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تقرير شهر جويلية 2022

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السالمة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني
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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

لــكل إنســان الحــق فــي حريــة التعبيــر. ويشــمل 
هــذا الحــق حريتــه فــي التمــاس مختلــف ضــروب 
المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى آخرين 
دونمــا اعتبــار للحــدود، ســواء علــى شــكل مكتــوب 
أو مطبــوع أو فــي قالــب فنــي أو بأيــة وســيلة أخــرى 

ــا. يختاره

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي 
الفقــرة 2 مــن هــذه المــادة واجبــات ومســؤوليات 
خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 
ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون 

ــة: ــون ضروري وأن تك

أ( الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.

أو  العــام  النظــام  أو  ب( لحمايــة األمــن القومــي 
العامــة. اآلداب  أو  العامــة  الصحــة 

1

2

3

 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

‘‘
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فترة الرصد
انطلقــت عمليــة رصــد المســار المتعلــق باالســتفتاء علــى مشــروع الدســتور الــذي تــم فــي 25 
جويليــة 2022 منــذ انطــالق الحملــة فــي 1 جويليــة 2022 وطيلــة شــهر جويليــة إلى حــد اإلعالن 

عــن النتائــج األوليــة لالســتفتاء فــي 26 جويليــة 2022. 

الهدف من التقرير 
يهــدف هــذا التقريــر فــي جزئــه األول باألســاس إلــى التشــخيص الدقيــق لمــا حــدث خــالل الفتــرة 
االنتخابيــة لمســاعدة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات وكل الجهــات المتداخلــة 
ــات،  ــتقلة لالنتخاب ــا المس ــة العلي ــة والهيئ ــات المهني ــدا الهيئ ــار االنتخابــي، وتحدي فــي المس
للوقــوف علــى اإلخــالالت المســجلة وتجاوزهــا خــالل المراحــل االنتخابيــة المقبلــة، فــي البــالد 
التــي تمــر بوضــع اســتثنائي منــذ 25 جويليــة 2021، ولدعــم شــفافية المســار االنتخابــي وتطويــر 
مســتوى نجاعــة عمــل كل الجهــات فــي اتجــاه توفيــر منــاخ مناســب ومنصــف للصحفييــن/ات 
والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات، خدمــة للمصلحــة العامــة وضمــان حــق الجمهــور فــي الحصــول 
علــى المعلومــات والقيــام بالخيــارات المســتنيرة مــن أجــل مســتقبل الديمقراطيــة فــي تونــس. 
كمــا يشــخص التقريــر ـفـي جزئــه الثاـنـي االعتــداءات المســلطة علــى الصحفييــن خــارج إطــار 

االســتفتاء.

منهجية الرصد
ــرأي  ــة ال ــة لحري ــر الدولي ــم والمعايي ــى المفاهي ــر عل ــذا التقري ــداد ه ــدة فــي إع ــتندت الوح اس
والتعبيــر والصحافــة، بمــا فــي ذلــك المرتبطــة بســالمة الصحفييــن فــي الســياقات االنتخابيــة. 
كمــا اســتندت إلــى اإلطــار القانونــي الوطنــي المنظــم للعمــل الصحفــي فــي الفتــرة االنتخابية، ال 
ســيما مدونــة ســلوك الصحفييــن المحلييــن واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء والتــي حافظــت 

مقـدمة عــــامة
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علــى نفــس القواعــد المنشــورة فــي النصــوص المنظمــة لالنتخابــات واالســتفتاء فــي صفحتــه 
ــة  ــن الهيئ ــة 2022 ع ــادر فــي 2 جويلي ــترك الص ــرار المش ــتندت إلــى الق ــا اس 151 و152   1كم

العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري والهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات2.

ونظــرا لخصوصيــة رصــد ســالمة الصحفييــن فــي الســياق االنتخابــي، لــم تســتند الوحدة فــي إعداد 
تقريرهــا علــى منهجيــة عملهــا فقــط، بــل دعمتــه بالضوابــط األخالقيــة والقانونيــة المحــددة 
لمســؤولية كل األطــراف فــي العمليــة االنتخابيــة إزاء حمايــة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات 
الصحفييــن/ات، مــن ذلــك حقوقهــم فــي االعتمــاد واحتــرام شــروطه وضوابطــه مــن قبــل الهيئة 
ــتفتاء  ــار االس ــى مس ــرفة عل ــة المش ــل الهيئ ــات داخ ــى المعلوم ــول عل ــة الحص ــم عملي وتنظي
ــات  ــة ومدون ــبات االنتخابي ــابق المناس ــة فــي س ــة والوطني ــر الدولي ــا للمعايي ــدى احترامه وم

الســلوك الخاصــة بعمــل الصحفييــن/ات.

إن وحــدة الرصــد وإذ تعتبــر أن احتــرام أخالقيــات المهنــة هــو أكبر ضامن لحمايــة الصحفيين/ات 
والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فإنهــا دعــت خــالل تقريرها لشــهر جــوان 2022 3الهيئــة العليا 
ــم  ــى المعلومــات وتقدي ــن فــي الحصــول عل ــرام حــق الصحفيي ــات إلــى احت المســتقلة لالنتخاب
الضمانــات الكافيــة لحريــة العمــل الصحفــي واســتقالليته خــالل تغطيــة حملــة االســتفتاء 
ومجريــات العمليــة االنتخابيــة ومــا يتعلــق بهــا، بطريقــة تضمــن تكافــؤ الفــرص وحــق الجميــع 
ــد االخــالالت  ــر رصــدت عدي فــي النفــاذ والحصــول علــى المعلومــات. لكنهــا خــالل هــذا التقري
ــة التــي ســاهمت  ــى المعلومــات واالخــالالت التقني المرتبطــة بضــرب الحــق فــي الحصــول عل
ــب/ ــن/ات واألجان ــن/ات المحليي ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــل الصحفيي ــد عم فــي تعقي

يــات خــالل تغطيــة عمليــة االســتفتاء علــى مشــروع الدســتور.

ــة  ــتفتاء إلــى جمل ــوم االس ــف ي ــة فــي منتص ــه النقاب ــم تنبي ــات رغ ــذه الخروق ــت ه ــد تواصل وق
التعقيــدات التــي مــر بهــا الصحفيــون/ات خــالل عملهــم/ن ضمــن نــص بــالغ حــول ســير التغطية 
ـى حــدود منتصــف يــوم االقتــراع. لكــن  اإلعالميــة لالســتفتاء4 خــاص بالحــاالت المرصــودة إـل
تعقــدت أعمــال الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات علــى المســتوى المركــزي 
ــى  ــن/ات فــي الحصــول عل ــر مشــروعة أمــام حــق الصحفيي ــق غي والجهــوي نتيجــة وضــع عوائ
ـى التعقيــدات المتعلقــة باعتمــاد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات  المعلومــات باإلضافــة إـل

الصحفييــن/ات.

خلية يقظة
ــة التصويــت علــى مشــروع  ــوم عملي ــر وحــدة الرصــد فــي عملهــا، خاصــة ي ــة عب اعتمــدت النقاب
الدســتور الجديــد لتونــس، علــى تلقــي التبليغــات مــن فريــق مــن المبلغيــن/ات المتطوعيــن/ات 
فــي مختلــف واليــات الجمهوريــة إضافــة إلى التواصل المباشــر مــع الصحفييــن/ات والمصورين/

ات الصحفييــن/ات لمتابعــة ظــروف عملهــم/ن. وكان المبلغــون/ات المتطوعــون/ات قــد 
ــد  ــول رص ــكو ح ــة اليونس ــن منظم ــم م ــتفتاء بدع ــخ االس ــابقة لتاري ــة س ــن دورة تدريبي تلقوا/ي

االعتــداءات لدعــم جهــود وحــدة الرصــد خــالل العمليــة االنتخابيــة وبعدهــا. 

https://bit.ly/3QHr70w : 1: النصوص القانونية املنظمة لالنتخابات واالستفتاء 

https://bit.ly/3QNDYOC : 2: رابط القرار املشرتك 

 https://bit.ly/3Qy66pC :2022 3: رابط تقرير شهر جوان 

https://bit.ly/3SQoxqU : 4: رابط بالغ النقابة حول سري التغطية اإلعالمية لالستفتاء 
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كانــت فتــرة اســتفتاء 25 جويليــة 2022 حــول مشــروع الدســتور الجديــد المقتــرح مــن رئيــس 
الجمهوريــة قيــس ســعيد األعنــف علــى الصحفييــن مقارنــة بمســار الفتــرات االنتخابيــة لســنة 
2019، حيــث ســجلت وحــدة الرصــد خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 جويليــة تاريــخ انطــالق الحملــة 

إلــى 26 جويليــة تاريــخ اإلعــالن عــن النتائــج األوليــة لالســتفتاء، 41 اعتــداء علــى الصحفييــن.

مقدمة إحصائية



9

وقــد توزعــت االعتــداءات إلــى 5 اعتــداءات خــالل فتــرة حملــة االســتفتاء و 36 اعتــداء خــالل يــوم 
التصويــت علــى مشــروع الدســتور الجديــد. 

طالــت االعتــداءات خــالل فتــرة اســتفتاء 25 جويليــة 2022 حــول مشــروع الدســتور الجديــد 
المقتــرح مــن قبــل الرئيــس قيــس ســعيد، 44 ضحيــة مــن بينهــم 22 مــن الرجــال و22 من النســاء 
كلهــم مــن الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات المعتمديــن/ات رســميا مــن الهيئــة 

العليــا المســتقلة لالنتخابــات لتغطيــة ســير عمليــة االســتفتاء. 
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ويعمــل ضحايــا االعتــداءات فــي 11 إذاعــة و7 مواقــع الكترونيــة و2 قنــوات تلفزيــة و2 وكاالت 
أنباء.

طالــت االعتــداءات الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خــالل مباشــرتهم لتغطيــة 
ــد المقتــرح مــن رئيــس الجمهوريــة  اســتفتاء 25 جويليــة 2022 حــول مشــروع الدســتور الجدي

قيــس ســعيد فــي 17 واليــة إضافــة إلــى اعتــداءات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
ـى 12 اعتــداء ـفـي تونــس العاصمــة و5 اعتــداءات ـفـي  وقــد توزعــت االعتــداءات جغرافيــا إـل
ــال  ــا ط ــة. كم ــة منوب ــداءات فــي والي ــن و3 اعت ــة مدني ــداءات فــي والي ــة و4    اعت ــة قفص والي
ــن  ــات تطاوي ــن والي ــن/ات فــي كل م ــن/ات الصحفيي ــن/ات والمصوري ــداءات الصحفيي 02 اعت
وباجــة والقيــروان، وطالهــم اعتــداء وحيــد )01( فــي كل مــن واليــات جندوبــة ونابــل وصفاقــس 

ــة. ــة وأريان ــن عــروس والمنســتير والمهدي ــن وب ــزرت والقصري ــوزر وبن وســليانة وت
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وقــد ارتبطــت أغلــب االعتــداءات بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــة فــي ظــل العوائــق غيــر 
ــجلت  ــد س ــات، وق ــر للمعلوم ــق الح ــام التدف ــات أم ــة االنتخاب ــا هيئ ــي وضعته ــروعة الت المش
وحــدة الرصــد فــي هــذا الخصــوص 18 حالــة منــع مــن العمــل و11 حالــة حجــب معلومــات إضافــة 
إلــى تســجيلها تدخــالت عنيفــة ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات مــن عديــد 
الجهــات وأهمهــم العاملــون بمراكــز االقتــراع وأمنيــون، حيــث ســجلت 5 اعتــداءات جســدية و4 
حــاالت هرســلة وحالــة اعتــداء لفظــي. كمــا تعــرض الصحفيــون إلــى حالــة تهديــد وحالــة رقابــة 

مســبقة.

تعلقــت أغلــب االعتــداءات برؤساء/رئيســات مراكــز االقتــراع حيــث كانــوا/ن مســؤولين/ات 
عــن 23 اعتــداء تعلقــت كلهــا بحجــب المعلومــات حــول تقــدم العمليــة االنتخابيــة والمنــع مــن 
العمــل. كمــا انخــرط أعــوان مراكــز االقتــراع فــي 5 اعتــداءات ذات طابــع عنيــف ضــد الصحفييــن/
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات وكان رؤساء/رئيســات الهيئــات الفرعيــة مســؤولين عــن 4 

اعتــداءات مرتبطــة أساســا بحجــب المعلومــات.
كما انخرط األمنيون في 5 اعتداءات
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 وكان كل من رؤســاء مكاتب االقتراع والمواطنون وإدارات المؤسســات اإلعالمية مســؤولين/
ات عــن اعتــداء وحيد لــكل منهم/ن 

وكان كل من رؤســاء مكاتب االقتراع والمواطنون وإدارات المؤسســات اإلعالمية مســؤولين/
ات عــن اعتــداء وحيــد لــكل منهم/ن
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االعتداءات المسجلة 
يوم االقتراع 25 جويلية 2022

أخفقــت هيئــة االنتخابــات فــي توفيــر بعــض التجهيــزات اللوجســتية الخاصة بعمــل الصحفيين/
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن ومنهــا شــارات االعتمــاد. ولــم تكتفــي بذلك، بل أثبتــت الحاالت 
ــات أو  ــب المعلوم ــل أو حج ــن العم ــع م ــاالت المن ــواء ح ــد س ــدة الرص ــل وح ــن قب ــجلة م المس
االعتــداءات ا لعنيفــة عــدم قيــام الهيئــة بتعميــم المعلومــة لرؤســاء مراكــز االقتــراع لالعتــراف 
والمصوريــن/ات  للصحفييــن/ات  ســلمت  والتــي  عاديــة   ورقــة  علــى  المطبوعــة  بالوثائــق 

الصحفييــن/ات وهــو مــا عطــل علمهــم/ن وتســبب فــي االعتــداءات عليهــم/ن.

1. حاالت المنع من العمل 
لــم تعتبــر وحــدة الرصــد حــاالت منــع رؤســاء مكاتــب االقتــراع للصحفييــن/ات والمصوريــن/ات 
الصحفييــن/ات التــي ســجلت فــي أكثــر من 10 حــاالت اعتــداءات عليهم اعتمادا علــى مقتضيات 
»مدونــة ســلوك الصحفييــن المحلييــن واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء«، التــي أمضــى عليهــا 
المعتمــدون/ات للتغطيــة اإلعالميــة اســتنادا إلــى البنــود المتعلقــة بـــ »الواجبــات الخاصة بيوم 
االقتــراع« ،وتحديــدا النقطــة الثانيــة والتــي تنــص علــى »االمتنــاع عــن التصويــر داخــل مكاتــب 

االقتــراع إال بعــد ترخيــص مــن رئيــس مكتــب االقتــراع«
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ولكنهــا ســجلت حــاالت العنــف الممارســة مــن قبلهــم/ن فــي حالــة وحيــدة ضــد الصحفييــن/
ات.

وقــد اعتبــرت وحــدة الرصــد أن كل حــاالت المنــع التــي مارســها رؤســاء مراكــز االقتــراع حــاالت 
اعتــداء علــى الصحفييــن/ات باعتبــار مــا تنــص عليهــا المدونــة فــي شــرح األســباب حــول مبــدأ 
تمكيــن المعتمديــن/ات مــن »النفــاذ إلــى مختلــف مواقــع العمليــة االنتخابيــة لتأميــن تغطيــة 
ـي واالســتفتاء« وعليــه ال يمكــن لرؤســاء مراكــز االقتــراع  شــاملة ومحايــدة للمســار االنتخاـب
وضــع عوائــق غيــر مشــروعة أمــام الصحفييــن/ات بمنعهــم مــن العمــل داخــل مراكــز االقتــراع أو 

محيطــه فــي ظــل تقيدهــم/ن بالواجبــات المتعلقــة بعملهــم/ن.

وقد طالت الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات عديد االعتداءات: 
حيــث وفــي واليــة تطاويــن منــع رئيــس مركــز االقتــراع بمعتمديــة بنــي نهيــرة بتطاويــن الفريــق 
ــة والمصــور الصحفــي عبــد  الصحفــي لـ«إذاعــة تطاويــن« المتكــون مــن الصحفــي عمــر بودربال
هللا فقيــرة مــن العمــل. كمــا امتنــع رئيــس المركــز عــن التصريــح للمؤسســة بســبب »تعليمــات« 

حســب افادتــه للصحفييــن مــن هيئــة االنتخابــات.

وفــي واليــة قفصــة منــع رئيــس مركــز االقتــراع ماجنــي بالقطــار الصحفيــة بـــ »إذاعــة قفصــة« 
ســوار عمايديــة مــن التصويــر داخــل مركــز االقتــراع كمــا رفــض التصريــح لهــا تنفيــذا حســب قوله 

لتعليمــات هيئــة االنتخابــات التــي منعــت التصريــح لوســائل اإلعــالم بنســب المشــاركة.
ــة قفصــة  ــة القصــر مــن والي ــة حــي حشــاد الل ــراع بالمدرســة االبتدائي ــع رئيــس مركــز االقت ومن
ــرداوي  ــا« هــادي ال الصحفــي بـ«إذاعــة قفصــة« أحمــد عقونــي ومراســل موقــع »كشــف ميدي
ــر  ــراع وداخــل المركــز واكتفــى بالســماح لهــم بالتصوي ــر داخــل أحــد مكاتــب االقت مــن التصوي
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فــي محيــط المركــز. وقــد ارتبــط هــذا المنــع بنــوع الوثيقــة )ورقــة عاديــة( المســلمة مــن الهيئــة 
العليــا المســتقلة لالنتخابــات والتــي كانــت غيــر واضحــة ومنحــت للصحفييــن بســبب عــدم توفير 

شــارات االعتمــاد جــراء عطــب فــي آلــة الطبــع.

وفــي واليــة تونــس منــع رئيــس مكتــب اقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة بحــي النصــر مصــور وكالــة 
»sipausa«  األمريكيــة محمــد كريــت مــن التصويــر، حيــث عمــل المصــور الصحفي علــى التصوير 
داخــل مكتــب االقتــراع بعــد استشــارة رئيــس مركــز االقتــراع، لكنــه تفاجــأ بــردة فعلــه عندمــا 
حــاول افتــكاك معداتــه وطالــب األمــن بالتدخــل ضــده. وقــد تدخــل رئيــس مكتــب االتصــال 

بالهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات فيصــل ضــو لفائــدة الصحفــي لحــل االشــكال.

ومنــع عضــو الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات ســامي بــن ســالمة فريــق »تــي آر تــي« عربــي 
المتكــون مــن الصحفيــة رحمــة الســياري والمصــور الصحفــي عبــد العزيــز الســديري مــن دخــول 
المركــز اإلعالمــي بقصــر المؤتمــرات بالعاصمــة بســيارتهم، وقــد رفــض بــن ســالمة الســماح الي 

ســيارة  بالدخــول إلــى المــكان قبــل معاينــة العــدل المنفــذ منعــه هــو مــن الدخــول.

ــة فرحــات حشــاد بالكــرم الغربــي مــن  ــراع بالمدرســة االبتدائي كمــا منعــت رئيســة مركــز االقت
واليــة تونــس الصحفيــة بإذاعــة »اي أف أم« عبيــر القاســمي مــن التصويــر فــي مركــز االقتــراع 

ورفضــت التصريــح لهــا، مــا اضطرهــا لمغــادرة مركــز االقتــراع.

ــة »إي أف أم«  ــة بإذاع ــس الصحفي ــع بتون ــور الراب ــراع بحــي الزه ــز االقت ــس مرك ــع رئي ــا من كم
شــيماء المالكــي مــن التصويــر وشــدد علــى أن هنــاك تعليمــات مــن الهيئــة المركزيــة بمنــع 

ــر. التصوي
ــع  ــس الصحفــي بموق ــة تون ــن والي ــزه 1 م ــة بالمن ــادي خفش ــراع اله ــز االقت ــس مرك ــع رئي ومن
»rdc.tn« مــن العمــل رغــم حملــه لبطاقــة االعتمــاد، وقــد شــدد رئيــس مركــز االقتــراع أن هنالــك 

تعليمــات بمنــع التصويــر.

ــة تونــس مراســلتي  ــة طريــق ســكرة بالعوين ــراع بالمدرســة االبتدائي ــع رئيــس مركــز االقت ومن
»ذي ناشــيونال نيــوز« اإلماراتيــة ايريــن بــراون وغايــة بــن مبــارك مــن العمــل واســتنجد باألمــن 

لمنعهمــا رغــم حملهمــا لبطاقــة اعتمــاد مســلمة مــن الهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات.
ــة  ــة أريان ــراع حــي الســعادة بالمرناقيــة مــن والي ــة منعــت نائبــة رئيــس مركــز االقت ــة أريان والي
الصحفيــة بإذاعــة »اي أف أم«  آيــة بالغايــب مــن الحصــول علــى تصريــح مــن رئيــس مركــز 

االقتــراع المذكــور حــول عــدد الناخبيــن ونســب االقبــال مــا اضطــر الصحفيــة للمغــادرة.

وفــي واليــة قابــس منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة كتانــة مــن واليــة قابــس 
ــل  ــراع وداخ ــز االقت ــل مرك ــر داخ ــن التصوي ــي م ــل الزيتون ــا« نبي ــف ميدي ــع »كش ــل موق مراس
ــح واالدالء بمعلومــات حــول ســير  ــراع التصري ــراع كمــا رفــض رئيــس مركــز االقت ــب االقت مكات

ــة. ــة االنتخابي العملي

ــة  ــة مــن والي ــة بســيدي عمــر بوحجل ــراع الهداي ــع رئيــس مركــز االقت ــروان من ــة القي وفــي والي
القيــروان الصحفــي بـــ »إذاعــة المنســتير« أجمــد عويســاوي مــن العمــل ورفــض مــد الصحفــي 
بمعطيــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة بعــد تلقيــه مكالمــة مــن هيئــة االنتخابــات تمنعــه 

مــن التصريــح.
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كمــا منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة بالقيــروان المدينــة مراســل قنــاة »راي 
24« اإليطاليــة صالــح المثنانــي مــن العمــل رغــم اســتظهاره بوثائقــه. حيــث منعــه مــن القيــام 
ــام  ــرة أم ــة مباش ــام بنقط ــادرة والقي ــره للمغ ــا اضط ــة، م ــاحة المدرس ــن س ــر م ــل المباش بالنق

مركــز االقتــراع فــي الطريــق العــام.

وفــي واليــة بنــزرت منعــت عونــة بمركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة 18 جانفــي 1952 بــراس 
الجبــل مــن واليــة بنــزرت مراســل إذاعــة »جوهــرة أف أم« مهــدي العيــادي مــن التصويــر. وكان 
العيــادي قــد تحصــل علــى ترخيــص شــفاهي مــن رئيــس مركــز االقتــراع المذكــور ومديــر المكتب 

لكــن رغــم ذلــك تعــرض للمنــع مــن احــدى العامــالت بمكتــب االقتــراع بطريقــة عنيفــة.

وفــي واليــة منوبــة منــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة العفــة مــن واليــة منوبــة 
ــري مــن العمــل بســبب عــدم اعترافــه بالوثيقــة التــي  ــة البك ــة بموقــع »24/24« زين الصحفي

كانــت تحملهــا والمســلمة مــن قبــل هيئــة االنتخابــات علــى شــكل ورقــة.

وفــي واليــة بــن عــروس منــع رئيــس مركــز االقتــراع المدرســة االبتدائيــة ابــن منظــور المــروج 1 
الصحفيــة بقنــاة »عربــي 21« حليمــة بــن نصــر مــن التصويــر بمركــز االقتــراع ببــن عــروس.

وفــي واليــة مدنيــن منــع أعــوان بمركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة األمــل بمدنيــن الشــمالية 
موفــد إذاعــة »إي أف أم« مكــرم الســعيداني مــن التصويــر وتــم حجــب المعلومــات عنــه حــول 

ســير العمليــة االنتخابيــة بتعلــة التعليمــات.
كمــا منــع رئيــس مركــز االقتــراع بمدرســة طريــق قابــس مــن واليــة مدنين مراســلة إذاعــة »صبرة 

أف أم« نعيمــة خليصــة مــن التصويــر داخــل مركــز االقتراع.
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2. حاالت حجب المعلومات
صنفــت وحــدة الرصــد حالــة حجــب للمعلومــات كل انخــراط لمســؤول/ة رســمي/ة ســواء كان 
رئيــس/ة مركــز اقتــراع أو رئيــس/ة هيئــة فرعيــة أو عضو/ة هيئــة في عدم التصريــح بالمعطيات 
المتعلقــة بســير العمليــة االنتخابيــة، نظــرا لمــا نصــت عليــه مدونة ســلوك الصحفييــن المحليين 
واألجانــب لالنتخابــات واالســتفتاء مــن ضمــان لحــق الصحفــي فــي الحصــول علــى المعلومــات 

وتنصيصهــا فــي بــاب الواجبــات العامــة إلــى ضــرورة 
»التأكــد مــن جمــع المعلومــات والبيانــات مــن المصــادر الرســمية المخولــة لذلــك حســب 

ـي« االنتخاـب التشــريع 
والمقصود بها هذه األطراف.

وقــد تغيــرت السياســة االتصاليــة بالهيئــة العليــا المســتقلة لالنتخابــات انطالقــا مــن منتصــف 
يــوم االقتــراع، حيــث ســجلت حــاالت حجــب المعلومــات إثر نشــر نســب متضاربــة حول المشــاركة 
فــي عمليــة االســتفتاء مــن قبــل الهيئــة المركزيــة والهيئــات الفرعيــة. ومنــذ ذلــك الوقــت تــم 
اخطارهــم بحجــب المعلومــات ومركزتهــا فــي الهيئــة المركزيــة بالعاصمــة فــي ضــرب فــادح 
لمقتضيــات الحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا، وانتهــاك خطيــر اللتزامــات 
خاصــة  الصحفييــن/ات  والمصوريــن/ات  الصحفييــن/ات  إزاء  بعهدتهــا  المنوطــة  الهيئــة 
المعتمديــن/ات لديهــا لتغطيــة العمليــة االنتخابيــة. وانتهكــت بذلــك مبــدأ الشــفافية وجوهــر 

حــق الجمهــور فــي الحصــول علــى المعلومــات.

وقد طالت حاالت الحجب الصحفيين/ات في عدة مناسبات:
ــن عــن إعطــاء معلومــات  ــري بتطاوي ــع رئيــس مركــز الطيــب المهي ــن امتن ــة تطاوي ففــي والي
للصحفــي بـــ »إذاعــة تطاويــن« عمــر بودربالــة والمصــور المرافــق لــه عبــد هللا بقيــر حــول ســير 
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ــات. ــح بالمعطي ــة تعليمــات بعــدم التصري ــة علــى خلفي ــة االنتخابي العملي

وفــي واليــة زغــوان امتنعــت الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بزغــوان عــن مــد الصحفيــة بـ«اإلذاعــة 
ــات  ــة ورود تعليم ــة بتعل ــة االنتخابي ــى العملي ــال عل ــب االقب ــي بنس ــان العباس ــة« حن الوطني

بعــدم التصريــح ومركــزة المعلومــة لــدى الهيئــة المركزيــة.

وفــي واليــة القصريــن توقفــت الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بالقصريــن عــن إعطــاء المعلومــات 
اإلحصائيــة حــول ســير العمليــة االنتخابيــة، حيــث طالب مراســل »شــمس أف أم« حاتــم الصالحي 
بمعلومــات اال انــه حــرم مــن ذلــك بعــد تلقيهــا طلب فــي ذلك من الهيئــة المركزيــة لالنتخابات.

وفــي واليــة منوبــة امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع حــي الريــاض مــن واليــة منوبــة عــن التصريــح 
للصحفيــة بـــ »اإلذاعــة التونســية« مــروى بــن مســعود وقــد تدخــل لفائــدة الصحفيــة عضــو هيئــة 

االنتخابــات ســامي بــن ســالمة لتتمكــن فيمــا بعــد مــن الحصــول علــى المعلومــات.

وـفـي واليــة مدنيــن امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع بابتدائيــة حســي الجليــدي عــن التصريــح 
ــا  ــة تونــس افريقي ــة بـــ »وكال ــاف بالعربــي والصحفي ــة بموقــع »تونــس الرقميــة« عف للصحفي
ــتفتاء 25  ــاركين فــي اس ــجلين والمش ــة بالمس ــام المتعلق ــول األرق ــرة ح ــدة بوق ــاء«  عاي لألنب

جويليــة 2022 بمركــز االقتــراع.

المعلومــات  بصفاقــس  لالنتخابــات  الفرعيــة  الهيئــة  رئيــس  حجــب  صفاقــس  واليــة  وـفـي 
حــول ســير العمليــة االنتخابيــة فــي صفاقــس عــن الصحفــي بإذاعــة »الديــوان أف أم« حمــدي 
السويســي بدايــة مــن منتصــف نهــار 25 جويليــة. ويأتــي هــذا الحجــب إثــر ورود معطيــات حــول 
حجــب المعلومــات علــى الصحفييــن فــي أغلــب الواليــات بأمر مــن الهيئــة المركزيــة لالنتخابات.

وفــي واليــة ســليانة حجبــت الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بســليانة المعلومــات عــن الصحفيــة 
أميمــة العرفــاوي منــذ منتصــف نهار 25 جويليــة 2022 بعد أن كانت متعاونــة مع الصحفيين/
ات فــي تقديــم المعلومــة والتصريــح بنســب المشــاركة وذلــك علــى إثــر ورود تعليمــات بعــدم 

التصريــح بمعطيــات حــول ســير العمليــة االنتخابيــة.

ــة  ــل إذاع ــن مراس ــات ع ــوزر المعلوم ــات بت ــة لالنتخاب ــة الفرعي ــت الهيئ ــوزر حجب ــة ت وفــي والي
»شــمس أف أم« وحيــد عبــاس تطبيقــا لتعليمــات بعــدم التصريــح ـفـي عالقــة بالمعطيــات 

المرتبطــة بســير العمليــة االنتخابيــة.

وفــي واليــة باجــة امتنــع رئيــس الهيئــة الفرعيــة لالنتخابــات بباجــة عــن التصريــح لمراســل إذاعــة 
»الــكاف« ناجــي خلولــي حــول تقــدم العمليــة االنتخابيــة بنــاء علــى توصيــات واردة عليــه مــن 

الهيئــة المركزيــة.

وـفـي واليــة قفصــة امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع بالحــي الشــمالي بــأم العرايــس مــن واليــة 
قفصــة عــن مــد الصحفــي بـــ »إذاعــة قفصة« رمــزي أفضــال بالمعطيــات المتعلقة بســير العملية 
االنتخابيــة وعمــل علــى منعــه مــن التصويــر بســبب وثيقــة االعتمــاد التــي أمدتــه بهــا الهيئــة 

والتــي كانــت علــى شــكل ورقــة.

ــة  ــد الصحفــي بـــ »إذاع ــن م ــة ع ــة قفص ــن والي ــف م ــور بالردي ــراع الن ــز االقت ــس مرك ــع رئي امتن
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ــه  ــى أن ــددا عل ــة مش ــة االنتخابي ــير العملي ــة بس ــات المتعلق ــال بالمعطي ــزي أفض ــة« رم قفص
يمكــن الحصــول علــى المعطيــات مــن الهيئــة المركزيــة بتونــس.

كمــا امتنــع رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة بزنــوش مــن واليــة قفصــة عــن التصريــح 
لــكل مــن الصحفــي بـــ »إذاعــة قفصــة« أحمــد عقونــي ومراســل موقــع »كشــف ميديــا« الهــادي 

الــرداوي حــول تقــدم العمليــة االنتخابيــة بســبب طلــب مــن المركزيــة بعــدم التصريــح.

وفــي واليــة جندوبــة وجــد مراســل »وكالــة تونــس افريقيــا لألنبــاء« بجندوبــة مولــدي الزوابــي 
ــة  ــى وثيق ــه عل ــبب حصول ــات بس ــى المعلوم ــول عل ــروعة للحص ــر مش ــق غي ــام عوائ ــه أم نفس
اعتمــاد لــم يتــم تعميــم المعلومــة حولهــا لــدى مراكــز االقتــراع. حيــث تطلــب األمــر الكثيــر مــن 

الوقــت لتمكينــه مــن الدخــول أو الحصــول علــى معلومــات حــول تقــدم العمليــة االنتخابيــة.
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3. اعتداءات متنوعة 
تعــرض الصحفيــون/ات والمصــورون الصحفيــون إلــى اعتــداءات متفرقــة يــوم االقتــراع، لفظيــة 
وجســدية واســتهداف معــدات ومضايقــات أمنيــة ومــن أعــوان هيئــة االنتخابــات وقــد توزعــت 

كمــا يلــي:
فــي واليــة نابــل هرســل رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة الريــاض المعمــورة بنابــل 
ــعيد خــالل تغطيتهــا لســير العمليــة االنتخابيــة، حيــث  ــرى س مراســلة إذاعــة »اي اف ام« بش
منعهــا مــن التصويــر داخــل مركــز االقتــراع وامتنــع عــن مدهــا بالمعطيــات المتعلقــة بالعمليــة 
ــتها  ــدة مؤسس ــرة لفائ ــلة مباش ــا بمراس ــالل قيامه ــلتها خ ــى هرس ــل عل ــا عم ــة. كم االنتخابي

اإلعالميــة.
وفــي واليــة مدنيــن ضايــق أحــد أعــوان الحــرس الوطنــي الصحفيــة بـــ »وكالــة تونــس أفريقيــا 
لألنبــاء« عايــدة بوقــرة خــالل تنقلهــا للعمــل بمركــز االقتــراع بحاســي عمــر بمدنيــن حيــث عطــل 
ــراع ممنــوع ولكنهــا تمســكت  ــر بمراكــز االقت ــراع مؤكــدا أن التصوي دخولهــا إلــى مركــز االقت

بحقهــا فــي العمــل.

وفــي واليــة تونــس تهجــم رئيــس المكتــب الرابــع بمركــز االقتــراع علــي بلهــوان بواليــة تونــس 
علــى الفريــق الصحفــي لشــركة اإلنتــاج الســمعي البصــري »ســليمة بــرود« بعــد ان ســمح لهــم 
ــركة  ــور الش ــع مص ــرا لمن ــى الكامي ــده عل ــب ي ــس المكت ــع رئي ــر. وض ــب للتصوي ــول المكت بدخ
عبــد الفتــاح الجمعــاوي والصحفيــة حذامــي الطرابلســي مــن العمــل ، وطالــب رئيــس المكتــب 
الفريــق الصحفــي بالمغــادرة مهــددا إياهــم بالمالحقــة القانونيــة ومســتنجدا باألمــن المتواجــد 

بالمــكان.

ــب إلــى المضايقــة مــن قبــل العامليــن  ــة نصي ــة بـــ »اإلذاعــة الوطنيــة« ألف  وتعرضــت الصحفي
ـفـي مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة نهــج فــاس بــرأس الطابيــة بواليــة تونــس، حيــث 
ــة التعطيــل بدعــوى  ــق الخاصــة بهــا بغاي ــر التباطــؤ فــي التثبــت مــن الوثائ ــم مضايقتهــا عب ت
التعليمــات مــن رئيــس مركــز االقتــراع، وتــم االمتنــاع عــن مدهــا بالمعطيــات حــول ســير العملية 

ــة. االنتخابي

وفــي واليــة منوبــة تهجــم رئيــس مركــز االقتــراع بالمدرســة االبتدائيــة العفــة التابعــة لواليــة 
منوبــة علــى مراســل قنــاة »فرنســا 24« حمــدي التليلــي بعــد ان كان قــد أذن لــه شــفاهيا 
بالتصويــر. وقــد عمــل رئيــس المركــز علــى االســتنجاد باألمــن ومطالبتــه بحجــر معــدات الصحفي 

وفســخ المــادة المصــورة. وقــد امتنــع أعــوان األمــن عــن التدخــل فــي األمــر.

منعــت عاملــة بمركــز االقتــراع بمدرســة االمــام ســحنون بواليــة منوبــة الصحفيــة بـــ »حقائــق 
أون اليــن« أميــرة الجبالــي مــن العمــل واعتــدت عليهــا حيــث ضربتهــا علــى يدهــا لمنعهــا مــن 
التصويــر. وقــد تقدمــت الصحفيــة بشــكاية بمركــز األمــن بحــي ســبرولس بمنوبــة ضــد المعتدية.

وفــي واليــة باجــة عمــل عــون أمــن بالــزي الرســمي علــى مضايقــة الصحفيــة بـــ »وكالــة تونــس 
المدرســة االبتدائيــة شــارع بورقيبــة  شــريفة الوســاتي بمركــز االقتــراع  افريقيــا لألنبــاء« 
بعمــدون مــن واليــة باجــة عبــر محاولــة منعهــا مــن التصويــر بدعــوى تلقيــه تعليمــات ـفـي 

الغــرض. وقــد تمســكت الصحفيــة بحقهــا ـفـي العمــل واتمــت مهمتهــا الصحفيــة.
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ـى خمــس اعتــداءات خــالل فتــرة  تعــرض الصحفيــون/ات والمصــورون/ات الصحفيــون/ات إـل
حملــة االســتفتاء تــم تســجيل أعنفهــا خــالل مســيرة 22 جويليــة 2022 والتــي نظمهــا ائتــالف 
ــة  ــس الجمهوري ــن رئي ــرح م ــد المقت ــتور الجدي ــروع الدس ــد مش ــع المدنــي ض ــات المجتم منظم

قيــس ســعيد وقــد تمثلــت فــي: 

االعتداءات المسجلة
خــــال حملــة االستفتـــاء
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ســجلت وحــدة الرصــد خــالل شــهر جويليــة 2022 خــارج مســار االســتفتاء، 7 اعتــداءات علــى 
الصحفييــن/ات. والمصوريــن/ات  الصحفييــن/ات 

وقــد طالــت االعتــداءات 10 ضحايــا مــن بينهــم 6 نســاء و4 رجــال إضافــة إلــى تســجيل اعتــداء 
قطاعــي.

5 إذاعــات وموقعيــن  9 مؤسســات إعالميــة مــن بينهــا  ويعمــل الصحفيــون الضحايــا ـفـي 
مكتوبتيــن  وجريدتيــن   )2( الكترونييــن 
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وقــد تنامــى خطــاب التحريــض علــى العنــف والكراهيــة ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات 
الصحفييــن/ات، حيــث ســجلت الوحــدة 4 حــاالت تحريــض مــن عديــد األطــراف وأبرزهــا مــن 
الفنانييــن. كمــا ســجلت الوحــدة حالــة مضايقــة )1( وحالــة حجــب معلومــات )1( وحالــة اعتــداء 

ــي )1(. لفظ

وقــد كان مســؤول عــن االعتــداءات المســجلة كل مــن الفنانيــن فــي مناســبتين )2( و كل مــن 
شــركات انتــاج ومســؤولون محليــون وأطبــاء وسياســيون ونشــطاء تواصــل اجتماعــي فــي حالــة 

وحيــدة )1( لــكل منهــم.
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مســار  خــارج  الصحفييــن/ات  والمصوريــن/ات  الصحفييــن/ات  علــى  االعتــداءات  تنوعــت 
االســتفتاء، وكانــت أخطرهــا حمــالت التحريــض التــي قادهــا فنانون ونشــطاء تواصــل اجتماعي. 
كمــا تواصلــت أزمــة الحصــول علــى المعلومــات فــي ظــل تواصــل العمــل بالمراســيم المعطلــة 

للتدفــق الحــر للمعلومــات. وتمثلــت هــذه االعتــداءات فــي مــا يلــي: 

مضايقة المصورين/ات الصحفيين/ات خالل عرض »عشاق الدنيا«
ضايقــت مســؤولة بشــركة انتــاج عرض »عشــاق الدنيــا« للمخرج عبــد الحميد بوشــناق المصورين 
الصحفييــن خــالل تغطيتهــم للعــرض فــي 17 جويليــة علــى ركــح مهرجــان قرطــاج وقــد اضطــر 
المصــورون/ات الصحفيــون/ات لمغــادرة المســرح بعــد أن لجــأت المســؤولة إلــى أعــوان األمــن 
ــر  ــى أن تصوي ــن مــن المســرح مشــددة عل ــوزارة الثقافــة إلخــراج المصوري ــن ل واألعــوان التابعي

العــرض حصــري لشــركة اإلنتــاج.

حجب معلومات من الحماية المدنية في سوسة
ــا عــن تمكيــن الصحفيــة بإذاعــة »كنــوز  ــا ووطني ــة المدنيــة جهوي امتنــع المســؤولون بالحماي
أف أم« ليلــى بلطيفــة فــي 31 جويليــة 2022 مــن معلومــات حــول وفــاة شــخصين غرقــا بيــن 
»المدفــون وســيدي بوعلــي مــن واليــة سوســة«. حيــث امتنــع رئيــس فرقــة الحمايــة المدنيــة 
بالمنطقــة علــى التصريــح وباتصالهــا بالمديــر الجهــوي للحمايــة المدنيــة بسوســة امتنــع 
ــن  ــم تتمك ــدوره، ول ــع ب ــذي امتن ــزي ال ــؤول المرك ــع المس ــال م ــا باالتص ــح وطالبه ــن التصري ع

ــام بعملهــا. ــة مــن القي الصحفي

مدون يحرض على صحفية »بزنس نيوز«
ـى  عمــل أحــد المدونيــن ـفـي 12 جويليــة 2022 علــى توجيــه اتهامــات بالســرقة األدبيــة إـل
الصحفيــة بموقــع »بيزنــس نيــوز« عبيــر القاســمي علــى خلفيــة مــا اعتبــره »تشــابه محتــوى« 

اعتداءات متفرقة
خـــارج مســار االستفتــاء
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كمــا أرســل المعتــدي رســائل خاصــة للصحفيــة تحتــوي علــى ســب وشــتم متهمــا مؤسســتها 
بتقليــد المحتــوى وبالتثبــت مــن المحتويــات المنشــورة مــن قبــل المؤسســة تبين أن المؤسســة 
تعمــل علــى نشــر المحتــوى وفــق ديكــور تــم تصميمــه فــي الغــرض تــم تقليــده فيمــا بعــد. وقــد 

نشــر المــدون اعتــذارا فيمــا بعــد لمــا بــدر منــه فــي حــق المؤسســة.

تحريض على محمد علي بن الصغير في سوسة
تعــرض رئيــس تحريــر جريــدة »حقائــق«  محمــد علــي بــن الصغيــر يــوم االحــد 17 جويليــة 2022 
للتهديــد والثلــب و تشــويه الســمعة مــن قبــل أحــد األطبــاء علــى خلفيــة اتصالــه بــه لالستفســار 
عــن االختصاصــات الطبيــة المكتوبــة ـفـي الالفتــة أمــام مقــر العيــادة، والتــي جمــع فيهــا 4 
اختصاصــات طبيــة ـفـي إطــار عملــه الصحفــي. وقــد عمــل المعتــدي علــى شــيطنة الصحفــي 
ــف الصحفــي. وســيتقدم الصحفــي بشــكاية فــي  ــه رقــم هات ــى أن ــف قدمــه عل ونشــر رقــم هات

الغــرض ضــد الطبيــب. 
حملة تطال صحفيين/ات بالمنستير 

قــام المغنــي الشــعبي مصطفــى الدالجــي بحملــة اســتهدفت صحفيــة وصحفــي يعمــالن 
بالحقــل الثقافــي فــي واليــة المنســتير عبــر وســائل اإلعــالم. فقــد وجــه لهمــا اتهامــات بتســليط 
ضغوطــات علــى إدارة المهرجــان الدولــي بالمنســتير إللغــاء عرضــه المبرمــج ليــوم 20 جويليــة. 

ووجــه الدالجــي للصحفيــة والصحفــي اتهامــات يعاقــب عليهــا القانــون. 
ــر  ــة لمهرجــان المنســتير قــد طرحــوا أســئلة حــول معايي ــدوة صحفي وكان الصحفيــون خــالل ن
اختيــار العــروض وانتقــدوا اختيــار الدالجــي للعــرض كغيرهــم مــن الصحفييــن/ات الذين/الالتــي 

يوكبــون/ن فعاليــات التظاهــرة الثقافيــة.
وقد شرع الصحفية والصحفي المعنيان في القيام باإلجراءات القانونية لمقاضاة الدالجي.

 
حملة تطال ريم قيدوز من محمد علي النهدي

شــن الفنــان محمــد علــي النهــدي فــي 29 جويليــة 2022 حملــة تحريــض علــى الصحفيــة بجريــدة 
»الصحافــة« ريــم قيــدوز متهمــا إياهــا بالوقــوف وراء الحملــة »المســيئة« لوالــده األميــن 
النهــدي اثــر عرضــه مســرحية »نمــوت عليــك« علــى ركــح مهرجــان قرطــاج الدولــي. وتأتــي هــذه 
الحملــة علــى خلفيــة نشــر الصحفيــة تدوينــة علــى حســابها علــى شــبكة التواصــل االجتماعــي 
»فايســبوك« حــول مغــادرة الجمهــور للمســرح بعــد أقــل من ســاعة مــن بداية عرض المســرحية، 
مرفقــة بصــورة لحافــالت نقــل الجمهــور وفيديــو يوثــق آراء الجمهــور خــالل مغادرتهــم العــرض 

وآراءهــم حولــه.

تهجم على الصحفيين/ات في نابل
تهجمــت رئيــس الحــزب الدســتوري الحــر عبيــر موســي علــى وســائل اإلعالم خــالل نــدوة عقدتها 
فــي مدينــة الحمامــات مــن واليــة نابــل بمناســبة إحيــاء الحــزب ذكــرى عيــد الجمهوريــة، حيــث 
اعتبــرت أن البالتوهــات التلفزيــة وقــع تلغيمهــا بجماعــة المقاومــة الشــيعية ...« منتقدة غياب 
التلفــزة التونســية عــن تغطيــة اجتمــاع حزبهــا. وقــد انســحب الصحفيــون/ات المتواجــدون فــي 

النــدوة وهــم:
مراسل إذاعة »اي اف ام« منتصر ساسي

مراسلة إذاعة »جوهرة أف أم« روضة العاقي
مراسل موقع »تونس الرقمية« محمد علي جرادة

مراسلة إذاعة »أم أف أم« سماح باشا
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قضية الصحفي صالح عطية
قضــت المحكمــة العســكرية الدائمــة بتونــس بســجن الصحفــي صالــح عطيــة لمــدة ثالثــة أشــهر 
بعــد أن وجهــت لــه تهــم المــّس مــن كرامــة الجيــش الوطنــّي وســمعته والقيــام بمــا مــن شــأنه 
أن ُيضعــف فــي الجيــش روح الّنظــام العســكرّي والّطاعــة للّرؤســاء، ونســبة أمــور غيــر قانونّيــة 
لموّظــف عمومــّي دون اإلدالء بمــا ُيثبــت صّحــة ذلــك،  واإلســاءة للغيــر عبــر الّشــبكة العمومّيــة 
لالتصــاالت ، طبقــا أحــكام الفصــول 91 مــن مجّلــة المرافعــات والعقوبــات العســكرّية و 128 

مــن المجّلــة الجزائّيــة و 86 مــن مجّلــة االتصــاالت 
وكات الدائــرة الجناحيــة بالمحكمــة العســكرية الدائمــة بتونــس قــد رفضــت ـفـي 16 أوت 
2022 مطلــب إطــالق ســراح الصحفــي صالــح عطيــة، وكانــت الدائــرة قــد أصــدرت بطاقــة إيــداع 
بالســجن فــي حــق عطيــة فــي 26 جويليــة 2022. وكان عطيــة قــد دخــل فــي اضــراب عــن الطعــام 

فــي 20 جويليــة 2022 للمطالبــة بإطــالق ســراحه.
وقــد تــم حفــظ تهمــة االعتــداء المقصــود منــه حمــل الســكان علــى مهاجمــة بعضهــم بالســالح 
وإثــارة الهــرج والقتــل والســلب بالتــراب التونســي ووجهــت لــه تهــم نســبة أمــور غيــر قانونيــة 
لموظــف عمومــي دون االدالء بمــا يثبــت صحــة ذلــك والمــس مــن كرامــة الجيــش الوطنــي 
ــة  ــكري والطاع ــام العس ــش روح النظ ــف فــي الجي ــأنه أن يضع ــن ش ــا م ــام بم ــمعته والقي وس
للرؤســاء واإلســاءة للغيــر عبــر الشــبكات العموميــة لالتصــاالت طبــق أحــكام الفصــول 128 مــن 
المجلــة الجزائيــة و91 مــن مجلــة المرافعــات والعقوبات العســكرية و86 من مجلــة االتصاالت.

وكان قاضــي التحقيــق الثالــث بالمحكمــة العســكرية الدائمــة بتونس أمر باالحتفــاظ بالصحفي 
فــي 11 جــوان 2022 بعــد التحقيــق معــه مــن طرف الفرقــة المركزية للحرس الوطنــي بالعوينة 
علــى خلفيــة تصريحاتــه بقنــاة الجزيــرة التــي تحــدث فيهــا عــن طلــب رئيــس الجمهوريــة رســميا 
ــه  ــق مقرات ــر غل مــن المؤسســة العســكرية التدخــل ضــد االتحــاد العــام التونســي للشــغل، عب

ووضــع بعــض قياداتــه رهــن اإلقامــة الجبريــة قبــل اضــراب 16 جــوان2022.  

المتابعات قضائية
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قضية عمار عبيدي الصحفي بموقع »24/24«
قضــت الدائــرة االســتئنافية بالمحكمــة االبتدائيــة بتونــس فــي 12 جويليــة 2022 بعــدم ســماع 
الدعــوى فــي حــق الصحفــي بموقــع »24/24« عمــار عبيــدي إثــر شــكاية تقــدم بهــا رجــل أعمــال 
يتهمــه فيهــا باالدعــاء بالباطــل والثلــب إثــر نشــره خبــرا تعلــق بشــبهات حــول شــركة عقاريــة 
ــه علــى شــبكات التواصــل  ــاول الملــف ووقــع تداول علــى ملــك المدعــي. وكان االعــالم قــد تن
االجتماعــي وقــد تقــدم المدعــي بالشــكاية علــى خلفيــة الــرواج الكبيــر للمقــال المنشــور مــن 

قبــل الصحفــي علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
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التعليق القانوني
شــهد شــهر جويليــة 2022 تنظيــم اســتفتاء علــى مشــروع الدســتور، وباعتبــار ان االمــر يتعلــق 
بحــدث هــام فــان وســائل االعــالم العاملــة فــي تونــس تجنــدت لتغطيــة الحــدث واعــدت الفــرق 

الصحفيــة للقيــام بعملهــا.

االعتماد:
ــن  ــن الذي ــى الصحفيي ــه عل ــات، فان ــة االنتخاب ــكا وهيئ ــن الهاي ــل بي ــذي حص ــم ال ــق التفاه طب
الهيئــات  ومقــرات  ومكاتبــه  االقتــراع  مراكــز  ـى  اـل والولــوج  االســتفتاء  تغطيــة  يعتزمــون 
الفرعيــة لالنتخابــات الحصــول علــى اعتمــاد مــن الهيئــة المركزيــة. وقــد تحصــل عــدد مــن 
الصحفييــن علــى االعتمــاد المذكــور، فــي حيــن حــرم منــه آخــرون بدعــوى مشــاكل فــي الطبــع، 
وهــو امــر ال يمكــن قبولــه او تبريــره، ألنــه ســيؤدي الــى تعطيــل عمــل الصحفييــن وحرمانهــم 
مــن أداء عملهــم علــى الميــدان فــي ظــل الواقــع المعــروف. لكــن الحصــول علــى االعتمــاد لــم 
يكــن كافيــا لتيســير مهــام عديــد الصحفييــن للقيــام بعملهــم، اذ اصــّر عديــد المســؤولين فــي 
مكاتــب ومراكــز االقتــراع والهيئــات الفرعيــة علــى تجاهــل تلــك الوثيقــة ومنــع الحامليــن لهــا 
مــن القيــام بعملهــم ســواء بالتصويــر او بالحصــول علــى المعلومــات واالحصائيــات المحينــة.

المنع من العمل

األسباب واألساليب:
مــن خــالل شــهادات الصحفييــن التــي تــم توثيقهــا مــن قبــل وحــدة الرصــد التابعــة لنقابــة 
ــراع  ــع مــن العمــل داخــل مراكــز االقت ــن الــى المن ــر مــن اإلعالميي الصحفييــن تعــرض عــدد كبي

ومكاتبــه.
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من خالل عديد  األساليب منها:
- التعلل بتعليمات صادرة عن الهيئة المستقلة لالنتخابات )المركزية(.

- التعلل بعدم وجود ترخيص من رؤساء مراكز االقتراع للسماح بعمل الصحفيين.
- منــع التصويــر داخــل المكاتــب باعتبــار ان رؤســاء تلــك المكاتــب يملكــون ســلطة منــع 

الصحفييــن مــن العمــل.
- تضــارب بيــن مواقــف بعــض رؤســاء مراكــز االقتــراع وبعــض رؤســاء المكاتــب اذ ســمح 
فــي حــاالت لبعــض الصحفييــن بالتصويــر مــن قبــل رؤســاء المراكــز لكــن رؤســاء المكاتــب 

خالفــوا تلــك التعليمــات ومنعــوا الصحفييــن مــن العمــل.
- فسخ المواد المصورة في حاالت من قبل أعوان االمن.

- تعطيــل عمــل الصحفييــن، وخاصــة األجانــب منهــم، مــن خــالل طــول إجــراءات التثبــت 
مــن الهويــات وفســخ المحتويــات.

- توقــف بعــض الهيئــات الفرعيــة لالنتخابــات عــن مــّد الصحفييــن بالمعلومــات بطلــب 
مــن الهيئــة المركزيــة حســب تصريحــات أعضــاء تلــك الهيئــات.

- تصــرف بعــض رؤســاء المكاتــب لمنــع الصحفييــن حتــى مــن اخــذ تصريحــات مــن بعــض 
رؤســاء المراكــز.

- عــدم اعتــراف بعــض رؤســاء المراكــز االنتخابيــة بشــهادات االعتمــاد التــي يحملهــا 
الصحفيــون دون أي تفســير او تعليــل.

- الســماح لبعــض الصحفييــن بالعمــل والتصويــر مــن قبــل بعــض رؤســاء المراكــز ثــم 
التراجــع عــن ذلــك القــرار دون أي تفســير، بــل ومطالبــة االمــن للتدخــل فــي بعــض الحــاالت 

لفســخ الصــور مــن الهواتــف او الكاميــرات.
- تهديد بعض الصحفيين بالمالحقة القضائية من قبل مسؤولي االستفتاء.

-  استهداف معدات العمل والتصوير في محاولة لمصادرتها او منع استعمالها.
- تعامــل تمييــزي مــع الصحفييــن األجانــب مــن خــالل التثبــت فــي الهويــات بصفــة مطولــة 

ومطالبــة بعضهــم بفســخ الصــور او االطــالع عليها.
- العرقلة البدنية من ذلك الضرب على يد صحفية لمنعها من التصوير.

هل من تفسير ؟
نظــرا ألهميــة مثــل االنتخابــات او االســتفتاء فانــه مــن المفــروض ان يتم تيســير عمــل الصحفيين 
وان يمكنــوا مــن نقــل الصــورة للجمهــور مثلمــا تقتضيــه قواعــد المهنــة، لكــن مــا حصــل يوم 25 
جويليــة 2022 لــم يكــن كذلــك بدليــل العــدد الكبيــر مــن الشــكاوى التــي وثقتهــا وحــدة الرصــد 
فــي مختلــف مناطــق البــالد وتنــوع المؤسســات اإلعالميــة ســواء اكانــت خاصــة او عموميــة او 

مكتوبــة او مســموعة او الكترونيــة او ســمعية او بصريــة أو أجنبيــة.

ــات فــي تغطيــة فعاليــات  ــة االنتخاب ــاك تخبطــا بخصــوص سياســة هيئ ــان هن يوحــي الوضــع ب
االســتفتاء. وال يعــرف مــا إذا كانــت الهايــكا علــى علــم بالتفاصيــل وبمــا تعــرض اليــه الصحفيون 

ومــدى التــزام هيئــة االنتخابــات بمــا تــم االتفــاق عليــه مــع الهايــكا؟

ونعتقــد انــه مــن واجــب الهايــكا ان تستفســر هيئــة االنتخابــات عمــا حصــل وتطلــب منهــا 
التوضيحــات الالزمــة وان تفتــح تحقيقــا فيمــا تعــرض لــه الصحفيــون. ومــا يثبــت حالــة التخبــط 
هــو عــدم االعتــراف فــي حــاالت بشــهائد االعتمــاد وتعلــل بعــض الهيئــات الفرعيــة والمراكــز 
االنتخابيــة بتعليمــات الهيئــة المركزيــة فــي التعاطــي مــع الصحفييــن، بــل وســجلنا فــي حــاالت 
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الســماح لبعــض الصحفييــن بالعمــل ثــم التراجــع عــن ذلــك، ووجــود تضــارب فــي المواقــف بيــن 
بعــض رؤســاء المراكــز وبعــض رؤســاء المكاتــب. وفــي حــاالت ذكــر صحفيــون لوحــدة الرصــد 
ــز  ــاء المراك ــض رؤس ــدى بع ــل ل ــة للتدخ ــة المركزي ــن الهيئ ــاء م ــال بأعض ــروا لالتص ــم اضط انه

للســماح لهــم بــأداء عملهــم.

تثبــت األمثلــة المذكــورة وغيرهــا وجــود تخبــط واضــح وكبيــر فــي العالقــة مــع وســائل االعــالم، 
وهــي ســابقة لــم نعهدهــا خــالل المناســبات االنتخابيــة الســابقة.

ــة  ــات الجهوي ــد المســؤولين بمراكــز االنتخاب ــر حــول مــا أشــار اليــه عدي ويطــرح الســؤال الكبي
والمحليــة حــول وجــود تعليمــات بالمنــع صــادرة عــن الهيئــة المركزيــة. وهنــا يطــرح الســؤال 
علــى رئيســها واعضائــه لتقديــم األجوبــة الضروريــة وكشــف الحقيقــة: هــل أعطــت الهيئــة فعال 

تعليمــات لــم يكــن يعلــم بهــا الصحفيــون او لــم يتــم اعالمهــم بهــا مــن قبــل الهايــكا ؟

واذا كان هنــاك موقــف مســبق مــن وســائل االعــالم فــان مــن واجــب الهيئــة ان توضــح ذلــك 
ــم يمكــن مــن االعتمــاد، وحتــى مــن تحصــل عليــه  للعمــوم، ولنذكــر ان جــزءا مــن الصحفييــن ل

فانــه لــم يســهل عملــه او يمكنــه مــن النفــاذ للمعلومــات واالخبــار.

ويمكــن التأكيــد ان التعاطــي مــع وســائل االعــالم خــالل االســتفتاء هــو تواصــل لنهــج متبــع فــي 
تجاهــل العمــل الصحفــي  وعــدم وجــود أي إرادة سياســية لتســهيل عمــل الصحفييــن.

اعتداءات 22 جويلية:
خــالل المظاهــرات والتحــركات التــي نظمــت يــوم22 جويليــة 2022 بالعاصمــة تعــرض عديــد 
ــم  ــورة رغ ــداءات المذك ــت االعت ــم. وحصل ــبب أداء عمله ــة بس ــداءات امني ــن الــى اعت الصحفيي

حمــل اغلــب الصحفييــن لشــارات تفيــد صفتهــم.

والالفــت مــن خــالل االعتــداءات المســجلة اســتهداف نقيــب الصحفييــن مــن قبــل أعــوان االمــن 
ممــا اســتوجب نقلــه الــى المستشــفى. وبحســب شــهادات متظافــرة فــان اســتهداف النقيــب 
كان مقصــودا ولغايــات انتقاميــة، وربمــا كان ذلــك بســبب مواقــف النقابــة المدافعــة عــن 

ضمــان حريــة التعبيــر والصحافــة.

كمــا تعرضــت احــدى الصحفيــات الــى اعتــداء بدنــي فضيــع تمثــل فــي صفعهــا ودفعهــا الــى حــّد 
ســقوطها ارضــا إلــى أن أغمــي عليهــا مــع مواصلــة ســبها وشــتمها.

حمالت افتراضية واهانات:
كان بعــض الصحفييــن هدفــا لحمــالت فايســبوكية مــن قبــل بعــض الوجــوه الفنيــة وذلــك 
بســبب أداء عملهــم ال غيــر. واعتبــر مــن يشــنون الحمــالت ان الصحفييــن المســتهدفون كانــوا 
ســببا ـفـي فشــل أعمالهــم او عــدم برمجتهــا ـفـي المهرجانــات. ويعتبــر تحميــل الصحفييــن 
مســؤولية مــا يثــار حــول بعــض العــروض الثقافيــة امــرا غيــر مقبــول ويجــب ان يكــّف مروجــو 
الحمــالت عــن مواصلتهــا ألنهــا تمثــل ضغطــا غيــر مبــرر وهرســلة للصحفييــن المســتهدفين.

ومــن جهــة أخــرى فانــه مطلــوب مــن منتجــي العــروض الثقافيــة وادارات المهرجانــات احتــرام 
الصحفييــن وتســهيل عملهــم. وقــد وثقــت وحــدة الرصــد عمليــة طــرد مهينــة لصحفييــن مــن 
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا أوردتــه مــن تفاصيــل حــول االعتــداءات 
ــد  ــتور الجدي ــروع الدس ــول مش ــة 2022 ح ــتفتاء 25 جويلي ــرة اس ــال فت ــن خ ــى الصحفيي عل
ومختلــف االعتــداءات المســجلة خارجــه خــال شــهر جويليــة ومواصلــة منهــا لتجربــة مقارنــة 
ــات 2019 واســتفتاء 25 جويليــة 2022  فــي مجــال حمايــة الصحفييــن خاضتهــا خــال انتخاب

فإنهــا توصــي: 

الهيئة العليا المستقلة لالنتخابات بـ:
النظــر ـفـي الحــاالت التــي كان فيهــا رؤســاء مراكــز االقتــراع ورؤســاء الهيئــات الفرعيــة 
مســؤولين عــن عرقلــة عمــل الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات ، ومتابعتهــا 

ــة بنتائجهــا واإلجــراءات المتخــذة حيالهــا. ــا والتحقيــق فيهــا ومــد النقاب إداري

التوصيـــــــــــــــــات

ــوا يلتقطــون صــورا ثابتــة وكان بإمــكان  ــر، رغــم انهــم كان ــات بســبب التصوي احــدى المهرجان
المنتجيــن للعــرض االعــالم عــن منــع التصويــر دون اللجــوء الــى األســاليب المهينــة.

ومــا يــزال مسلســل االمتنــاع عــن االدالء بتصريحــات للصحافــة ســاريا وذلــك بفعــل المنشــورات 
الوزاريــة العديــدة الصــادرة عــن رئاســة الحكومــة خــالل الســنوات الفارطــة والتــي مؤداهــا منــع 
الموظفيــن مــن التعامــل المباشــر مــع الصحافــة اال بعــد الحصــول علــى االذون والتراخيــص مــن 
رؤســائهم فــي العمــل. وهــو وضــع اصبــح مقلقــا ويتجــه وضــع حــّد لــه مــن خــالل االتفــاق علــى 

قواعــد عمــل تراعــي حريــة االعــالم وحــق المواطــن  فــي االخبــار والمعلومــات.
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ــؤوليات  ــد المس ــا وتحدي ــق فيه ــا والتدقي ــة به ــلوك الخاص ــة الس ــر فــي مدون ــادة النظ إع
المنوطــة بعهــدة الهيئــة إزاء الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فيمــا يتعلق 

بالحــق فــي الحصــول علــى المعلومــات.
تفادي النقائص التي تخللت اسناد بطاقات االعتماد خالل المراحل االنتخابية القادمة.

ضــرورة تضميــن مبــادئ حريــة التعبيــر والصحافــة وحريــة العمــل للصحفييــن ضمــن برامجها 
التدريبيــة ألعوانهــا العامليــن فــي مراكــز االقتراع.

وضــع خطــة عمــل واضحــة بملــف ســالمة الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 
خــالل االنتخابــات بالشــراكة مــع الهيئــات المهنيــة المختصــة.

كما تجدد النقابة دعوتها: 
رئاسة الحكومة إلى:

ـى اليــوم حجــر عثــرة أمــام حــق الصحفييــن/ات  إلغــاء المنشــور عــدد 19 الــذي مثــل إـل
المعلومــات. علــى  الحصــول  ـفـي  والجمهــور 

احتــرام مبــادئ الشــفافية واالنفتــاح فــي التعامــل مــع االعــالم ووضــع خطــة اتصاليــة واضحة 
فــي عالقــة بــكل الملفــات المرتبطــة بالقطاع.

رئاسة الجمهورية: 
تقديــم الضمانــات الحقيقيــة لحريــة الصحافــة وحريــة التعبيــر بعيــدا عــن الخطــاب السياســي 
ووضــع خطــة عمــل وطنيــة لحمايــة الصحفييــن/ات تراعــي احتياجــات القطــاع وُتبنــى علــى 

مقاربــة تشــاركية مــع الهيــاكل المهنيــة.
كل الفاعلين/ات السياسيين/ات والثقافيين/ات والمدنيين/ات

احتــرام طبيعــة العمــل الصحفــي، والقطــع مــع خطابــات التحريــض علــى العنــف والكراهيــة 
ضــد الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات واحتــرام حريــة العمــل الصحفــي.
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ُينّفذ بالشراكة مع:
منظمة اليونسكو
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