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تقرير شهر فيفري 2023  

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السالمة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني

إخراج فني: معاذ عيادي
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لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات واألفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( الحترام حقوق اآلخرين أو سمعتهم.
ــة أو اآلداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة األم ب( لحماي

العامــة.

ال توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إال 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات األمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن ال تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
ال يجــوز ألي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق اإلنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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ازدادت وضعيــة الصحافــة التونســية تعقيــدا بحلــول شــهر فيفــري 2023 فــي ظــل مــا تشــهده 
الســاحة الوطنيــة مــن تطــورات لــم تكــن بمعــزل عنهــا، بــل أصبحــت مالحقــة بالمحاكمــات 
ومصــادرة المعــدات والتحقيــق فــي التوجهــات التحريريــة وهــي هجمــة غيــر مســبوقة لتطويــع 
قطــاع اإلعــالم بهرســلة العامليــن فيــه، هجمــة لــم تعرفهــا الصحافــة التونســية مــع األنظمــة 

الســابقة.

 انطلقــت أولــى هــذه الهجمــة باعتقــال المديــر العــام إلذاعــة »موزاييــك أف أم« والــذي شــملت 
األبحــاث األوليــة معــه السياســة التحريريــة للمؤسســة وحــدود تدخلــه فيهــا وحامــت حــول 

احتمــال اســتغالله للقنــاة اإلذاعيــة لخدمــة توجــه معيــن.

كمــا تواصــل التحقيــق فــي السياســات التحريريــة للمؤسســات اإلعالميــة بمداهمــة مقــر موقــع 
»ONE TN« واحتجــاز العامليــن فيــه ومصــادرة معداتهم وتوجيه شــبهات التآمــر لمدير الموقع 

والتحقيــق معــه حــول الخــط التحريــري للمؤسســة وطريقــة اختيــار المواضيــع والضيوف.
ويتــم أيضــا مالحقــة رئيــس النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين علــى خلفيــة تغطيتــه 
ــاركة  ــبهات »المش ــتفتاء بش ــة االس ــة لمقاطع ــة 2022 الداعي ــركات 18 جويلي ــة لتح اإلعالمي

ــوالن«. ــر الج ــة حظ ــان المدنــي« و«مخالف فــي العصي

ــري  ــة خطهــا التحري ــة نبهــت إلــى خطــورة مالحقــة وســائل اإلعــالم علــى خلفي وكانــت النقاب
والمخاطــر الحقيقيــة التــي تحــدق بحريــة التعبيــر فــي تونــس والمحــاوالت المســتميتة ألنصــار 
الرئيــس قيــس ســعيد لهرســلة الصحفييــن ووســائل اإلعــالم والســعي إلــى تطويعهــا لخدمــة 

مقـدمة عــــامة
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الســلطة الحاكمــة وضــرب حريــة التعبيــر فــي مقتــل. وعبــرت النقابــة فــي أكثــر مــن مناســبة عــن 
خشــيتها مــن تحــول القضــاء إلــى ســيف مســلط علــى رقــاب الصحفييــن، تتــم مــن خاللــه تصفيــة 

وســائل إعــالم بعينهــا. 

كمــا كان شــهر فيفــري 2023 مســرحا لبــث خطابات التحريض ضد وســائل اإلعــالم والصحفيين.
ات علــى خلفيــة التنــاول اإلعالمــي لملفيــن مهميــن أولهمــا ملــف مــا يعــرف بـ«قضيــة شــبهات 
التآمــر علــى أمــن الدولــة« وملــف »المهاجريــن غيــر النظامييــن مــن افريقيــا جنــوب الصحــراء«. 
وتواتــرت خطابــات التخويــن واالتهامــات بالعمالــة مــن الصفحــات المواليــة لقــرارات الرئيــس 
قيــس ســعيد والتــي اســتهدفت البعــد النقــدي الــذي توختــه وســائل اإلعــالم ـفـي تنــاول 
الملفيــن ووجهــت ســهامها لمؤسســات إعالميــة معروفــة بتوجهاتهــا المســتقلة وبنقدهــا 

البنــاء للسياســات العامــة.

كمــا تواصلــت خــالل شــهر فيفــري 2023 التضييقــات علــى التدفــق الحــر للمعلومــات ووضــع 
عوائــق غيــر مشــروعة أمــام الصحفييــن.ات عنــد ســعيهم إلــى الحصــول علــى المعلومــات مــن 
مصادرهــا، حيــث تواتــرت حــاالت حجــب المعلومــات مــن الجهــات الرســمية تنفيــذا ألحــكام 
ــوزارات والحكومــة للحــد مــن حــق الصحفــي فــي الحصــول  ــة التــي ســنتها ال المناشــير اإلداري

ــى المعلومــات. عل

وكانــت النقابــة قــد دعــت فــي أكثــر مــن مناســبة إلــى إيقــاف العمــل بهــذه المناشــير، وذّكــرت 
بــأن حرمــان الصحفييــن.ات مــن المعلومــات يمكــن أن يؤثــر علــى تــوازن المحتويــات اإلعالميــة 
فــي ظــل غيــاب الخطابــات الرســمية، وهــو مــا يســتند عليــه الموالــون للســلطة التهــام وســائل 
ــذه  ــورة ه ــبة إلــى خط ــن مناس ــر م ــة فــي أكث ــت النقاب ــا نبه ــة. كم ــاب الموضوعي ــالم بغي اإلع

اإلجــراءات اإلداريــة وضربهــا لجوهــر حــق المواطــن فــي الحصــول علــى المعلومــات.
 كمــا طفــت علــى الســطح خــالل شــهر فيفــري 2023 ممارســات ظنــت النقابــة أنــه تــم القطــع 
معهــا والمتمثلــة فــي المطالبــة بتراخيــص تصويــر رغــم حيــازة صحفييهــا وصحفيتاهــا بطاقــات 
احتــراف وهــو مــا عطــل عمــل الميدانييــن.ات، وهــي مطالبــات ال ســند قانونــي لهــا بالنســبة 
للمؤسســات التونســية، حيــث يتــم التنصيــص صلــب بطاقــات االحتــراف علــى أنــه »الرجــاء مــن 
الســلطات المختصــة تســهيل مهمــة صاحــب هــذه البطاقــة« فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه 
الســلطات الــى وضــع العراقيــل مــن خــالل المطالبــة بوثائــق ال ينــص عليهــا أي نــص قانونــي 

ينظــم العمــل الصحفــي. 

وتتابــع النقابــة بــكل قلــق مــا آلــت إليــه أوضــاع حريــة الصحافــة فــي تونــس فــي ظــل وضعيــة 
االســتثناء. وتدعــو النقابــة الســلطة التنفيذيــة إلــى مراجعــة سياســتها فــي التعامــل مــع االعــالم 
وتفهــم طبيعــة العمــل الصحفــي والواجــب المهنــي الــذي يقتضــي مــن الصحفييــن/ات التحلــي 
بالرؤيــة النقديــة للواقــع والموازنــة بيــن المصلحــة العامــة واســتتباعاتها مــن رقابــة علــى عمــل 

الســلط الحاكمــة ونقــل للواقــع.

وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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ــن/ ــن/ات والمصوري ــى الصحفيي ــداءات عل ــق االعت ــور نس ــة تط ــد االنتخابي ــاء المواعي ــر انته إث
ــار  ــارج المس ــجلة خ ــداءات المس ــة باالعت ــري 2023، مقارن ــهر فيف ــالل ش ــن/ات خ ات الصحفيي

االنتخاـبـي خــالل شــهري جانفــي 2023 وديســمبر 2022.
حيــث ســجلت وحــدة الرصــد بمركــز الســالمة المهنيــة بالنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 
14 اعتــداء مــن أصــل 20 إشــعارا بحالــة وردت عليهــا مــن رصــد شــبكات التواصــل االجتماعــي 
ــد  ــض أح ــد رف ــداءات وق ــا االعت ــل ضحاي ــن قب ــرة م ــاالت المباش ــر االتص ــالم أو عب ــائل اإلع ووس

ضحايــا التحريــض ادراج حالتــه ضمــن التقريــر.

طالت االعتداءات 29 ضحية، توزعوا حسب النوع االجتماعي إلى 8 إناث و21 ذكور،

الجانب اإلحصائي
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يعمــل ضحايــا االعتــداءات فــي 14 مؤسســة إعالميــة، 6 قنــوات إذاعيــة، 5 مواقــع الكترونيــة، 2 
قنــوات تلفزيــة ووكالــة أنبــاء.

وتوزعــت خطــط الضحايــا إلــى 20 صحفيــا وصحفيــة، 4 مصوريــن صحفييــن، 2 مديري مؤسســات، 
معلــق وحيــد وموظفــة وحيــدة وتقنــي وحيد.
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وتتوزع المؤسسات إلى 4 مؤسسات عمومية و3 مؤسسات جمعياتية و7 مؤسسات خاصة.
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وقد طالت ضحايا االعتداءات:

وتوزع المعتدون/ات على الصحفيين إلى:
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وتركزت االعتداءات على الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات في:
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التحريض سالح يسلط
على الصحفيين/ات

انخــرط خــالل شــهر فيفــري 2023 نشــطاء التواصــل االجتماعــي خاصــة الصفحــات المواليــة 
للسياســة العامــة لرئيــس الجمهورية قيس ســعيد فــي التحريض على الصحفيين والمؤسســات 
ــرأي العــام خــالل هــذا الشــهر، وهمــا  اإلعالميــة خــالل معالجتهــا لملفيــن أساســيين شــغال ال
ــخصيات  ــاظ بش ــراء«، و«االحتف ــوب الصح ــا جن ــن أفريقي ــن م ــر النظاميي ــن غي ــا »المهاجري ملف

سياســية واقتصاديــة بـ«شــبهات تبييــض أمــوال والتآمــر علــى أمــن الدولــة«
ــا  ــمعة ضحاي ــويه س ــة وتش ــات بالعمال ــن واالتهام ــع التخوي ــض طاب ــاب التحري ــذ خط ــد اتخ وق

االعتــداءات.

شــنت صفحــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي بدايــة مــن 13 فيفــري 2023 
حملــة تحريــض وســب وشــتم اســتهدفت المعلــق ببرنامــج »ميــدي شــو« الــذي 
يبــث علــى موجــات إذاعــة »موزاييــك أف أم« هيثــم المكــي علــى خلفيــة تعليقــه 
علــى إيقــاف رجــل األعمــال كمــال اللطيــف ضمــن فقرتــه اليوميــة »à la une«. وقــد 
تواصلــت هــذه الحملــة إلــى موفــى شــهر فيفــري بعــد كل تعليــق يقــوم بــه المكــي 

ــة للرئيــس قيــس ســعيد. مــن قبــل صفحــات موالي

الوقــــــــــــــــــــائع

التحريض على هيثم المكي 
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شــنت احــدى الصفحــات علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي حملــة فــي 13 فيفــري 
2023 للتحريــض وســب وشــتم العامليــن فــي إذاعــة »موزاييــك أف أم« وعلى كل من 
الصحفييــن بإذاعــة »إي أف أم« برهــان بســيس وزيــاد الهانــي، حيــث تعمــد صاحــب 
الصفحــة ســب وشــتم المؤسســات والعامليــن فيهــا علــى خلفيــة التنــاول اإلعالمــي 
ــن رواد  ــرات م ــات الم ــات مئ ــذه التدوين ــداول ه ــم ت ــد ت ــف.  وق ــال لطي ــاف كم إليق

التواصــل االجتماعــي والصفحــات.

عمــدت المحاميــة وفــاء الشــاذلي فــي 22 فيفــري 2023 إلــى التحريــض علــى رئيــس 
ــه  ــن التونســيين محمــد ياســين الجالصــي وقــد نســبت ل ــة للصحفيي ــة الوطني النقاب
أمــور غيــر حقيقيــة موجهــة اتهامــات بالعمالــة والخيانــة ومتهمــة اإلعــالم باختــالق 
أزمــة المــواد الغذائيــة ونشــر مشــاعر اليــأس واإلحبــاط والهزيمــة بيــن المواطنيــن. 
وقــد تــم تــداول التدوينــة أكثــر مــن 300 مــرة. وســيتوجه نقيــب الصحفييــن للقضــاء 

لمالحقــة المعتديــة.

شــنت صفحــات يقودهــا نشــطاء تواصــل اجتماعــي حملــة تحريــض ضــد رئيســة تحريــر 
موقــع »كشــف ميديــا« خولــة بوكريــم تطالــب بكشــف مصــادر تمويــل الموقــع 
وتوجــه لهــا اتهامــات بأعمــال مشــبوهة. وقــد انطلقــت هــذه الحملــة بعــد نشــر 
المحاميــة وفــاء الشــاذلي تدوينــة فــي 24 فيفــري 2023 تحــرض فيهــا علــى بوكريــم 

تلتهــا شــخصيات أخــرى. 

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

حمالت تحريض على وسائل اإلعالم 

تحريض على نقيب الصحفيين محمد ياسين الجالصي

تحريض على رئيسة تحرير موقع »كشف ميديا«
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المالحقات القضائية
تمس جوهر حرية التعبير

ــم بالقرجانــي فــي 23  ــة التابعــة لفرقــة البحــث فــي الجرائ داهمــت الوحــدات األمني
فيفــري 2023 مقــر موقــع »ONE TN« وقامــت بحجــز معــدات العمــل بالمكتــب 
وإيقــاف كل الموجوديــن بالمــكان ونقلهــم للتحقيــق معهــم لســاعات طويلــة حتــى 
فجــر يــوم 24 فيفــري 2023. وقــد تــم التحقيــق حــول الخــط التحريــري للموقــع 
والصفحــات االلكترونيــة التــي تديرهــا شــركة »اســتراتيجيا نيــوز« المالكــة للموقــع. 
وقــد تــم إطــالق ســراح كافــة الموقوفيــن وهــم الصحفيــون رجــاء غرســة ومالــك زمــال 
ــروى  ــة و م ــج غرس ــي منت ــي والتقن ــن العجيم ــع أيم ــر الموق ــاوي ومدي ــالء البج و ع
والهواتــف  الحواســيب  حجــز  تواصــل  وقــد  مفتــاح.  إيمــان  والموظفــة  الســليتي 
الشــخصية للعامليــن بالموقــع بنــاء علــى إذن قضائــي إلجــراء االختبــارات التقنيــة 

عليهــم.

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع موقع »ONE TN« وأعمال بحث وتحقيق تشمله

أصبحــت المالحقــات القضائيــة أداة للتضييــق علــى وســائل اإلعــالم خــالل شــهر فيفــري 2023 
حيــث أحيــل العاملــون.ات بمؤسســة »ONE TN« علــى البطالــة القصريــة اثــر مصــادرة معــدات 
المؤسســة والتحقيــق معهــم ومــع القائميــن عليهــا حــول خــط تحريرهــا. كمــا تــم الــزج بمديــر 
عــام إذاعــة »موزاييــك أف أم« فــي الســجن بعــد التحقيــق معــه خــالل البحــث االبتدائــي حــول 

الخــط التحريــري للمؤسســة، ثــم توجيــه تهــم بـــ »تبييــض األمــوال« اثــر ذلــك.
كمــا تــم البحــث مــع صحفييــن.ات حــول قضايــا أثيــرت فــي حقهــم دون أن يقــع اعالمهــم، كتتبــع 
نقيــب الصحفييــن علــى خلفيــة تغطيتــه لمســيرة فــي 18 جويليــة 2022 وقضيــة فريــق نســمة 

المثــارة مــن قبــل الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري منــذ انتخابــات 2019.
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اســتمعت فرقــة األبحــاث والتفتيــش لــكل مــن الصحفــي والمحلــل ببرنامــج »هــات 
الصحيــح« علــى قنــاة »نســمة ـتـي ـفـي« صالــح عطيــة ومقدمــة البرنامــج ابتســام 
شــويخة فــي 20 فيفــري 2023 بنــاء علــى انابــة عدليــة علــى خلفيــة شــكاية تقدمــت 
بهــا الهيئــة العليــا المســتقلة لالتصــال الســمعي البصــري اثــر بــث حلقــة 17 ديســمبر 
2019 المرتبطــة بنتائــج الــدور األول مــن االنتخابــات الرئاســية. حيث نســب إلي عطية 
ـى الشــارع ومقدمــة البرنامــج عــدم التصــدي لخطابــات  تحريــض النــاس للخــروج إـل

التحريــض.

تــم فتــح بحــث تحقيقــي فــي حــق الصحفــي بموقــع »نــواة« ونقيــب الصحفييــن محمــد 
ياســين الجالصــي علــى خلفيــة تغطيتــه لمســيرة 18 جويليــة 2022, بعــد مــرور 7 
ــة  ــان المدنــي« و«مخالف ــاركة فــي العصي ــول »المش ــه ح ــبهات ل ــه ش ــهر وتوجي أش

حضــر الجــوالن« باعتبــار تزامــن األحــداث مــع فتــرة »كوفيــد« 2022.
ــد  ــواة«، وق ــع »ن ــدة موق ــيرة لفائ ــة المس ــي لتغطي ــل الجالص ــر تنق ــع إث ويأتــي التتب
اكتشــف الجالصــي اثــارة الدعــوى ضــده صدفــة عبــر المحاميــن دون أن توجــه لــه 

ـى اآلن. دعــوة للبحــث إـل

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع الصحفيين ابتسام شويخة وصالح عطية قضائيا

تتبع محمد ياسين الجالصي الصحفي بموقع »نواة« قضائيا
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تــم إيقــاف المديــر العــام إلذاعــة »موزاييــك أف أم« ـفـي 13 فيفــري 2023 مــن 
قبــل الوحــدات األمنيــة بالقرجانــي وتفتيــش منزلــه فــي الثامنــة والنصــف ليــال دون 
االســتظهار بــإذن باإليقــاف ولــم توجــه لــه تهــم واضحــة. وقــد تمحــور التحقيــق مــع 
ـى فجــر 14 فيفــري 2023 حــول الخــط التحريــري لإلذاعــة  بوطــار الــذي تواصــل إـل
وكيفيــة انتــداب الصحفييــن والعامليــن وطبيعــة تمويــل اإلذاعــة ومجــاالت تدخلــه 

كمســؤول أول عــن المؤسســة.

وقــررت النيابــة العموميــة تمديــد االحتفــاظ ببوطــار فــي 15 فيفــري لخمســة أيــام قرر 
إثرهــا قاضــي التحقيــق بالقطــب القضائــي والمالــي إيداعــه الســجن فــي 20 فيفــري 
2023 بشــبهات »تبييــض أمــوال واالثــراء غيــر المشــروع« وشــبهة اســتغالل القنــاة 
اإلذاعيــة »موزاييــك أف أم« لإلســاءة إلــى أعلــى هــرم للســلطة ورمــوز الدولــة قصــد 

تأجيــج األوضــاع إضافــة إلــى تهــم التآمــر علــى أمــن الدولــة الداخلــي والخارجــي.

الوقــــــــــــــــــــائع

تتبع نور الدين بوطار على خلفية الخط التحرير إلذاعة 

»موزاييك أف أم«
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منــع الكاتــب العــام لنســر طبلبــة  فــي 5 فيفــري 2023 الطاقــم الصحفــي لـــ »إذاعــة 
أم أف أم« مــن نقــل مقابلــة الفريــق الرياضــي مــع منافســه نهضــة جمــال فــي واليــة 
المنســتير رغــم حيازتــه لترخيــص بالتصويــر مــن رابطــة الهــواة المســؤولة علــى تنظيــم 
البطولــة. حيــث وبعــد تنقــل الفريــق الصحفــي المتكــون مــن عــزت جمعــة ورامي نصر 
الذيــن تمكــن مــن الدخــول بعــد نقــاش مطــول مــع منســق المبــاراة، وفــور انطــالق 
ــادرة  ــم بالمغ ــة وطالبه ــر طبلب ــام نس ــب ع ــم كات ــه نحوه ــر توج ــز آالت التصوي تركي

واســتدعى األمــن إلخراجهــم دون أي تدخــل مــن منســق المبــاراة.

امتنــع رئيــس مصلحــة اإلنتــاج النباتــي بالمندوبيــة الجهويــة للفالحــة بتونــس فــي 9 
فيفــري 2023 عــن التصريــح للصحفيــة بـــ »إذاعــة تطاويــن« هنــد رزيــق حــول مســألة 
أهميــة األمطــار وتأثيرهــا علــى الموســم الفالحــي علــى خلفيــة وجــود مراســلة داخلية 
تفــرض عليــه الحصــول علــى ترخيــص مســبق مــن مصالــح اإلعــالم بــوزارة الفالحــة 

لــإلدالء بتصريحــات لوســائل اإلعــالم.
وطلــب رئيــس المصلحــة مــن الصحفيــة ارســال فاكــس للمندوبيــة حــول الموضــوع 
ــوزارة الفالحــة بتونــس للحصــول  ــدوره توجيهــه إلــى مصلحــة االعــالم ب وســيتولى ب

علــى الموافقــة للتدخــل معهــا.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

منع إذاعة »MFM« من نقل مباراة نسر طبلبة

حجب معلومات من المندوبية الجهوية للفالحة بقابس

تواصل وضع العوائق غير المشروعة
أمام عمل الصحفيين. ات

وضعــت عوائــق كثيــرة غيــر مشــروعة أمــام الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات 
خــالل أدائهــم لعملهــم فــي الميــدان، أدى أغلبهــا إلــى منعهــم مــن العمــل وإلــى مضايقتهــم 
ســواء خــالل عملهــم علــى تغطيــة األحــداث ذات الطابــع االجتماعــي أو الفالحــي أو الرياضــي.
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ضايــق أعــوان أمــن بالــزي المدنــي فــي 15 فيفــري 2023 فريــق عمــل موقع »بــال قناع 
» المتكــون مــن الصحفيــة يثــرب المشــيري والمصــور الصحفــي حاتــم الجالصــي خــالل 
عملهمــا بشــارعي الحبيــب بورقيبــة والحبيــب ثامــر بالعاصمــة. حيــث عطــل أعــوان 
ــة  ــات المهني ــل وبالبطاق ــف بالعم ــتظهاره بتكلي ــم اس ــق الصحفــي رغ ــن الفري األم
الخاصــة بــه. ولــم يتــم فــظ االشــكال اال باتصال رئيســة تحريــر الموقع بمكتــب االتصال 

ليتمكــن الفريــق الصحفــي إثــر ذلــك مــن العمــل بعــد نصــف ســاعة مــن التعطيــل.

ومــا إن تحــرك الفريــق الصحفــي مــن المــكان حتــى توجــه نحوهم عــون أمن آخــر بالزي 
الرســمي وطلــب منهمــا االســتظهار بترخيــص العمــل وبطاقتهمــا المهنيــة فامتثــال 

لــه لكنــه أصــر علــى منعهمــا مــن العمــل ممــا اضطرهمــا للمغــادرة.

منــع أعــوان بلديــة تونــس العامليــن بحديقــة الحيوانــات البلفيديــر بتونــس العاصمــة 
الفريــق الصحفــي لموقــع »الكتيبــة« المتكــون مــن الصحفيــة رحمة الباهــي والمصور 
الصحفــي حمــزة الفزاـنـي ورئيــس التحريــر محمــد اليوســفي مــن التصويــر بمحيــط 

الحديقــة فــي 21 فيفــري 2023.

ــر بالمــكان فطالبهــم أعــوان األمــن بترخيــص  حيــث تنقــل الفريــق الصحفــي للتصوي
التصويــر واتصلــوا بمركــز األمــن القريــب مــا عطــل عملهــم وقــد تواصلت وحــدة الرصد 
بخليــة األزمــة بــوزارة الداخليــة والتــي تدخلــت. ولكــن تمســك أعــوان بلديــة تونــس 
بمضايقــة الصحفييــن ومطالبتهــم بترخيــص التصويــر رغــم اســتظهارهم ببطاقتهــم 

المهنيــة مــا دفعهــم لمغــادرة المــكان.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة فريق عمل موقع »بال قناع« من قبل أمنيين

منع فريق موقع »الكتيبة« من العمل 
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امتنــع وزيــر الفالحــة عــن التصريــح لوســائل اإلعــالم خــالل زيارتــه لواليــة صفاقــس فــي 
ــاه البحــر بمنطقــة  ــة مي ــة تقــدم العمــل فــي محطــة تحلي 23 فيفــري 2023 لمعاين
ـى رفــض المديــر العــام  قرقــور. حيــث رفــض الوزيــر تقديــم التصريحــات إضافــة إـل
للشــركة الوطنيــة الســتغالل وتوزيــع الميــاه. وبعــد انتهــاء الزيــارة نشــرت الصفحــة 

ــر.  ــارة مرفقــا بتصريــح الوزي الرســمية للــوزارة خبــرا عــن الزي

وقــد طــال الحجــب كال مــن الصحفيــة بـــ “إذاعــة صفاقــس« زهــور الحبيــب والصحفــي 
بـــ »وكالــة تونــس افريقيــا لألنبــاء« ســامي الكشــو وفريــق عمــل التلفــزة التونســية 

المتكــون مــن الصحفــي زهيــر بــن علــي والمصــور الصحفــي نــور الديــن خلــف هللا.

تــم منــع الفريــق الصحفــي إلذاعــة » صبــرة أف أم« مــن دخــول مقــر واليــة القيــروان 
لتغطيــة نــدوة حــول العنــف فــي الوســط المدرســي فــي 24 فيفــري 2023 بقــرار مــن 
والــي القيــروان.  حيــث تنقــل الفريــق الصحفــي المتكــون مــن الصحفــي عبــد الجليــل 
المزوغــي والمصــور أيمــن عثمانــي للعمــل فطلــب منهــم االنتظــار وفــور علــم والــي 
ــن  ــرر م ــن يق ــو م ــه ه ــد أن ــم وأك ــوة له ــه الدع ــى توجي ــج عل ــم احت ــة بحضوره الجه

يمكنــه الدخــول. وتــم منــع الفريــق الصحفــي مــن العمــل.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

حجب معلومات من قبل وزير الفالحة لوالية صفاقس

منع »صبرة أف أم« من العمل من قبل والي القيروان



20

التعليق القانوني
خــالل شــهر فيفــري المنصــرم ســجلت وحــدة الرصــد عديــد حــاالت االنتهــاكات والتجــاوزات فــي 

حــق الصحفييــن وخاصــة العامليــن منهــم علــى الميــدان.
وتراوحــت االنتهــاكات المســجلة بيــن المنــع مــن العمــل والتصويــر وامتنــاع المســؤولين 
الحكومييــن واإلدارييــن عــن اإلدالء بتصريحــات و إحالــة صحفييــن أمام القضــاء وتعرض بعضهم 

إلــى حمــالت تحريــض علــى مواقــع التواصــل اإلجتماعــي .

ممنوع العمل الصحفي :
ـى المنــع مــن العمــل والتصويــر ـفـي  اشــتكت العديــد مــن الفــرق الصحفيــة مــن تعرضهــا إـل

الشــارع وـفـي الفضــاءات الرياضيــة وـفـي المقــرات اإلداريــة .
ومــازال أعــوان األمــن يصــرون علــى مطالبــة فــرق التصويــر فــي الشــارع بالتراخيــص وهــو إجــراء 
ــات  ــن ببطاق ــتظهار الصحفيي ــم اس ــل الصحفــي. ورغ ــة العم ــدأ حري ــى مب ــاء عل ــه بن ــود ل ال وج
الهويــة وببطاقــات االحتــراف وبــاألذون بمهــام فإنــه يتــم تجاهــل كل ذلــك مــن قبــل أعــوان 
األمــن ويطالبــون بالكــف عــن التصويــر والعمــل. ومــا يلفــت االنتبــاه أن فريقــا صحفيــا تنقــل مــن 
مــكان إلــى آخــر فــي العاصمــة تونــس لكنــه جوبــه بنفــس الموقــف رغــم تدخــل مســؤول بــوزارة 

الداخليــة للســماح للفريــق بالعمــل .

وفــي حالــة أخــرى تــم منــع فريــق صحفــي مــن تصويــر لقــاء رياضــي كمــا تــم منــع فريــق آخــر مــن 
تغطيــة نشــاط بمقــر إحــدى الواليــات.

وفــي مثــل هــذه الحــاالت يكــون قــرار المنــع مــن العمــل مبنيــا علــى موقــف مســبق مــن بعــض 
المؤسســات اإلعالميــة بســبب خطهــا التحريــري ونقدهــا لبعــض الممارســات والظواهــر فــي 

جهــات البــالد .

صحفيون أمام القضاء:
أحيلــت ملفــات عــدد مــن المؤسســات اإلعالميــة أمــام القضــاء ومــازال الغمــوض يلــف أســباب 
تلــك اإلحــاالت: هــل يتعلــق األمــر بمصــادر التمويــل وطــرق التســيير أم بالخــط التحريــري 
للمؤسســات المعنيــة؟ ويؤكــد محامــو تلــك المؤسســات وكذلــك الصحفيــون المســتجوبون أن 
جانبــا مــن أســئلة الباحــث االبتدائــي تعلقــت بالخــط التحريــري للمؤسســات المعنيــة وباألطراف 
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التــي تحــدده إن كانــت داخــل المؤسســات اإلعالميــة أو خارجهــا.
ويعــد طــرح مثــل هــذه األســئلة حــول الخــط التحريــري ماســا بحريــة الصحافــة والتعبيــر وتدخــال 
ـفـي عمــل المؤسســات اإلعالميــة. ويبقــى الــرأي العــام ـفـي انتظــار نتائــج التحقيقــات ومــا 

ســتؤول إليــه.

ــة  ــادئ المحاكمــة العادل ــرام مب ــرام اإلجــراءات و باحت ــة الصحفييــن بضــرورة احت ــب نقاب وتطال
وضمــان حريــة التعبيــر والصحافــة وحريــة الخــط التحريــري للمؤسســات اإلعالميــة. وفــي حالــة 
أخــرى أحيــل صحفييــن أمــام الباحــث علــى خلفيــة محتويــات إعالميــة ضمــن برنامــج تلفــزي يعود 
إلــى شــهر ســبتمبر 2019 بمناســبة االنتخابــات الرئاســية. وتعــد مثــل هــذه اإلحــاالت بعــد كل 

هــذه الفتــرة ضغطــا إضافيــا علــى الصحفييــن.   

وتذكــر النقابــة أن النيابــة العموميــة لهــا ســلطة تقديريــة فــي التتبــع كمــا أنــه يمكنهــا حفــظ 
القضيــة إذا كانــت الشــكاية غيــر مؤيــدة وأن األفعــال المزعومــة ال تشــكل جريمــة . ووثــق 
المرصــد شــمول نقيــب الصحفييــن بتتبــع قضائــي بتهــم خطيــرة علــى خلفيــة تغطيتــه لتجمــع 
شــبابي وســط العاصمــة ، وهــو مــا يطــرح عالمــة إســتفهام حــول مثــل هــذه اإلحــاالت وأثرهــا 

علــى حريــة العمــل الصحفــي .

االمتناع عن التصريح:
ـى األخبــار والمعلومــات وواجــب  خالفــا لمبــادئ الشــفافية وحــق المواطــن ـفـي النفــاذ إـل
المؤسســات العموميــة فــي النشــر التلقائــي، يلجــأ بعــض المســؤولين اإلدارييــن إلــى االمتنــاع 
عــن اإلدالء بــأي تصريحــات للمؤسســات اإلعالميــة حــول بعــض األنشــطة الجهويــة والتــي تهــم 
المواطــن بشــكل مباشــر مثــل إشــكاليات الميــاه والزراعــة. وتوجــد مناشــير إداريــة داخليــة تمنــع 
المســؤولين مــن اإلدالء بــأي تصريحــات لوســائل اإلعــالم دون االســترخاص مــن المركــز. وتعتبــر 
تلــك المناشــير مخالفــة لمبــادئ النفــاذ إلــى المعلومــة وحــق المواطــن فــي اإلعــالم وحصــول 

الصحفييــن علــى المعلومــات مــن مصادرهــا األصليــة.

ويشمل االمتناع عن التصريحات المجاالت التنموية والثقافية والنقابية.
ــات التــي  ــزم المســؤولين باإلفصــاح عــن المعطي ــة التــي تل ــادئ القانوني ــة بالمب وتذكــر النقاب
ــا فــي  ــون الصحفــي طرف ــك يك ــا. وبذل ــوم به ــالم العم ــرها وإع ــم نش ــون ليت ــا الصحفي يطلبه

ــالم. ــن فــي اإلع ــق المواط ــن ح ــا ع ــة ومدافع ــة الجهوي التنمي

حمالت إعالمية:
بســبب عملهــم، تعــرض العديــد مــن الصحفييــن إلــى حمــالت علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي 
اصطبغــت بالتحريــض واألخبــار الزائفــة المقصــودة. وطالــت الحمــالت صحفييــن نقابييــن علــى 
ــر والصحافــة وعــدم المســاس بالمكاســب التــي  ــة التعبي ــدة لحري ــة مؤي ــة مواقــف نقابي خلفي
ـى اليــوم. كمــا اســتهدفت الحمــالت صحفييــن علــى خلفيــة آرائهــم  تحققــت منــذ الثــورة إـل

وأفكارهــم التــي عبــروا عنهــا خــالل أداء عملهــم.

وتؤكــد نقابــة الصحفييــن علــى أولويــة احتــرام حريــة التعبيــر وحــق اإلعالمييــن في حريــة الكلمة 
وحــق الهيــاكل النقابيــة فــي الدفــاع عــن منظوريهــا وعن حريــة الصحافة.
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا ســجلته من اعتــداءات علــى الصحفيين/
ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات خالل شــهر فيفــري 2023 تدعو:

رئاسة الجمهورية إلى:
-القطــع مــع خطابــات الكراهيــة وتفهــم طبيعــة العمــل الصحفــي وواجــب الصحفييــن فــي 

نقــد السياســات العامــة والرقابــة علــى أعمــال الســلطة.
-وضــع سياســة عامــة واضحــة لحمايــة حريــة الصحافــة تقــوم علــى المعاييــر الدوليــة لحمايــة 

الصحفييــن وانهــاء اإلفــالت مــن العقــاب فــي الجرائــم المســلطة عليهــم.

رئاسة الحكومة إلى: 
-دعوتهــا إللغــاء المناشــير التــي تمثــل عائقــا غيــر مشــروع أمــام حــق الصحفييــن/ات فــي 
الحصــول علــى المعلومــة وأخطرهــا المنشــور عــدد 19 واحتــرام حــق الصحفــي.ة ـفـي 
الحصــول علــى المعلومــات مــن مصادرهــا الرســمية وحــق المواطــن ـفـي الحصــول عليهــا.

الجهات القضائية إلى:
ــن فــي وســائل اإلعــالم خــارج اطــار المرســوم 115  ــن.ات والعاملي ــة الصحفيي -إيقــاف إحال

ــة الصحافــة والطباعــة والنشــر المنظــم لحري
-اإلطــالق الفــوري وغيــر المشــروط لمديــر عــام إذاعــة »موزاييــك أف أم« فــي غيــاب شــبهة 

قويــة حــول ملــف »تبييــض األمــوال« الــذي يالحــق فيــه
-اإلفراج عن معدات موقع »ONE TN« فور انتهاء االختبارات التقنية.

الجهات السياسية والمدنية إلى: 
-الوقــوف ســدا منيعــا أمــام محــاوالت وضــع اليــد علــى وســائل اإلعــالم ومناصــرة جهــود 
ــة العمــل الصحفــي  الصحفييــن.ات والقطــاع فــي القطــع مــع التضييــق عليــه وضمــان حري

ــر. ــة التعبي وحري

التوصيــــــات
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أنجز هذا التقرير في إطار برنامج ُينّفذ بالشراكة مع:
محامون بال حدود
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