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 التونسيمن الدستور  31الفصل 

  

 حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر مضمونة.

 ال يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات

 

  

 الخاص بحرية الصحافة والطباعة والنشر 115من المرسوم  9الفصل 

 

فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسسات  يمنع

ي اإلعالم في الحصول على المعلومات وأن يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعالم حر وتعدد

 وشفاف
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 مقدمة عامة

  

الداخلية  مع الدورة الثالثين للقمة العربية في تونس التي سبقها اجتماع وزراء 2019مارس  تزامن شهر

العرب. وقد دفع الصحفيون خالل هاتين المناسبتين ضريبة سوء التنظيم حيث تم حرمان بعض 

 إلعالمالصحفيين من االعتماد ومن تغطية هذه المناسبات في ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص بين كل وسائل ا

 د الرسميةفي الحصول على المعلومة. وعادة ما يكون هذا اإلقصاء العدد الكبير للصحفيين مرافقي الوفو

 للرؤساء أو الوزراء. 

ية كما تزامن شهر مارس مع انطالق التحركات االحتجاجية في الجزائر وقد عملت السلطات الجزائر

شلي راسلة قناة "تي أر تي" انتصار العلى ترحيل صحفيين تونسيين إثنين من الجزائر هما كل من م

 ومراسل وكالة األنباء "رويترز" طارق عمارة مما حال دون تغطيتهما لألحداث. 

وات وخالل شهر مارس تم استعمال القضاء لتتبع الصحفيين حيث أثيرت عديد القضايا التي تعود لسن

ي رقم قياسي يسجل منذ مناسبات ف 5ضّد الصحفيين وتم االستماع للصحفيين في  2018و  2017

 انطالق أعمال وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية. 

وقد مثل الصحفيون خالل األبحاث األمنية أمام فرق غير متخصصة في ملفات الصحافة والطباعة 

 . 115والنشر وخارج إطار المرسوم 

إمكانية الم ما ينذر بكما مارس القضاء خالل شهر مارس الرقابة المسبقة الممنوعة دستوريا على اإلع

ي تحوم استعمال القضاء مجددا كسالح ضد الصحفيين لترهيبهم وثنيهم عن معالجة القضايا الحارقة الت

رضيع في  15حولها شبهات الفساد والرشوة وفي ملفات مهمة كقضايا الصحة وخاصة فاجعة مقتل 

 مستشفى الرابطة بتونس.

م سماع ت قضائية ضد صحفيين في حالة واحدة أو الحكم بعدوال تخفي النقابة ارتياحها أمام حفظ ملفا

ت مناسبات ولكنها تخشى أن يكون القضاء سالحا للضغط والترهيب في ملفا 3الدعوى لفائدتهم في 

 أخرى في اتجاه األصوات الداعية إلى الحرية وضمان حقوق المواطن. 

ي حاالت المضايقة والمنع من العمل التي تطال الصحفيين والت 2019تواصلت خالل شهر مارس  كما

لكثير اتمثل مؤشرا سلبيا ونحن على مشارف مرحلة مهمة في تاريخ تونس و استحقاقات انتخابية تستحق 

 من الجهد لضمان استقاللية الصحافة في مواكبتها. 
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 نفيذية فيدون أنفسهم محاصرين من السلطة القضائية والسلطة التوتعتبر النقابة أن الصحفيين اليوم يج

محاولة للضغط عليهم وتوجيههم وهو ما يحتم وقفة صارمة ضد هذا الجزر الذي يمثل خطرا على 

  مكسب الحرية الذي قاتل من أجله الصحفيون سنوات بعد الثورة وقبلها. 

ر النقابة كل األطراف أن الصحفيين هم الميز االجتماعي يضمن اسقرار المشهد السياسي و ان الذي وتُذّكِّ

ل واالقتصادي وهو العين الرقيبة على المسؤولين مهما كان موقعهم ومن الضروري أن توفر لهم ك

  األطراف الظروف المناسبة ألداء أعمالهم في اطار من االستقاللية والحرية. 

والنأي بهم عن الصراعات السياسية  وتطلب النقابة كل األطراف باحترام طبيعة عمل الصحفيين

 والفكرية التي يشتد وقعها مع اقتراب االنتخابات القادمة. 

  

 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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 مقّدمة إحصائية
 
 

  

، حيث سجلت وحدة الرصد 2019حافظت االعتداءات على الصحفيين على وتيرتها خالل شهر مارس  

اء من اعتد 18، 2019بمركز السالمة المهنية للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خالل شهر مارس 

 اشعارا بإمكانية اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر االتصال المباشر أو البيانات أو 27أصل 

 األخبار، أو على شبكات التواصل االجتماعي. 

ة قناة تلفزي 15صحفيا يعملون في  24صحفية و 15صحفيا وصحفية من بينهم  39وطالت االعتداءات 

 مواقع الكترونية ووكالة أنباء.  2إذاعات و 4و 

داء اعتحاالت تتبع عدلي و حالتي  5حاالت منع من العمل و 5وتعرض الصحفيون خالل هذا الشهر إلى 

 وحالتي رقابة وحالة احتجاز وحالة هرسلة.  جسدي وحالتي اعتداء لفظي 
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حاالت اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كان  12وقد كانت األطراف الرسمية مسؤولة عن 

اعتداءات ومسؤولون محليون وقاضي تحقيق مسؤولين عن  6الموظفون العموميون مسؤولين عن 

 أعوان عموميون مسؤولين عن اعتداء وحيد.ونواب ونهما اعتدائين اثنين لكل م

 حالة اعتداء تضرر منها الصحفيون، حيث كانت شركات 6وكانت األطراف غير الرسمية مسؤولة عن 

 عن اعتداءين وكان النقابيون األمنيون ومحبو جمعيات رياضية وفنانون ومواطنون خاصة مسؤولة 

 مسؤولين على اعتداء وحيد لكل منهم.

 

 

حالة وفي قفصة في حالتين وفي كل من  13وقد ترّكزت االعتداءات أساسا في والية تونس في 

 القصرين وتطاوين وصفاقس في حالة واحدة في كّل منها.
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 أعمال منع وهرسلة واحتجاز للصحفيين 

 

اعمال منع ومضايقة استهدفت الصحفيين في تونس من  2019سجلت وحدة الرصد خالل شهر مارس  

قبل أطراف مختلفة حرمتهم من نقل المعلومات وأثرت جزئيا 

 أحياناعلى عملهم بسبب مضايقتهم وهرسلتهم واحتجازهم 

 لمنعهم من العمل. 

 

 * منع الصحفيين من تغطية حادثة الولدان

 تونس المكان: والية

 2019مارس  9التاريخ: 

 ممثلين لوسائل إعالم 8المعتدى عليهم : 

 المعتدي: موظفون عموميون

 الوقائع: 

ن أمن تم منع الصحفيين من العمل بمركز التوليد وطب الرضيع التابع لمستشفى الرابطة من قبل أعوا

 تعفن. جة مصل يرجح أنه مرضيعا بالمركز المذكور نتي 12بالزي النظامي خالل تغطيتهم لفاجعة مقتل 

دون  وقد أكد أعوان االمن للصحفيين أن هناك تعليمات من قبل إدارة المستشفى بعدم دخول أي صحفي

 الحصول على ترخيص من قبلها.
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لى بهو لتغطية الحادثة وتمكن في مرحلة أولى من الدخول إ " 1حيث تنقل طاقم عمل "التلفزة الوطنية 

ص األمن الوطني طلب منهم الخروج وأشار إلى ضرورة الحصول على ترخيالمستشفى لكن مدير إقليم 

 من إدارة المستشفى.

بتونس  وبتوافد الصحفيين من مختلف المؤسسات اإلعالمية على المكان، توجه نحوهم رئيس إقليم األمن

وأعلمهم أن هناك تعليمات صادرة من إدارة المؤسسة الصحية تمنع دخول أي صحفي دون الحصول 

  لى ترخيص منها. ع

ولم يتمكن الصحفيون من الدخول الى داخل مستشفى الرابطة والحصول على تصريحات صحفية وقد 

اكتفوا بالحصول يومها على تصريح من قبل والي تونس عندما توجه نحوهم امام الباب الرئيسي 

 للمستشفى والذي نفى أن يكون أصدر التعليمات بمنعهم من الدخول.

 

 صحفيات من العمل أمام مستشفى الرابطة * منع 

 المكان: والية تونس

  2019مارس  11التاريخ: 

 صحفيات من قسم األخبار 3المعتدى عليهم : 

 المعتدي: أعوان عموميون

 الوقائع: 

 

ل صحفيات من العم 3أعوان في مركز التوليد وطب الرضيع التابع لمستشفى الرابطة إلى منع  عمل

 ومحاولة االعتداء عليهم. 

لعاملون صحفيات إلى المركز المذكور وعملن على تغطية الوقفة االحتجاجية التي نظمها ا 3حيث تنقلت 

 يعا بالمستشفى .رض 12به احتجاجا على طبيعة التغطية االعالمية لفاجعة وفاة 

صحفيات وقد اعتبر المحتجون أن التغطية االعالمية ألبت الرأي العام ضدهم، وطالب بعض المحتجين ال

 في حين أن الوضعية استثنائية وال تخضع لترخيص بالتصوير. وأمام باالستظهار بتراخيص تصوير 

 تمسك الصحفيات بأداء مهامهن ، حاول بعض المحتجين االعتداء عليهن.

 * منع صحفيين من تغطية اجتماع وزراء الداخلية العرب
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 المكان: والية تونس

  2019مارس  4التاريخ: 

المعتدى عليهم : مراسل قناة "الحّرة" توفيق 

 العياشي 

 المعتدي: موظفون عموميون

 الوقائع: 

 

داخلية تم منع كل من مراسل قناة "الّحرة" توفيق العياشي مجموعة من تغطية اجتماع وزراء ال

 الذي عقد بتونس رغم تقديم طلبات االعتماد في اآلجال المحددة لذلك.  العرب 

عتماد في وكان الصحفي قد تنقل إلى مقر انعقاد اجتماع الداخلية العرب بعد التثبت من تقديم طلب اال

 التوقيت المطلوب ولكن فوجئ بمنعه من الدخول دون تقديم أي سبب يذكر.

اسة آخرين من تغطية االجتماع نتيجة عدم علمهم بآجال التقديم في غياب سي كما تم حرمان صحفيين

ة" "انتقائي اتصالية واضحة للقائمين على االتصال في أمانة وزراء الداخلية العرب وما اعتبره الصحفيون

 في إعالم المؤسسات االعالميّة.

وا مطالب كدت أن بعض الصحفيين قدموبالتواصل مع المكلفة باإلعالم في أمانة وزراء الداخلية العرب أ

يعاب اعتماد متأخرة مما استحال معه تمكينهم من الدخول ألسباب تنظيمية، بسبب محدودية طاقة است

 .صحفية معهم قاعة االجتماعات، ونظرا أيضا الصطحاب عدد من الوزراء لطواقم

 

 * منع صحفيي إذاعة "قفصة" من العمل

 المكان: والية قفصة

  2019مارس  25التاريخ: 

المعتدى عليهم : الصحفيان بإذاعة "قفصة" سوار 

 عمايدية و أحمد عقوني

 المعتدي: مسؤول محلي
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 الوقائع: 

 

عة " الذي يبث أسبوعيا على إذا23/8طرد رئيس بلدية جدليان بوالية القصرين طاقم عمل برنامج "

مواطنين ماعات بالبلدية والتسجيل فيها مع ال"قفصة" بتعلة عدم االستئذان منه قبل دخول قاعة االجت

 والضيوف رغم علمه المسبق بتحول الطاقم الصحفي للتسجيل هناك. 

ة مع مجموع وقد تنقل الطاقم الصحفي يومها بناء على موافقة المسؤول المحلي للتسجيل داخل مقر البلدية

طردهم البلدية بالقاعة وقيامه بمن المواطنين وأعضاء من المجلس البلدي. وتفاجئوا بالتحاق رئيس 

 في بمكتبهبطريقة مهينة ألنهم كانوا برفقة مستشار بلدي له خالفات معه ونظرا لعدم مرور الطاقم الصح

 قبل انطالق التسجيل. 

لصحفي وقد تواصلت وحدة الرصد بالمسؤول المحلي الذي أكد أن ما بدر عنه سببه عدم اعالم الطاقم ا

راجع تخلوا دون استئذان منه إلى مرفق عمومي، ونفى بداية طرده لهم ولكنه له عند الوصول وأنهم د

 عن ذلك بعد مده بفيديو تم توثيقه لعملية الطرد. 

ثق وكانت وحدة الرصد قد عاينت مقاطع فيديو نشرت على الصفحة الرسمية لمستشار بلدي بالجهة يو

 عملية الطرد الطاقم الصحفي.

ه لعمايدية اتصاال هاتفيا من معتمدية القصرين لالعتذار حول ما تعرض وقد تلقت الصحفية سوار 

 الطاقم الصحفي. 
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 * منع صحفيين من العمل خالل القمة العربية

 المكان: والية تونس

  2019مارس  25التاريخ: 

 المعتدى عليهم : ممثلو وسائل إعالم

 المعتدي: موظفون عموميون

 الوقائع: 

 

ون العادية وسائل إعالم وطنية وأجنبية من تغطية األعمال التحضيرية للدورة الثالث 10ممثلو تم حرمان 

 للقمة العربية المنعقدة بتونس. 

وقد أّدى هذا الحرمان إلى تعطيل عمل الصحفيين ممثّلي وسائل اإلعالم وحرمان متابعيها من 

لتسجيل، ابـ "إشكال تقني" طرأ على بوابة وقد تعلّلت مصالح رئاسة الجمهورية في كّل مرة  المعلومة. 

 وتّم إثر ذلك تركيز لجنة للتدقيق في مطالب االعتماد.

ا وحدة وقد تّم إثبات ورود حالتين فقط لتسجيل خارج اآلجال المحّددة من ضمن الحاالت التي تلقّته

بة في ائق المطلوالرصد. كما تّم التثبت من قبل وحدة الرصد من إتمام الصحفيين اآلخرين لكّل الوث

 اآلجال.

ضافة إوقد تشّكى عديد الصحفيين من سوء معاملة بعض عناصر الفريق المكلّف بمنح بطاقات االعتماد 

 إلى هرسلة بعضهم على خلفية تقديمهم شكاوى للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.

ئاسة رحالة، تواصلت معها وبعد إصدار النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لبيان في خصوص هذه ال

 الجمهورية وتم حل إشكاليات االعتماد للصحفيين الذين اشتكوا لديها. 
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 * احتجاز فريق "الحقائق األربع" 

 المكان: والية تونس

  2019مارس  5التاريخ: 

 المعتدى عليهم : فريق عمل قناة "الحوار التونسي"

 المعتدي: موظفون عموميون

 الوقائع: 

 

 احتجز مسؤولون بالبريد التونسي في مركز الفرز البريدي بمطار تونس قرطاج الدولي فريق عمل

ار تونس برنامج "الحقائق األربع" على قناة "الحوار التونسي" عند تفطنهم لتواجده بمأوى سيارات مط

 قرطاج. 

طات لواجهة حيث توجه الفريق الصحفي إلى مأوى السيارات بمطار تونس قرطاج للحصول على لق

ن مركز مركز الفرز وبعد االنتهاء من التصوير وأثناء مغادرة المكان تفاجأ بقدوم مسؤولين اثنين ع

 الفرز طلبا منهما هويتيهما وسبب تواجدها بالمكان المذكور. 

 ه قام فقطوقد مّد فريق العمل المسؤولين بالمعطيات المطلوبة وحاول إقناع إطارات ومسؤولي المركز أن

حول  تقاط بعض المقاطع للواجهة االمامية من اجل استعمالها من قبل الصحفي في تقريره الصحفيبال

صال ولكن المسؤولين توا رسالة مسمومة وحجزها وفتح تحقيق من قبل وزارة الداخلية،  19التفطن لـ

لة هاتفيا بأعوان التحقوا بالمكان وحاولوا الضغط علي الفريق الصحفي لالطالع على مضمون آ

 التصوير.

 وعند محاولة الفريق مغادرة المكان تم اعتراض طريقهم من قبل اإلطارات واألعوان في محاولة

 إلجبارهم على محو المادة المصورة ولكن الفريق تجاوزهم بسيارته وغادر المكان. 
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 * نائب يقوم بهرسلة قسم األخبار

 المكان: والية تونس

  2019مارس  15التاريخ: 

 صحفيات من قسم األخبار 3المعتدى عليهم : 

 المعتدي: نواب

 الوقائع: 

الخضوع عمد النائب عن حزب صوت الفالحين فيصل التبيني إلى اتهام قسم األخبار بالتلفزة الوطنية ب

 إلى تعليمات من خارج المؤسسة لعدم تمرير مداخالته في نشرات األخبار. 

داخالته الوطنية فإن التبيني دأب على التشهير بها سواء عبر موحسب رئيسة تحرير األخبار بالتلفزة 

تيجة العالمي نالبرلمانية أو مداخالته اإلعالمية واتهامها بصنصرته بتعلة تلقيها تعليمات من المستشار ا

ريحات عالقتها العائلية به. وخالل تعبير الصحفية بقسم األخبار سماح الخلصي عن احتجاجها على تص

 مل هذا األخير على إهانتها.التبيني، ع

أنه تتم وقد عاينت وحدة الرصد تصريحات اعالمية للنائب للحديث عن التعليمات في التلفزة الوطنية و

 صنصرته. 

 

 التعليق القانوني العام: 

ين يمنع القانون التونسي فرض أي قيود تعوق حرية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص ب

ر عالم لما في ذلك من ضرب لحق المواطن في الحصول على المعلومة وفي اعالم حمختلف وسائل اإل

وتعددي وشفاف وفي حاالت المنع من العمل التي تم تسجيلها ضرب لحق أساسي كرسه القانون 

تبر للصحفي في النفاذ والحصول على المعلومة واألخبار والبيانات من مصادرها المختلفة. كما تع

 من باب التضييق على الصحفيين وهرسلتهم.عمليات االحتجاز 

 

 

 



 2019مارس   تقرير شهر

 

 النقـــــــابة الوطنيــــة للصحفــــيين التونسيين

 

 

 

 

 اعتداءات بالعنف اللفظي والجسدي على الصحفيين

 

ن على الصحفيين وما يمك 2019تتواصل عمليات االعتداء بالعنف اللفظي والجسدي خالل شهر مارس 

عب لمالأن تخلفه من أضرار جسدية ونفسية للصحفيين وخاصة االناث منهم ولألسف فإن العنف داخل ا

ة وامتد العنف إلى الفضاءات العامة وحتى داخل المؤسسات اإلعالمي 2019تواصل خالل شهر مارس 

 نفسها. 

 

 * االعتداء على فريق الحوار التونسي في قفصة

 المكان: والية قفصة

  2019مارس  8التاريخ: 

 المعتدى عليهم : فريق عمل قناة "الحوار التونسي"

 المعتدي: موظفون عموميون

 الوقائع: 

 عمل الحوار التونسي من قبل بعض موظفي شركة فسفاط قفصة ومنعه من التصوير تمت مالحقة فريق 

 نتاج. واالعتداء عليه لفظيا على خلفية عمل الفريق الصحفي على تحقيق حول أزمة الفسفاط وتعطل اإل

ر الصحفي أحمد حيث تنقل الفريق المتكون الصحفي المتكون من الصحفي بوخضرة حاجي والمصو

بوريقة ومرافقهم سليم بن عثمان للتصوير بقفصة بعد حصوله على ترخيص في الغرض من اإلدارة 

جد شركة لتواالعامة للشركة بالعاصمة وموافقة اإلدارة العامة بقفصة. ولكن فور تفطن بعض اإلداريين بال

، ليه لفظياعيارة ومن ثمة االعتداء الفريق الصحفي وعند مغادرته للمكان عملوا على مالحقة الفريق بالس

ورغم استظهار الصحفي بو خضرة حاجي بالترخيص اال انهم رفضوا تمكين الفريق الصحفي من 

 العمل.
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جابة أو ورغم تواصل وحدة الرصد مع الناطق الرسمي باسم الشركة لمعرفة رد اإلدارة إال أنه رفض اإل

 الرد على الموضوع. 

 

 "الديوان أف أم" برادس * االعتداء على فريق عمل

 المكان: والية بن عروس

  2019مارس  13التاريخ: 

 المعتدى عليهم : فريق عمل اذاعة "الديوان أف أم"

 المعتدي: محبو جمعية رياضي

 

 الوقائع: 

الديوان أف “بعض عناصر من محبي جمعية الترجي الرياضي التونسي على فريق عمل إذاعة  اعتدت

ي داخل المنّصة المخّصصة للصحفيين خالل مباراة الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياض” أم

 الصفاقسي بملعب رادس بالعاصمة.

حد ألصحفية بالقّوة حيث عمل وعملت هذه العناصر على دفع فريق عمل الديوان إلى قاعة الندوات ا

 على سبّهم وشتمهم داخل القاعة.” ترجي تي في“الحاملين لشارة كتب عليها 

ن يعمل حيث توجه أحد المكلفين باالتصال بالترجي الرياضي التونسي نحو الصحفي حاتم قزبار الذي كا

سجيل تاهير إثر رّدة فعل الجم على النقل المباشر للمباراة وافتك منه الهاتف الجوال متّهما إيّاه بتصوير

ه تفاجئ الهدف. وقد حاول الصحفي اقناع المعتدي أنه بصدد التعليق المباشر لفائدة االذاعة إالّ أنّ 

جي على باالعتداء عليه بواسطة لكمة على مستوى الوجه، في الوقت الذي عمل فيه عدد من جماهير التر

 استهداف المنصة رميا بالقوارير.

د من جماهير الترجي بمنصة الصحفيين وعملوا على دفع فريق عمل اإلذاعة وإخراجه وقد التحق عد

عنوة من المنصة في اتجاه قاعة الندوات ولم يتم فظ االشكال اال بتدخل عدد من الصحفيين المتواجدين 

 بالمكان.
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 نسي قدعددا من الصفحات المحسوبة على محبّي الترجي الرياضي التو وقد عاينت وحدة الرصد أّن 

وعمدت إلى نشر صور للصحفيين ” الديوان أف أم“شنّت حملة سّب وشتم وتحريض ضّد فريق عمل 

 حاتم قزبار وكريم مقني.

وخالل  وكان مسؤول من الترجي الرياضي التونسي قد أنكر عالقة الجمعية الرياضية بالمعتدي إال أنه

معية أكد انتمائه لفريق االتصال بالج تدخل مباشر على اذاعة "الديوان أف أم" وثقته وحدة الرصد

 الرياضية. 

 * االعتداء على مراسلة التلفزة الوطنية بالقصرين

 المكان: والية القصرين

  2019مارس  17التاريخ: 

 المعتدى عليهم : مراسلة القناة الوطنية نادية الرطيبي

 المعتدي: مسؤول محلي

 الوقائع: 

 

لعنف على اعتدى مسؤول بلدي على مراسلة التلفزة الوطنية بالقصرين نادية الرطيبي وحاول االعتداء با

ن في زوجها. ويأتي االعتداء اثر حملة تحريض من قبل الملحق اإلعالمي لهذه البلدية على الصحفيي

 القصرين عبر شبكات التواصل االجتماعي. 

ها نتهاء عملإلنجاز تحقيق حول تظاهرة "األيام الرومانية" وفور ا حيث تنقلت الرطيبي إلى مدينة سبيطلة

تنقلت رفقة زوجها لتناول الغداء وصادف وجود المسؤول الجهوي والذي تهجم عليها فور تفطنه 

ج عن لوجودها. ووجه المسؤول الجهوي كالم نابي للصحفية مما دفع زوجها للتدخل، وفور تعبير الزو

 المسؤول حاول هذا األخير االعتداء عليه. احتجاجه على ما بدر من

ت وكان المكلف باالعالم ببلدية سبيطلة قد شن حملة تحريض على الصحفيين قبلها بيوم على شبكا

 التواصل االجتماعي. 
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 * فوزي بن قمرة يعتدي على صحفية بقناة "الحوار التونسي"

 المكان: والية تونس

  2019مارس  25التاريخ: 

 بقناة "الحوار التونسي" عبير ذويب هم : الصحفية المعتدى علي

 المعتدي: فنانون

 الوقائع: 

 

عنف اعتدى المعلق ببرنامج "أمور جدية" الذي يبث على قناة "الحوار التونسي" فوزي بن قمرة بال

 اللفظي والجسدي على الصحفية بالبرنامج عبير ذويب. 

صحفية ل استراحة التصوير بعبارات مخلة متهما الحيث أن عمد بن قمرة الى التهجم على الصحفية خال

 ة إلعالمهاوقد تواصلت معها اإلدار أنها كانت سببا في قطع كالمه من قبل مقدم البرنامج عالء الشابي. 

 بأن بن قمرة يود االعتذار لكنها لم ترى موجبا لذلك وتجاوزت الموضوع.

ب يفتح البالولكن تفاجأت الصحفية بالتحاق بن قمرة بمأوى سيارات القناة التلفزية وتوجهه نحو سيارتها 

 ويتوجه نحوها بعبارات نابية ثم بدفعها ويعتدي عليها بالعنف الجسدي. 

 وقد تدخل الموجودون بالمكان لمنعه من مواصلة االعتداء عليها.

لصحفية اوقد أعلنت ادارة القناة اثر الحادثة قرارها باالستغناء على خدمات فوزي بن قمرة، وتعتزم 

 تقديم دعوى قضائية ضد المعتدي. 

 

 التعليق القانوني العام : 

من  13ال يجيز القانون التونسي تعريض أي صحفي ألي ضغط من جانب أي سلطة وينص الفصل 

 ءلة أنه ال يجوز مسا 115المرسوم 

 أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومة ينشرها طبقا ألعراف المهنة وأخالقياتها. 

و أأنه ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر على الصحفي سببا للمساس بكرامته  12كما نّص الفصل 

قم لطواللالعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية. ويحمل على قوات األمن بالمالعب توفير الحماية 

 الصحفية ، كما يحمل على النيابة العامة واجب تتبع المعتدين. 
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على معاقبة كل من تعدى على صحفي بالقول أو بالفعل حال  115من المرسوم  14وينص الفصل 

 مباشرته لعمله.

من المجلة الجزائية على عقاب من يعطل حرية الشغل ويحمل على السلطات  123وينص الفصل 

تداءات فريق العمل الصحفي ضد أي انتهاك أو اعتداء. وبالتالي فإن حاالت االع األمنية واجب تأمين

 اللفظية والجسدية والتهديد والتحريض هي أعمال يتم تتبعها قانونيا لدى القضاء. 

 

 

 القسم القانوني من التقرير

 تواتر المالحقات القضائية للصحفيين

 

البحث والتحقيق مع الصحفيين في كّل من ، أعمال 2019تواترت بشكل ملحوظ خالل شهر مارس 

ت حاال 5واليات تونس وتطاوين وصفاقس أمام فرق أمنية غير متخّصصة. وقد تم تتبع الصحفيين في 

 + "قرطاج "و "الحوار التونسي "خالل هذا الشهر في حين تم إصدار قرارين قضائيين في حق قناتي

 يقضي بعدم بث محتويات اعالمية

ملفات مرفوعة لديه ضد صحفيين  3لقضاء التونسي بعدم سماع الدعوى في في المقابل قضى ا

 ..وإعالميين وحفظ شكاية رفعتها وزارة الصحة العمومية ضد صحفية بتطاوين

 

 

  "لطفي  وزير الداخلية السابق لطفي براهم يقاضي رئيس مكتب قناة "الجزيرة

 حجي:

 

مثل السيد لطفي حجي رئيس مكتب  2019مارس  4يوم 

الجزيرة بتونس أمام الباحث االبتدائي بباب الخضراء 

تونس تبعا لشكاية تقدم بها وزير الداخلية األسبق السيد 

لطفي براهم حول تقرير صحفي بثته القناة حول لقاءات 
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مر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وزير الداخلية خالل زيارته للسعودية. يتهم الشاكي الصحفي بالتآ

 وبث الفتنة. 

 وحضر محامي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين معه وبين أن التقرير الصحفي هو عمل مهني

ضوع، احترافي ونقل ما تم تداوله من أخبار وخاصة موقع "أفريك موند" وغيره من المواقع حول المو

العمل  ريمة أخرى، كما أكد الصحفي أنه أنجز عمله بمهنية وأنوأنه ال وجود ألركان التآمر أو أي ج

 الصحفي ال يمكن أن يتحول إلى جريمة.

. 

 "أعوان مركز البريد يقاضون فريق عمل "الحقائق األربع 

حفي تم بمركز األمن الوطني ببرج الوزير من والية أريانة سماع المصور الص 2019مارس  7بتاريخ 

جزائية  يارة أكرم هذيلي بحضور محامي القناة. وتم السماع بناء على شكايةالجيالني لخضر وسائق الس

صور فيها الم تقدم بها الممثل القانوني لمركز الفرز البريدي إلى النيابة العمومية بمحكمة أريانة يتهم

ود كز وتعباقتحام مؤسسة عمومية كما وجه االتهام للسائق وأضيفت إليه تهمة محاولة دهس عاملين بالمر

ي عندما توجه الفريق الصحفي المذكور إلى مركز الفرز البريد 2019مارس  5الوقائع إلى تاريخ 

وا إلنجاز عمل صحفي، ولدى محاولته مغادرة المكان منع من ذلك من قبل أعوان بالمركز كما حاول

 االطالع على محتوى الفيديوهات وفسخها. 

 

 "مدرسة خاصة تقاضي موقع "كابيتاليس 

لية تم سماع رئيس تحرير موقع كابتياليس رضا كافي أمام فرقة الشرطة العد 2019مارس  14بتاريخ 

بالموقع  بحي الخضراء، كما تم االستماع للصحفية بنفس الموقع السيدة زهرة عبيد على خلفية مقال صدر

في  صرف. انتقدت فيه الصحفية طريقة تسيير المدرسة التونسية بالدوحة والت2016سبتمبر  2بتاريخ 

ان  قبل مديرها وتشكي أولياء التالميذ من تصرفاته. خالل السماع أعلم  رضا الكافي مواردها من 

الشاكي نسب اليه الثلب من خالل المقال المذكور، وقد أجاب بمحاميه أن الثلب الصحفي خاضع 

لشاكي لم كما أن ا وال وجه لتتبع موكله طبق مجلة اإلجراءات الجزائية العدلية 115الجراءات المرسوم 

  يطلب حق الرّد والتصحيح بل خير اللجوء مباشرة الي القضاء. 

 

  ماإلعالقاضي التحقيق بالمحكمة االبتدائية بتونس يمارس رقابة مسبقة على  : 
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قضى   بالمحكمة االبتدائية بتونس قرارين  10أصدر قاضي التحقيق المكتب  2019مارس  14يوم 

ية األول بمنع بث فقرة من برنامج الحقائق األربعة الذي يقدمه الصحفي حمزة البلومي على فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وقضى الثاني منع إعادة حصة حوارية بثت على فضائية "قرطاج +" تناولت قض

 رضيعا بمستشفى الرابطة بتونس العاصمة في ظروف يتم التحقيق فيها من قبل لجنة فنية 15موت 

 عينت للغرض. 

لقضية لبرر قاضي التحقيق قراره بسرية التحقيق وعدم التدخل في عمل القضاء وأن التناول اإلعالمي 

 وع في هذا الصدد فإنالبّد أن يخضع للترخيص المسبق من قبله كقاض متعهد بالتحقيق في الموض

 أنه يحجر نشر وثائق التحقيق قبل تالوتها في جلسة علنية".  61أوضح في فصله  115المرسوم 

سرية لوهذا الفصل واضح ويشير أن أوراق الملف القضائي التي يتم نشرها للعموم وهو ما يمثل هتكا 

ث خصوصياتها من حيث البح التحقيق و لقرينة البراءة من جهة أخرى فإن التحقيقات الصحفية لها

تي تهدف والقضائية ال اإلداريةواالستقصاء وأسلوب نشر المعلومات وهي تحقيقات تختلف عن التحقيقات 

من  إلى تحديد المسؤوليات وتسليط العقوبات على من ثبت ارتكابه للفعل اإلجرامي وساهمت العديد

ب مثل ملف ما يسمى بـ "مدرسة الرقا التحقيقات الصحفية في كشف جرائم تعهد بها القضاء الحقا

 القرآنية" وغيره من الملفات، وهو ما يؤكد أهمية الصحافة االستقصائية. 

 ل الحق فيفي هذا الصدد البد من التذكير أن االستقصاء الصحفي ال بد أن يحترم الضوابط القانونية مث

ينة ومبادئ حقوق االنسان وقر الصورة وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وحماية الطفولة

ن حق البراءة وسرية التحقيق أو األبحاث العدلية وسرية المصادر وحمايتها وتمكين ذوي المصلحة م

ة ساسا بسريالّرد أو التوضيح وخالفا لما جاء بقرار المنع ال يمكن أن تشكل تدخال في عمل القضاء أو م

اب أو الع عبى بعض القضايا الهامة مثل قضية الرقالتحقيق، كما أن من حق الجمهور أن يكون على اط

 موت الرضع أو التحرش باألطفال وهي قضايا تهم الطفولة بوصفها فئة هشة ومستضعفة.

لك فإن ذوتساهم الصحافة االستقصائية في نوعية الرأي العام وتحسيسه ببعض القضايا النبيلة وبخالف 

وعي  ئية ويمكن أن تتكرر مرات ومرات ألنه لم يحصلالكثير من الجرائم تبقى حبيسة الملفات القضا

ضايا بضرورة التصدي المجتمعي لها، وهو األمر الموكول لإلعالم وال ينتهك التناول االعالمي للق

بيان بعض لالهامة قرينة البراءة باعتبار أنه ال يوجه أي إتهام إلى شخص بعينه بل هو تناول الظاهرة 

 واالخالالت التي سمحت بحدوثها.  تفاصيلها وأسبابها ونتائجها

يشير إلى  115من المرسوم  2فقرة  61بخصوص الترخيص في التناول اإلعالمي للقضية فإن الفصل 

ضرورة الحصول على إذن قضائي مسبق بخصوص النقل السمعي والبصري للمحاكمات المتعلقة 

لة الجزائية المتعلقة بجرائم من المج 240إلى  201بالجنح والجنايات المنصوص عليها بالفصول من 
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القتل وقضايا اآلداب العامة، والحال أن البرامج التي تم منع بثها ال تتعلق بنقل محاكمة المتهمين في 

القضية بل هي برامج صحفية عامة حوارية واستقصائية وال تستوجب الترخيص المنصوص عليه 

 المذكور. 61بالفصل 

لمضامين اال يتوافق مع الدستور الذي يمنع الرقابة المسبقة على في الخالصة فإن قرار قاضي التحقيق 

الذي يحدد بدقة حاالت الترخيص في النقل السمعي والبصري  115مع المرسوم  االعالمية وال 

د أو غير للمحاكمات أو الظروف المحيطة بها مثل استجواب المحامين أو الضحايا أو المهتمين أو الشهو

 المحاكمات في الجرائم المحددة بالنص القانوني.  ما شابه ذلك على هامش

كما أن القرار يخرق االختصاص الموكول إلى هيئة االتصال السمعي والبصري للرقابة البعدية 

افة اع ع الصحللمضامين اإلعالمية ومنع إعادة بثها إذا كانت مخالفة للقواعد المهنية. وعبرت هيئات الدف

ظل  لى الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور والتي تبقى هشة فيوالتعبير في تونس عن خشيتها ع

 عدم استكمال انشاء المؤسسات الحماية لها وخاصة المحكمة الدستورية وكذلك في ظل ضعف الوعي

 العام بأهميتها. 

 

  : نقابة أمنية تقاضي يثرب المشيري 

قبل فرقة الحرس الوطني  تم سماع الصحفية بتطاوين يثرب المشيري من 2019مارس  20بتاريخ 

ية ووجهت النقابة الشاك 2019بالمدينة بناء على شكاية تقدمت بها نقابة أمنية خالل شهر مارس 

تورط لللصحفية تهمة الثلب ونسبة أمور غير قانونية لموظفين عموميين وكان المقال تحدث عن شبهات 

ومية صحفية على أنظار النيابة العممارس أحيلت ال 21أعوان أمن في أعمال تهريب بالمنطقة، ويوم 

 بحالة تقديم حيث تم إعالمها بأنها ستسلم الحقا استدعاء للمثول أمام المحكمة. 

 

  شركة خاصة تقاضي رئيس تحرير موقع "الصحفيون التونسيون بصفاقس" حافظ

 كسكاس

حافظ  تم االستماع لرئيس تحرير موقع "الصحفيون التونسيون بصفاقس" 2019مارس  25بتاريخ 

قانوني كسكاس لدى فرقة األبحاث العدلية للحرس الوطني بصفاقس على خلفية شكوى تقدم بها الممثل ال

 لشركة حليب بعد نشر الموقع لمقال حول مصادرة شحنة من حليب من احدى المغازات العامة نظرا

 النتهاء صالحيته.

دعوة للحضور لدى أنضار الفرقة األمنية حيث تنقل اثرها  2019مارس  21قد تلقى في  وكان كسكاس

نشر موقع "الصحفيون  2017أكتوبر  7لمقر الفرقة وتم االستماع له. وتعود أطوار الملف أنه في 
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التونسيون بصفاقس" خبرا مفاده مصادرة الشرطة البلدية لشحنة حليب الحدى الشركات الخاصة ولم يتم 

كر اسم الشركة. وقد تطرق المقال إلى تحرير محضر في حجز بضائع بينت التحاليل أنها فاسدة اثر ذ

  تقدم المواطنين بشكاوى لدى أنظار الشرطة البلدية. 

لمطالبته بسحب المقال ونشر توضيح في الغرض فقام بسحب  وقد تواصلت ادارة الشركة مع كسكاس

 ورد حول الموضوع.  2017أكتوبر  30المقال في 

 

 األحكام الصادرة عن القضاء

 لفائدة الصحفيين

 

 

 الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة رئيس تحرير "كابيتاليس" نزار بهلول 

اء قضت المحكمة االبتدائية بتونس بقبول اعتراض الصحفي نزار بهلول والقض 2019مارس  4بتاريخ 

 لفائدته بعدم سماع الدعوى لبطالن إجراءات التتبع. 

ع وكان بهلول محل تتبع جزائي بناء على شكاية تقدم بها أحد الخواص على خلفية مقال صدر بموق

ه حكم غيابي يقضي بالسجن مدة أربعة أشهر بتهمة تعمد "بيزنس نيوز" االلكتروني وقد صدر ضد

من مجلة االتصاالت بموجب  86اإلساءة إلى الغير عبر شبكة االتصاالت العمومية طبق الفصل 

افة المتعلق بحرية الصح 115االعتراض اعتبرت المحكمة أن مبنى التتبع يجب أن يكون هو المرسوم 

بعا تباعتبار أن المقال صدر ضمن جريدة إلكترونية، وقضت  والطباعة والنشر وليس مجلة االتصاالت

 لذلك بالحكم أعاله. 

 

 الحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة االعالمي لطفي العماري 

االبتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع الدعوى  قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة  2019مارس  28بتاريخ 

التي رفعها ضده وزير الفالحة السابق محمد بن سالم. وقد  في حق اإلعالمي لطفي العماري في القضية

قبلت المحكمة االعتراض الذي قدمه محامي العماري شكال وفي األصل بنقض الحكم الغيابي الصادر في 

تخطئة الصحفي على خلفية نقد العماري للوزير فيما يتعلق بملف  2018أفريل  18حق العماري في 

ري وقتها أن الوزير السابق فكك جهاز حراس الغابة الذي اعتبره وقتها حراس الغابة. حيث صرح العما
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"عينا من عيون األمن في الوقاية من اإلرهاب" وتعويضه بحراس موالين للوزير. وقد رفع محمد بن 

 يتهمه فيها بالثلب.  2017أوت  سالم اثر هذا التصريح قضية ضد العماري في 

 

 صحفية منى البوعزيزيالحكم بعدم سماع الدعوى لفائدة ال 

لدعوى قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة االبتدائية بتونس بالحكم بعدم سماع ا 2019مارس  8بتاريخ 

 يزي. في القضية التي رفعها وزير التربية حاتم بن سالم ضد الصحفية بجريدة "الشروق" منى البوعز

 3في  وكان بن سالم قد اتهم البوعزيزي بتهمة نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي اثر خبر نشرته

بجريدة الشروق نقال عن أمين عام أحد األحزاب. وكان مصدر الصحفية قد صرح إّن  2018أفريل 

 األساتذةووي الوزير "قام باستئناف قرار طرده من التدريس بعد ان أعلن مساندته المطلقة لنقابة الثان

 للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم المشروعة. وقد استأنف الوزير الحكم االبتدائي.

  حفظ شكوى ضد الصحفية بإذاعة "صبرة أف أم" يثرب المشيري 

 عمومية فيقرر النيابة العمومية بالمحكمة االبتدائية بتطاوين حفظ الشكوى التي رفعت وزارة الصحة ال

بتهمة نشر أخبار زائفة على  2018أف أم" يثرب المشيري في مارس حق الصحفية بإذاعة "صبرة 

 حول سرقة أدوية مخّدرة بمستوصف "بروموت". وقد تم حفظ 2018فيفري  27نشرها مقالين بتاريخ 

 الشكوى على خلفية اثبات الحقائق التي نشرتها الصحفية حول هذا الموضوع. 
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 اتـــــــــــــــــالتوصي

 

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

 تدعو: 2019مارس 

 511النيابة العمومية لمراجعة احاالتها للقضايا المرفوعة ضد الصحفيين خارج إطار المرسوم          -

 بالملفات المتعلقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.  ومراعاة الجوانب االجرائية المرتبطة 

لمبدأ عالم والقطاع اإل القضاء إلى احترام الصالحيات المناطة بعهدة الهيئات التعديلية المستقلة المنظمة        -

  الدستوري القاضي بعدم جواز الرقابة المسبقة على المحتويات اإلعالمية. 

بدأ احترام م الهياكل الرسمية من رئاسة الجمهورية والوزارات ومنظمين التظاهرات العربية واالقليمية الى -

ر حرم المواطن من اعالم تكافؤ الفرص واالبتعاد عن الممارسات التمييزية التي من شأنها أن تح

 وتعددي

عطيات المسؤولين الجهويين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين والسعي إلى تسهيل مهامهم ومدهم بالم         -

 الضرورية لضمان حقوق المواطنين وعدم اقحامهم في صراعاتهم الداخلية.

  

  

 أنجز هذ االتقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

  

 لمفّوضية السامية لحقوق اإلنسانا -

 اليونسكو -

 


