفي	كـما	لـكّل	مـواطـن	حـّق	الـنفاذ	لـلمعلومـات	واألخـبار	والـبيانـات	واإلحـصائـيات	والـحصول	عـليها	مـن	مـصادرهـا	
املـــختلفة	طـــبقا	للشـــروط	والـــصيغ	واإلجـــراءات	الـــتي	نـــّص	عـــليها	املـــرســـوم	عـــدد	41	املـــؤرخ	فـــي	26	مـــاي	2011	املـــتعّلق	

بالنفاذ	إلى	الوثائق	اإلدارية	للهياكل	العمومية	املنقح	باملرسوم	عدد	54	املؤرخ	في	11	جوان	2011.	
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مقّدمة عامة

تــزامــن	شهــر	فــيفري	2018	مــع	تــواصــل	عــرقــلة		الــحصول	عــلى	املــعلومــة	مــن	قــبل	مــمثلي	الســلط	الــرســمية	مــن	أمــنيني	
ومـوظّـفني	عـمومـيني	ومـسؤولـني	حـكومـيني	مـا	يـعكس	سـياسـة	الـتوجّــــه	نـحو	الـتضييق	أكـثر	عـلى	الحـريـات	الـصحفية	خـالل	

ممارسة	الصحفي	لعمله	واملّس	من	حّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي.	

وهـذا	املـؤشـر	يـدعـم	املـخاوف	مـن	مـزيـد	تـعكر	بـيئة	الـعمل	الـصحفي	مـا	يـمكن	أن	يـكون	لـه	تـأثـير	سـلبي	عـلى	اإلنـتاجـات	
الصحفية	خاصة	مع	في	ظّل	ردود	أفعال	قاسية	أحيانا	تجاه	الصحفيني	وصلت	حد	االعتداء	بالعنف	الجسدي.		

كـما	أّن	صـمت	الـنيابـة	الـعمومـية	بـرئـاسـة	وزارة	الـعدل	يـعطي	مـؤشّــــــرا	غـير	مـريـح	عـن	حـدود	اسـتعدادهـا	للتحـرّك	الـتلقائـي	
إزاء	االعـتداءات	املسـّلطة	عـلى	الـصحفيني	أو	التسـريـع	فـي	التحـرك	فـي	عـالقـة	بـملفّات	االعـتداءات	الجسـديـة	الخـطيرة	

من	قبل	أطراف	مختلفة.	

وتــأتــي	بــوادر	الــتراجــع	عــلى	مســتوى	املــمارســة	بــالــتزامــن	مــع	ســعي	الســلطة	الــرســمية	إلــى	وضــع	مشــروع	قــانــون	يــتعلق	
بــهيئة	االتــصال	الــسمعي	الــبصري	يــفتقر	إلــى	عــديــد	املــقومــات	الــتي	يــمكن	أن	تــضمن	االســتقاللــية	الــوظــيفية	واملــالــية	
واإلداريـة	لـلهيئة	وتـنأى		بـها	عـن	اي	ضـغوطـات	سـلطويـة	و	سـياسـية	واقـتصاديـة	ومـالـية.		كـما	لـم	يـمنح	مشـروع	الـقانـون	
الــهيئة	الــصالحــيات	الــكافــية	لــدراســة	وتــقديــم	مــقترحــات	الــنصوص	الــتطبيقية	املــرتــبطة	بــاخــتصاصــها	ووضــع	قــانــونــها	
األساسي	ونظامها	الداخلي	اضافة	إلى	عدم	التنصيص	على	وجوبية	استشارتها	في	عالقة	بالنصوص	الترتيبية.		

ولـم	يـدعـم	املشـروع	دور	الـهيئة	فـي	صـياغـة	كـراسـات	الشـروط	وضـبط	قـواعـد	االشـهار،	اضـافـة	إلـى	املـؤاخـذات	املـرتـبطة	
بـــتركـــيبتها.	كـــل	هـــذه	الـــنقاط	دفـــعت	الـــهياكـــل	املـــهنية	وقـــوى	املـــجتمع	املـــدنـــي	الـــوطـــنية	والـــدولـــية	إلـــى	املـــطالـــبة	بـــالـــسحب	
الــفوري	ملشــروع	الــقانــون	ملــخاطــره		عــلى	تــنظيم	الــقطاع	الــسمعي	الــبصري	وعــلى	حــريــة	الــتعبير	والــصحافــة	وضــربــه	
السـتقاللـية	الـهيئة	الـتعديـلية	فـي	مـرحـلة	تشـريـعية	انـتقالـية	وهـو	مـا	يـعطي	مـؤشّــــــرات	سـلبية	مـن	قـبل	الـحكومـة	حـول	مـدى	

التزام	الدولة	بتنفيذ	تعّهداتها	الوطنية	والدولية	في	عالقة	بحرية	التعبير	والصحافة.		

وبـــات	مـــن	الـــضروري	الـــيوم	أن	تـــفّعل	الســـلطة	الـــرســـمية	تعهّـــــداتـــها	املـــرتـــبطة	بـــإيـــقاف	الـــعمل	بـــاملـــناشـــير	املـــعطّلة	لـــعمل	
الـــصحفيني،	وضـــمان	مـــحاســـبة	املـــعتديـــن	عـــلى	الـــصحفيني	مـــن	مـــنظوريـــها	مـــوظّــفني	عـــمومـــيني	كـــانـــوا	أو	أمـــنيني،	وعـــدم	
الـلجوء	لـطرح	مـشاريـع	قـوانـني	زجـريـة	حـتى	تـقّدم	مـؤشّـــــرات	إيـجابـية	يـمكن	الـبناء	عـليها	لـدعـم	الشـراكـة	مـع	الـهياكـل	املـهنية	
وإيـجاد	حـلول	مشـتركـة	للحـّد	مـن	ظـاهـرة	اإلفـالت	مـن	الـعقاب،	وتـفعيل	الـحقوق	الـدسـتوريـة	املـكفولـة	لـلمواطـنني	فـي	إعـالم	

حّر	وتعّددي	و	في	الحصول	على	املعلومة.	

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني  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اعتداءات شهر جانفي 2018

مقدمة:
تــواصــلت	االعــتداءات	خــالل	شهــر	فــيفري	2018	عــلى	نــفس	الــوتــيرة،	وقــد	سجّــــلت	وحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	
بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	انـخفاضـا	طـفيفا	فـي	عـدد	االعـتداءات	حـيث	سجّــــلت	17	اعـتداء	بـعد	أن	كـانـت	

قد	سّجلت		18	اعتداء	خالل	شهر	جانفي	2018.			

	وطالت	االعتداءات	4	صحفيات	و18صحفيا		يعملون	في	5	إذاعات	و4	قنوات	تلفزية	وموقع	الكتروني.	
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وقــد	تــصّدر	األمــنيون	تــرتــيب	املــعتديــن	خــالل	هــذا	الشهــر	بـ	7	اعــتداءات	فــي	حــني	احــتّل	املــوظــفون	الــعمومــيون	املــرتــبة	
الـثانـية	فـي	سـّلم	املـعتديـن	بـ	6	اعـتداءات	واحـتّلت	إدارات	املـؤسـسات	االعـالمـية	واملـسؤولـون	الـحكومـيون	والـسياسـيون		

ومواطنون	املرتبة	الثالثة	باعتداء	وحيد	لكّل	منهم.			

الـالّفـت	خـالل	هـذا	الشهـر	هـو	تـواصـل	االعـتداءات	الـتي	تـعرقـل	حـصول	الـصحفي	عـلى	املـعلومـة	اآلنـية	وتـضعه	فـي	مـناخ	
غـير	مـالئـم	ملـمارسـة	املـهنة	وتحـّدد	مـجال	عـمله	حـيث	سجّــــلت	الـوحـدة	6	حـاالت	مـنع	مـن	الـعمل	و6	حـاالت	مـضايـقة.	كـما	
حـــافـــظ	األمـــنيون	عـــلى	لـــعب	دورهـــم	فـــي	االعـــتداءات	عـــلى	الـــصحفيني	فـــي	3	مـــناســـبات	ولـــحق	بـــهم	ســـياســـيون	بـــحالـــة	

وحيدة.	كما	سّجلت	الوحدة	حالة	صنصرة	مارستها	إدارة	قناة	"الحوار	التونسي".			

وقـد	تـركّــزت	االعـتداءات	أسـاسـا	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	فـي	11	مـناسـبة	فـي	حـني	تـفرّقـت	فـي	كـل	مـن	واليـات	سـيدي	بـوزيـد	
وصفاقس	والقيروان	و	تطاوين	والكاف	وزغوان	باعتداء	وحيد	في	كل	منها.		
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حاالت املضايقة تخلق مناخا غير مريح للعمل امليداني
 

تـضع	حـاالت	املـضايـقة		الـصحفي	فـي	مـناخ	غـير	مـريـح	لـلعمل	مـيدانـيا	وتـصبح	أكـثر	خـطورة	عـندمـا	تـصدر	عـن	مـمثّلي	
الســـلطة	مـــن	أمـــنيني	ومـــوظّــفني	عـــمومـــيني	ومـــسؤولـــني	حـــكومـــيني،	و	رغـــم	طـــابـــعها	الـــوقـــتي	فـــهي	تـــأثـــر	عـــلى	نـــجاعـــة	الـــعمل	

الصحفي	وتعكس	إرادة	رسمية	في	التضييق.			

•		 تضييق	أمني	على	إسالم	الحكيري

املكان:	تونس	•

التاريخ:	5	فيفري	2018	•

املعتدى	عليهم	:	اسالم	الحكيري	•

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

اعــتدى	أعــون	أمــن	بــفريــق	"الــكباالت"	لــفظيا	واســتعملوا	ســلطتهم	بــطريــقة	غــير	قــانــونــية	ضــّد	إســالم	الــحكيري	بســبب	
حمله	صفة	صحفي	بعد	احتجاجه	على	تكبيل	سيارته.	

وأفــاد	إســالم	الــحكيري	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	لــلنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"	قــامــت	شــرطــة	
الكباالت	بتكبيل	سيارتي	الراسية	بنهج	مرسيليا،	رغم	وجود	بطاقة	متساكن	وتذكرة	توّقف	صالحة	كامل	اليوم	و	

عـندمـا	تـوّجهـت	إلـى	مـكتب	خـالص	الخـطايـاو	سـألـت	املـوظـّفة	املـوجـودة	عـن	سـبب	تـكبيل	سـيارتـي	رغـم	أنـي	لسـت	مـخالـفا	
لـلقانـون	اتّـصلت	عـبر	الـجهاز	بـالـدوريـة	وأعـلمتهم	بـالـحالـة،	فـسمعته	يـقول	لـها	بـاعـتبار	صـوت	الـجهاز	كـان	مـفتوحـا	"هـي	

سيارة	ذاك	الصحفي؟"	

وأضـاف	الـحكيري	"عـندمـا	عـادت	الـدوريـة	حـيث	يـوجـد	مـكتب	خـالص	الخـطايـا،	سـألـت	الـعون	املـسؤول	عـن	سـبب	تـكبيل	
ســيارتــي	رغــم	أنــي	لســت	مــخالــفا،	فــقال	لــي	"أنــت	صــحفي	اذهــب	وسنتحــدث	الحــقا	".	ســألــته	أن	يشــرح	لــي	مــا	هــي	
املــــخالــــفة	الــــتي	ارتــــكبتها	فــــرد	بــــالــــقول	"لــــن	أزيــــل	الــــكابــــالت	وتــــفضل	بــــتقديــــم	شــــكوى	وكــــال	لــــي	ولــــلصحفيني	الشــــتائــــم	

واالهانات.	فقلت	له	أن	رده	يدل	على	قلة	احترام".	

ثــم	قــام	بــاالتّــصال	بــاألمــن	وحــّلت	بــاملــكان	دوريــة	أمــنية	مــتكونــة	مــن	3	أعــوان	عــلى	مــنت	ســيارة	طــلب	مــني	أحــدهــم	بــطاقــة	
تـعريـفي،	وملـا	تـعرّف	مـن	خـاللـها	عـلى	صـفتي	سـألـني	عـن	وسـيلة	اإلعـالم	الـتي	أشـتغل	بـها	وهـل	هـي	مـكتوبـة	أو	مـرئـية،	
فــرفــضت	إجــابــته.	بــعد	قــيامــهم	بــاتّــصاالت،	اعــتذر	مــني	أحــدهــم،	فــتمّسكت	بــأن	أقــاضــي	الــعون	املــعتدي	الــذي	شــتمني	

وشتم	الصحافيني.	
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التعليق	القانوني	:		

تـــعرّض	الـــصحفي	إســـالم	الـــحكيري	إلـــى	إهـــانـــات	وشـــتائـــم	مـــن	قـــبل	أعـــوان	شـــرطـــة	بـــلديـــة	بســـبب	صـــفته	الـــصحفية	وتـــم	
تـكبير	سـيارتـه	كـذلـك	بـوجـه	غـير	قـانـونـي	وخـالـف	أعـوان	الشـرطـة	الـبلديـة	مجـّلة	الـطرقـات	ألنّـهم	كـبّلوا	الـسيارة	بـدون	وجـه	
قـانـونـي	كـما	اعـتدوا	عـلى	الـحكيري	بـالـقذف	الـذي	يجـرّمـه	الـفصل	242	مـن	املجـلة	الجـزائـية	(بـاعـتبار	أّن	األفـعال	لـم	تـكن	
حـال	مـباشـرة	إسـالم	لـعمله	الـصحفي)	وجـاءت	هـذه	املـمارسـات	إثـر	الحـملة	الـتي	شـنّتها	نـقابـات	أمـنية	ضّـــــــــد	الـصحفيني	

خالل	أواخر	جانفي	2018.		

مــــضايــــقة	فــــريق	عــــمل	وحــــدة	االنــــتاج	الــــتلفزي	بــــالــــقناة	•
		 الوطنية		في	والية	سيدي	بوزيد

املكان:	سيدي	بوزيد	•

التاريخ:	16	فيفري	2018	•

املــــــعتدى	عــــــليهم:	فــــــريق	عــــــمل	وحــــــدة	االنــــــتاج	الــــــتلفزي	•
بالقصرين	التابع	للقناة	الوطنية	

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

ضـايـق	أعـون	بـالحـرس	الـوطـني	طـاقـم	وحـدة	اإلنـتاج	الـتلفزي	بـالـقصريـن	وحـاولـوا	مـنعهم	مـن	دخـول	مـلعب	سـيدي	بـوزيـد	
لتغطية	مباراة	كرة	القدم	بني	نادي	أوملبيك	سيدي	بوزيد	ونادي	حمام	األنف.	

وأفـا	عـبد	السـتار	بـوبـكري	املـصّور	الـصحفي	و	رئـيس	فـريـق	وحـدة	اإلنـتاج	الـتلفزي	بـالـقناة	الـوطـنية	بـالـقصريـن	لـوحـدة	
الــرصــد	"تــوّجهــت	رفــقة	زمــيلي	الــصحفي	رؤوف	جــباري	إلــى	مــلعب	ســيدي	بــوزيــد	لــتغطية	مــباراة	كــرة	الــقدم	بــني	ســيدي	
بــوزيــد	وحــمام	األنــف،	فــفوجــئنا	بــتغيير	بــاب	دخــول	الــصحفيني	وبــتوجــهنا	لــلباب	الجــديــد	أعــدونــا	مــن	حــيث	جــئنا	حــيث	
اســتظهرنــا	بــاإلذن	بــمأمــوريــة	وبــبطاقــاتــنا	املــهنية	لــكن	دون	جــدوى	حــتى	أن	أحــد	األعــوان	رفــض	طــلبنا	لــقاء	رئــيسه	فــي	
الـعمل	فـاتـصلنا	هـاتـفيا	بـرئـيس	نـادي	أوملـبيك	سـيدي	بـوزيـد	رشـيد	الـفتيتي	الـذي	مـّكننا	مـن	الـدخـول	بـعد	حـوالـي	نـصف	

ساعة	من	انطالق	املباراة".	

كـــما	اتّـــصلت	وحـــدة	الـــرصـــد	بـــرئـــيس	نـــادي	أوملـــبيك	ســـيدي	بـــوزيـــد	رشـــيد	الـــفتيتي	فـــقال:	"فـــعال	قـــام	عـــون	مـــن	الحـــرس	
الـوطـني	بـتعطيل	دخـول	الـطاقـم	الـتلفزي	لـلملعب،	وملـا	اتّـصلوا	بـي	مـكنّتهم	مـن	الـدخـول	ومـا	حـصل	تـصرّف	فـردي	نـاجـم	

	يتكرر	مستقبال".	 عن	سوء	تفاهم	على	ما	أعتقد	وسنعمل	على	أالّ

الرأي	القانوني	:		
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قــام	عــون	حــرس	وطــني	بــمحاولــة	مــنع	الــفريــق	الــتلفزي	مــن	الــدخــول	املــلعب	لــتغطية	مــقابــلة	ريــاضــية	دون	ســبب	قــانــونــي	
وخــالــف	بــذلــك	الــفصل	136	مــن	املجــّلة	الجــزائــية	الــذي	يجــرّم	تــعطيل	حــريــة	الــعمل	كــما	يــخالــف	الــفصل	9	مــن	املــرســوم	

115	بفرض	قيود	حالت	دون	حرية	تداول	األخبار	وتكافؤ	الفرص	بني	املؤّسسات	اإلعالمية.		

	

وزير	التجهيز	يضايق	الصحفية	أميرة	محمد		•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	21	فيفري	2018	•

املـــــعتدى	عـــــليهم:	أمـــــيرة	محـــــمد	الـــــصحفية	بـــــإذاعـــــة	•
"موزاييك	أف	أم"	

املعتدي:	مسؤول	حكومي	•

الوقائع:		•

تـعرّضـت	أمـيرة	محـمد	الـصحفية		بـإذاعـة	"مـوزايـيك	أف	أم"	الـخاصـة		إلـى	مـضايـقة	مـن	قـبل	وزيـر	الـتجهيز	واإلسـكان	
محـــمد	صـــالـــح	الـــعرفـــاوي	خـــالل	تـــغطيتها	لـــيوم	دراســـي	أشـــرفـــت	عـــليه	الـــوزارة	تـــحت	شـــعار	"نـــظام	الـــجودة	فـــي	صـــيانـــة	

الطرقات	"	بفندق	املشتل	بالعاصمة.		

وقــالــت	أمــيرة	محــمد	لــوحــدة	الــرصــد	"	حــاولــت	الــحصول	عــلى	تــصريــح	صــحفي	مــن	الــوزيــر	بــخصوص	الــتقريــر	الــصادر	
عـن	دائـرة	املـحاسـبات	فـي	الجـزء	املـتعّلق	بـقطاع	الـتجهيز	واإلسـكان	لـكنّي	تـفاجـأت	بـانـتقاده	لـلسؤال	املـوجّــــه	لـه	لـيتعّمد	

فيما	بعد	إبعاد	آلة	التسجيل	التي	أحملها	ليعتذر	بعدها	".		

وأضـافـت	محـّمد	"حـاول	الـوزيـر	فـي	مـناسـبة	أولـى	التهـرّب	مـن	اإلجـابـة	عـن	الـسؤال	مـن	خـالل	كـالم	فـضفاض،	وعـندمـا	
أصــّريــت	عــلى	ســؤالــي	الــصحفي	انــتقد	مــا	اعــتبره	الــتركــيز	مــن	قــبل	بــعض	وســائــل	اإلعــالم	عــلى	الحــديــث	عــن	شــبهات	

الفساد	مقابل	التغاضي	عن	إجازات	الوزارة	"	

وقد	تحّصلت		وحدة	الرصد	على	توثيق(صوتي)		بخصوص		الحادثة.	

الرأي	القانوني	:		

يـعتبر	وزيـر	الـتجهيز	مـسؤوال	حـكومـيا	ومـن	واجـبه	تـقديـم	الـتوضـيحات	لـلرأي	الـعام	حـول	عـمل	وزارتـه،	و	إّن	تهـرّب	الـوزيـر	
مـن	اإلجـابـة	عـن	أسـئلة	الـصحفية	وإبـعاد	آلـة	الـتسجيل	مـن	أمـامـه	وانـتقاده	طـريـقة	طـرح	األسـئلة	كـّلها	تـصرّفـات	مـخالـفة	
ملــبدأ	حــريــة	تــداول	األخــبار	واملــعلومــات	ولــحّق	املــواطــن	فــي	اإلعــالم	املــنصوص	عــليه	بــالــفصل	9	مــن	املــرســوم	115.	كــما	
تـخالـف	تـصرّفـات	الـوزيـر	حـّق	الـصحفي	فـي	الـنفاذ	إلـى	األخـبار	واملـعلومـات	مـن	مـصادرهـا	املـختلفة	طـبق	الـفصل	10	

من	املرسوم.		
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•		 رئيس	"الهايكا"	يضايق	الصحفية	السيدة	الهمامي

املكان:	تونس	•

التاريخ:	22	فيفري	2018	•

املـــــعتدى	عـــــليهم:	الـــــسيدة	الـــــهمامـــــي	الـــــصحفية	بـــــإذاعـــــة	•
"موزاييك	أف	أم"	

املعتدي:	موظفون	عموميون	(رئيس	الهايكا)	•

الوقائع:		•

رفـض	الـنوري	اللجـمي	رئـيس		الـهيئة	الـعليا	لـالتًّـصال	الـسمعي	والـبصري	
"الهايكا"	اإلجابة	عن	سؤال	طرحته	عليه	الصحفية	بإذاعة	"موزاييك	أف	أم"	السيدة	الهمامي.	

وأفـادت	الـهمامـي	لـوحـدة	الـرصـد	"انتهـزت	فـرصـة	وجـود	رئـيس	"الـهايـكا"	بـمناسـبة	مـناقـشة	حـول	مشـروع	قـانـون	هـيئة	
االتــصال	الــسمعي	الــبصري،	وســألــته	أن	يــوضّــــــــــح	لــلرأي	الــعام	قــانــونــية	أو	عــدم	قــانــونــية	رخــصة	قــناة	الــحوار	الــتونــسي،	
خــصوصــا	أّن	املــوضــوع	أصــبح	محــّل	اهــتمام	الــرأي	الــعام	إثــر	األزمــة	بــني	الــنقابــات	والــقناة.	فــتفاجــأت	بــرفــضه	الــحاد	
اإلجـــابـــة	عـــن	ســـؤالـــي".		وقـــال	اللجـــمي	فـــي	تـــسجيل	عـــلى	تـــحصلت	وحـــدة	الـــرصـــد	عـــلى	نـــسخة	مـــنه	"	لـــيس	هـــذا	مـــجال	
الـــسؤال	عـــن	املـــوضـــوع	وأرفـــض	االجـــابـــة"	مـــضيفا	"عـــندمـــا	نـــديـــن	الـــناس	نـــصبح	وقـــتها	صـــحفيني	جـــيديـــن"	فـــي	اشـــارة	

ملواقف	الهمامي	املتعلقة	بعمل	الهيئة.		
	الـصحفية	الـسؤال	حـول	قـناة	 كـما	اتّـصلت	وحـدة	الـرصـد	بـالـسيد	نـوري	اللجـمي		الـذي	صـرّح	أنّـه	"عـندمـا	طـرحـت	عـليّ
الـحوار	الـتونـسي،	أفـدتـها	بـأنّـنا	نـناقـش	مشـروع	قـانـون	وأنّـه	مـن	أجـدى	طـرح	أسـئلة	تـتعلق	بـاملـوضـوع	"مـضيفا	"	وعـّلقت	

على	مهاجمتها	لي	في	صفحتها	على	الفايسبوك".		
التعليق	القانوني	:		•

مــن	واجــب	أي	مــسؤول	فــي	هــيئة	وطــنية	إنــارة	الــرأي	الــعام	حــول	أي	مــوضــوع	مــطروح	لــضمان	حــق	املــواطــن	فــي	اعــالم	
شـفاف	وحـق	الـصحفي	فـي	الـحصول	عـلى	املـعلومـة	مـن	مـصادرهـا	املـختلفة.	ورئـيس	هـيئة	االعـالم	الـسمعي	الـبصري	
تــم	ســؤالــه	فــي	مــجال	اخــتصاصــه	وبــالــتالــي	كــان	مــن	املــنتظر	إجــابــته	حــول	املــوضــوع	بــاعــتبار	حــيازتــه	لــلمعلومــة	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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عــمد	أربــعة	أعــوان	أمــن		إلــى	مــضايــقة	عــلي	بــوشــوشــة	الــصحفي	املــتعاون	مــع	قــناة	"الــعراقــية"	الــرســمية	ومــحاولــة	مــنعه	
مـن	الـعمل	والـضغط	عـليه	لـلتصريـح	بـموضـوع	عـمله	عـلى	مسـتوى	مـنطقة	بـاب	بحـر	بـشارع	الـحبيب	بـورقـيبة	بـتونـس	رغـم	
اســــتظهاره	بــــترخــــيص	الــــعمل.	وعــــند	رفــــض	الــــصحفي	الــــتصريــــح	بــــاملــــوضــــوع	،	تــــوجّـــــــه	األعــــوان	لــــلضغط	عــــلى	املــــصّور	

الصحفي	أحمد	الشعيبي	ملعرفة	املوضوع.		

وأفـاد	عـلي	بـوشـوشـة	لـوحـدة	الـرصـد	"كـنا	نـعمل	عـلى	تـصويـر	تـقريـر	عـلى	املـديـنة	الـعتيقة	بـتونـس	لـفائـدة	الـقناة	"الـعراقـية"	
الـرسـمية	فـي	مـنطقة	بـاب	بحـر	حـني	تـوجّــــه	نـحونـا	أربـعة	أعـوان	بـالـزّي	الـرسـمي	وطـلبوا	مـنا	الـتصريـح	بـموضـوع	عـملنا	،	
فـــقمت	بـــمّدهـــم	بـــترخـــيص	الـــعمل	ورفـــضت	الـــتصريـــح	بـــاملـــوضـــوع"	مـــضيفا	"	طـــلب	أحـــد	األعـــوان	مـــن	زمـــالءه	مـــنعنا	مـــن	
الـــعمل	إذا	رفـــضنا	اإلدالء	بـــاملـــوضـــوع	و	حـــاول	آخـــر	افـــتكاك	الـــترخـــيص	الـــذي	قـــّدمـــته	لـــه	طـــوعـــية	لـــالطـــاّلع	عـــليه	فـــرفـــض	

	بعد	معرفة	املوضوع".	 إعادته	إالّ

الرأي	القانوني	:		•

تـــّم	تـــعطيل	فـــريـــق	"الـــعراقـــية"	مـــؤقّـــتا	فـــي	الـــعمل	إلـــى	حـــني	مـــعرفـــة	مـــوضـــوع	الـــتحقيق	الـــصحفي.	ويـــمثّل	تـــصرف	أعـــوان	
األمــن	مــخالــفة	لــلفصل	11	مــن	املــرســوم	الــذي	يــمنع	تــعريــض	أّي	صــحفي	ألّي	ضــغوط	أثــناء	أداء	عــمله.	كــما	يــمكن	أن	
يـصنف	تـصرّف	األعـوان	بـكونـه	اعـتداء	عـلى	سـريـة	مـصادر	مـعلومـات	الـصحفي،	مـن	خـالل	الـسؤال	عـن	مـوضـوع	الـعمل	

الصحفي.	

•		 مضايقة	صحفية	بمقّر	والية	تطاوين

املكان:	تطاوين	•

التاريخ:	28	فيفري	2018	•

املــــعتدى	عــــليهم:	المــــعة	بــــن	عــــثمان	الــــصحفية	بـ	"إذاعــــة	•
تطاوين"	

املعتدي:	موظفون	عموميون	•

الوقائع:		•

تـّمت	مـضايـقة	الـصحفية	بـ"إذاعـة	تـطاويـن"	المـعة	بـن	عـثمان	بـمقّر	واليـة	تـطاويـن	مـن	قـبل	الـوالـي	عـادل	ورغـي		ورئـيس	
االتّــــحاد	الــــجهوي	لــــلفالحــــة	والــــصيد	البحــــري	وذلــــك	بســــبب	تــــغطيتها	الجــــتماع	عــــدد	مــــن	مــــعتصمي	الــــكامــــور	بــــالســــلط	

الجهوية.		

وأفـــادت	بـــن	عـــثمان	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	"	تـــوّجهـــت	إلـــى	مـــقّر	الـــواليـــة	مـــن	أجـــل	تـــغطية	اجـــتماع	جـــمع	عـــدد	مـــن	املـــعتصمني	
بـالـكامـور	والسـلط	الـجهويـة	الـذي	تـأخـر	انـطالقـه	قـرابـة	الـساعـة	بسـبب	جـدل	وخـالف	بـني	الـحاضـريـن،	وقـد	قـمت	بـبّث	خـبر	
تـأخّــر	الجـلسة	فـي	مـوجـز	األخـبار	عـلى	الـساعـة	الـخامـسة	مـساء	وكـان	لـي	تـدخّــل	مـرّة	أخـرى	حـيث	أفـدت	بـتواصـلها	دون	

الدخول	في	تفاصيل.		
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وأضــافــت	بــن	عــثمان	"فــي	انــتظار	انــتهاء	االجــتماع	أخــذت	تــصريــح	مــن	الــناطــق	بــاســم	املــعتصمني	طــارق	الحــداد	ثــم	
الــتحقت	بــالــقاعــة	مــقّر	االجــتماع	طــلبت	مــن	الــوالــي	تــدخــال	فــي	مــوجــز	األخــبار	املــوالــي".	وبــعد	حــديــث	الــوالــي	مــع	أحــد	
املــوظــفني	وجــه	لــي	الــوالــي	لــومــا	بســبب	الــحوار	مــع	الحــداد	وأعــلمني	أن	"مــمثلي	املــعتصمني	مــتواجــدون	داخــل	الــقاعــة	

وليس	خارجها	رافضا	مدي	بتصريح"		وهي	نفس	ردة	فعل	رئيس	االتحاد	الجهوي	للفالحة	والصيد	البحري.		

وفـي	اتـّصال	وحـدة	الـرصـد	بـوالـي	تـطاويـن	عـادل	ورغـي	نـفى	أنّـه	قـّدم	مـوافـقة	لـلصحفية	بـن	عـثمان	بـالـتدخّــل	مـعها	مـعتبرا	
أّن	مـــا	حـــصل	هـــو	أنّـــه		ارتـــأى	عـــدم	اإلدالء	بـــتصريـــح	صـــحفي	ألّن	الجـــلسة	فـــي	تـــقديـــره	ال	تســـتحّق	الـــتغطية	اإلعـــالمـــية.	

مضيفا	أنّه	عقد	اجتماع	مع	رئيس	تحرير	اإلذاعة	فرح	شندول	و	أوضح	له	حقيقة	ما	حصل.			

مـن	جـانـبه	قـال	فـرح	شـندول	رئـيس	تحـريـر	"إذاعـة	تـطاويـن"	لـوحـدة	الـرصـد	أنّـه	الـتقى	الـوالـي	يـوم	1	مـارس	2018،	حـيث	
ذكـــر	لـــه	أنّـــه	قـــد	أخـــطأ	عـــندمـــا	ســـئل	الـــصحفية	عـــن	ســـبب	مـــحاورة	أحـــد	مـــمثلي	االعـــتصام	مـــتعّلال	بـــحالـــة	اإلرهـــاق	الـــتي	
يعاني	منها	بسبب	االجتماعات	التي	أشرف	عليها،	وقد	أّكد	شندول	أّن	الوالي	قّدم	له	اعتذاره	حول	هذه	النقطة.		

من	جانب	آخر،	قال	شندول	للوحدة	اّن	الوالي	قد	نفى	تماما	أنّه	قّدم	وعدا	بالتدّخل	مباشرة	في	موجز.	

الرأي	القانوني	:	•

امـــتنع	والـــي	تـــطاويـــن	عـــن	اإلدالء	بـــتصريـــح	صـــحفي	لـــلصحفية	المـــعة	بـــن	عـــثمان	بســـبب	مـــحاورتـــها	لـــشخص	ويـــعتبر	
امـتناع	الـوالـي	كـمسؤول	جـهوي	أّول	فـي	الـواليـة	تـعطيال	لـحّق	املـواطـن	فـي	إعـالم	حـّر	وتـعّددي	وشـفّاف	طـبقا	لـلفصل	9	
مـن	املـرسـوم	115.	كـما	يـخالـف	تـصرفـه	الـفصل	10مـن	املـرسـوم	حـق	الـصحفي	فـي	الـنفاذ	إلـى	األخـبار	واملـعلومـات	مـن	

 مصادرها	وحّق	الصحفي	في	طلب	املعلومات	من	الجهات	الرسمية	التي	تكون	بحوزتها.	
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عرقلة كشف حقيقة األوضاع االقتصادية واالجتماعية
الزالـت	تُـوضـع	قـيودا	غـير	مشـروعـة	عـلى	عـمل	الـصحفيني	وتـعقيدات	تـحول	أحـيانـا	دون	حـصولـهم	عـلى	املـعلومـة		مـا	يحـرم	
املــواطــن	مــن	مــعرفــة	حــقيقة	األوضــاع	االقــتصاديــة	واالجــتماعــية	وطــبيعة	الخــدمــات	األســاســية	الــتي	تــقّدم	لــهم	ويــضع	

عوائق	أمام	مسار	اإلصالح	املؤسساتي.		

•		 منع	مراسل	صحفي	من	العمل	في	مستشفى	عمومي

املكان:	القيروان	•

التاريخ:	20	فيفري	2018	•

املــــــعتدى	عــــــليهم:	خــــــليفة	الــــــقاســــــمي	مــــــراســــــل	إذاعــــــة	•
"موزاييك	أف	أم"	

املعتدي:	موظفون	عموميون	•

الوقائع:		•

مـنع	عـدد	مـن	اإلطـارات	الـطبية	بمسـتشفى	ابـن	الجـزاء	بـالـقيروان	خـليفة	الـقاسـمي	مـراسـل	إذاعـة	"مـوزايـيك	أف	أم"	مـن	
العمل	رغم	حصوله	على	ترخيص	من	قبل	مدير	املؤّسسة	الصحية.		

وأفــاد	الــقاســمي	لــوحــدة	الــرصــد	"تــنّقلت	إلــى	مســتشفى	ابــن	الجــزار	بــالــقيروان	إلنــجاز	تــحقيق	عــن	هــذه	املــؤسّــــــسة	بــعد	
تـــعّدد	شـــكايـــات	املـــواطـــنني	مـــن	الخـــدمـــات	الـــسيّئة.	و	بـــعد	أن	أذن	لـــي	مـــديـــر	املســـتشفى	وكـــّلف	الـــقيّم	الـــعام	بـــمرافـــقتي	
وتــسهيل	مــهّمتي،	شــرعــت	فــي	الــقيام	بــعملي	وصــّورت	املــطبخ،	ثــم	تــنّقلت	لــقسم	الــقلب	حــيث	كــانــت	هــناك	أشــغال	تــهيئة	
ودهـن	فـيه،	رغـم	وجـود	مـرضـى	مـقيمني،	لـكن	طـبيبة	وطـبيب	ومـمرّض	وسـائـق	سـيارة	إسـعاف	طـلبوا	مـني	عـدم	الـتصويـر،	
فـأعـلمتهما	بـأنـي	مـتحّصل	عـلى	تـرخـيص	مـن	املـديـر	وأنّـه	لـيس	مـن	حـّقهم	مـنعي	مـن	الـتصويـر،	مـقابـل	حـّقهم	فـي	رفـض	

أن	أصورهم،	لكنهم	أصّروا	على	منعي	".	

الرأي	القانوني	:		•

تــم	مــنع	خــليفة	الــقاســمي	مــن	الــتصويــر	داخــل	قــسم	الــقلب	بمســتشفى	ابــن	الجــزار	بــالــقيروان	مــن	قــبل	إطــار	طــبّي	رغــم	
حـيازتـه	لـرخـصة	فـي	الـتصويـر	مسـّلمة	مـن	مـديـر	املـؤسّــــــسة	خـالـف	فـيه	االطـارات	الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	115	حـول	عـدم	
جـــواز	وضـــع	قـــيود	تـــحول	دون	حـــريـــة	تـــداول	املـــعلومـــات	واألخـــبار	كـــما	أّن	أفـــعالـــهم	تـــشّكل	مـــنعا	مـــن	حـــريـــة	الـــعمل	طـــبق	

الفصل	136	من	املجّلة	الجزائية.		

	

منع	صحفي	من	العمل	في	مركز	دراسات		•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	21	فيفري	2018	•

املـعتدى	عـليهم:	الـصحفي	بـإذاعـة	"شـمس	أف	أم"	ضـياء	•
الدين	الكريفي	
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املعتدي:	موظفون	عموميون	•

الوقائع:		•

مـــنع	إطـــاران	يـــعمالن	بـــاملعهـــد	الـــتونـــسي	لـــلدراســـات	االســـتراتـــيجية		الـــصحفي	بـــإذاعـــة	"شـــمس	أف	أم"	ضـــياء	الـــديـــن	
الـكريـفي		مـن	الـعمل	خـالل		تـغطية	نـشاط	تـحت	عـنوان	"إدراج		تـونـس	فـي	الـقائـمة	الـسوداء	لـالتّـحاد	االوروبـي"	نـظّمته	

املؤسسة.		

وأفــاد	الــكريــفي	لــوحــدة	الــرصــد	"	تــوّجهــت	إلــى	مــقّر	املعهــد	الــتونــسي	لــلدارســات	االســتراتــيجية	بــعد	تــلّقى	إذاعــة	شــمس	
أف	أم	دعـوة	رسـمية	مـن	أجـل	الـتغطية	اإلعـالمـية،	وقـد	قـّدمـت	هـويـتي	اإلعـالمـية	قـبل	دخـولـي	إلـى	الـقاعـة	الـتي	تـعقد	فـيها	
الـندوة	املـذكـورة،	وعـندمـا	كـانـت	بـصدد	تـصويـر	مـداخـالت	لـلمشاركـني	طـلب	مـني	أحـد	إطـارات	املعهـد	مـن	خـالل	الـتلويـح	
بـــــيده	عـــــدم	الـــــتصويـــــر	بـــــتعّلة	اّن	املـــــداخـــــالت	ســـــتقّدم	مـــــن	قـــــبل	املعهـــــد	لـــــلصحفيني	إثـــــر	انـــــتهاء	الـــــندوة	ولـــــذا	فـــــليس	عـــــليا	

التصوير".		

وأضـاف	الـكريـفي	"رفـضت	طـلب	اإلطـار	األّول	فـي	عـدم	الـتصويـر،	وحـاولـت	مـواصـلة	عـملي	وتـصويـر	بـعض	املـداخـالت	،	
لــكّن	إطــارا	آخــر	تــوجّـــــه	نــحوي	قــائــال	"أنــزل	آلــة	الــتصويــر	لــقد	نــبهنا	عــليك	أن	ال	تــصور	وســوف	نــعطيك	الــتسجيالت	بــعد	

ذلك".		

وقـــد	حـــاول	الـــكريـــفي	خـــالل	نـــقاشـــه	مـــع	اإلطـــار	الـــثانـــي	تـــوضـــيح	ســـبب	تـــواجـــده	وانّـــه	مـــن	حـــّقه	الـــتغطية	اإلعـــالمـــية	دون	
ضغوط	تمارس	عليه،	لكّن	اإلطار	رفض	ذلك	وأجبره	على	املغادرة	دون	التمّكن	من	التصوير	أو	التغطية.		

كــما	ذكــر	الــكريــفي	أّن	بــعد	مــغادرتــه	اتــّصل	بــه	هــاتــفيا	مــديــر	املعهــد	نــاجــي	جــلول	وقــّدم	لــه	اعــتذارا	رســميا	بــخصوص	
الحادثة	وأنّه	ليس	على	علم	بتفاصيل	الحادثة،	كما	اعتذرت	املكلفة	باإلعالم	رسميا	من	الصحفي.		

مــن	جــانــب	أخــر	أفــادت	املــكّلفة	بــاإلعــالم	بــاملعهــد	نــاديــة	املــزوغــي	لــوحــدة	الــرصــد	"مــا	أقــدم	عــليه	اإلطــاريــن	بــاملعهــد	هــو	
تــصرّف	شــخصي	وغــير	مــسؤول	بــاعــتبار	اّن	املعهــد	قــد	وجّـــــه	دعــوات	رســمية	لــلمؤسّـــــــسات	اإلعــالمــية	مــن	أجــل	الــتغطية	
الـصحفية،	وقـد	تـّم	تـقديـم	اعـتذار	رسـمي	لـلصحفي	ضـياء	الـديـن	الـكريـفي	إضـافـة	لـقرار	املعهـد	فـي	الـتثبّت	مـع	املـعنيني	

باألمر	حول	األسباب	التي	دفعتهم	ملنع	الصحفي	من	العمل.		

الرأي	القانوني	:		•

تــم	مــنع	ضــياء	الــديــن	الــكريــفي	مــن	تــصويــر	وقــائــع	نــشاط	عــلمي	داخــل	مــؤسّــــــسة	عــمومــية	مــن	قــبل	مــوظّـفني	دون	مــوجــب	
وخــــرق	الــــعونــــان	بــــذلــــك	مــــقتضيات	الــــفصل	9	مــــن	املــــرســــوم	115	الــــذي	يــــمنع	فــــرض	أّي	قــــيود	تــــحول	دون	حــــريــــة	تــــداول	
األخبار	كما	أّن	الفصل	10	من	املرسوم	ينّص	على	حّق	الصحفيني	في	النفاذ	إلى	األخبار	واملعلومات	دون	قيود.		

منع	صحفي	من	إنجاز	تقرير	حول	إحدى	املدارس	اإلبتدائية	•

املكان:	الكاف	•

�14 النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني



تقرير شهر فيفري 2018

التاريخ:	22	فيفري	2018	•

املــــعتدى	عــــليهم:	حــــسن	الــــكريــــمي	الــــصحفي	بــــوحــــدة	•
االنتاج	التلفزي	بالكاف	

املعتدي:	موظفون	عموميون	•

الوقائع:		•

مــــنع	مــــديــــر	املــــدرســــة	االبــــتدائــــية	بــــمنطقة	"كــــبوش"	الــــتابــــعة	ملــــعتمديــــة	
الــكاف	الــشمالــية	الــصحفي	حــسن	الــكريــمي	الــعامــل	بــوحــدة	االنــتاج	

التلفزي	بالكاف	من	إنجاز	تقرير	صحفي	حول	وضعية	املدرسة.	

وأفــاد	الــكريــمي	لــوحــدة	الــرصــد	"اشــتكى	اإلطــار	الــتربــوي	وعــدد	مــن	األولــياء	والــتالمــيذ	مــن	الــوضــع	املــزري	بــاملــدرســة	
االبــتدائــية	بــمنطقة	كــبوش	الــتابــعة	ملــعتمديــة	الــكاف	الــشمالــية.	وبــالــتنسيق	مــع	مــؤسّـــــــسة	الــتلفزة	قــامــت	اإلدارة	بــإرســال	
فــاكــس	لــوزارة	الــتربــية	لــلحصول	عــلى	تــرخــيص	لــلسماح	بــالــتصويــر	وإنــجاز	الــعمل	الــصحفي	املــطلوب.	ثــّم	اتّــصلت	بــي	
وزارة	الـتربـية	وطـلبت	مـني	أن	أقـوم	بـعملي	وأّن	تـعليمات	فـي	الـغرض	أسـديـت	لـلمندوبـية	الـجهويـة	لـلتعليم	بـالـكاف.	وعـند	
الـتحاقـي	بـاملـدرسـة	وقـع	مـنعي	مـن	الـدخـول	والـتصويـر.	فـأعـلمتهم	بـأّن	مـسؤوال	مـن	الـوزارة	اتّـصل	بـي	وقـال	أنّـه	بـإمـكانـي	
الـقيام	بـعملي	بـعد	إعـطاء	تـعليمات	فـي	الـغرض	لـلمندوب	الـجهوي.	وقـد	قـام	مـديـر	املـدرسـة	بـاالتـصال	بـاملـندوب،	فـأعـلمه	
أن	املــــندوبــــية	لــــم	تــــتلّق	أّي	شــــيء	فــــي	الــــغرض،	وحــــّمل	املــــديــــر	املــــسؤولــــية	إن	ســــمح	لــــي	بــــالــــتصويــــر.	حــــاولــــت	االتّــــصال	
بــاملــسؤول	فــي	وزارة	الــتربــية،	لــكّن	هــاتــفه	كــان	مــغلقا.	وال	أخــفي	أّن	االطــار	الــتربــوي	كــان	يــريــد	أن	أقــوم	بــعملي	لــكشف	

الوضع	املزري	للمدرسة،	لكن	األمر	لم	يكن	بيد	إدارة	املدرسة".	

التعليق	القانوني:		

تــّم	مــنع	الــصحفي	بــوحــدة	االنــتاج	الــتلفزي	بــالــكاف	مــن	دخــول	مــدرســة	أســاســية	والــتصويــر	مــن	داخــلها،	بســبب	عــدم	
حـيازتـها	تـصريـحا	كـتابـيا	مـن	الـجهات	املـسؤولـة	رغـم	قـيام	إدارة	الـتلفزة	بـإجـراءات	طـلب	الـترخـيص،	ويـعّد	تـصرّف	وزارة	
الــتربــية	مــنعا	مــقنّعا	مــن	الــتصويــر	خــالــف	مــبدأ	حــريــة	تــداول	األخــبار	طــبق	الــفصل	9	مــن	املــرســوم	115،	وعــطّلت	حــقّ	
املــــواطــــن	فــــي	إعــــالم	حــــّر	وشــــفّاف.	كــــما	خــــالــــفت	الــــفصل	10	مــــن	املــــرســــوم	115	حــــول	حــــّق	الــــصحفي	فــــي	الــــنفاذ	إلــــى	

املعلومة.		

•		 	منع	صحفي	بموقع	"انحياز"	من	العمل

املكان:	تونس	•

التاريخ:	22	فيفري	2018	•

املــــعتدى	عــــليهم:	غــــسان	بــــن	خــــليفة	الــــصحفي	بــــموقــــع	•
"انحياز"	

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•
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عـــمد	أعـــوان	األمـــن	املـــسؤولـــون	عـــلى	تـــأمـــني	املـــحكمة	االبـــتدائـــية	بـــمنوبـــة	إلـــى	مـــنع	غـــسان	بـــن	خـــليفة	الـــصحفي	بـــموقـــع	
“انـــحياز”	اإللـــكترونـــي	خـــالل	تـــغطيته	لـــوقـــفة	احـــتجاجـــية	ألهـــالـــي	املـــوقـــفني	فـــي	قـــضية	االحـــتجاجـــات	بـــطبربـــة	والـــبطان	
والجــديــدة.	وقــد	طــالــب	األعــوان	الــصحفي	بــمّدهــم	بــآلــة	تــصويــره	وعــند	رفــضه	عــملوا	عــلى	اصــطحابــه	إلــى	مــكتب	وكــيل	

الجمهورية	الذي	قام	بفّض	اإلشكال.	

وأفـــاد	بـــن	خـــليفة	لـــوحـــدة	الـــرصـــد”	تـــنّقلت	إلـــى	املـــحكمة	االبـــتدائـــية	بـــواليـــة	مـــنوبـــة	لـــتغطية	وقـــفة	احـــتجاجـــية	أمـــام	املـــحكمة	
لـعائـالت	املـوقـوفـني	فـي	االحـتجاجـات	األخـيرة	بـطبربـة	والـبطان	والجـديـدة	والـتي	نـظّموهـا	احـتجاجـا	عـلى	تـواصـل	إيـقاف	
أبـنائـهم	ألكـثر	مـن	شهـر،	وقـد	أخـذت	مشهـد	عـام	لـلمكان	وفـور	تـفطّن	أعـوان	األمـن	لـذلـك	طـلبوا	مـني	تـرخـيص	الـتصويـر”	
مـــضيفا	”	وعـــندمـــا	اســـتظهرت	بـــبطاقـــتي	املـــهنية	وأعـــلمتهم	بـــأّن	األمـــر	ال	يـــحتاج	إلـــى	تـــرخـــيص	طـــلبوا	مـــني	مـــّدهـــم	بـــآلـــة	

تصويري		فتمّسكت	بالرفض”.	

وأمـام	رفـض	الـصحفي	مـّدهـم	بـآلـة	تـصويـره	اصـطحبه	أعـوان	األمـن	إلـى	مـكتب	وكـيل	الجـمهوريـة	الـذي	سـعى	إلـى	حـلّ	
اإلشكال.	

الرأي	القانوني	:		•

مـــنع	الـــصحفي	غـــسان	بـــن	خـــليفة	مـــن	الـــتصويـــر	فـــي	مـــكان	عـــام	يـــعّد	تـــصرف	أعـــوان	األمـــن	مـــخالـــفا	ملـــبدأ	حـــريـــة	تـــداول	
األخـبار	واملـعلومـات	املـنصوص	عـليه	بـالـفصل	9	مـن	املـرسـوم	115	ويـؤّدي	مـثل	ذلـك	الـتصرف	إلـى	تـعطيل	حـّق	املـواطـن	
فـــي	أعـــالم	حـــّر	تـــعّددي	وشـــفاف	ويـــتضّمن	الـــفصل	10	حـــّق	الـــصحفي	فـــي	الـــنفاذ	إلـــى	املـــعلومـــات	واألخـــبار	بحـــريّـــة	وال	

	في	جرائم	القتل	والجرائم	األخالقية.	 يمنع	املرسوم	115	تصوير	الظروف	املحيطة	باملحاكمات	إالّ

•		 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:		•

تــعرّض	الــفريــق	الــصحفي	إلذاعــة	"شــمس	أف	أم"		لــلمنع	مــن	الــعمل	
والتهـــديـــد	بـــاإليـــقاف	مـــن	قـــبل	أعـــوان	األمـــن	بـــالـــزّي	الـــرســـمي	وذلـــك	أمـــام	مـــقّر	الـــقطب	الـــقضائـــي	املـــالـــي	بـــشارع	محـــمد	
الـخامـس	بـالـعاصـمة	عـندمـا	كـانـوا	بـصدد	تـصويـر	بـعض	مـقاطـع	الـفيديـو	والـصور	لحـظة	دخـول	رجـل	األعـمال	املـوقـوف	

شفيق	الجراية	ملقّر	القطب.		

وقـــال	املـــصّور	الـــصحفي	بـــاإلذاعـــة	ســـيف	الـــطرابـــلسي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	"طـــلب	أعـــوان	األمـــن	بـــالـــزّي	الـــرســـمي	املـــكّلفني	
بحراسة	املقّر	هويتنا	الصحفية،	ورغم	اطاّلعهم	عليها	تعّمد	األعوان	منعي	صحبة	زميلي	من	التصوير".		
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وأضـاف	الـطرابـلسي"	طـلب	األعـوان	مـني	االلـتحاق	بـمكتب	الـنيابـة	الـعمومـية	بـالـقطب،	حـيث	أعـلمونـا	أّن	مـقّر	الـقطب	هـو	
مؤّسسة	حّساسة	ومن	املستحسن	عدم	التصوير	لحظة	دخول	وخروج	الجراية	من	القطب".		

من	جانبه	أضاف	املّصور	الصحفي	وسام	الجالصي	لوحدة	الرصد	"عندما	كنا	أمام	مقّر	القطب	تحّولت	نحونا			3	

سيارات	ودرّاجتني	أمنيتني	ليتعّمد	األعوان	تهديدنا	إّما	باملغادرة	الفورية	لشارع	محمد	الخامس	أو	إيقافنا".		

كــما	قــال	مــديــر	تحــريــر	إذاعــة	"شــمس	أف	أم"	املــنجي	الــخضراوي		لــوحــدة	الــرصــد	أنّــه	تــلّقى	اتّــصاال	هــاتــفيا	مــن	قــبل	
رئــيس	مــنطقة	األمــن	بــباب	بحــر	وطــلب	مــنه	مــغادرة	الــفريــق	الــصحفي	لــشارع	محــمد	الــخامــس	بــشكل	فــوري	أو	ســيتمّ	

إيقافهم،	مضيفا	أنّه	وحفاظا	على	سالمة	الفريق	الصحفي		اتًّصل	بدوره	بهما	وطلبا	منهما	املغادرة.				

الرأي	القانوني	:		•

ال	يــــوجــــد	نــــّص	قــــانــــونــــي	يــــمنع	فــــريــــقا	صــــحفيا	مــــن	تــــصويــــر	دخــــول	مــــتّهم	إلــــى	مــــقّر	املــــحكمة	صــــحبة	أعــــوان	األمــــن	ألنّ	
الــتصويــر	يــتّم	فــي	مــكان	عــام.		وقــد	خــالــفت	وزارة	الــداخــلية	الــفصل	9	مــن	املــرســوم	115	الــذي	يــنّص	عــلى	حــريّــة	تــداول	
األخـبار	واملـعلومـات،	كـما	خـالـفت	الـفصل	10	حـول	حـّق	الـصحفي	فـي	الـنفاذ	إلـى	املـعلومـات	واألخـبار.	وعـطّلت	الـوزارة	

حّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي	وشفاف	ويعاقب	الفصل	14	من	املرسوم	كّل	من	هّدد	صحفيا.		

	

•		 منع	صحفية	من	العمل	بمندوبية	التربية	بوالية	زغوان

املكان:	زغوان	•

التاريخ:	26	فيفري	2018	•

املــــعتدى	عــــليهم:	حــــنان	الــــعباســــي	الــــصحفية	بـ"إذاعــــة	•
املنستير"	

املعتدي:	موظفون	عموميون	•

الوقائع:		•

مــنعت	مــراســلة	"إذاعــة	املنســتير"	حــنان	الــعباســي	مــن	تــغطية	الــوقــفة	
االحــتجاجــية	لــألســاتــذة	الــنّواب	بــمقّر	املــندوبــية	الــجهويــة	لــلتربــية	بــواليــة	زغــوان	بســبب	تــمّسك	املــندوب	الــجهوي	لــلتربــية	

بضرورة	الحصول	على	ترخيص	مسبق	من	أجل	التغطية	الصحفية.		

وقـالـت	الـصحفية	حـنان	الـعباسـي	لـوحـدة	الـرصـد	"	تـوّجهـت	فـي	حـدود	الـعاشـرة	ونـصف	صـباحـا	مـن	اجـل	تـغطية	الـوقـفة	
االحـــتجاجـــية	لـــألســـتاذة	الـــنّواب	فـــي	بـــهو	املـــندوبـــية	الـــجهويـــة	لـــلتربـــية	وعـــندمـــا	كـــنت	بـــصدد	الـــحصول	عـــلى	تـــصريـــحات	
صـحفية	تـوجّــــه	نـحوي	أحـد	املـوظّفني	بـاملـندوبـية	بـالـقول"	ال	يـمكنك	الـتسجيل	دون	تـرخـيص،	واملـندوب	الـجهوي	طـلب	مـني	
إخـراجـك	مـن	املـقّر"	ثـّم	تـعّمد	نـفس	املـوظّـف	دفـع	يـدي	الـحامـلة	آللـة	تـسجيل	صـوتـي	عـليها	شـعار	اإلذاعـة	"	مـانـعا	إيّـاي	

من	إتمام	عملي	الصحفي.		
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مــن	جــانــبها	اتّــصلت	وحــدة	الــرصــد	بــالــسيد	رضــا	الــطويهــري	املــندوب	الــجهوي	لــلتربــية	بــواليــة	زغــوان	وأكّـــد	انّــه	طــلب	مــن	
أحـــد	املـــوظّـــفني	حـــصول	الـــصحفية	املـــعنية	بـــترخـــيص	مســـبق	حـــتّى	يـــتّم	الـــسماح	لـــها	بـــالـــتغطية	الـــصحفية،	مـــتعّلال	بـــأنّ	
الـوقـفة	االحـتجاجـية	داخـل	مـقّر	املـندوبـية	وهـو	مـا	يسـتوجـب	تـرخـيصا	مـن	قـبله.	فـي	املـقابـل	نـفى	املـندوب	الـجهوي	عـمله	

بتعّمد	املوظّف	دفع	يد	الصحفية	وسيقوم	بالتثبّت	من	الحادثة.			

الرأي	القانوني	:		•

مـنعت	الـصحفية	حـنان	عـباسـي	مـن	تـغطية	وقـفة	احـتجاجـية	داخـل	بـهو	مـندوبـية	الـتربـية	بـزغـوان	وكـان	بـاإلمـكان	تـمكني	
الـصحفية	مـن	الـترخـيص	لـلعمل	داخـل	املـقر	حـينيا	وتـسهيل	عـملها،	وقـد	خـالـف	تـصرّف	مـندوب	الـتربـية	مـبدأ	حـريـة	تـداول	
األخـــبار	الـــتي	يـــنّص	عـــليه	الـــفصل	9	مـــن	املـــرســـوم	115	وحـــّق	املـــواطـــن	فـــي	اإلعـــالم	الحـــّر.	كـــما	أّن	الـــتصرف	املـــذكـــور	

 يشّكل	تعطيال	للصحفي	من	النفاذ	إلى	األخبار	واملعلومات	طبق	الفصل	10	من	املرسوم.	
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تزايد املخاطر على الصحفيني

سجّــــلنا	خـالل	هـذا	الشهـر	تـواصـل	االعـتداءات	الجسـديـة	الخـطيرة	عـلى	الـصحفيني	مـن	قـبل	أمـنيني	ومـواطـنني،	إضـافـة	
إلــــى	اعــــتداءات	لــــفظية	مــــارســــها		أمــــنيون	و	ســــياســــيون	يــــعكس	أغــــلبها	عــــدم	الــــوعــــي	بــــأهــــمية	دور	الــــصحفي	فــــي	نــــقل	

املعلومات.		

•		 اعتداء	أمني	على	مصور	صحفي	بقناة	"التاسعة"

املكان:	تونس	•

التاريخ:	12	فيفري	2018	•

املـــــعتدى	عـــــليهم:	مـــــنعم	الـــــورتـــــانـــــي	الـــــصحفي	بـــــقناة	•
"التاسعة"	

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

تــعّمد	عــون	أمــن	بــالــزّي	الــرســمي	مــضايــقة	مــنعم	الــورتــانــي	املــصّور	الــصحفي	بــقناة	"الــتاســعة"	الــخاصــة	أمــام	الــباب	
الرئيسي	ملجلس	نواب	الشعب	بباردو	وعمد	العون	إلى	االعتداء	عليه	لفظيا	وقام	بمحاولة	منعه	من	الدخول.		

وأفــاد		مــنعم	الــورتــانــي	لــوحــدة	الــرصــد	"تــوّجهــت	إلــى	مــقّر	مجــلس	الــنّواب	وعــندمــا	حــاولــت	تــجاوز	الــباب	الــرئــيسي	طــلب	
		عــون	أمــن	بــالــزي	الــرســمي	بــطاقــتي	الــصحفية،	فــأعــلمته	أنّــي	فــقدتــها	مــنذ	فــترة	ولــكن	بــطاقــة	تــعريــفي	الــوطــنية	 مــنيّ
مـــكتوب	عـــليها	صـــفتي	الـــصحفية	(مـــصّور	صـــحفي)،	وعـــندمـــا	حـــاولـــت	تـــفسير	األمـــر	لـــلعون	بـــأنّـــي	أضـــاعـــت	بـــطاقـــتي	
الـصحفية	وبـإمـكان	الـعون	الـتثبّت	مـن	تـسجيل	اسـمي	فـي	قـائـمة	الـصحفيني	واملـصّوريـن	املـعتمدة	لـدى	الـبرملـان	رفـض	

ذلك	وتعّمد	االعتداء	عليا	لفظيا	من	خالل	التفّوه	بكلمات	نابية	ثّم	هّددني	باالعتداء	علي	بالضرب".		

وأضـاف	الـورتـانـي	"تـفاجـأت		بـرّدة	فـعل	الـعون	والـذي	يـبدو	أنّـه	جـديـد	لـدى	الـبرملـان	بـاعـتبار	أّن	كـّل	أعـوان	األمـن	يـعلمون	
هــويــتي	ألنّــني	مــعتمد	بــاســم	الــقناة	مــنذ	ســنة	2012،	وخــالل	خــالفــي	مــع	الــعون	الــتحق	عــدد	آخــر	مــن	األمــنيني	بــحضور	

املسؤول	عنهم	وقاموا	باالعتذار	مني".		

فـي	ذات	الـسياق	أكّـــدت	الـصحفية	بـإذاعـة	مـوزايـيك	الـسيدة	الـهمامـي	مـا	تـعرّض	لـه	املـصور	الـصحفي	مـنعم	الـورتـانـي	
حـيث	أّن	عـون	األمـن	كـان	فـي	حـالـة	تـشنّج،	وحـاولـت	بـدورهـا	عـندمـا	الـتحقت	بـالـباب	الـرئـيسي		تـفسير	أنّـه	بـإمـكان	الـعون	
الـتثّبت	مـن	الـهويـة	الـصحفية	مـن	خـالل	الـقائـمة	االسـمية	املـعتمدة	لـدى	الـبرملـان	لـكنّه	رفـض	وتـعّمد	االعـتداء	لـفظيا	ضـدّ	

املصور	الصحفي.		

التعليق	القانوني:		•
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تــعرّض	مــنعم	الــورتــانــي	إلــى	اعــتداء	مــجانــي	مــن	قــبل	عــون	أمــن	رغــم	أنّــه	كــان	بــاإلمــكان	الــتثبّت	مــن	اســمه	فــي	قــائــمة	
الـــصحفيني	املـــعتمديـــن	وخـــالـــف	األمـــن	فـــي	ذلـــك	الـــفصل	14	مـــن	املـــرســـوم	115	الـــذي	يـــعاقـــب	كـــّل	مـــن	أهـــان	صـــحفيا	أو	

تعّدى	عليه	بالقول	بنفس	العقاب	املسّلط	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:		•

اعـتدى	سـتة	أعـوان	أمـن	بـالـزّي	الـرسـمي	بـالـعنف	املـادي	والـلفظي	عـلى	الـصحفي	بـراديـو	"الـديـوان	أف	أم"	إلـياس	بـن	
صــالــح	خــالل	تــغطيته	ألعــمال	الــعنف	الــتي	مــارســها	األمــن	عــلى	مــشّجعي	جــمعيتي	ســاقــية	الــزيــت	ونــادي	طــبلبة	خــالل	

مقابلة	كرة	اليد	بالقاعة	املغطاة	بساقية	الزيت	من	والية	صفاقس.		

وقـال	بـن	صـالـح	لـوحـدة	الـرصـد	"	حـدث	تـشنّج	خـالل	املـقابـلة	بـني	مـسؤولـي	الجـمعيتني	والـحكم	الـرئـيسي	لـلمقابـلة	تـدخّــل	
عــلى	إثــره	أعــوان	األمــن	إلخــراج	الــحّكام	واســتعملوا	الــعنف	الشــديــد	ضــّد	الجــمهور	املــتواجــد	بــاملــكان.	وفــور	تــفطّن	أحــد	
أعـــوان	األمـــن	لـــتصويـــري	لـــذلـــك	االعـــتداء	تـــوجّــــــه	نـــحوي	وعـــمد	إلـــى	افـــتكاك	هـــاتـــفي	رغـــم	اســـتظهاري	بـــبطاقـــة	صـــحفي	
ريــاضــي	وســحبني	مــن	قــميصي	وقــام	بســبّي	وشــتمي.	وبــعد	هــدوء	الــوضــع	طــلبت	مــن	الــعون	إعــادة	الــهاتــف	فــطّوقــني	
ســتة	أعــوان	وعــمدوا	إلــى	ســبّي	وشــتمي،	وأجــبرنــي	أحــدهــم	عــلى	مــّده	بــكلمة	عــبور	هــاتــفي	تــحت	التهــديــد	وقــام	بــفسخ	
.	وبـعد	ذلـك	 املـحتوى	اإلعـالمـي	الـذي	قـمت	بـتصويـره،	واسـتهزأ	بـعدم	قـدرتـي	عـلى	مـنعه	مـن	االعـتداء	الـذي	مـارسـه	عـليّ
	بـــالـــعنف	عـــند	مـــحاولـــتي	الـــعودة	لـــلتصويـــر	مـــع	الـــالعـــبني	الـــذيـــن	أصـــيب	أحـــدهـــم	أثـــناء	 عـــمد	األعـــوان	إلـــى	االعـــتداء	عـــليّ

التدّخل	األمني	العنيف	وتجرّأ	أحدهم	على	القيام	بحركة	ال	أخالقية	تجاهي".	

وبـــعد	إصـــدار	نـــقابـــة	الـــصحفيني	بـــيانـــا	اســـتنكرت	مـــن	خـــاللـــه	االعـــتداء	شـــنّت	الـــنقابـــة	الـــجهويـــة	لـــقوات	األمـــن	الـــوطـــني	
بصفاقس	حملة	استهدفت	نقابة	الصحفيني	والنقيب،	وهّددت	بالقيام	بتحرّك	احتجاجي	أمام	مقر	إذاعة	الديوان.	

الرأي	القانوني	:		•

تـــعرّض	الـــصحفي	إلـــياس	بـــن	صـــالـــح	إلـــى	اعـــتداءات	هـــمجية	ومـــشينة	مـــن	قـــبل	أعـــوان	األمـــن	بســـبب	عـــمله	الـــصحفي	
ويـــعاقـــب	الـــفصل	14	مـــن	املـــرســـوم	115	كـــل	مـــن	اعـــتدى	عـــلى	صـــحفي	ســـواء	كـــان	االعـــتداء	بـــدنـــيا	أو	مـــعنويـــا	كـــما	أنّ	
احــتجاز	هــاتــفه	الــجوال	وفــسخ	مــحتويــاتــه	يــعّد	مــنعا	مــن	الــعمل	يجــرّمــه	الــفصل	136	مــن	املجــّلة	الجــزائــية	وفــرضــا	لــقيود	

على	حرية	تداول	األخبار	مخالفا	للفصل	9	من	املرسوم	115.	
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•		 اعتداء	لفظي	ضّد	يوسف	الوسالتي

املكان:	تونس	•

التاريخ:	27	فيفري	2018	•

املــعتدى	عــليهم:	يــوســف	الــوســالتــي	الــصحفي	بــإذاعــة	•
"شمس	أف	أم"	

املعتدي:	سياسيون	•

الوقائع:		•

قــام	وزيــر	أمــالك	الــدولــة	األســبق	ســليم	بــن	حــميدان	بــالتهجّـــــم	عــلى	يــوســف	الــوســالتــي	الــصحفي	بــإذاعــة	"الــشمس	أف	
أم"	واالعتداء	عليه	بعبارات	نابية	وأخرى	فيها	حّط	للكرامة	والذات	االنسانية	.		

وأفـاد	الـوسـالتـي	لـوحـدة	الـرصـد	أنـه		"ال	أجـد	بـما	أعـّلق	عـلى	هـذا	املسـتوى	الـرديء.	ورغـم	ذلـك	فـلن	أقـاضـي	هـذا	الـوزيـر	
األسبق".	

وقـد	تـحّصلت	وحـدة	الـرصـد	عـلى	نـسخة	مـن	املـقال	املـنشور	فـي	مـوقـع	سـليم	حـميدان	الـخاص	والـذي	تـضّمن	مـسا	مـن	
الكرامة	اإلنسانية	وسّب	وشتم	ليوسف	الوسالتي.		

الرأي	القانوني	:		•

تــعتبر	تــدويــنة	الــوزيــر	األســبق	ألمــالك	الــدولــة	فــي	حــّق	الــصحفي	يــوســف	الــوســالتــي	مــسيئة	لهــذا	االخــير	و	مــهينة	لــلعمل	
الـــصحفي	عـــمومـــا	ويـــنّص	املـــرســـوم	115	عـــلى	أنّـــه	ال	يـــجوز	أن	يـــكون	الـــرأي	الـــذي	يـــصدر	عـــن	الـــصحفي	أو	املـــعلومـــات	
الــتي	ينشــرهــا	ســببا	لــلمساس	بــكرامــته	ويــتضّمن	الــفصل	14	مــن	املــرســوم	عــقاب	كــّل	مــن	أهــان	صــحفيا	أو	تــعّدى	عــليه	
بـالـقول	أو	بـغيره	مـن	وسـائـل	الـتعبير.	مـع	اإلشـارة	أن	الحـمار	هـو	حـيوان	مـمتاز	ولـيس	عـديـم	الـفهم	وال	عـديـم	الشـرف	كـما	
ذكــر	الــوزيــر	األســبق،	ونــشير	مــثال	أّن	الحــمار	هــو	شــعار	الحــزب	الــديــمقراطــي	األمــريــكي	وتــوفــيق	الــحكيم	كــتابــه	اســمه		
"حـمار	الـحكيم"	ويـذكـر	أن	عـديـد	األدبـاء	واملـؤلـفني	كـتبوا	عـن	الحـمير	ومجّــــدوا	الحـمار	بـما	يـخالـف	الـرأي	الـشائـع	حـول	
غــباء	هــذا	الــحيوان	ونــشير	أّن	جــمعيات	الــدفــاع	عــن	الــحيوانــات	يــمكن	أن	تــقاضــي	الــوزيــر	األســبق	نــظرا	إلســاءتــه	لــتلك	

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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عـمدت	مجـموعـة	مـتكّونـة	مـن	خـمسة	أفـراد	مـعروفـون	بـتجارتـهم	فـي	بـيع	الـسيّارات	بـمنطقة	الـعويـنة	إلـى	مـطاردة	سـيّارة	
الـــطاقـــم	الـــصحفي	لـــلقناة	الـــوطـــنية	األولـــى	عـــلى	مســـتوى	الـــطريـــق	الـــوطـــنية	الـــرابـــطة	بـــني	تـــونـــس	واملـــرســـى	عـــندمـــا	كـــانـــوا	

بصدد	إعداد	تقرير	تلفزي	حول	غالء	السيّارات	الشعبية	في	تونس.		

كــما	عــمد	نــفس	األشــخاص	كــانــوا	عــلى	مــنت	3ســيارات	إلــى	االعــتداء	بــالــعنف	املــادي	عــلى	كــّل	مــن	املــصّور	الــصحفي	
أنـور	املـغزاوي	والـصحفي	أيـمن	الـرابـعي	ومـحاولـة	افـتكاك	آلـة	الـكامـيرا	وتـهشيمها،	ولـم	يـتّم	إنـقاذ	الـفريـق	الـصحفي	مـن	

	بتدّخل	مرافقهم	السائق	محّمد	نجيب	العبيدي.			 االعتداء	العنيف	إالّ

وأفـاد	الـعبيدي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنّـه"	قـامـت	سـيّارة	فـيها	3	
أشــخاص	بــمالحــقتنا	عــلى	الــطريــق	الــوطــنية	الــرابــطة	بــني	تــونــس	واملــرســة	وقــامــت	بــقطع	الــطريــق	عــلينا	مــا	كــان	أن	يــؤّدي	

إلى		حادث	مرور،	ثّم	لحقتها	سيّارتني	أخرتني".		

ويـــصف	املـــصّور	الـــصحفي	أنـــور	املـــغزاوي	مـــا	حـــدث	"	قـــام	أحـــد	األشـــخاص	بـــفتح	بـــاب	الـــسيّارة	ومـــسكي	مـــن	رقـــبتي	
واالعـتداء	عـليّا	بـالـعنف	وافـتكاك	آلـة	الـكامـيرا	مـنّي	وإخـراجـي	بـالـعنف	مـن	الـسيّارة	ومـواصـلة	االعـتداء	عـليّا	عـند	تـدخّــل	
	بــتدخّــــل	 الــصحفي	أيــمن	الــرابــعي	لــلدفــاع	عــنّي	عــمد	نــفس	األشــخاص	إلــى	االعــتداء	ضــّدنــا	ولــم	يــتّم	فــّظ	اإلشــكال	إالّ

أعوان	شرطة	املرور	التي	استنجد	بها	السائق	محمد	نجيب	العبيدي".		

وبــعد	فــّظ	اإلشــكال	تــنّقل	الــفريــق	الــصحفي	إلــى	مــركــز	الشــرطــة	بــالــعويــنة	حــيث	تــّم	االســتماع	إلــيهم	بــحضور	مــحامــي	
وحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	مـــنذر	الـــشارنـــي،	كـــما	تـــنّقل	األشـــخاص	الـــذيـــن	قـــامـــوا	بـــاالعـــتداء	عـــلى	الـــفريـــق	

الصحفي	إلى	مركز	الشرطة	لالستماع	إليهم	وإجراء	مكافحة.	

الرأي	القانوني	:		•

تـعرّض	طـاقـم	عـمل	الـقناة	"الـوطـنية	األولـى"	إلـى	مـطاردة	خـطيرة	كـان	يـمكن	أن	تـؤّدي	بـحياتـهما،	كـما	تـعرّض	الـصحفي	
واملـــصّور	إلـــى	االعـــتداء	بـــالـــعنف	الـــبدي	واملـــعنوي،	ومـــحاولـــة	افـــتكاك	آلـــة	الـــتصويـــر	الـــتلفزي	ويـــخالـــف	تـــصرّف	املـــعتديـــن	
الـــفصل	14	مـــن	املـــرســـوم	115	حـــول	االعـــتداءات	الـــبدنـــية	واملـــعنية	عـــلى	الـــصحفيني	أثـــناء	أداء	عـــملهم	وكـــما	أّن	مـــحاولـــة	
افــتكاك	الــكامــيرا	يــرقــى	إلــى	مــحاولــة	الســرقــة	بــالنشــل	طــبق	الــفصل	258	مــن	املجــلة	الجــزائــية	تــصنف	أفــعال	املــعتديــن	

 كجرائم	تلبس	بها	موجبة	لإليقاف.	
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عودة تدّخل إدارات املؤّسسات اإلعالمية في املحتوى

إن	الــفصل	بــني	اإلدارة	والتحــريــر	صــّمام	أمــان	لــعدم	تــغليب	املــصالــح	الــسياســية	واالقــتصاديــة	لــلمؤســسات	وإنــصافــا	
لـــحّق	املـــواطـــن	فـــي	الـــحصول	عـــلى	املـــعلومـــة	وتـــغذيـــة	الـــطابـــع	املـــهني	وتـــدعـــيم	احـــترافـــية	املـــحتوى	الـــصحفي	لـــذلـــك	فـــإن	
صــنصرة	إدارات	املــؤسّــــــسات	اإلعــالمــية	ملــحتويــات	إعــالمــية	تــبثّها	يــعتبر	مــساســا	صــارخــا	بــحّق	املــواطــن	فــي	الــحصول	

على	املعلومة.		

•		 صنصرة	في	قناة	"الحوار	التونسي"

املكان:	تونس	•

التاريخ:	21	فيفري	2018	•

املـعتدى	عـليهم:	الـياس	الـغربـي	الـصحفي	بـقناة	"الـحوار	•
التونسي"	

املعتدي:	إدارة	مؤّسسة	إعالمية			•

الوقائع:		•

تــــعرّضــــت	مــــداخــــلة	الــــنائــــب	بمجــــلس	نــــّواب	الــــشعب	مــــنذر	بــــالــــحاج	عــــلي	خــــالل	حــــصة	"كــــالم	الــــناس"	بــــقناة	"الــــحوار	
الـتونـسي"		لـلصنصرة	وحـذف	قـرابـة	ثـالثـني	دقـيقة	بسـبب	املـعلومـات	الـتي	قـّدمـها	واملـتعّلقة	بـما	تـكبّدتـه	مـيزانـية	الـدولـة	مـن	

أعباء	استفادت	منها	حركة	النهضة.		

وقـال	الـنائـب	مـنذر	بـالـحاج	عـلي	لـوحـدة	الـرصـد	أنّـه	شـارك	فـي	الـحصة	املـذكـورة	كـضيف	سـياسـي	بـعد	عـديـد	الـدعـوات	
املـوجّــــهة	لـه	مـن	قـبل	مـقدم	الـحصة	إلـياس	الـغربـي،	وقـد	تـّم	تـصويـر	الـحصة	قـبل	مـوعـد	بـثّها،	وبـعد	االنـتهاء	مـن	الـتصويـر	
فـي	حـدود	الـساعـة	الـسابـعة	لـيال	لـم	يـعلمه	مـقّدم	الـحصة	أو	فـريـق	اإلعـداد	بحـذف	أّي	جـزء	مـن	حـضوره،	لـكنّه	تـفاجـأ	عـند	
بــّث	الــحصة	حــوالــي	الــتاســعة	ونــصف	لــيال	بحــذف	قــرابــة	الــثالثــون	دقــيقة	مــن	إدالئــه	بــمعلومــات		وأرقــام	حــول	مــا	تــكبّدتــه	

ميزانية	الدولة	من	أعباء	مالية	استفادت	منها	حركة	النهضة.		

وأَضـاف	بـالـحاج	لـلوحـدة	أنّـه	حـاول	االتّـصال	عـديـد	املـرّات	بـمقّدم	الـحصة	إلـياس	الـغربـي	ومحـّللي	الـبرنـامـج		مـن	أجـل	
معرفة	أسباب	الصنصرة،	لكن	دون	أن	يتلّقى	إجابة	من	أّي	طرف.		

وحــاولــت	وحــدة	الــرصــد	االتّــصال	بــمقّدم	الــحّصة	إلــياس	الــغربــي	مــن	أجــل	مــعرفــة	رّده	حــول	الــحادث،	لــكن	دون	إجــابــة.	
وأعــلن	الــياس	الــغربــي	اســتقالــته	بــعد	صــدور	بــيان	نــقابــة	الــصحفيني	عــلى	خــلفية	الــصنصرة	الــتي	تــعرض	لــها	بــرنــامــج	

"كالم	الناس"	الذي	يقوم	بتقديمه	معلنا	أن	التدخل	وصل	الخطوط	الحمر.	
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الرأي	القانوني	:		•

تـعتبر	صـنصرة	فـقرات	مـن	تـدخـل	نـائـب	بـرملـان	انـتهاكـا	لـحقه	فـي	الـتعبير	املـنصوص	عـليه	فـي	الـدسـتور	الـتونـسي	وفـي	
الـــفصل	األول	مـــن	املـــرســـوم	115	مـــع	الـــعلم	أن	عـــملية	الحـــذف	لـــم	تـــتم	بـــالـــتشاور	مـــعه	وهـــو	مـــا	مـــن	شـــأنـــه	أن	يـــمس	مـــن	
مـحتوى	تـدخـله	خـالل	الـحصة	املـذكـورة	وخـالـفت	قـناة	"الـحوار	الـتونـسي"	بـذلـك	الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	115	حـول	حـريـة	

 تداول	املعلومات	واألخبار	وعدم	تعطيل	حق	املواطن	في	الحصول	على	املعلومة	في	اعالم	حر	وتعددي.	
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التوصيات 

إّن	الــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	بــعد	مــا	سجّـــــلته	مــن	اعــتداءات	خــطيرة	عــلى	حــريــة	الــصحافــة	وحــريــة	الــتعبير	
خالل	شهر	فيفري	2018		فإنها	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.		•

الـــنيابـــة	الـــعمومـــيّة	بتســـريـــع	إجـــراءات	الـــتتبع	فـــي	االعـــتداءات	الجســـديـــة	الخـــطيرة	الـــتي	طـــالـــت	كـــّل	مـــن	إلـــياس	بـــن	•
صــالــح	مــن	راديــو	"الــديــوان	أف	أم"،	وفــريــق	عــمل	الــقناة	الــوطــنية	األولــى	أيــمن	الــرابــعي				وأنــور	املــغراوي	ومحــمد	

نجيب	العبيدي	

وزارة	الداخلية	بتفعيل	مشروع	مدّونة	حول	التعاطي	االمني	مع	الصحفيني.	•

وزارة	الداخلية	بنشر	نتائج	التحقيق	املرتبطة	باالعتداءات	على	الصحفيني	ومّد	النقابة	بنسخة	منها	•

قــناة	"الــحوار	الــتونــسي"	بــتوضــيح	مــوقــفها	مــن	حــالــة	الــصنصرة	الــتي	حــصلت	فــي	"بــرنــامــج	كــالم	الــناس"	والــقيام	•
بكل	االجراءات	التي	يستدعيها	األمر	في	مثل	هذه	االعتداءات.		

السياسيني	واملواطنني	باحترام	طبيعة	عمل	الصحفيني	وعدم	التدّخل	في	عملهم	وإخضاعهم	للمقايضة.	•
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

- املفوضية السامية لحقوق االنسان
- اليونسكو
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