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من الدستور التونسي 31الفصل   
 

حریة الرأي والفكر والتعبیر واإلعالم والنشر مضمونة."  
ال یجوز ممارسة رقابة مسبقة على ھذه الحریات"  

 

 
الخاص بحریة الصحافة والطباعة والنشر 115من المرسوم  9الفصل   

 
"یمنع فرض أي قیود تعوق حریة تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بین مختلف مؤسسات 

صول على المعلومات وأن یكون من شأنھا تعطیل حق المواطن في إعالم حر وتعددي اإلعالم في الح
وشفاف"  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

مقدمة عامة  
 

اندالع مجموعة من التحركات االحتجاجیة نتیجة الترفیع في أسعار  2019شھد شھر أفریل 
المحروقات وتواترت عملیات قطع الطریق في مناطق متفرقة من البالد، وھو ما انعكس سلبا على أمن 

الصحفي المیداني الذي بات عرضة لشتى االعتداءات وأخطرھا من قبل المواطنین.   
لشھر مع تعدد لقاءات ومؤتمرات األحزاب السیاسیة استعدادا لالستحقاقات االنتخابیة كما تزامن ھذا ا

القادمة، وكانت ھذه األنشطة مناسبة للتضییق على الصحفیین من قبل الحراسات الخاصة ببعض 
اعتداء بعض مؤتمري حزب  أخطرھاالشخصیات السیاسیة أو من قبل منتسبي ھذه األحزاب، وكان 

نداء تونس على الصحفیین في المنستیر.   
أرضیة مالئمة  االجتماعيوعادة ما یكون ھذا الظرف االنتقالي وارتفاع منسوب االحتجاجات والتوتر 

منة للعمل الصحفي. آستھداف الصحفیین وخلق بیئة غیر ال  
لصحفیین حیث تواترت االعتداءات في وقد انعكس انتشار االحتجاجات على خارطة االعتداءات على ا

والیات مختلفة.  8  
 عدم توفیرتواصلت االعتداءات العنیفة على الصحفیین داخل المالعب في ظل  أفریلخالل شھر 

معزولة عن ومنة آمناطق كتوفیر  للعمل اإلمكانیات المناسبة وجودالحمایة األمنیة لھم وعدم 
وكان أخطر ھذه االعتداءات خالل مقابلة  ،تطالھم قد االعتداءات التي منعوالتي من شأنھا  ،الجماھیر

االتحاد المنستیري والترجي الریاضي التونسي بالمنستیر.   
على معنى المجلة بإحالتھم وتواصل مثول الصحفیین خالل شھر أفریل أمام القضاء بتھم مختلفة 

الصحفیین خارج اطار القانون المنظم  واصلت النیابة العمومیة منھجھا في إحالة حیثالجزائیة، 
  . 115للصحافة والطباعة والنشر، المرسوم 

رفعتھا نقابة أمنیة ضد  من قبل القضاء الجالس لقضیة وسجلت الوحدة خالل ھذا الشھر حالة حفظ
صحفیة بوالیة تطاوین.    

في حفظ الملفات المرفوعة ضد  الجالس وال تخفي النقابة ارتیاحھا للدور الذي یلعبھ القضاء
لكنھا تعبر عن قلقھا من النھج الذي تواصل النیابة العمومیة اتباعھ وذلك بإحالة  ،الصحفیین

المنظم لحریة الصحافة والطباعة والنشر، ما ینذر باستعمالھا  115الصحفیین خارج إطار المرسوم 
كسالح ضغط وترھیب ضد الصحفیین.   

را مع تصاعد وتیرة االحتجاجات للصحفیین أن الفترة القادمة ستكون األكثر توتّ وتعتبر النقابة الوطنیة 
لعمل الصحفیین، ما یدفعھا إلى دعوة  مالئمةتمثل بیئة غیر قد والتحضیرات لالنتخابات القادمة والتي 

كل األطراف إلى اتباع سیاسة ضبط النفس واحترام طبیعة العمل الصحفي حفاظا على مكسب الحریة 
واحترام مبدأ حق كل األطراف في النفاذ إلى وسائل اإلعالم.  ،ي تحققت بعد الثورةالت  

وتذكر النقابة كل األطراف بالدور المھم والمحوري للصحفیین في المراحل االنتقالیة، وخاصة التي 
تشھد متغیرات سیاسیة واجتماعیة كبیرة، وذلك بضمان التوازن وتعدد األراء، ما یتطلب من الجمیع 

فسح المجال أمامھم للعمل في إطار االستقاللیة عن أي سلطة مالیة أو سیاسیة.   
النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین  

 

 
 
 
 



 
 

مقدمة إحصائیة  
 

، حیث سجلت وحدة الرصد بمركز 2019تراجع نسق االعتداءات على الصحفیین خالل شھر أفریل 
اشعارا  19خالل شھر أفریل من أصل  اعتداء 15السالمة المھنیة بالنقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین 

و األخبار أو بإمكانیة اعتداء وردت على وحدة الرصد عبر االتصاالت المباشرة للصحفیین أو البیانات أ
 2019اعتداء خالل شھر مارس  18على شبكات التواصل االجتماعي. وكانت وحدة الرصد قد سجلت 

إشعارا.  27من أصل   
قنوات  4صحفیا یعملون في  17صحفیات و 6صحفیا وصحفیة، من بینھم   23وقد طالت االعتداءات 

مواقع الكترونیة ووكالة أنباء. 2إذاعات و 4تلفزیة و  
 

 
 

األخطر على الصحفیین رغم تراجع عدد االعتداءات، حیث طالت الصحفیین  2019وكان شھر أفریل 
اعتداءات جسدیة متفاوتة الخطورة وحالة اعتداء لفظي وحیدة.  8خالل ھذا الشھر   

حاالت منع من العمل وحالة ھرسلة وحیدة إضافة لتواصل  3 كما طال الصحفیین خالل ھذا الشھر 
  في حق صحفیین.  عدلي حالتي تتبعلیة، وقد سجلت الوحدة في ھذا اإلطار التتبعات العد

 



 
 

اعتداءات، یلیھم السیاسیون والموظفون  7وقد تصدر المواطنون قائمة المعتدین على الصحفیین بـ 
. اثنین باعتداءینالعمومیون   

ریاضیة وحراسة  جمعیاتوكان كل من المسؤولون الحكومیون ومسؤولي جمعیات ریاضیة ومشجعو 
خاصة مسؤولون على اعتداء وحید لكل منھم.   

لمرتكبة تراجع عدد االعتداءات ا. فقد ا كبیرا من حیث التوزیع الجغرافيخارطة االعتداءات عرفت تغییر
حاالت، وفي  3حاالت وفي والیة نابل في  4والیة المنستیر في  وارتفع، بوالیة تونس بشكل ملحوظ

حالة واحدة بفي حالتین لكل منھما، وفي سیدي بوزید والمھدیة ومدنین وتونس والیتي سوسة وصفاقس 
  في كل منھا. 

 
 
 

 



 
 

عرقلة حریة عمل الصحفیین   
 
* منع الصحفیین من تغطیة تحرك احتجاجي  

المكان: والیة سیدي بوزید  
2019أفریل  16التاریخ:   

إعالمممثلین لوسائل  4معتدى علیھم : ال  
حكوميالمعتدي: مسؤول   

الوقائع:   
 

منع معتمد جلمة من والیة سیدي بوزید مراسلي بعض وسائل اإلعالم من العمل في حدیقة المعتمدیة 
تحرك احتجاجي لعمال الحضائر. وقد جاء المنع بتعلة عدم الحصول على ترخیص لخالل تغطیتھم 

مسبق في الغرض من رئاسة الحكومة.  
وفور  حتجاجي في حدیقة المعتمدیة، دیة لتغطیة تحرك المعتمإلى مقر ا تنقل ممثلو وسائل إعالم فقد

لب منھ ترخیص عمل نسي" نوفل الحرشاني توجھ نحوه وطتفطن المعتمد لوجود ممثل قناة "الحوار التو
مكتبھ لمده ببطاقة تعریفھ. ھ في من رئاسة الحكومة وااللتحاق ب  

أف أم" والھادي العافي مراسل إذاعة  كما عمل المعتمد على منع طیب النصیبي مراسل إذاعة "شمس
"صبرة أف أم" من التصویر وطلب منھما فسخ المادة المصورة وطالبھم ببطاقتي تعریفھما الوطنیتین، 

ولم یتراجع المعتمد إال بعد تدخل المحتجین.   
كما توجھ رئیس مركز األمن الوطني بالمنطقة إلى مراسل قناة "نسمة تي في" منیر الھاني خالل 

ویره لالحتجاج وطالبھ ببطاقة تعریفھ الوطنیة وتعامل معھ بأسلوب خشن ولكنھ تراجع فور علمھ تص
بصفتھ وقدم اعتذاره.   

 

* حراسة راشد الغنوشي تمنع الصحفیین من العمل  
المكان: والیة نابل  

2019أفریل  20التاریخ:   
مؤسسات إعالمیة 6المعتدى علیھم : ممثلي   
المعتدي: حراسة خاصة  

الوقائع:   
 

منعت الحراسة الشخصیة لرئیس حركة النھضة راشد الغنوشي الصحفیین من العمل وعملت على 
االعتداء على بعضھم خالل محاولتھم الحصول على تصریح صحفي بمناسبة حضوره اختتام الندوة 

   الوطنیة للكتاب العامین المحلیین للحزب المنعقدة بمدینة الحمامات من والیة نابل
تنقل ستة من مراسلي مؤسسات اعالمیة مختلفة لتغطیة االجتماعي وقد حاول الحراس الخاصون  حیث

برئیس الحركة منذ البدایة منع الصحفیین من االقتراب من الغنوشي والحصول على تصریح صحفي 
راشد منھ. وأمام إصرار الصحفیین على تأدیة عملھم تعرضوا للدفع باألیدي أثناء التسجیل وابعادھم عن 

الغنوشي. ولم یقم الغنوشي بأیة ردة فعل للدفاع عن الصحفیین مكتفیا بالمغادرة.   
 

 
 
 



* بعض العمال یعتدون على طاقم عمل التلفزة الوطنیة األولى  
المكان: والیة صفاقس  

2019أفریل  20التاریخ:   
المعتدى علیھم: فریق عمل التلفزة الوطنیة األولى  

المعتدي: عمال  
الوقائع:   

 
 
 

تعرض فریق عمل التلفزة الوطنیة األولى لالعتداء اللفظي والمنع من العمل من قبل عدد من عمال 
شركة البستنة المحتجین أمام مقر المجمع الكمیائي "السیاب" بالمنطقة بدعوة من االتحاد الجھوي للشغل 

بوالیة صفاقس.  
حیث تنقل فریق عمل الوطنیة األولى المتكون من الصحفي قیس ھماني والمصور الصحفي كمال بن 

حتجاجیة. ا ةوقفعمر إلى مقر المجمع الكمیائي "السیاب" لتغطیة   
وقد انتظم یومھا تحركان احتجاجیان األول من قبل حزب مشروع تونس والثاني تحرك مضاد من قبل 

، ما أدى إلى حصول مشادات بین الطرفین.سبصفاق االتحاد الجھوي للشغل  
حول الوقفة، وعند محاولتھ  الكاتب العام لالتحاد الجھوي للشغل  وقد عمل ھماني على أخذ تصریح من 

أخذ تصریح من قبل عضو المكتب المركزي لحزب مشروع تونس حول المناوشات التي جرت بین 
وصلت حد الرشق بالحجارة وتمزیق الالفتات،  عناصر من حزبھ والمحتجین في الطرف المقابل والتي

تفطن مشاركون في وقفة اتحاد الشغل لھ وقاموا بمنعھ من العمل وطالبوه بالمغادرة في الوقت الذي 
وضع فیھ أحدھم یده على آلة التصویر.   

 
 
 

* بعض العمال یعتدون على عمر ذویب وینظمون حملة 
ضده  

المكان: والیة صفاقس  
2019أفریل  20التاریخ:   

المعتدى علیھم : الصحفي بموقع "تاریخ صفاقس" عمر 
ذویب  

المعتدي: عمال  
 
 

الوقائع:   
اعتدى بعض عمال مصنع السیاب بصفاقس على الصحفي بموقع "تاریخ صفاقس" على خلفیة تغطیتھ 

وقفة احتجاجیة لحزب "مشروع تونس" للمطالبة بغلق المصنع.  
"السیاب" لتغطیة وقفة عناصر من حزب "مشروع تونس"،  يالكیمیائحیث تنقل عمر ذویب أمام المجمع 

قابلتھا وقفة مضادة لعمال السیاب، وقد حرص على نقل الوقائع كما ھي بحیادیة، ومن بینھا االعتداء 
على فریق التلفزة الوطنیة األولى. وقد تعرض ذویب للھجوم من قبل بعض المعارضین لوقفة "مشروع 

أموال من الحزب المذكور ما قاده للمغادرة أمام ضغط المحتجین.بتلقي  تونس" متھمین الصحفي   
كما تعرض حساب ذویب على صفحات التواصل االجتماعي إلى حملة تبلیغ أدت إلى تعطل النفاذ إلیھ 

إال بعد تدخل تقني.  یستردهولم   
 



التعلیق القانوني لحاالت المضایقة والمنع من العمل:   
حزب حركة النھضة بالحمامات لمكاتب الجھویة لالوطنیة للكتاب العامین لخالل تغطیة الصحفیین للندوة 

منع الصحفیون من تلقي تصریحات من رئیس حركة النھضة ولقوا معاملة فضة من  ،من والیة نابل
حراسھ الشخصیین دون أي تدخل یذكر منھ للدفاع عن حقھم في الوصول الى المتلقي، وھي سلوكیات 

في عالقة بمنع فرض أي قیود تعوق حریة تداول المعلومات  115منھ المرسوم سیاسیة مناقضة لما تض
والتي یكون من شأنھا تعطیل حق المواطن في إعالم حر وتعددي وشفاف.   

میائي یوفي صفاقس وخالل سعي الصحفیین إلى تغطیة وقفة احتجاجیة للمواطنین أمام المجمع الك 
"السیاب" تعرض الصحافیون للمنع من العمل والتھجم من قبل أطراف محتجة على تناول الصحفیین 
لمختلف وجھات النظر حول الموضوع، في مخالفة لحق الصحفي في النفاذ إلى األخبار والمعلومات 

والحصول علیھا من مصادرھا المختلفة.   
ین في المیدان جنح المنع من العمل طبق أحكام وتشكل األعمال التي مورست ضد الصحفیین العامل

  المجلة الجزائیة. 
 
 

 

المیدان أصبح أكثر خطورة على الصحفیین  
 

* موظف عمومي یعتدي على صحفیة   
المكان: والیة سوسة  

2019أفریل  4التاریخ:   
خنتوش ةم: مراسلة إذاعة "شمس أف أم" رحمالمعتدى علیھ  

المعتدي: موظفون عمومیون  
الوقائع:   

 
لى مراسلة إذاعة "شمس أف أم" حاول موظف بإدارة الملكیة العقاریة بسوسة االعتداء بالعنف الجسدي ع

خنتوش خالل تنقلھا لتغطیة زیارة وزیر أمالك الدولة. ةرحم  
حیث توجھت الصحفیة إلى إدارة الملكیة العقاریة بسوسة لتغطیة الزیارة وأثناء حوارھا مع عامالت 

، ولما تمسكت بالمكان حول تحضیرات الزیارة، تدخل أحد الموظفین ودفعھا بالقوة خارج اإلدارةالنظافة 
من ھو أقوى النقابة أو "سنرى  بحقھا في العمل والحصول على المعلومة، خاطبھا بالقول 

فض االشكال اال بتدخل الموظفین المتواجدین بالمكان. یقعولم   ،الصحفیین"  
وقدم لھا االعتذار  الصحفیة تواصل معبال فور علمھ بما حصل لعقاریة بسوسةمحافظ الملكیة اوقام 

وتواصل مع الموظف الذي اعتذر بدوره منھا.  
 

 
* اعتداء عنیف على أسامة الشوالي  

المكان: والیة نابل  
2019أفریل  8التاریخ:   

المعتدى علیھم: الصحفي بقناة "الحوار التونسي" أسامة 
الشوالي  

موظفون عمومیونالمعتدي:   
الوقائع:   

 



 أسامة الشواليقام مجموعة من الموظفین بمركز رعایة المسنین بقرمبالیة من والیة نابل باالعتداء على 
الصحفي ببرنامج "الحقائق األربع" الذي یبث أسبوعیا على قناة "الحوار التونسي" وحاولوا احتجازه.   

ن حیث عمل على التصویر بكامیرا خفیة لكشف وكان الشوالي قد تحول إلى مركز رعایة المسنی
االعتداءات التي تطال المسنین المقیمین بالمكان، وقدم نفسھ كممثل عن منظمة مجتمع مدني. وفور 

بھاتفھ الجوال، عمد قیم یعمل بالمركز  تنامي شكوك العاملین بالمكان حول تصویر الصحفي للموضوع 
رغم و ،اول الشوالي مغادرة المكان لكنھ تعرض العتداء بالعنفإلى عرقلتھ. وأمام تزاید تشنج القّیم ح
وافتكوا ھاتفھ الجوال. وبعد  یھم وزمیلین لھ واصلوا االعتداء علالتعریف بصفتھ كصحفي، إال أن القی

في الطریق للتنقل واستنجد  مارةالتخلص من المعتدین غادر الصحفي مقر دار الرعایة واستنجد بسیارة 
بأول دوریة للحرس الوطني، حیث رافقھ األعوان إلى مكان االعتداء وقاموا بمعاینة آثار الجریمة.  

بصفتھ  إلیھضّد المعتدین وتم االستماع  ایةركز الحرس الوطني بقرمبالیة بشكوقد تقدم الصحفي لدى م
رة النیابة العمومیة طلبت ھذه األخیرة إحالة وتمت مكافحتھ مع المعتدین علیھ. وبعد استشا امتضرر

بحالة تقدیم.  ةالشوالي والمتھمین الثالث  
 
 

* مؤتمرون من نداء تونس یعتدون على صحفي  
المكان: والیة المنستیر  

2019أفریل  7التاریخ:   
المعتدى علیھم: الصحفي بقناة "التاسعة" حسام حمد  

المعتدي: سیاسیون  
الوقائع:   

 
 
 

على  اعتدى مجموعة من مؤتمري حزب "نداء تونس" 
الصحفي بقناة "التاسعة" حسام حمد خالل تغطیتھ ألشغال مؤتمر الحزب بالمنستیر.   

حیث توجھ الصحفي لتصویر المؤتمرین خالل تناولھم للطعام بالنزل الذي یقام فیھ المؤتمر وفق ما 
تونس" والتي تھتم بالكوالیس التي تجدُّ في  تقضیھ فقرة "كامیرا حسام" التي یتضمنھا برنامج "من

التظاھرات واللقاءات. ولدى تفطن بعض المؤتمرین لھ، تفاجأ الصحفي بھیجانھم محاولتھم منعھ من 
التصویر معتدین علیھ بعبارة نابیة، كما حاولوا االعتداء علیھ بالعنف لوال تدخل أحد المؤتمرین الذي قام 

بحمایتھ.   
س یعتدون على رحمھ خنتوش* مؤتمرو نداء تون  

المكان: والیة المنستیر  
2019أفریل  7التاریخ:   

المعتدى علیھم: مراسلة إذاعة "شمس أف أم" رحمھ خنتوش  
المعتدي: سیاسیون  

الوقائع:   
خالل  "نداء تونس" على مراسلة إذاعة "شمس أف أم" رحمھ خنتوش منمؤتمرین  اعتدى ثالث 

تغطیتھا ألشغال المؤتمر االنتخابي للحزب عند تفطنھم لتصویرھا مشادة كالمیة بین مؤتمرین.   
فقد تنقلت خنتوش لتغطیة أشغال المؤتمر االنتخابي لحزب نداء تونس، وخالل تواجدھا أمام احدى 

یة منوبة، حول مكتب الحزب في وال ھمالقاعات المخصصة للمؤتمرین تفطنت لوجود شجار بین عدد من
ولدى محاولتھا تصویر الوقائع عبر ھاتفھا الجوال تفاجأت بُمؤَتمرة تحاول افتكاك ھاتفھا، ثم التحق بھا 

دفعھا جسدیا. ولم یتم فض اإلشكال إال بتدخل ممثل وُمؤَتمرین آخرین وعمدوا إلى افتكاك الھاتف بالقوة 
المكتب الجھوي للحزب بالمنستیر.   



 

ة یعتدون على صحفیین* مسیرو جمعیة ریاضی  
المكان: والیة المنستیر  

2019أفریل  21التاریخ:   
المعتدى علیھم: فریق عمل وحدة االنتاج التلفزي بالمنستیر  

المعتدي: مسؤولون بجمعیة ریاضیة  
الوقائع:   

 
لفظیا ومادیا على الصحفیین بوحدة االنتاج التلفزي بالمنستیر  اعتدى بعض مسیري االتحاد المنستیري

خالل تغطیتھما لمباراة االتحاد المنستیري و الترجي الریاضي التونسي بملعب مصطفى بن جنات 
بالمنستیر.   

خالل  حیث تنقل الفریق الصحفي لتغطیة المقابلة الریاضیة وحین عملھما على تسجیل كوالیس المقابلة 
رئیس االتحاد المنستیري  قامثاني، یطلب منھما في كل مرة أحد المسیرین عدم التصویر، والشوط ال

تھدیدھما إلیقاف التصویر.ب  
 تنقالثم أخذ تصریحات من العبي الترجي الریاضي التونسي بالفریق الصحفي  قامواثر انتھاء المقابلة 

لكن رئیس النادي وأربعة أشخاص ھ، ألخذ تصریحات من العبی اتحاد المنستیر مالبسحجرات أمام 
وقام رئیس الجمعیة بضرب كامیرا التصویر ودفع الصحفي بالقوة مذكرا ایاه  مخرین ھجموا علیھآ

بتھدیده لھ في حال قام بالتصویر.   
 

* مواطنون یعتدون على صحفیة  
المكان: والیة سوسة  

2019أفریل  17التاریخ:   
إیناس الھمامي المعتدى علیھم: مراسلة "موزاییك أف أم"  

المعتدي: مواطنون  
الوقائع:   

 
عمد أربعة مواطنین إلى االعتداء لفظیا على مراسلة إذاعة 
"موزاییك أف أم" بسوسة إیناس الھمامي ومحاولة افتكاك 

ھاتفھا الجوال خالل سعیھا إلى الحصول على تصریحات من مواطنین ینفذون تحركا احتجاجیا بسیدي 
لى خلفیة محتویات صحفیة منشورة سابقا بوسیلة اعالمیة اخرى. بوعلي من والیة سوسة ع  

حیث تنقلت الصحفیة إلى المنطقة لتغطیة احتجاجات المواطنین وعملیة غلق الطریق من قبل عمال 
مصنع األلبان احتجاجا على قرار الموافقة على إعادة تمویل مصنع األلبان والتفاوض مع المستثمر.  

لتغطیة ثاني أیام االحتجاجات بمدینة سیدي بوعلي وبمجرد وصولھا المكان  وكانت الھمامي قد توجھت
حاولت الحصول على تصریح من أحد الكھول لكنھ بدأ بالصراخ ونعتھا بـ "اعالم العار".   

نساء ملثمات وحاولن افتكاك ھاتفھا الجوال ومنعھا من الحصول على  ثالثواثر ذلك توجھت نحوھا 
تصریحات صحافیة وعملن على التحریض ضدھا وحاولن طردھا من المكان، مما دفعھا إلى االحتماء 
في صیدلیة قریبة من المكان. ویأتي االعتداء على الھمامي نتیجة تغطیة اعالمیة سابقة لبعض وسائل 

عن التغطیة اإلعالمیة لالحتجاجات. اإلعالم وغیاب اخرى  
 
 

 



* أشخاص من جمھور االتحاد المنستیري یعتدون 
على صحفیین  

المكان: والیة المنستیر  
2019أفریل  21التاریخ:   

المعتدى علیھم: فریق عمل التلفزة الوطنیة األولى  
المعتدي: مشجعو جمعیة ریاضیة  

 
الوقائع:   

 
قام عدد من أنصار فریق كرة القدم التحاد المنستیر باالعتداء على الصحفیین بالتلفزة الوطنیة محمد 

الحبیب قویسم وشھیر الكافي أثناء تعلیقھما على مباراة اتحاد المنستیر والترجي التونسي المنقولة على 
القناة الوطنیة األولى.  

ابلة ھجم علیھم أربعة من أحباء االتحاد المنستیري وخالل عمل الفریق الصحفي على التعلیق على المق
تواجد ی غرفة النقل حیثوضرب أحدھم الصحفي شھیر الكافي بقارورة ماء ثم اقتحم العناصر األربع 

ن وألقوا أدوات العمل أرضا، وعمد أحدھم إلى لكم الكافي واالعتداء على الفریق بالعنف اللفظي االصحفی
كلوشارات" على المباشر. ال" وصف المعتدین بـما دفع الصحفي شھیر الكافي إلى   

وعند محاولة الكافي الخروج من الملعب رفقة زمیلھ قویسم وجد مجموعة من جماھیر االتحاد المنستیري 
تظارھما بنیة االعتداء علیھما.بان  

وقد تلقى محمد الحبیب قویسم اثر ذلك عدید المكالمات الھاتفیة التي تعمد أصحابھا سبھ وشتمھ بعد 
  تسریب رقمھ الخاص من مجھول. 

* مواطنون یحاولون فرض رقابة على صحفي بالقوة  
المكان: والیة المھدیة  

2019أفریل  19التاریخ:   
امي الھاني مراسل إذاعة "جوھرة أف أم"المعتدى علیھم: س  
المعتدي: مواطنون  

 
 

الوقائع:   
 

من والیة المھدیة إلى مضایقة وتھدید مراسل "جوھرة أف أم " سامي  عمد مواطن من منطقة الرجیش 
الھاني خالل عملھ على تقریر حول الوضع الفالحي بالمدینة، وقام شقیق ذلك المواطن باالعتداء بالعنف 

على الصحفي.  
تقریر  فقد تنقل الھاني رفقة فریق عمل قناة "تلفزة تي في" لمساعدتھم باعتباره ابن المدینة في إنجاز

حول الوضع الفالحي بمدینة رجیش. وخالل عملھم توجھ نحوھم مواطن وطالب الصحفي بالتصویر معھ 
لشأن الفالحي وأنھ سیتیح لھ ین لھ أن موضوع التقریر یتعلق باحول "الزطلة". وحاول الھاني أن یب

ن العمل واتھمھ الفرصة مرة أخرى للحدیث حول موضوع الزطلة، إال ان المواطن تشنج وحاول منعھ م
بخدمة أجندات حكومیة.   

ولم یمنع تدخل بعض المواطنین لفظ االشكال المواطن من تھدید الصحفي بالضرب، وھو ما تم فعال 
حیث استنجد المواطن بشقیقة الذي اعتدى بالعنف على الھاني وحاول افتكاك ھاتفھ الجوال. وقد تقدم 

الصحفي بشكوى لدى مركز األمن الرجیش.   
 

عتداء جسدي على مصور صحفي بمدنین* ا  
المكان: والیة مدنین  



2019أفریل  15التاریخ:   
المعتدى علیھم: المصور الصحفي بالمجلة االلكترونیة "عین على الجنوب" محمد المھداوي  

المعتدي: مواطنون  
الوقائع:   

"عین على اعتدى عدد من سواق التاكسي مادیا ولفظیا على مراسل ومصور المجلة االلكترونیة 
ق بحومة السوق جربة من والیة یطربمفترق الجنوب" خالل تصویر اعتدائھم اللفظي على مواطن 

مدنین.  
حیث توجھ المصور الصحفي لمواكبة التحركات االحتجاجیة ألصحاب التاكسي الفردي وخالل تصویره 

الطریق، توجھ نحوه سائق تاكسي من مرور الاعتداء عدد منھم على مواطن صاحب سیارة خاصة حاول 
واعتدى علیھ بالصفع ثم عمد زمالؤه إلى افتكاك ھاتفھ الجوال بالقومة، ولم یتمكن من استرجاعھ اال بعد 
نصف ساعة وقد تم فسخ المادة المصورة وسرقة بطاقة الذاكرة. وقد تحول المصور الصحفي إلى منطقة 

ض. االمن بحومة السوق وقام بتحریر محضر في الغر  
التعلیق القانوني على حاالت العنف:   

تعرض الفریق الصحفي لقناة  2019حال تغطیتھم لمؤتمر حزب نداء تونس بالمنستیر أوائل شھر أفریل 
"التاسعة" إلى وابل من الشتائم واإلھانات والعنف من قبل بعض المؤتمرین لمنعھم من التصویر والقیام 

بعملھم   
العنف:  التعلیق القانوني على حاالت  

تعرض الفریق الصحفي لقناة  2019لمؤتمر حزب نداء تونس بالمنستیر أوائل أفریل حال تغطیتھ 
"التاسعة" إلى وابل من الشتائم واالھانات والعنف من قبل بعض المؤتمرین لمنعھم من التصویر والقیام 

بعملھم. وفي نفس المؤتمر تعرضت مراسلة "شمس أف أم" إلى نفس الممارسات.   
ولدى قیام فریق تصویر تابع لقناة "الحوار التونسي" بإعداد ریبورتاج حول معاملة نزالء بإحدى دور 

فضیع من  اعتداءظروف عیشھم، تعرض الفریق المذكور إلى كشف المسنین بقرمبالیة من والیة نابل و
قبل عمال ومسؤول بالمؤسسة المذكورة تمثل في شتائم ودفع وسلب ھاتف محمول، كل ذلك لمنع الفریق 

من التصویر داخل المؤسسة.   
في الحالة الثانیة تعقدت األمور وتم استدعاء األمن وأخذ الفریق إلى المركز بالمكان وتم إخالء سبیل 

أحیل الملف أمام النیابة  2019أفریل  11یخ بتاروالصحفي بعد تحریر محضر في الغرض. 
بالمحكمة االبتدائیة بقرمبالیة التي استمعت إلى األطراف المعنیة.  العمومیة   

ف مع حارس المؤسسة والطاھي الصحفي أسامة الشوالي بتھمة تبادل العن بإحالةالحقا فوجئ الرأي العام 
في واالعتداء علیھ بالعنف أثناء أداء عملھ طبقا القیم العام بتھمة سرقة الھاتف المحمول للصح وأحیل

. من خالل الحالتین المعروضتین یتضح أن العمل الصحفي المیداني 115من المرسوم  14للفصل 
أصبح یشكل خطرا حقیقیا على سالمة الصحفیین وحتى حیاتھم كما تشیر الحاالت إلى ما تالقیھ الصحافة 

االستقصائیة من صعوبات في العمل.   
یمكن التأكید علیھ أن مؤتمر حزب سیاسي أو دار مسنین لیس منزل خاص بل ھي أنشطة ومرافق  ما

عامة من حق الصحفیین االشتغال علیھا مع احترام مبادئ المھنة واحترام الخصوصیة والمعطیات 
ة أو وضعیات استضعاف وھشاشة. نیوعدم إظھار األشخاص في وضعیات مھالشخصیة   

حفي انجاز تحقیقات استقصائیة في دار المسنین مثال مع التركیز على الوقائع یبقى أنھ من حق الص
إخفاء الوجوه مثال، وھذا من صمیم العمل الصحفي، خاصة وان دار ووالممارسات والتصریحات 

المسنین تقیم بھا فئات ھشة ومستضعفة ویمكن أن تتعرض إلى سوء المعاملة أو العنف من قبل المشرفین 
علیھا.   

مثلما حصل مع  جاتاحتجاتحركات أو صحفیون إلى العنف خالل تغطیتھم في حاالت أخرى تعرض 
والمصور أ ؟،تقریر صحفي إنجازالصحفي سامي الھاني بمنطقة رجیش من والیة المھدیة خالل 

الصحفي محمد المھداوي العامل بموقع "عین على الجنوب" خالل تغطیة الوقفة االحتجاجیة لسواق 
أو ما تعرضت لھ الصحفیة إیناس الھمامي العاملة  2019أفریل  15الفردي بجزیرة جربة یوم التاكسي 



بإذاعة "موزاییك أف أم" التي كانت بصدد تغطیة احتجاجات سیدي بوعلي من والیة سوسة لما تعرضت 
إلى تھجم لفظي من بعض المحتجین ومحاولة افتكاك ھاتفھا الجوال.  

عتداء بالعنف اللفظي والمادي حفیین العاملین في المیدان من االص تشكل األعمال التي مورست ضد
والتھدید یوجب عقابا جنائیا  ،من المجلة الجزائیة 218و  115من المرسوم  14جرائم طبق الفصل 

من المجلة الجزائیة والسرقة ومحاولة السرقة للھواتف الجوالة وشرائح الذاكرة طبق  222طبق الفصل 
من المجلة الجزائیة. 264 و 258و  32الفصل   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

متابعات قضائیة   
 

من قبل القضاء  اثنینشھد شھر أفریل تطورات على مستوى تتبع الصحفیین حیث تمت متابعة صحفیین 
مع تسجیل سابقة بتحول الصحفي المتضرر إلى متھم في قضیة  115وإحالتھما خارج إطار المرسوم 

اعتداء بالعنف الشدید :   
• مثل أمام الدائرة الجناحیة بالمحكمة االبتدائیة بقرمبالیة المراسل  2019أفریل  30بتاریخ  

إلى الغیر عبر الشبكات العمومیة الصحفي بالحمامات منتصر ساسي بتھمة تعمد االساءة 
وتعود  2138/2019من مجلة االتصاالت ضمن القضیة رقم  86لالتصاالت طبق الفصل 

وقائع القضیة إلى نشر الصحفي المذكور فیدیوھات تتعلق بالتصرف في قطاع النقل السیاحي 
جوان  11ة بجھة الحمامات وما یشوبھ من إخالالت وبطلب من لسان الدفاع أجلت القضیة لجلس

2019.  
• إحالة أسامة الشوالي  2019أفریل  11قررت النیابة العمومیة بالمحكمة االبتدائیة بقرمبالیة في  

الصحفي ببرنامج "الحقائق األربع" الذي یبث أسبوعیا على قناة "الحوار التونسي" على الدائرة 
 128عنى الفصول الجناحیة األولى بنفس المحكمة من أجل االعتداء بالعنف الشدید على م

من المجلة الجزائیة، وتمت إحالة الشوالي رفقة المتھمین الثالث الذین  264و 258و  218و
قاموا باالعتداء علیھ خالل تصویره لتحقیق استقصائي حول العنف المسلط على المسنین في دار 

رعایة بقرمبالیة.  
قررت النیابة العمومیة إحالة أحد المتھمین الثالثة العاملین بدار المسنین على نفس الدائرة  كما

من  14بتھمة السرقة المجردة واالعتداء على صحفي خالل تأدیة عملھ على معنى الفصل 
.115المرسوم   

بحالة تقدیم  وقد مثل أسامة الشوالي لدى أنظار النیابة العمومیة بالمحكمة االبتدائیة بقرمبالیة
بصفتھ متضررا رفقة المتھمین الثالثة بعد أن تقدم بشكوى لدى مركز الحرس الوطني بقرمبالیة. 

ولكن بعد االستماع إلیھ من قبل النیابة العمومیة تمت إحالتھ بصفة متھم.   
وكان الشوالي قد تحول إلى مركز رعایة المسنین بمدینة قرمبالیة حیث عمل على التصویر 

خفیة لكشف االعتداءات التي تطال المسنین المقیمین بالمكان وتم االعتداء علیھ جسدیا  بكامیرا
من قبل الموظفین ھناك. وقد تقدم الصحفي لدى مركز الحرس الوطني بقرمبالیة بشكوى ضّد 

المعتدین وتم االستماع لھ بصفتھ متضررا وتمت مكافحتھ مع المعتدین علیھ. وبعد استشارة 
میة طلبت ھذه األخیرة إحالة الشوالي والمتھمین الثالثة بحالة تقدیم. ولكن ارتأت النیابة العمو

النیابة العمومیة احالة الشوالي وبقیة المتھمین بتھمة االعتداء بالعنف الشدید. وعینت الجلسة 
. 2019موفى شھر ماي   

 
وسجلت وحدة الرصد خالل شھر أفریل حكم بحفظ قضیة لبطالن اإلجراءات:  

• ضد یثرب بعدم سماع الدعوى بتطاوین  االبتدائیةقضت المحكمة  2019ماي  2بتاریخ  
بشكوى ضد المشیري  2019المشیري. وكانت نقابة أمنیة تقدمت خالل شھر مارس 

بتھمة الثلب ونسبة أمور غیر قانونیة لموظف عمومي ونشر أخبار زائفة.   
س الوطني بالمدینة وتمت إحالتھا مارس من قبل فرقة الحر 20وقد تم االستماع لھا في 

سلم الحقا استدعاء تعلى أنظار النیابة العمومیة بحالة تقدیم حیث تم إعالمھا بأنھا ست
للمثول أمام المحكمة.   

أفریل مثلت الصحفیة یثرب المشیري أمام المحكمة وتم حجز ملفھا للمفاوضة  18وفي 
لبطالن  سماع الدعوىالقضاء بعدم تم  2019ماي  2والتصریح بالحكم وفي 

اإلجراءات.   



 
 9بشكایتین في االعتداء بالعنف الجسدي من أصل  2019كما تقدم الصحفیون خالل شھر أفریل 

ن بقبول االعتذار من الجھة المعتدیة یررن المتضیالصحفی بعضاكتفى  حینفي  ،اعتداءات موجبة للتتبع
أو بالتشھیر االعتداءات:   

 
• بشكایة  تقدم المصور الصحفي بمجلة "عین على الجنوب" محمد المھدي  2019أفریل  15في  

ضد سائق سیارة تاكسي فردي بمركز األمن الوطني بحومة السوق من مدینة جربة على خلفیة 
اعتدائھ علیھ خالل تصویره مشادات بینھ وبین مواطنین خالل عملیة اغالق طریق. وقد تم 

دي ولم یتم إلى الیوم مكافحتھ مع المعتدین. االستماع إلى المھ  
• لدى منطقة األمن  تقدم مراسل إذاعة "جوھرة أف أم" سامي الھاني بشكایة 2019أفریل  19في  

رجیش من والیة  دینةبم ااخباری ابالعنف خالل تصویره تقریرعلیھ ضد مواطنین اعتدیا  برجیش
  المتھمین.  المھدیة، وقد تم االستماع للھاني واالستماع ألحد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

التوصیـــــــــــــــــات  
 
 

اعتداءات طالت الصحفیین خالل شھر  إن النقابة الوطنیة للصحفیین التونسیین وبعد ما سجلتھ من 
تدعو: 2019أفریل   

- العمومیة للقطع مع منھجھا المعتمد في إحالة الصحفیین خارج إطار القانون المنظم لحریة  النیابة         
في مثل ھذه  باإلحالةومراعاة الجوانب اإلجرائیة المرتبطة ، 115المرسوم  ،الصحافة والطباعة والنشر

الملفات والمنصوص علیھا بمقتضى القانون.   
 - إلى احترام طبیعة عمل الصحفیین وحقھم في العمل بصفة مستقلة بعیدا عن محاولة التوجیھ  نیالسیاسی        

  السیاسي أو الترھیب من قبل منظوري أحزابھم. 
- دلیل إجرائي یجرم االعتداءات على الصحفیین من قبل  وضعالھیئة العلیا المستقلة لالنتخابات إلى  

لفترة االنتخابیة.األطراف السیاسیة المتنافسة خالل وقبل ا  
- وعدم وضع عوائق أمام محاولتھم الحصول  المسؤولین الجھویین إلى احترام طبیعة عمل الصحفیین          

. علیھاعلى المعلومة لضمان حق المواطن في الحصول   
- ن إلى فھم طبیعة عمل الصحفي في المیدان وسعیھ لضمان التوازن في المحتوى اإلعالمي الذي یالمواطن  

  یقدمھ مع تغلیب المصلحة العامة وعدم اقحامھ في صراعات ال عالقة لھ بھا مع أطراف أخرى. 
 
 
 
 
 
 
 

أنجز ھذ االتقریر في إطار برنامج ُینّفذ بالشراكة مع :  
 

- المفّوضیة السامیة لحقوق اإلنسان   
- الیونسكو   

 
	


