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 115من المرسوم  14الفصل 

 المتعلّق بحرّية الصحافة والطباعة والنشر

 

من هذا المرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه  13و 12و 11يعاقب كل من يخالف الفصول 

بالقول أو اإلشارة أو الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه موظف عمومي 

 .من المجلة الجزائية 123المقررة بالفصل 

 

 

 من المجلة الجزائية 125الفصل 

مدة عام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا كل من يـهضم جانب موظف عمومي أو  يعاقب بالسجن

 .شبهه بالقول أو اإلشارة أو التهديد حال مباشرته لوظيفته أو بمناسبة مباشرتها
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 مقدمة عامة 

 

والتي  قانونية بالرقاب" الغير لكبير الذي تمحور حول "المدرسة مع الجدل ا 2019تزامن شهر فيفري 

إلى الدفاع عن حقوق اإلنسان  الساعيةطرحت أسس العمل الصحفي االستقصائي واألهداف النبيلة 

 بين كل المواطنين. واإلنصافوالكفاية  لتكافؤاوضمان 

كما طرح هذا الجدل موضوع أخالقيات المهنة الصحفية والتزام الصحفيين بها في اطار التحلي 

 بالموضوعية والمصداقية واحترام الرأي المخالف. 

ولكن لألسف دفع الصحفيون خالل هذا الشهر ضريبة تمسكهم بمصلحة الطفل الفضلى في ظل البيئة 

بعد تغليبهم لهذه المصلحة والتصدي  االسالمي ة الديناعادوتم اتهامهم بم ،المحافظة التي يعيشون فيها

في ظروف تراعي الشروط  معترف بها رسميا،للمدارس العشوائية التي تقدم تعليما دينيا دون مناهج 

فريق برنامج "الحقائق األربع" األسبوعي  جتماعية لتربية النشأ. كما كان صحفيوالصحية والنفسية واال

عدة محور تحريض وسب وشتم من  شهركامل طيلةالحوار التونسي" الخاصة الذي يبث على قناة "

راعي أخالقيات المهنة لم يموقع الكتروني في هذه االعتداءات  وانخرط ،سياسيين ومواطنين ،أطراف

ومبدأ "احترام آراء الزمالء الصحفيين وعدم اللجوء إلى ثلبهم والتعامل مع المختلفين معها في الرأي 

من ميثاق الشرف  8" وفق ما تقتضيه النقطة االجتماعيبروح التسامح حتى على شبكات التواصل 

 الصحفي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. 

رسالة بريدية تحتوي على مواد سامة كان  19أنه تم حجز فيفري  28رة الداخلية في وقد أعلنت وزا

الوحدة الوطنية للبحث في جرائم استدعت  وقدسيتم توجيهها الستهداف بعض الشخصيات العامة.

 اإلرهابية والجرائم المنظمة والماسة بسالمة التراب الوطني التابعة لإلدارة العامة للمصالح المختصة

عديد الصحفيين واإلعالميين الذين أدرجت أسماؤهم ضمن قائمة المستهدفين بهذه العملية وتوحي 

 المعطيات أن الموضوع مرتبط بعملهم على ملفات متعلقة بالحريات الفردية. 

حاالت المضايقة والمنع من العمل التي تطال الصحفيين خالل  2019كما تواصلت خالل شهر فيفري 

 ،االحتجاجية واالجتماعات الشعبية الخاصة باألحزاب السياسية والجمعيات الرياضيةتغطية التحركات 
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عبر وضع قيود ال مشروعة أمام عمل الصحفيين في الميدان والتمييز بينهم على أساس محتويات 

 اعالمية سابقة. 

حقوق هو الحمالت الشرسة التي طالت الصحفيين خالل عملهم على قضايا  وإن ما يدعو إلى القلق

 .ونصرة المستضعفيناإلنسان 

كل األطراف بانخراط الصحفيين ومنذ الثورة في الدفاع عن حقوق االنسان االقتصادية  ر النقابةذك  وت  

 بمواصلة العمل في هذا الجانب.  هم، وتمسكية والسياسية والمدنية والثقافية...واالجتماع

الدفاع عن  في المهم الذي يلعبونه الصحفيين والدوروتطلب النقابة من كل األطراف تفهم طبيعة عمل 

حقوق االنسان ونشر مشاغل كل األطراف في اتجاه تركيز مجتمع ديمقراطي يقوم على المساواة ويحترم 

 الحريات الفردية والعامة. 

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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 مقّدمة إحصائية

  

 

سجلت وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خالل شهر فيفري 

طال الصحفيين خالل هذا الشهر  ، وقد2019وتيرة االعتداءات مقارنة بشهر جانفي  تصاعد 2019

أو اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر االتصال المباشر  24من أصل  اعتداء  19

اعتداءات  9في الوقت الذي سجلت فيه الوحدة  ،أو على شبكات التواصل االجتماعي ،البيانات واألخبار

 .2019خالل شهر جانفي 
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قنوات تلفزية  4صحفيا يعملون في  21صحفيات و 4صحفيا وصحفية من بينهم  25وطالت االعتداءات 

 وكالتي أنباء.ومواقع الكترونية  4إذاعات و 4و

 

حاالت اعتداء  3حاالت مضايقة و 4حاالت تحريض و 6وتعرض الصحفيون خالل هذا الشهر إلى 

 جسدي وحالتي منع من العمل وحالتي مضايقة وحالة صنصرة وحالة تتبع عدلي.  
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حيث كان الموظفون  ،حاالت اعتداء تضرر منها الصحفيون 7وقد كانت األطراف الرسمية مسؤولة عن

اعتداءات والمسؤولون الحكوميون  3 عن اعتداءات واألمنيون مسؤولين 3عن العموميون مسؤولين 

 مسؤولين عن اعتداء وحيد. 

حالة اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كانت  12وكانت األطراف غير الرسمية مسؤولة عن 

اعتداءات  ومواطنون مسؤولين عن اعتداءين وكان النقابيون  3مؤسسات اعالمية مسؤولة عن 

مجهولون ومسؤولو الجمعيات الرياضية ومشجعو الجمعيات الرياضية ومحامون وسياسيون وال

 وارهابيون مسؤولين على اعتداء وحيد. 
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حاالت وتطاوين وسيدي بوزيد في حالتين لكل  8وقد ترّكزت االعتداءات أساسا في والية تونس في 

في حالة واحدة في كّل وفي كل من توزر وقابس والقيروان والكاف وبنزرت ونابل وصفاقس  منهما

 منها.
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 ملف المدرسة الغير قانونية بالرقاب: 

 موجة تحريض وسب وشتم تستهدف الصحفيين

 

منذ نشر تحقيق البرنامج األسبوعي " الحقائق األربع" 

الذي يبث على قناة " الحوار التونسي" الخاصة تحت 

عنوان "المدرسة الغريبة" أو ما يعرف بـ "المدرسة 

، 2019جانفي  31غير القانونية بالرقاب" بتاريخ 

الصحفيين وصلت  ضد ممنهجة تهديد انطلقت حملة

المنتجين للمحتوى  حد التحريض والتكفير، سواء

االعالمي أو العاملين عليه فيما بعد في وسائل إعالم 

 مختلفة. 

 

 مضايقات استهدفت الفريق العامل على موضوع 

 المدرسة غير القانونية بالرقاب

 

 * مضايقة الفريق الصحفي خالل تصويره لتحقيق   

 سيدي بوزيد  المكان:

 2019جانفي   17 التاريخ:

الصحفيون بقناة "الحوار التونسي" محمد الشريف حواص ومكرم المفتاحي وأكرم  المعتدى عليهم:

 .الهذيلي

 أمنيون المعتدي:

 الوقائع:

 

حاق بالفريق الصحفي لقناة الحوار التونسي العامل لقامت فرقة من الحرس الوطني بمنطقة الرقاب بسيدي بوزيد بال

وقامت بمضايقتهم واصطحابهم إلى مقر فرقة األبحاث  ،بالرقاب"على التحقيق في موضوع "المدرسة غير القانونية 

 أسباب تواجدهم ثم اطالق سراحهم. عن تم االسترشاد عنهم و حيثوالتفتيش 
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التحقت بهم  ،حيث وبعد تصوير الفريق الصحفي بمدرسة الرقاب بـ "كاميرا خفية" ومغادرتهم لمقرها

فاروق الزريبي وكان مرفوقا بسيارة المدعو  فضاء سيارة فاخرة على مستوى احدى الطرقات لصاحب ال

طلب األعوان من الفريق  وقدحرس وطني، ولم يتوقف الفريق الصحفي إال بطلب من الحرس الوطني. 

تم حيث  ، مركزالإلى  ممن الفريق مرافقته وادام فترة طلب ونقاش تصوير وبعد جدلالالصحفي رخصة 

 وعناوينهم.تهم وأسمائهم ااالطالع على هوي

 

 

 

 2019فيفري  11وقدم وزير الداخلية هشام الفراتي خالل جلسة االستماع بمجلس نواب الشعب في 

قال فيه أن فرقة األبحاث والتفتيش  اتوضيح

تلقت اتصاال  التابعة للحرس الوطني بالرقاب

هاتفيا من صاحب مقر الجمعية أعلم فيها عن 

اللباس تواجد سيارة على متنها شخصين مرتدين 

الطائفي توليا االستفسار عن كيفية الترسيم 

 اتجاهبالمدرسة. وانطلقت الدورية تبعا لذلك في 

الزريبي  المدعو المدرسة حيث تبين التحاق

بالسيارة التي تولى  "المدرسةما يعرف بـ"صاحب 

الحرس  قبل السيارة من وبإيقافاالعالم عنها 

الوطني واالستفسار عن الوضعية تبين أن الفريق 

الصحفي المذكور تولى إجراء عدد من الحوارات 

عرفوا بأنفسهم أنهم تابعين لقناة تلفزية معينة وهو ما يؤكد أن  حيثمع بعض المواطنين أصيلي الجهة 

 الفريق الصحفي أصبح معلوما لدى العموم.

بوزيد وإعالمها بحيثيات الموضوع وبرغبة الفريق الصحفي بتأمينه وبمراجعة النيابة العمومية بسيدي 

والدخول إلى المدرسة وتصويرها أفادت النيابة العمومية بأن عملية التصوير تخضع لترخيص من 

صاحب المدرسة باعتبارها ملكية خاصة وقد تمت اإلشارة على المعنيين باالتصال بالمركز في حال 

 تعرضهم ألي اشكال.

 

 



 2019 فيفري تقرير شهر

 

 النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين

 

 ق المعطيات الشخصية لمحمد شريف حواص   * خر

 نابل/ سليمان    المكان:

 2019فيفري   2 التاريخ:

الصحفي بقناة "الحوار التونسي" محمد  المعتدى عليهم:

 الشريف حواص 

 مجهولون المعتدي:

 الوقائع:

 

 أقاربالصحفي محمد شريف حواص بتحول احد  أتفاج

صاحب المدرسة غير القانونية بالرقاب الى منزله الشخصي 

بمدينة سليمان وقال له "سمعت أنك ذهبت الي المدرسة وقد 

عرفت أنك من منطقة سليمان والشيخ شخص جيد فلما ال 

 تتواصل معه". وقد مده حواص برقمه الخاص لكنه لم يتلقى أي اتصال.  

عدة أسئلة حول  2019فيفري  7مزة اللومي خالل حقلة وقد طرح مقدم برنامج "الحقائق األربع" ح

كيفية الحصول على العنوان الشخصي للصحفي محمد شريف حواص وطلب من مصالح وزارة الداخلية 

 فتح تحقيق في األمر. 

أحد تالميذ تلك قال وزير الداخلية هشام الفراتي أن  2019فيفري  11وخالل جلسة االستماع له في 

نظرا لصلة القرابة التي  به يكون أفشى اسم الصحفي الذي تم تهديده باعتبار معرفته  المدرسة يمكن أن

 تجمعه به فوالده ابن خالة الصحفي المشار إليه.  

 

وكانت النقابة األساسية للحرس الوطني بوالية سيدي بوزيد قد نشرت بيانا توضيحيا للرأي العام أدانت 

ضليل للرأي العام" حول انخراط الحرس الوطني في عمليات من خالله ما اعتبرته "افتراءات" و"ت

 التضييق على الفريق العامل ببرنامج "الحقائق األربع" على قناة الحوار التونسي. 

 

 

 

 كل العاملين على موضوع  طالت حمالت

 "مدرسة الرقاب غير القانونية"
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التي تناولت موضوع "مدرسة الرقاب غير القانونية" انطلقت حملة تكذيب من قبل  2019 جانفي 31منذ بث حلقة 

 أهالي األطفال لتمر إلى مرحلة تشويه استهدفت البرنامج والفريق الصحفي. 

 وقد انخرط في هذه الحملة موقع "الصدى" الذي يترأس تحريره المدون راشد الخياري.

 

 لوميبال * موقع "الصدى" يشن" حملة ضد حمزة

 تونسالمكان:

 شهر فيفري  التاريخ:

حمزة البلومي مقدم ورئيس تحرير برنامج  "الحقائق األربع" على قناة "الحوار  المعتدى عليهم:

 التونسي"

 موقع الكتروني   المعتدي:

 الوقائع:

 02والعاملين في برنامج "الحقائق األربع" منذ  حمزة البلومي ضد"الصدى"  االلكتروني موقعمن الحملة  انطلقت

حيث عمل الموقع على التشكيك في مصداقية مقدم ورئيس تحرير البرنامج ضمن مقالين نشر األول  ،2018فيفري  

 فيفري.  4فيفري والثاني في  2في 

ه سيكون منطلقا لحملة أمنية مقاالت متعلقة بأطفال الرقاب واتهام البلومي بأن عمل 3ثم انتقل الي التكذيب عبر نشر 

 كل المدارس القرآنية.  الستط

وتواصلت عملية التشويه والتكذيب لتصل حدود التدخل في الحياة الخاصة للبلومي ونشر مغالطات حول "جدته" وقد 

 فيفري تحدث فيه عن الموضوع مشوها فيه البلومي.  22و  21و  20مقاالت أيام  4نشر موقع  "الصدى" 

 ر بالموقع حد اتهام البلومي بتلقي أموال من أحد االعالميين الجزائريين. ووصل األم

وقد قررت كل من قناة "الحوار التونسي" و"شمس أف أم" مقاضاة موقع "الصدى" ورئيس تحريره راشد الخياري 

 . 2019مارس  1على ذمة قضية أخرى ووقع اطالق سراحه في   2019فيفري  26الذي تم القبض عليه 

 وثقت وحدة الرصد تفاصيل الحملة التي قام بها موقع الصدى لسب وشتم حمزة البلومي والتشهير به. وقد 

 

 

 * موقع "الصدى" يكّفر حمزة اللومي   

 تونسالمكان:

 2019فيفري  19  التاريخ:
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مقدم ورئيس  حمزة البلومي المعتدى عليهم:

تحرير برنامج  "الحقائق األربع" على قناة 

 "الحوار التونسي"

 موقع الكتروني  المعتدي:

 الوقائع:

مقال رأي "الصدى" االلكتروني موقع النشر 

بإمضاء حمادي الغربي تضمن تكفيرا صريحا 

لمقدم ورئيس تحرير برنامج "الحقائق األربع" 

عنونه بـ "الحرب بين هللا تعالى  حمزة البلومي

 ".والبلومي

وقد تضمن المقال سبا وشتما وتحريضا 

 .وتكفيرا للبلومي وفريق عمل "الحقائق األربع" يمكن أن تنجر عنه أعمال عنف انتقامية ضدهم

 وقد قدم حمزة البلومي شكاية في الصدد عبر محامي قناة "الحوار التونسي" ضد راشد الخياري. 

 

 

 

 حملة ضد فريق عمل "الحقائق األربع" على شبكة التواصل االجتماعي* 

 تونسالمكان:

 شهر فيفري  التاريخ:

عمل برنامج "الحقائق   المعتدى عليهم:

 األربع"

 سياسيون المعتدي:

 الوقائع:

انخرط مجموعة  من السياسيين في 

الحملة التي شنت على مواقع التواصل 

االجتماعي ضد برنامج "الحقائق 

األربع" حيث نشر النائب بمجلس نواب 

حراك تونس "الشعب عن حزب 
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ن على صفحته الرسمية على موقع التواصل االجتماعي "الفايس بوك" اتدوينت  عماد الدائمي "اإلرادة

هذه الممارسات المتسرعة  تأتي: "المصيبة ان  2019المنشورة بتاريخ غرة فيفري  األولىتضمنت 

 ."القرآنيةمشكل مع المدارس  هوغير القانونية على اثر وشاية من مذيع تلفزي لدي

 

 

فيفري  02ثم نشر نفس النائب تدوينة اخرى بتاريخ 

نقاذ الشاهد ومنظومته تحويل االنظار عن "إل، تضمنت

ولوجية يمن اسهل من تحريك الفتنة االيد فشله ..ليس

والمساس بمعتقدات التونسيين.. لن نسقط في فخ 

 العمليات التي تحرك البلومي وغيره.." 

 

 

 

 

كما نشر السياسي والنائب السابق بالمجلس التأسيسي سمير بن عمر تدوينة عبر صفحته الرسمية على  

تضمنت "انها جريمة دولة مكتملة  2019فيفري  02بوك"  بتاريخ  موقع التواصل االجتماعي "الفايس

تورط فيها بعض الحاقدين على دين شعبنا  األركان

لتسلط لديهم ايأفاستغلوا السلطة التي وضعت بين 

 .." أبرياء أطفالعلى 

 

 

 

لتنطلق بعدها حملة ممنهجة على موقع التواصل  

االجتماعي ضد الفريق الصحفي ومقدم ومعد 

رنامج  حمزة البلومي من قبل مواطنين اتهموه الب

 بـ"محاربة الدين االسالمي".  
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ويقول مقدم ورئيس تحرير البرنامج حمزة البلومي لوحدة الرصد أنه بعد بث التحقيق االول بسويعات 

انطلقت حملة تكذيب من قبل اهالي االطفال لتمر الى مرحلة تشويه استهدفت البرنامج والفريق الصحفي 

 .  2019اية من يوم غرة فيفري بد

واكد البلومي ان نقطة التحول كانت مباشرة بعد تحرك السلطات الجهوية والمركزية واحالة صاحب ما 

واصدار قرار الغلق  2019فيفري  4" على انظار النيابة العمومية في  القرآنية"المدرسة بـيعرف 

اعية بوالية بن عروس وكشف هول ما تعرضوا له في وايواء التالميذ المقيمين بها بمركز الرعاية االجتم

 المكان المذكور لتنطلق الحملة بمقاالت تشويه وسب.

 ،تواصلت الحملة الممنهجة ضد الفريق الصحفي ورئيس تحرير ومقدم البرنامج حمزة البلومي طيلة أيام

أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا أدانت فيه الحملة الممنهجة على  جانفي 14وفي 

الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان ثره البلومي اتصاال من إ تلقى ،شبكات التواصل االجتماعي

ومية له الزعق ليعلمه أن تم تخصيص دورية امنية امام منزله الشخصي اضافة الى توفير مرافقة امنية ي

وفي المقابل قامت مصالح الداخلية باالتصال بالصحفي محمد شريف حواص لكن دون توفير حماية 

 شخصية له.  

 

 

حمالت التشويه والتكذيب تسهدف صحفيين بمؤسسات 

 اخرى إعالمية

 

 

 * تحريض على منير الهاني

 سيدي بوزيد  المكان:

 2018فيفري  2  التاريخ:

 مراسل قناة "نسمة تي في" منير الهاني المعتدى عليهم:

 مواطنونالمعتدي:

 

 

 

 الوقائع:
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تلقى مراسل قناة "نسمة تي في" منير الهاني تهديدات باالستهداف الجسدي من قبل عدة مواطنين اثر 

بسبب تغطيته الصحفية للجدل القائم حول   به،فيها  شهرتدوينة نشرها احد متساكني مدينة الرقاب 

 المدرسة غير القانونية بالرقاب.

وقد أثرت هذه الحملة على الحياة الخاصة للمراسل خوفا على سالمته الجسدية،  وقد بلغ األمر حّد نشر 

امام جامع بمدينة الرقاب لتدوينة على موقع التواصل االجتماعي "الفايس بوك" مرفقة بصورة شخصية 

تضمنت " هذا من اوغاد الرقاب الذي لم يدع سما ال بثه لتشويه القران والرقاب عبر هاني والبلومي" لل

مثالك وامثال البلومي يا خونة". كما عمد مواطنون أتملقه لقناة نقمة بنشر االكاذيب ..الرقاب ال تتشرف ب

 اخرون الى نشر تهديدات وسب وشتم ضد الهاني .

 بمصالح وزارة الداخلية التي وعدت باتخاذ اإلجراءات المناسبة.   2019فيفري  3وقد اتصل الهاني في 

 

 * تحريض على يوسف الوسالتي

 سيدي بوزيد  المكان:

 2018فيفري  23  التاريخ:

الصحفي والمحلل في  المعتدى عليهم:

برنامج "هنا شمس" على إذاعة "شمس أف 

 أم" يوسف الوسالتي

 محامون دي:المعت

نشر محامي عائالت األطفال الضحايا في  

ملف "مدرسة الرقاب غير القانونية" تدوينة 

عمل فيها على التحريض على الصحفي 

 يوسف الوسالتي، ونعته بطريقة مهينة. 

وقد طالت الوسالتي منذ انطالق الحديث عن المدرسة غير القانونية بالرقاب حملة سب وشتم على 

 شبكات التواصل االجتماعي. 
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 * تحريض على مختار الخلفاوي

 تونسالمكان:

 2018فيفري   20  التاريخ:

الصحفي والمحلل  المعتدى عليهم:

" على إذاعة في برنامج "الماتينال

 "شمس أف أم" مختار الخلفاوي

 موقع الكتروني المعتدي:

 "الصدى" االلكتروني موقعالنعت 

مختار الخلفاوي  والمحلل الصحفي

بـ "اليساري المتطرف" على خلفية 

على  "ثه في حصة "الماتيناليحد

الحملة التي  نشمس أف أم" ع"

مقابل هذه  دعما مالياموقع الصدى  يفي مداخلته عن تلق استهدفت زميله حمزة البلومي وتحدث الخلفاوي

 الحملة. 

 

 

 

 * تحريض على الصحفيون

 تونسالمكان:

 2018فيفري   12  التاريخ:

 قطاع االعالم  المعتدى عليهم:

 ارهابيون المعتدي:

أصدر ما يسمى بـ " تنظيم القاعدة في بالد المغرب اإلسالمي" بيانا تعلق بموضوع المدرسة غير 

القانونية بالرقاب وصف فيه اإلعالم بـ"اعالم العار" وأدان فيه ما اعتبره "حملة اعالمية متكررة على ما 

 لى الموضوع. يعتبره "مدارس قرآنية" في اطار تحريض هذا التنظيم على الصحفيين العاملين ع

 

 التعليق القانوني العام: 
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من وجهة نظر مهنية صرف، فإن التحقيق الصحفي الذي شمل ما يسمى بـ "المدرسة القرآنية بالّرقاب" 

يدخل في باب الصحافة االستقصائية التي تعنى عادة بكشف قضايا الفساد أو قضايا انتهاكات حقوق 

 االنسان أو غيرها من القضايا الشبيهة.

هم التحقيق الصحفي في كشف الغطاء عن مدرسة تأوي أطفاال دون الخضوع ألي رقابة إدارية ال سا

على مستوى المحتويات التعليمية التي يتلقاها األطفال وال على مستوى ظروف ايوائهم ورعايتهم. 

وتحدث التقري عن ظروف الوصول إلى المدرسة والدخول إليها وتصوير ما يدور بداخلها بواسطة 

 "كاميرا مخفية"، مع العلم أنه لم يتم عرض تلك الصور باعتبارها تهم أطفاال.

تناول قضايا الطفولة في عالقة بالتحرش واالعتداءات الجنسية حماية للطفل، كما  115ويمنع المرسوم 

أن تصوير األطفال يخضع إلى ضوابط في عالقة بالحق في الصورة وعدم جواز نشر فيديوهات أو 

ل بوجوه مكشوفة وهم في أوضاع هشاشة واستضعاف )أطفال معّنفين، أو ضحايا حروب، صور ألطفا

 أو في وضعية صراع مع القانون..(.

وراعى التقرير ضوابط حماية الطفولة وحماية الخصوصية والحق في الصورة واكتفى باستعراض 

 الوقائع والمخالفات واالستنتاجات.

مندوب حماية الطفولة للتحرك العاجل من أجل حماية أطفال في اعت بر عرض التقرير التلفزي اشعارا ل

وضعية تهديد باعتبار أنهم ال يعيشون في محيطهم األسري ومتواجدين بفضاء ال يعرف ما هي 

المحتويات التعليمية التي يعدها وال يراعي خصوصية الطفولة وال يخضع لرقابة السلطات الفنية 

 المعنية.

لصحفي ساهم في تحقيق هدف حماية األطفال المتواجدين بالفضاء، كما ساهم ويمكن القول أن العمل ا

 في تشجيع السلطات على تنفيذ أحكام قضائية سابقة تدخلت عدة ظروف حتى ال تنفذ في اإلبان. 

أغضب التقرير عديد األطراف السياسية وغيرهم وتم استهداف فريق االعداد والتقديم على اعتبار أنهم 

 معادون للدين والقرآن الكريم وأنهم ضد هوية الشعب. 

وقد طال الصحفيين حمالت تشويه وتحريض عليهم وصلت حد التكفير تستوجب تتبعا قانونيا بتهم 

 السب والشتم والتحريض.
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 بعيدا عن ملف مدرسة الرقاب غير القانونية:

 اعتداءات على الصحفيين خالل عملهم في الميدان

 

 

 الصحفيين طالتاعتداءات جسدية وتهديدات 

 

 

تعرض الصحفيون خالل عملهم على تغطية التظاهرات الميدانية خالل االجتماعات الشعبية ومواضيع 

حقوق االنسان ومكافحة الفساد إلى اعتداءات كان أخطرها خالل هذا الشهر اضافة إلى التحريض 

 والتكفير، االعتداءات الجسدية والتهديد باالستهداف. 

لطواقم االعالمية خالل عملها على تغطية المباريات الرياضية كما تواصلت االعتداءات التي تطال ا

 دون تقديم أي ضمانات حماية لهم.

 

 * حماية مرزوق تعتدي على وحيد عباس    

 توزر  المكان:

 2019فيفري  3 التاريخ:

مراسل إذاعة "شمس أف أم" الخاصة المعتدى عليهم:

 وحيد عباس

 

 

 

 أمنيون المعتدي:

 الوقائع :

أحد أعوان األمن المكلف بحماية محسن مرزوق أمين عام حزب حركة مشروع تونس إلى  عمد

االعتداء على الصحفي بإذاعة "شمس أف أم" الخاصة وحيد عباس خالل مواكبته لالجتماع الشعبي 

 للحزب. 
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حيث توجه عباس إلى مقر انعقاد االجتماع الشعبي للحزب، وعمل على أخذ تصريح خاص إلذاعته من 

واثر ذلك تمت دعوته من قبل أحد المنتسبين للحزب إلى الخروج من  ،ين عام الحزب محسن مرزوقأم

بزميلته في إذاعة "موزاييك  مرفوقالقاعة بتعلة أن أحد األشخاص يود الحديث معه.  فخرج الصحفي 

لف وجد أحد أعوان األمن المكلفين بحماية محسن مرزوق بانتظاره حيث  حيثأف أم" هناء كروس، 

 وقام بسحبه بطريقة مهينة وطلب منه التعريف بهويته. تهيده حول رقب

وقد استظهر الصحفي بشارة اإلذاعة على هاتفه الجوال وببطاقته المهنية، وقد تعلل العون باشتباهه في 

 دون االستعالم عن هويته.  واعتدى عليهالصحفي 

 * منع صحفيين من العمل في صفاقس واالعتداء عليهم

 صفاقس  المكان:

 2019فيفري  18 التاريخ:

فريق عمل قناة "نسمة تي  المعتدى عليهم:

في" الصحفي حمزة بالرجب والمصور 

 الصحفي رشاد الزواري 

 

 

 

 موظفون عموميون المعتدي:

 الوقائع:

عمد بعض أعوان مستشفى الهادي شاكر إلى 

اد الزواري وعملوا على افتكاك كاميرا االعتداء بالعنف على المصور الصحفي لقناة "نسمة تي في" رش

 المادة المسجلة. ختصويره وفس

ع الوضع قحيث توجه الفريق العامل بقناة "نسمة تي في" إلى مستشفى الهادي شاكر بصفاقس لتغطية وا

 الصحي للمصابين بمرض "الحصبة".

القسم ورافقتهما خالل هم بالتصوير داخل لوقام الفريق الصحفي باستجواب رئيسة القسم التي سمحت 

 انجاز عملهما.

وفي األثناء التحق مجموعة من االداريين العاملين بالمستشفى رفقة أحد أعضاء النقابة األساسية 

وعندما أعلمهم أنه ال يمكن فسخ جميع المادة أدخلوا الفريق  المصورة، وطالبوا الصحفي بفسخ المادة
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فسخ المادة قاموابمصور الصحفي رشاد الزواري بالقوة والصحفي إلى المكتب وافتكوا الكاميرا من ال

 المصورة.

وبالتوازي مع االعتداء على الصحفيين حال اداريون أخرون دون التحاق وفد من فرع النقابة الوطنية 

 سيدي بوزيد بهم لحل اإلشكال.  -للصحفيين صفاقس

وتقول االدارة الجهوية للصحة في صفاقس أنها تدخلت لفض اإلشكال بالتوافق والتفاهم معبرة عن أسفه 

 عما حدث وموضحة أن الترخيص تم على أساس إجراء حوار حول مرض الحصبة. 

 * االعتداء على فريق التلفزة الوطنية بتطاوين

 تطاوين  المكان:

 2019فيفري  27 التاريخ:

 مصوري التلفزة الوطنية األولى المعتدى عليهم:

 

 

 

 مشجعو جمعية رياضيةالمعتدي:

 الوقائع:

عمد مشجعو فريق اتحاد تطاوين إلى االعتداء 

بالعنف على مصوري التلفزة الوطنية خالل 

تغطيتهم لمقابلة الفريق مع النادي الرياضي 

 الصفاقسي بالملعب الرياضي بتطاوين، وقاموا باستهداف كاميرا التصوير.

، لتصوير وسط الجمهورعلى االمصورون الصحفيون  يجبرفي ظل غياب مكان مخصص للصحفيين، ف

  واولما تفطن دون حماية، وهو ما جعل بعض الجماهير تمنعهم في أواخر المباراة من مواصلة التصوير،

ب الحجارة، وقام شخص آخر بكسب، قاموا برشق المصور توثق االعتداءثالثة بكاميرا إلى التصوير 

 قارورة ماء على كاميرا التصوير وأخرى على المصور الصحفي. 

 وقد رفض األمن تأمين الصحفيين خالل عملهم وسط المشجعين واكتفى بتأمين دخولهم إلى الملعب. 

 التعليق القانوني على حاالت االعتداء الجسدي: 
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ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط من أي سلطة ويعاقب القانون بالسجن والخطية المالية كل من 

اعتدى على صحفي بالقول أو بالفعل أو باإلشارة أثناء أداء عمله ويمنع القانون فرض أي قيود تعوق 

لى حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات االعالم في الحصول ع

 المعلومة. 

 

 * تحريض على  خليفة القاسمي

 القيروان المكان:

 2019فيفري  6 التاريخ:

خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك  المعتدى عليهم:

 أف أم" الخاصة

 

 مجهولون المعتدي:

 الوقائع:

 

على  تلقى خليفة القاسمي مراسل إذاعة "موزاييك أف أم"  رسالة تهديد باستهداف سالمته الجسدية

 الخاص عبر شبكة التواصل االجتماعي "فايسبوك"، إلى جانب عبارات سب وشتم .

حيث نشر القاسمي بداية فيفري تدوينة حول الفساد والتهريب في والية القيروان مشيرا أن المهربين 

يتحكمون في المشهد السياسي، وتلقى القاسمي إثر ذلك رسالة على حسابه على شبكة التواصل 

 ي "فايسبوك". االجتماع

بتدائية بالقيروان أحيلت على فرقة األبحاث ورفع القاسمي شكوى إلى النيابة العمومية بالمحكمة اال

بالعاصمة لمعرفة هوية الشخص  لألنترنتوالتفتيش بالمنطقة والتي وجهت بدورها طلبا للوكالة الفنية 

 الذي هدده. 

 التعليق القانوني : 

طالت الصحفي المذكور تهديدات بسبب تدوينة على حسابه بموقع التواصل االجتماعي فايسبوك ندد 

أنه ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط من جانب  115من المرسوم  11فيها بالفساد وينص الفصل 

ا أي سلطة وال يجوز في القانون أن يكون الرأي الصادر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبب

على ضرورة عقاب  14للمساس بكرامته أو لالعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية وينص الفصل 

 من يهدد الصحفيين. 



 2019 فيفري تقرير شهر

 

 النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين

 

 

 

 حرمان المواطن من المعلومة يتواصل

 

ما جعل المواطن  2019تواصلت حاالت المنع من العمل والمضايقة على خلفية العمل الصحفي طيلة شهر فيفري 

محروما من المعلومة وحد من نجاعة عمل الصحفيين. وقد سجلت وحدة الرصد في هذا الصدد جملة من االعتداءات، 

 صوت المواطنين إيصالكما سجلت حالة صنصرة حالت دون 

 

 

 صحفيين من العمل في تطاوين* منع 

 تطاوين  المكان:

 2019فيفري  19 التاريخ:

مراسلة الموقع االلكتروني  المعتدى عليهم:

"الجمهورية" نعيمة خليصة ومراسلة الموقع 

 .االلكتروني "تونس الرقمية" عفاف الودرني

 

 

 

 نقابيون المعتدي:

 الوقائع:

منعت احدى عدول االشهاد مراسلة الموقع االلكتروني "الجمهورية" نعيمة خليصة ومراسلة الموقع 

أمام المحكمة  االحتجاجية لعدول االشهاد ة الوقفةيااللكتروني "تونس الرقمية" عفاف الودرني من تغط

 تطاوين. باالبتدائية 

طية الوقفة االحتجاجية التي نظمها عدول حيث توجهت المراسلتين إلى المحكمة االبتدائية بتطاوين لتغ

ن إلى الميدان توجهت ال الصحفيتواالشهاد احتجاجا على محاكمة أحدى زمالئهم بتهم تحيل، وفور وص

 نحوهما ممثلة عن غرفة عدول اإلشهاد وطلبت منهما عدم تغطية الوقفة بطريقة متشنجة. فقد طلبت

ممثلة الغرفة عدم التغطية تفاديا للتأثير على القضاء. وعلى خلفية هذا الرفض لم تتحصل الصحفيتان 

 على تصريح صحفي حول الوقفة االحتجاجية. 
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طلبت منهما عدم التغطية بتعلة انهما ستقومان بالتأثير على القضاء. واكدت الودرني انه وبسبب رفض 

لم تتمكنا من الحصول على اي تصريح صحفي حول الوقفة الممثلة عن عدول االشهاد التغطية 

 االحتجاجية . 

كما تم منع الصحفيين الذين التحقوا بالوقفة من العمل وهم مراسل وكالة تونس افريقيا لألنباء ومراسل 

 إذاعة موزاييك أف أم.

 

 * منع فريق عمل موقع  "انكيفادا" من العمل

 قابس  المكان:

 2019فيفري  10 التاريخ:

 فريق عمل موقع "انكيفادا" المعتدى عليهم:

 

 

 أمنيون المعتدي:

 الوقائع:

 

مل المكي  والمصور المرافق أمنع أعوان من الحرس الوطني الصحفية بالموقع االلكتروني "انكيفادا" 

لها من العمل بإحدى مناطق والية قابس خالل انجازهما  لتحقيق صحفي، وعمل األعوان على 

 اصطحاب الفريق الصحفي إلى مركز الحرس الوطني.

حدى المناطق بقابس للمرة الثانية بحثا عن صورة إحيث وخالل عمل الفريق الصحفي على التصوير ب

أشخاص بلباس مدني، سأل  أحدهم  3لتحقيق صحفي، اقتربت منه سيارة رباعية الدفع كان على متنها 

وقد  ،لهما موسبب اسئلته مما دفع المكي لالستفسار عن هويته ،عن سبب تواجد الفريق الصحفي هناك

طالع على آلة إلى اال همتبين أن مجموعة األشخاص هم أعوان حرس وطني بالمنطقة، عمد أحد

 صور من الكاميرا. 3التصوير وقام بمحو 

افقتهم وتكفل أحد األعوان بشرح مدى خطورة المكان الذي يعملون فيه، وطلب من الفريق الصحفي مر

إلى مركز الحرس الوطني القريب حيث طلب األعوان من الفريق الصحفي انتظار وصول رئيس 

 المركز؟

وزارة الداخلية السيد سفيان زعق، حيث تدخل لفائدة  باسموفور تواصل وحدة الرصد بالناطق الرسمي 

 م. الصحفيين وتم اخالء سبيلهم ومرافقتهم لمكان العمل وتأمينهم لحين إنهاء عمله
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 ورغم ذلك لم يتمكن الصحفيون من اتمام عملهم نظرا الرتباط الصورة المطلوبة بتوقيت محدد. 

 

 التعليق القانوني على حاالت المنع من العمل: 

يحظر القانون التونسي فرض قيود تعوق حرية تداول المعلومات ويكون من شأنها تعطيل حق المواطن 

مصادر الصحفي خالل تأديته لعمله محمية بمقتضى القانون  في اعالم حر وتعددي وشفاف، كما تكون

 ويعتبر اعتداء على سريتها كل أعمال التفتيش والتنصت كما حدث في حالة موقع "انكفادا".

 

 * وزير الفالحة يضايق صحفية

 تونسالمكان:

 2019فيفري  4 التاريخ:

الصحفية بإذاعة "شمس أف أم"  المعتدى عليهم:

 سليتيالخولة 

 

 

 مسؤول حكومي المعتدي:

 الوقائع:

ضايق وزير الفالحة الصحفية بإذاعة "شمس أف أم" خولة السليتي خالل محاولتها أخذ تصريح منه 

ضمن فاعليات اليوم الدراسي البرلماني حول المعادلة بين التحكم في األسعار وحماية المنتوج الفالحي، 

 اوتشويه اق نشر على موقع اإلذاعة اعتبره استهدافوتأتي مضايقة الوزير للصحفية على خلفية خبر ساب

 له. 

الصحفية برفقة عدد من الصحفيين بصدد التحضير للحصول على تصريح من وزير  تحيث كان

الفالحة وبمجرد وضع آلية التسجيل الصوتي المرفقة بشعار اإلذاعة توجه نحوها الوزير بالقول "اذاعة 

فأجابته الصحفية أن االذاعة قدمت اعتذار  ،شمس أف أم هل ستصيغون عنوان خبر خاطئ هذه المرة"

وطلبت من الوزير تجاوز  ،حصل سابقا وأن وزارته نشرت بالغا ثمنت فيه هذا االعتذارعلى ما 

االشكال السابق، فتشنج الوزير وقال لها أنه الوحيد القادر على تحديد ما اذا كان يمكنه التجاوز. واتهم 

 .االوزير االذاعة أن لها أجندا قد ألحقت به أضرار
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 صحفيون خالل االحتفال بمأوية الترجي الرياضي التونسي * مضايقة

 تونسالمكان:

 2019فيفري  19 التاريخ:

 مجموعة الصحفيين العاملين على تغطية التظاهرة الرياضية المعتدى عليهم:

 مسؤولون بجمعية رياضية المعتدي:

 الوقائع:

قام المسؤول على التنسيق مع الصحفيين ضمن لجنة تنظيم االحتفال بمأوية الترجي الرياضي التونسي 

 بمضايقة الصحفيين الذين قدموا لتغطية التظاهرة، ولم يمنح المسؤول الصحفيين شارة الدخول للتغطية. 

عليها رغم  من الحصولحيث تنقل الصحفيون للمكان لتغطية االحتفال وطلبوا شارة الدخول فلم يتمكنوا 

وقد تمت مضايقتهم من قبل المسؤول على التنسيق عبر استعماله مسبقا.  تقديمهم طلب االعتماد

 لمفردات اعتبروها مهينة لهم.

أن طاقة االستيعاب لم تعد ووقد برر المسؤول على التنسيق أن طلبات الصحفيين وصلت متأخرة، 

تسمح بتمكينهم من التغطية إضافة إلى االجراءات الخاصة التي تم اتخاذها بسبب حضور رئيس 

 الجمهورية الباجي قايد السبسي.  

 التعليق القانوني على حاالت المضايقة: 

ل يمنع القانون تعريض الصحفي ألي ضغوط من جانب أي سلطة، وال يجوز وضع قيود على تداو

المعلومات أو ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف وسائل االعالم كما ال يجوز أن تكون محتويات 

 اعالمية منشورة منطلقا لضرب هذا المبدأ كما هي الحال مع وزير الفالحة. 

 * سحب خبر من بوابة اذاعة الكاف

 الكافالمكان:

 2019فيفري  9 التاريخ:

الصحفية بإذاعة "الكاف" فاتن بن  المعتدى عليهم:

 عمر

 

 

 موظفون عموميون المعتدي:

 الوقائع:
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ضد والي الكاف بطلب من  "ارحل"تم سحب خبر من بوابة إذاعة "الكاف" تناول موضوع رفع شعار 

 مدير اإلذاعة.

لى معتمدية "الطويرف" التابعة لوالية الكاف، وقامت بتسجيل إحيث تنقلت الصحفية فاتن بن عمر 

واستقدام خمسة عملة من خارج المدينة وأخذت  16احتجاجات المواطنين المتعلقة بانتداب عملة اآللية 

 الذي أشار إلى تكوين لجنة لدراسة المطالب. رد الوالي

نقلت الصحفية ضمن نص الخبر احتجاج المواطنين ورفضهم للمقترحات مرفقا بفيديو انتهى برفع و

 الوالي.   في وجه "ارحل"المواطنين شعار 

 على أساس إعطاء من البوابة سحب الخبر ، بعد طلب من الوالي،وقد طلب مدير اذاعة الكاف

 معتبرا أن الخبر الرئيسي هو زيارة الوالي للمنطقة.   االموضوع أهمية مبالغ فيه

 التعليق القانوني: 

يمكن اعتبار التدخل نوعا من التأثير في عالقة بنشر الخبر ومحتواه وما هو رئيسي فيه وما هو ثانوي، 

فالمطالبة برحيل الوالي ليس باألمر الهين وال يمكن اعتباره خبرا ثانويا، وللصحفي حرية التقدير 

لصحفي ألي أنه ال يجوز تعريض ا 115من المرسوم  11باعتباره مواكبا للحدث، وينص الفصل 

أنه ال يجوز مساءلة اي صحفي على معلومات نشرها  13ضغط من جانب أي سلطة وينص الفصل 

 طبقا ألعراف المهنة وأخالقياتها. 

 

 عودة المالحقات القضائية

 

 * تتبع عدلي إلذاعة "أوكسيجين أف أم"

 بنزرت  المكان:

 2019فيفري  19 التاريخ:

مدير اذاعة "أوكسيجين أف أم" محمد صالح بالحاج والمراسل باإلذاعة صالح بن  المعتدى عليهم:

 فرحات

 مسؤول حكومي المعتدي:

 الوقائع:

أحيل مدير إذاعة "أوكسيجين أف أم" محمد صالح بالحاج ومراسل اإلذاعة صالح بن فرحات أمام وكيل 

ذاعة المذكورة خالل الحملة االنتخابية الجهورية بالمحكمة االبتدائية ببنزرت على خلفية نشر خبر في اإل

 ة.ينحول عدم رفع الفضالت من عدة أماكن بالمد 2018البلدية لسنة 
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ببلدية بنزرت بتهمة نشر أخبار زائفة ، وبعد فحص الشكوى  خصوصيةوقد رفع الشكوى رئيس النيابة ال

 قررت النيابة العمومية حفظ التهمة. 

 التعليق القانوني  :

من  11لشكاية المذكورة بكونها نوعا من الضغط على وسيلة إعالم، وتضمنت المادة يمكن تصنيف ا

أنه ال  13أنه ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط من جانب أي سلطة، ونصت المادة  115المرسوم 

يجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها طبقا ألعراف وأخالقيات المهنة 

 يجوز مساءلته بسبب عمله.  الصحفية كما ال
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 لتوصياتا

إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من  اعتداءات طالت الصحفيين خالل شهر 

 : تدعو 2019 فيفري

العمومية للتحرك السريع لمالحقة كل من انخرط في عمليات التحريض واالعتداء على  النيابة -

 الصحفيين وتحتفظ النقابة بحقها في مالحقة المعتدين قانونيا.

وزارة الداخلية بنشر نتائج التحقيق االداري الذي فتحته في شبهة تورط أعوان من الحرس  -

غير القانونية" وشبهة افشاء معطيات شخصية الوطني في التنسيق مع صاحب "مدرسة الرقاب 

 .حواص للصحفي محمد شريف

واالبتعاد عن بضرورة احترام طبيعة عمل الصحفيين  على األنترانتنشطاء الالمواطنين و -

  . خطاب التحريض والتكفير لما فيه من موجب للتتبع القانوني في حال استهداف أي صحفي

  

 : ُينّفذ بالشراكة معفي إطار برنامج  التقرير هذا أنجز

  

 المفّوضية السامية لحقوق اإلنسان -

 واليونسك -


