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مقدمة عامة
ت#عتبر ح#ريّ#ة ال#صحاف#ة وال#تعبير حج#ز زاوي#ة ف#ي ب#ناء ال#دي#مقراط#يات ال#ناش#ئة وه#ي ح#ريّ#ة ك ّ#رس#ها
دس#تور الج#مهوري#ة ال#ثان#ية ع#بر ض#مان#ه لح#ريّ#ة ال#رأي وال#تعبير وال#حقّ ف#ي اإلع#الم وال#حصول ع#لى
ال ##معلوم ##ة .وه ##ذه ال ##حقوق غ ##ير ق ##اب ##لة للتج ##زئ ##ة وه ##ي م ##تكام ##لة وال ت ##خضع ل ##الس ##تثناءات إالّ م ##ا ت #مّ
ال ##تنصيص ع ##ليه ف ##ي ال ##فقرة  3م ##ن ال ##مادة  19م ##ن العه ##د ال ##دول ##ي ال ##خاص ب ##ال ##حقوق ال ##مدن ##ية
وال#سياس#ية وال#تي ت#ضع ح#دودا ل#ممارس#ة ال#حقّ ف#ي ح#ر ّي#ة ال#رأي وال#تعبير وه#ي أس#اس#ا "اح#ترام
ح##قوق اآلخ##ري##ن وس##معتهم وح##ماي##ة األم##ن ال##قوم##ي أو ال##نظام ال##عام أو ال##صحة ال##عام##ة أو اآلداب
العامة" ،واألًصل في األشياء ضمان جوهر الحقّ .

ه ##ذه ال ##مبادئ ال ##تي ت ّ #م ت ##كري ##سها ف ##ي ال ##مرس ##وم ##ين  115و  116ال ##خاص ##ين ب ##ال ##طباع ##ة والنش ##ر
واإلع##الم ال##سمعي ال##بصري ،ب##ات##ت مه ّ #ددة ف##ي ه##ذه ال##مرح##لة االن##تقال##ية ف##ي ظ#ّ #ل واق##ع س##ياس##ي
#تعمق ال##مخاوف م##ن ع##ودة
م##تغ ّير ي##مثّل م##دخ##ال ل##تضييق ال##خناق ع##لى م##ساح##ة الح##ر ّي##ات ،وال##يوم تّ #
ال ##تضييقات وت ##وظ ##يف اإلع ##الم لخ ##دم ##ة س ##ياس ##ات ال ##ح ّكام .وال تُ ##خفى ن ##قاب ##ة ال ##صحفيين م ##خاوف ##ها
سج##لتها خ##الل شه##ر أف##ري##ل  ، 2017م##ن ذل##ك دخ##ول ال##مسؤول##ين
#مؤش##رات الس##لبية ال #تّي ّ#
إزاء ال# ّ #
ال## #حكوم## #يين وال## #موظّ## #فين ال## #عموم## #يين وال## #قضاء ك## #أط## #راف ف## #اع## #لة ف## #ي االع## #تداءات ال## #تي ط## #ال## #ت
ال ##صحفيين وال ##تي ت ##عكس وج ##ود إرادة ل ##تضييق ال ##خناق ع ##لى ال ##صحفيين وس ##عي مح ##موم م ##ن
السلطة لوضع اليد على اإلعالم وتطويعه ليكون في خدمتها.

وي ##أت ##ي ه ##ذا ال ##تقري ##ر ف ##ي ظ #ّ #ل اتّ ##خاذ ال ##قضاء ك ##أداة ل ##مالح ##قة ال ##صحفيين ف ##ي م ##ختلف ال ##مراح ##ل
اإلج## #رائ## #ية )ب## #حث اب## #تدائ## #ي وت## #حقيق وم## #حاك## #مة( ،وع## #ودة رق## #اب## #ة الس## #لطة ال## #تنفيذي## #ة وب## #ق ّوة ع## #لى
ال## #محتوي## #ات اإلع## #الم## #ية س## #واء ع## #بر إي## #قاف النش## #ر أو ال## #ت ّدخ## #ل غ## #ير ال## #مباش## #ر ف## #ي ال## #محتوي## #ات
اإلعالمية بالرقابة والمنع.
وي#بدو أ ّن ه#ذا األس#لوب م#ر ّده ث#قاف#ة س#لطوي#ة ت#تضاي#ق م#ن ال#نقد واالح#تجاج ،وت#ح ّن إل#ى اس#تغالل
اإلعالم لخدمة األجندات السياسوية والحزبية الضيقة ،على حساب نظام إعالمي تع ّددي.

ك#ما ي#تواص#ل ت#عثّر م#سار ت#رك#يز ه#يئة ال#نفاذ إل#ى ال#معلوم#ة ف#ي وق#ت ت#توات#ر ف#يه ح#االت ال#منع م#ن
رس##ختها ع##قلية ت##مييزي##ة ب##ين وس##ائ##ل اإلع##الم م##ن ق##بل ع##دي##د األط##راف
ال##عمل واالع##تداءات ال##تي ّ #
س ##واء ك ##ان ##وا م ##وظّ ##فين أو م ##واط ##نين ،وس ##ط اس ##تقال ##ة ش ##به ت ##ام ##ة ل ##وزارة ال ##داخ ##لية ع ##ن دوره ##ا ف ##ي
ح ##ماي ##ة ال ##صحفيين خ ##الل ت ##أدي ##تهم ل ##عملهم ف ##ي ال ##ميدان ،س ##واء ب ##ال ##ت ّورط ال ##مباش ##ر ف ##ي االع ##تداء
ع ##ليهم أو ب ##عدم ح ##ماي ##تهم م ##ن االع ##تداءات ،وه ##و م ##ا ي ##تناق ##ض م ##ع ال ##دس ##تور ال ##تون ##سي ال ##ضام ##ن
لحرية التنقل والحقّ في اإلعالم والحصول على المعلومة.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيين التونسيين

اعتداءات شهر أفريل 2017
مقدمة :
ارت##فعت وت##يرة االع##تداءات ع##لى الح##ريّ##ات ال##صحفية خ##الل شه##ر أف##ري##ل م##ن ال##عام  2017ووثّ##قت
وح##دة رص##د االع##تداءات ع##لى ال##صحفيين ب##مرك##ز الس##الم##ة ال##مهنية ب##ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيين
#ؤس##سة إع##الم##ية ،ب##عد أن ك##ان##ت سج##لت ف##ي شه##ر
ال##تون##سيين  22اع##تداء ع##لى  41ص##حفي وم# ّ #
م#ارس  20 ، 2017اع#تداء ع#لى  41ص#حفيا وم#ؤس#سة إع#الم#ية ،م#ن ب#ينهم  11ص#حفية و 30
صحفي يعملون في  10قنوات تلفزية و  7إذاعات و  4صحف و  3مواقع الكترونية.
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وسج##لت ال##وح##دة ت##راج##ع دور األم##نيين ف##ي االع##تداءات ال##مباش##رة ع##لى ال##صحفيين خ##الل شه##ر
ّ#
سج##لت خ ##الل شه ##ر م ##ارس ال ##منقضي .ك ##ما ح ##اف ##ظ
أف ##ري ##ل ل ##تنحصر ف ##ي  3اع ##تداءات م ##قاب ##ل # ّ 4
ال#مواط#نون ع#لى ت#رت#يبهم ب#ضلوع#هم ف#ي  3اع#تداءات وأخ#ذت اع#تداءات#هم ط#اب#عا ج#دي#دا م#ن ذل#ك
احتجاز الصحفيين في سيدي بوزيد لمقايضة السلطات الجهوية.
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ل#كن ال#عودة ال#قو ّي#ة ك#ان#ت ل#لموظّ#فين ال#عموم#يين ال#ذي#ن ارت#كبوا خ#الل الشه#ر ال#منقضي اع#تداءي#ن
اثنين في الوقت الذي مثّلوا عائقا أمام عمل الصحفي في  3مناسبات.
ودخ##ل ال##مسؤول##ون ال##حكوم##يون ع##لى ق##ائ##مة ال##معتدي##ن م##باش##رة ع##لى ال##صحفيين ف##ي م##ناس##بتين
اث#نين ،ك#ما ك#ان#ت ه#يئات ت#نظيم م#ؤت#مرات وت#ظاه#رات م#سؤول#ة ع#ن م#نع ال#صحفيين م#ن ال#عمل ف#ي
 3مناسبات.

ول ##م ت ##كن ال ##مضاي ##قات واالع ##تداءات وال ##منع م ##ن ال ##عمل وال ##رق ##اب ##ة ح ##كرا ع ##لى ه ##ذه األط ##راف ب ##ل
س#اه#مت ف#يها ع#دة أط#راف م#ن ب#ينها ع ّ#مال ال#مؤس#سات ال#عموم#ية ف#ي م#ناس#بتين و ش#رك#ة خ#اص#ة
#شجعي ج ##معية ري ##اض ##ية وإره ##اب ##يين ف ##ي م ##ناس ##بة
وأع ##وان ونش ##طاء وإدارة م ##ؤس ##سة إع ##الم ##ية وم ّ #
وحيدة ّ
لكل منها .
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ال#بارز خ#الل ه#ذا الشه#ر ارت#فاع ع#دد ح#االت ال#منع م#ن ال#عمل ل#تصل س#بعة ) (7ف#ي ال#وق#ت ال#تي
م #ثّلت  5اع##تداءات خ##الل الشه##ر ال##منقضي وارت##فاع ح##االت ال##تتّبع ال##عدل##ي ف##ي ح##قّ ال##صحفيين
من حالتين إلى  5حاالت.
سج##لت ف#ي م#ناس#بتين م#ن ق#بل الس#لطة ال#تنفيذي#ة
ك#ما ح#اف#ظت ح#االت ال#رق#اب#ة ع#لى وت#يرت#ها وق#د ّ
مؤسسات إعالمية.
وإدارة
ّ
وت##راج##عت ح##االت ال##مضاي##قات م##ن  6إل##ى  4خ##الل ه##ذا الشه##ر وت##راج##ع ع##دد االع##تداءات م##ن 4
وسج##لت خ ##الل ه ##ذا الشه ##ر ح ##ال ##ة ته ##دي ##د ب ##ال ##قتل ض ##د اإلع ##الم ##يين ن ##وف ##ل ال ##ورت ##ان ##ي
ّ#
إل ##ى ح ##ال ##تين.
ولطفي العماري العاملين بقناة الحوار التونسي وحالة احتجاز.
وق ##د ت ##ر ّك##زت االع ##تداءات ع ##لى ال ##صحفيين ف ##ي ت ##ون ##س ال ##عاص ##مة ال ##تي شه ##دت  14ح ##ال ##ة اع ##تداء
ل ##تشمل أي ##ضا ال ##صحفيين ف ##ي الح ##مام ##ات ف ##ي  3م ##ناس ##بات ف ##ي وال ##وق ##ت ال ##ذي اتّ ##سعت رق ##عة

االن ##تهاك ##ات ف ##ي  7والي ##ات ف ##ي م ##ناس ##بة وح ##يدة وه ##ي والي ##ات س ##يدي ب ##وزي ##د وص ##فاق ##س وق ##بلي و
مدنين و القيروان و بن عروس.
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مصاعب كبيرة في الحصول على المعلومة
ارت#فعت ح#االت ال#منع م#ن ال#عمل خ#الل شه#ر أف#ري#ل  ،2017وت#زام#ن ذل#ك م#ع ت#نظيم ت#ون#س ل#ثالث
ت##ظاه##رات ك##برى ،األول##ى ذات ط##اب##ع ث##قاف##ي وت##مثّلت ف##ي مه##رج##ان ال##فرح اإلف##ري##قي ،وت##ظاه##رت##ان
ع ##رب ##يتان ل ##هما ب ##عد س ##ياس ##ي وإع ##الم ##ي ،ت ##مثّال ف ##ي اج ##تماع وزراء ال ##داخ ##لية ال ##عرب والمه ##رج ##ان
ال ##عرب ##ي ل ##إلذاع ##ة وال ##تلفزي ##ون .وق ##د أث ##بتت ه ##يئات ت ##نظيم ال ##تظاه ##رات ال ##ثالث عج ##زه ##ا ع ##ن ض ##مان
#ورط ال##موظّ##فين
ال##مساواة ف##ي ح##قّ ال##حصول ع##لى ال##معلوم##ة ب##ين وس##ائ##ل اإلع##الم .ك##ما ت##واص##ل تّ #
والعمال بالمؤسسات العمومية والمواطنين في حاالت منع الصحفيين من العمل.
العموميين
ّ
تسج##ل وح ##دة ال ##رص ##د ت ##راج ##ع ح ##االت ع ##رق ##لة األم ##ن ل ##عمل ال ##صحفيين ف ##ي ال ##ميدان ،ف ##إن ##ه ال
ّ#
وإذ
ي ##غيب ع ##نها أن ت ##نبّه إل ##ى س ##لبية ال ##دور األم ##ني ال ##مطلوب ل ##تيسير م ##همة ال ##صحفي وح ##ماي ##ته ف ##ي
سج##لت وح##دة ال##رص##د ب##مرك##ز الس##الم##ة
ال##ميدان وض##مان ح ّ #قه ف##ي ال##حصول ع##لى ال##معلوم##ة .وق##د ّ#
المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في هذا المجال سبع حاالت منع من العمل.
✴ منع صحفيين من تغطية اجتماع وزراء الداخلية العرب
المكان  :تونس
التاريخ  5:أفريل 2017
الccمعتدَى عccليه :ط ##اق ##م ق ##ناة "الح ##رة" ال ##عراق ##ية
ومراسل "ليبيا  "218الليبية
ِ
المعتدي :هيئة تنظيم
الوقائع:
ع ##مد ال ##مكلف ب ##اإلع ##الم ب ##األم ##ان ##ة ال ##عام ##ة ل ##وزراء
ال#داخ#لية ال#عرب ف#ؤاد ث#ام#ر إل#ى م#نع م#راس#ل ق#ناة
"الح ##رة" ب ##تون ##س ال ##زم ##يل ت ##وف ##يق ال ##عياش ##ي وع ##دد
م ##ن م ##عاون ##يه م ##ن ال ##عمل خ ##الل ان ##تقال ##هم ل ##تغطية
اج ##تماع وزار ال ##داخ ##لية ال ##عرب ال ##منعقد ب ##تون ##س.
كما منع ثامر مراسلة قناة " "218الليبية.
وأف ##اد ال ##عياش ##ي ل ##وح ##دة ال ##رص ##د ب ##مرك ##ز الس ##الم ##ة
ال#مهنية ب#ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيين ال#تون#سيين "راس#لنا ال#مك ّلف ب#اإلع#الم ف#ي اآلج#ال ال#ضروري#ة
إلي##راد اس##م ط##اق##م ع##مل ال##قناة ف##ي ق##ائ##مة ال##تغطية االع##الم##ية وف##وج##ئنا ف##ور ال##تحاق##نا ب##االج##تماع
ب## #عدم ت## #مكيينا م## #ن ش## #ارات ال## #دخ## #ول" .م## #ضيفا "وق## #د م## #نعنا ال## #مكلف ب## #اإلع## #الم ث## #ام## #ر ف## #ؤاد م## #ن
الدخول".

وس##عيا م##ن ال##فري##ق ال##تقني ل##تغطية ال##تظاه##رة ت#ّ #مت االس##تعان##ة
ب#ال#زم#الء ال#ذي#ن أم#كنهم ال#دخ#ول إل#ى ال#مقر ل#وض#ع م#صدح ق#ناة
ث ل## #كن دون ج## #دوى .وي## #قول ال## #عياش## #ي أنّ
الح#ّ # #رة وت## #أم## #ين ال## #ب ّ
ث ##ام ##ر م ##سك ال ##مصدح وأل ##قاه ع ##لى األرض ق ##ائ ##ال أنّ ##ه ع ##لى ذ ّم##ة
شخص ممنوع من التغطية.
م##ن جه##ته أف##اد ع##بد ال##رح##يم ال##رزق##ي م##راس##ل ق##ناة " "218ف##ي
ت## #ون## #س ل## #وح## #دة ال## #رص## #د ب## #مرك## #ز الس## #الم## #ة ال## #مهنية أنّ## #ه "ق## #منا
ب ## #مراس ## #لة م ## #كتب اإلع ## #الم ال ## #خاص ب ## #االج ## #تماع ف ## #ي اآلج ## #ال
المحّ #ددة ل#كن ف#وج#ئت ع#ند ال#تحاق#ي ب#مكان ع#قد االج#تماع ب#عدم وج#ود اس#مي ف#ي ق#ائ#مة ال#دخ#ول
ومنعت من ذلك من قبل المكلف باإلعالم".
✴ منع صحفية من العمل بمجلس نواب الشعب
المكان :تونس
التاريخ 11 :أفريل 2017
الcمعتدى عcليه :وح##يدة ال##قادري ال##صحفية ب##إذاع##ة "ص##راح##ة
أف أم"
المعتدي :موظّف عمومي
الوقائع:
ع##مد م##وظّ##ف بمج##لس ن ّ #واب ال##شعب إل##ى م##نع وح##يدة ال##قادري
ال ##صحفية ب ##إذاع ##ة "ص ##راح ##ة أف أم" م ##ن ال ##تصوي ##ر ب ##هات ##فها
يحجر ذلك.
الجوال بتع ّلة وجود منشور
ّ
وأف ##ادت وح ##يدة ال ##قادري ل ##وح ##دة ال ##رص ##د ب ##مرك ##ز الس ##الم ##ة ال ##مهنية ب ##ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيين
ال ##تون ##سيين أنّ ##ه "خ ##الل ت ##غطيتي للج ##لسة ال ##عام ##ة ال ##منعقدة ال ##يوم ح ##اول ##ت ال ##تقاط ص ##ورة ل ##فائ ##دة
#توج ##ه ن ##حوي ح ##اج ##ب ي ##عمل ب ##المج ##لس وم ##نعني م ##ن ال ##تصوي ##ر ،وت ##ع ّلل ب ##وج ##ود م ##نشور
إذاع ##تي ف # ّ #
المرات".
تكرر عديد
ّ
يحجر التصوير وهو ما ّ
#حجاب
م#ن ج#ان#به وت#فاع#ال م#ع ال#حادث#ة ع#قد رئ#يس دي#وان رئ#يس مج#لس ن#واب ال#شعب ج#لسة م#ع ال ّ
واألع#وان م#ؤ ّ #ك#دا ل#هم أن ال#منشور ال#صادر زم#ن المج#لس ال#تأس#يسي وق#ع ال#غاء ال#عمل ب#ه وأن#ه ال
إشكال في تصوير الصحفيين بهواتفهم الجوالة.
* منع صحفيين من العمل في مهرجان "الفرح اإلفريقي"
المكان :قبلي
التاريخ 12 :أفريل 2017

المُ عتدى عليه :مراسلي المؤسسات االعالمية
ِ
المعتدي :هيئة تنظيم
الوقائع:
م##نعت ع##ناص##ر م##ن األم##ن ب##إي##عاز م##ن م##نظمي مه##رج##ان "ال##فرح اإلف##ري##قي" ب##دوز م##ن والي##ة ق##بلي
ع#ددا م#ن ال#صحفيين م#ن ت#غطية ح#فل اخ#تتام المه#رج#ان ال#ذي أح#ياه ال#فنان "أل#فا ب#لون#دي" .وق#د
تع ّللت إدارة المهرجان بعدم توفّر أماكن شاغرة لجلوس الصحفيين.
وق##ال##ت م##روى ال##رم##ضان##ي ال##صحفية ب##قناة "أم ت##ون##يزي##ا" وح##دة ال##رص##د ب##مرك##ز الس##الم##ة ال##مهنية
ب#ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيين ال#تون#سيين "ان#تقلت إل#ى م#كان ال#عرض ق#بل ان#طالق#ه وح#اول#ت ال#دخ#ول
ف##طال##بني األم##ن ب##بطاق##تي ال##مهنية رغ##م ح##ملي ل##شارة ال##دخ##ول ف##ي خ##طوة أول##ى ل##منعي ،ث##م ت##ع ّلل
ب ##عدم وج ##ود أم ##اك ##ن ل ##يضمن ع ##دم دخ ##ول ##ي" ،م ##ضيفة "دخ ##لت خ ##لسة إل ##ى م ##كان ال ##حفل ألك ##تشف
#مخصصة ل#لصحفيين" .وق#د وثّ#قت
اح#تالل أش#خاص ال ع#الق#ة ل#هم ب#ال#صحاف#ة واإلع#الم ل#ألم#اك#ن ال
ّ
الرمضاني التجاوز عبر تقرير مص ّور من خالل هاتفها الجوال.
م#ن ج#ان#به أف#اد م#نتصر س#اس#ي ال#صحفي ب#قناة ال#تاس#عة أنّ#ه "تّ #م م#نعنا م#ن ق#بل األم#ن ب#تع ّلة أنّ#ه
ل##يس ه##ناك أم##اك##ن ش##اغ##رة م##خصصة ل##لصحفيين" وه##و م##ا أ ّك##ده ع##دي##د ال##صحفيين ال##متواج##دي##ن
بمكان انعقاد الحفل مشيرا إلى أ ّن "منع قوات األمن لنا كان عن سابق إصرار".
م ##ن ج ##ان ##به أك ##د ال ##مكلف ب ##اإلع ##الم ف ##ي المه ##رج ##ان أنّ ##ه "ق ##منا ب ##فض إش ##كال اإلق ##ام ##ة ول ##كن خ ##الل
م##حاول##تنا ت##نسيق دخ##ول ال##صحفيين ف##ي ح##فل "أل##فا ب##لون##دي" ك##ان ه##ناك إش##كال ت##نظيمي م##رت##بط
ب ##عدم ت ##وفّ ##ر أم ##اك ##ن ش ##اغ ##رة" ،م ##ضيفا "ق ##ام ##ت ه ##يئة المه ##رج ##ان إث ##ر ذل ##ك ب ##االع ##تذار ول ##ك ّن ب ##عض
#مخصصة
ال##صحفيين غ##ادروا ف##ي ال##وق##ت ال##ذي ت##م ّكن آخ##رون م##ن ال##دخ##ول ب##عد إخ##الء األم##اك##ن ال#
ّ
لهم من الدخالء".
تحصلت وحدة الرصد بمركز السالمة المهنية على مقاطع فيديو تثبت المنع من العمل.
وقد
ّ
✴ منع صحفيين من العمل في الحمامات
المكان :الحمامات
التاريخ 17 :أفريل 2017
المُ عتدى عليه :مراسلو المؤسسات االعالمية
ِ
المعتدي :هيئة مهرجان
الوقائع:
ع##مدت ال##مكلفة ب##اإلع##الم ف##ي مه##رج##ان التج##ميل وال##حالق##ة ب##الح##مام##ات إل##ى م##نع ال##صحفيين م##ن
العمل بتع ّلة أ ّن راديو"كاب أف أم" يمتلك حصريا حقّ التغطية.
ق#ال ع#دد م#ن م#راس#لي وم#راس#الت وس#ائ#ل إع#الم م#رئ#ية وم#سموع#ة ل#وح#دة ال#رص#د ب#مرك#ز الس#الم#ة
#وج#هوا ي#وم االث#نين  17أف#ري#ل  2017إل#ى
ال#مهنية ب#ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيين ال#تون#سيين ،أنّ#هم ت ّ #

ن#زل دي#ار ال#مدي#نة ب#الح#مام#ات ل#تغطية مه#رج#ان "التج#ميل وال#حالق#ة" ال#ذي ت#نظّمه ال#غرف#ة ال#وط#نية
ل#لحالق#ة ب#تون#س وات#حاد ال#صناع#ة وال#تجارة وال#صناع#ات ال#تقليدي#ة ،إالّ أ ّن ال#مسؤول#ة ع#ن االتّ#صال
ب ##لجنة ال ##تنظيم ي ##اس ##مين ن ##صيب م ##نعتهم م ##ن ال ##عمل .وق ##ال ##ت ال ##صحفية ش ##يماء ال ##رم ##يلي م ##راس ##لة
رادي##و "م##اد"" :ل##قد م##نعتنا ال##مك ّلفة ب##االتّ##صال ب##هيئة المه##رج##ان م##ن ال##عمل مّ #دع##ية أن رادي##و "ك##اب
 "fmه ##و ص ##اح ##ب ال ##حقّ ال ##حصري ف ##ي ال ##تغطية ب ##اع ##تباره ش ##ري ##كا ف ##ي المه ##رج ##ان ،ث ##م ق ##ام ##ت
بإخراجنا متهمة إ ّيانا بـ"التشويش".
وق ##ال أح ##مد ال ##خوي ##ني" :ب ##عد إخ ##راج ##نا ق ##منا ب ##االح ##تجاج ل ##دى ال ##مسؤول ع ##ن االع ##الم ب ##نزل دي ##ار
ال##مدي##نة ال##ذي أع##لم إدارة ال##نزل ب##اإلش##كال ال##حاص##ل ،وت##د ّ
خ##ل ال##مدي##ر ال##عام ل##لنزل وق ّ #دم االع##تذار
م## # # #شيرا إل## # # #ى أ ّن رادي## # # #و "ك## # # #اب  "fmل## # # #يس
وط## # #لب م## # #نا ال## # #قيام ب## # #عملنا بح## # #ريّ## # #ة،
شريكا في التنظيم".

✴ مccنع الccصحفيين مccن الccعمل
في مصنع "سياب"
المكان :صفاقس
التاريخ 20 :أفريل 2017
ال ccمُ عتدى ع ccليه :أم## #يرة ال## #توات## #ي
)ص#برة أف أم( ،أم#يرة م#قني وف#رج
ال##وح##يشي وج##وه##ر ال##سقا) ال##دي##وان
أف ام(
ِ
cمعتدي :ع## # #ام## # #لون ب## # #مؤس## # #سة
ال c c
عمومية
الوقائع:
اع## #تدى ع## #ام## #الن ب## #مصنع "ال## #سياب" ب## #صفاق## #س ع## #لى
ص ##حفية ب ##إذاع ##ة "ص ##برة أف أم" وص ##حفيي ب ##إذاع ##ة "ال ##دي ##وان أف أم" خ ##الل ت ##غطيتهم ل ##زي ##ارة
رئيس الحكومة للمصنع.
وإف## #ادت ال## #صحفية أم## #يرة ال## #توات## #ي م## #راس## #لة اذاع## #ة "ص## #برة أف أم" ب## #صفاق## #س ل## #وح## #دة رص## #د
"تهج##م ع#ليّ ع#ام#الن ب#مصنع "ال#سياب"
االن#تهاك#ات ب#ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيين ال#تون#سيين أنّ#ه
ّ
خ##الل ع##ملي وق##اال ل##ي ح##رف##يا "ان##ت ت##شعل ف##ي ال#نّيران وم##أج##ورة" وح##اوال إخ##راج##ي م##ن ال##مكان"،
مضيفة "ظن العامالن أنني أعمل بإذاعة الديوان".
م ##ن ج ##ان ##بها أف ##ادت ال ##صحفية ب ##إذاع ##ة "ال ##دي ##وان اف ام" أم ##يرة م ##قني أ ّن ع ##ددا م ##ن ال ##عام ##لين
ب#ال#مصنع ال#مذك#ور ق#ام#وا ب#الت ّهج#م ع#ليها ص#حبة ت#قنيي االذاع#ة ) ف#رج ال#حوي#شي وج#وه#ر ال#سقا(

م## #وج ّ # #هين ل## #هم اال ّت## #هام## #ات ب## #أ ّن اإلذاع## #ة ت## #ق ّدم ص## #ورة م## #غلوط## #ة وت## #زيّ## #ف ال## #حقائ## #ق ع#ّ # #ما يح## #دث
#مؤس#سة وأن#ها ت#عمل ل#فائ#دة ل#وب#يات خ#اص#ة .ك#ما ح#اول ن#فس األع#وان م#نعهم م#ن ت#غطية الح#دث
ب#ال ّ# #
مقر المؤسسة لوال تد ّ
خل عدد من األعوان اآلخرين ومسؤولين جهويين.
من داخل ّ
تحصلت وحدة الرصد على فيديو يوثّق االعتداء على الصحفيين.
وقد
ّ
✴ منع صحفيين من العمل في القيروان
المكان :القيروان
التاريخ 24 :أفريل 2017
ال ccمعتدَى ع ccليه :س## #ام## #ي ال## #نصري وج## #الل م## #وان## #ع وب## #شير ال## #نجار ص## #حفيون ب## #قناة "الح## #رة"
واشنطن
ِ
المعتدي :المندوب الجهوي للشؤون الدينية
الوقائع:
ع ##مد ال ##مندوب ال ##جهوي ل ##لشؤون ال ##دي ##نية ب ##ال ##قيروان إل ##ى م ##نع ف ##ري ##ق ع ##مل ق ##ناة "الح #ّ #رة" م ##كتب
واش##نطن م##ن ال##عمل داخ##ل ج##ام##ع ع##قبة اب##ن ن##اف##ع رغ##م ح##يازت##ه ل##ترخ##يص ب##ال##تصوي##ر ص##ادر ع##ن
وزارة الشؤون الدينية.
وأف##اد م##راس##ل ق##ناة الح##رة س##ام##ي ال##نصري ل##وح##دة ال##رص##د ب##مرك##ز الس##الم##ة ال##مهنية أنّ##ه "خ##الل
ت#ن ّقلنا ل#لتصوي#ر ف#ي ج#ام#ع ع#قبة اب#ن ن#اف#ع ب#ال#قيروان ف#ي إط#ار ب#رن#ام#ج وث#ائ#قي ح#ول ال#والي#ة ورغ#م
اس ##تظهارن ##ا ب ##ترخ ##يص ب ##ال ##تصوي ##ر م ##ن وزارة ال ##شؤون ال ##دي ##نية إالّ أ ّن ال ##مندوب ال ##جهوي ل ##لشؤون
الدينية رفض تمكيننا من انجاز عملنا".
وبعد منعهم يوم  24أفريل  2017ت ّم السماح لطاقم القناة من التصوير في اليوم الموالي.
✴ ط ccرد ش ccبكة ال ccمسيرة اإلع ccالم ccية ال ccيمنية م ccن
المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون
المكان :الحمامات
التاريخ 26 :أفريل 2017
المعتدَى عليه :وفد شبكة المسيرة االعالمية
ِ
المعتدي :هيئة تنظيم
الوقائع:
أق ##دم ##ت إدارة المه ##رج ##ان ال ##عرب ##ي ل ##إلذاع ##ة وال ##تلفزي ##ون
ف ##ي دورت ##ه  18ال ##مقام ##ة ف ##ي م ##دي ##نة الح ##مام ##ات ب ##تون ##س
أيّ ## #ام  25و 26و 27و 28أف ## #ري ## #ل  2017ع ## #لى ط ## #رد ش ## #بكة "ال ## #مسيرة" اإلع ## #الم ## #ية ال ## #يمنية،

#مخصص ل ##ها ف ##ي س ##وق ال ##برام ##ج
#قره ##ا ص ##نعاء ،م ##ن ال ##جناح ال #
ّ
ال ##محسوب ##ة ع ##لى ال ##حوث ##يين وم ّ #
التلفزية بطلب من وزارة اإلعالم اليمنية وأطراف خليجية كالسعودية.
وأف##اد ع##مار الح##مزي ال##ممثّل ال##قان##ون##ي لش##بكة ال##مسيرة اإلع##الم##ية ال##يمنية ل##وح##دة ال##رص##د ب##مرك##ز
#حصلنا ع#لى ت#رخ#يص ب#ال#حضور
الس#الم#ة ال#مهنية ب#ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيين ال#تون#سيين أنّ#ه "ت ّ
ف#ي س#وق ال#برام#ج ال#تلفزي#ة وق#منا بحج#ز ف#ضاء خ#اص ب#نا م#ساح#ته  8م#تر م#ر ّب#ع ل#لتعري#ف ب#ال#قناة
#وج##ه ن##حوي م##سؤول ال##عالق##ات
وبخ #طّها التح##ري##ري ،ل##كن ب##عد س##وي##عات م##ن ان##طالق المه##رج##ان ت#ّ #
ال#عام#ة ب#المه#رج#ان وط#لب م#ني ال#مغادرة م#ؤ ّ #ك#دا أ ّن األط#راف الخ#ليجية وخ#اص#ة ال#سعودي#ة هّ #ددت
#حصلت وح#دة ال#رص#د ع#لى ن#سخة
ب#سحب ت#موي#لها ل#لمؤت#مر ،ول#ذل#ك ت ّ #
#وج#ب ع#لينا ال#مغادرة" .وق#د ت ّ
م#ن دع#وة ال#حضور ال#تي ت#لقتها الش#بكة م#ن ق#بل إدارة المه#رج#ان وف#ات#ورة خ#الص االش#تراك ال#تي
بلغت  1200دوالر أمريكي مقابل تخصيص  8متر مربع لهذه القناة للتعريف بعملها.
م ##ن ج ##هة أخ ##رى أ ّ#ك ##د خ ##ال ##د ع ##ليان ن ##ائ ##ب رئ ##يس ق ##طاع ال ##تلفزي ##ون ال ##يمني ف ##ي ت ##صري ##ح ل ##قناة
"ب ##لقيس" ال ##فضائ ##ية ال ##رس ##مية ال ##موال ##ية ل ##عبد ربّ ##ه م ##نصور ه ##ادي أنّ ##ه "ت ##ق ّدم ##نا ب ##طلب م ##باش ##ر
ل ##منظّمي المه ##رج ##ان ل ##مغادرة ق ##ناة "ال ##مسيرة" ون ##اص ##رن ##ا ف ##ي ذل ##ك ع ##دة أط ##راف م ##ن ب ##ينها ق ##ناة
ت ##لفزي ##ون الخ ##ليج )ال ##سعودي( وق ##يل ل ##نا أن الش ##بكة ت ##ق ّدم ##ت ب ##طلب ال ##مشارك ##ة ب ##وص ##فها ش ##رك ##ة
#عرف ف ##يه ب ##نفسها ك ##تلفزة ته ##تم ب ##ال ##شأن ال ##يمني
ل ##بنان ##ية" ،م ##ضيفا "ك ##ان ل ##لقناة ف ##ضاء واس ##ع ت ّ #
ووض## #ح ع## #ليان أ ّن إدارة المه## #رج## #ان ت## #ق ّدم## #ت ب## #اع## #تذار رس## #مي
ّ##
وت## #ناص## #ر ال## #قضية الفلس## #طينية".
المؤسسة بأنّهم غير مرغوب فيهم وطردتهم.
لممثلي السلطة اليمنية وقامت بإبالغ ممثّلي
ّ
ّ
وق##د س##عت ال##وح##دة ال##تواص##ل م##ع اإلط##ار ال##تنظيمي للمه##رج##ان ل##لحصول ع##لى ت##وض##يح ل##كن أف##اد
خميس الشايب المسؤول على اإلعالم بأنّه ال علم له بالموضوع.
#حصلت ع##ليها أ ّن ش##بكة "ال##مسيرة" ت##ق ّدم##ت ب##طلب
وق##د ت##أ ّك##دت وح##دة ال##رص##د ع##بر ال##وث##ائ##ق ال##تي تّ #
وتحصلت على موافقة إدارة المهرجان.
ومقرها صنعاء
للمشاركة بوصفها شبكة يمنية
ّ
ّ
الرأي القانوني المرتبط بحاالت المنع من العمل:
#نص أنّ#ه "ي#منع
ت#خال#ف ح#االت ال#منع م#ن ال#عمل أح#كام ال#مرس#وم  115ف#ي ال#فصل ال#تاس#ع ال#ذي ي ّ
ف ## #رض أي ق ## #يود ت ## #عوق ح ## #ري ## #ة ت ## #داول ال ## #معلوم ## #ات أو ت ## #حول دون ت ## #كاف ## #ؤ ال ## #فرص ب ## #ين م ## #ختلف
#مؤس#سات اإلع#الم#ية ف#ي ال#حصول ع#لى ال#معلوم#ة أو ي#كون م#ن ش#أن#ه ت#عطيل ح#قّ ال#مواط#ن ف#ي
ال ّ # #
حر وتعددي وشفاف".
إعالم ّ
ك#ما أ ّن المج#لة الج#زائ#ية ال#تون#سية تج ّ#رم االع#تداء ع#لى ح#ري#ة ال#شغل وتسّ #لط ع#قاب#ا س#ال#با للح#ري#ة
على مرتكبيه.
#نص ال#فصل  14م#ن ال#مرس#وم  115أن#ه "ي#عاق#ب ك#ل م#ن ي#خال#ف ال#فصول  11و 12و 13وك#ل
وي ّ
م##ن أه##ان ص##حفيا أو ت##ع ّدى ع##ليه ب##ال##قول أو اإلش##ارة أو ال##فعل أو الته##دي##د خ##الل م##باش##رت##ه ل##عمله
#نص ال##فصل  12م##ن ال##مرس##وم أن##ه "ال ي##جوز أن
ب##عقوب##ة االع##تداء ع##لى ش##به م##وظ##ف ع##موم##ي .و يّ #

ي#كون ال#رأي ال#ذي ي#صدر ع#ن ال#صحفي أو ال#معلوم#ات ال#تي ينش#ره#ا س#ببا ل#لمساس ب#كرام#ته أو
االعتداء على حرمته الجسدية أو المعنوية".
#نص ال##فصل  19م##ن العه##د ال##دول##ي ال##خاص ب##ال##حقوق ال##مدن##ية وال##سياس##ية أنّ##ه "لّ #
#كل إن##سان
ويّ #
ال ##حقّ ف ##ي ح ##ري ##ة ال ##تعبير وي ##شمل ه ##ذا ال ##حقّ ح ##ري ##ته ف ##ي ال ##تماس م ##ختلف ض ##روب ال ##معلوم ##ات
واألف##كار وت##ل ّقيها ون##قلها إل##ى اآلخ##ري##ن دون##ما اع##تبار للح##دود س##واء ع##لى ش##كل م##كتوب أو م##طبوع
أو في قالب فني أو بأ ّية وسيلة أخرى يختارها."...

المضايقات خطوة للدفع نحو الرقابة الذاتية
سج##لت وح ##دة ال ##رص ##د أخ ##طر ح ##االت ال ##مضاي ##قة ض ##د ال ##صحفيين ال ##عام ##لين ب ##قناة "ن ##سمة" ع ##بر
ّ#
#ؤش##را
الف ##تة ك ##تب ع ##ليها "ن ##سمة م ##ن اإلع ##الم إل ##ى اإلج ##رام" ،وق ##د اع ##تبرت ال ##وح ##دة ه ##ذه ال ##عملية م # #ّ #
خ ##طيرا ألنّ ##ه ي ##ضع ص ##حفيي ال ##قناة ال ##مذك ##ورة ف ##ي دائ ##رة الخ ##طر وي ##ضاع ##ف م ##ن ال ##مخاط ##ر ال ##تي
سج#لت ال#وح#دة ت#واص#ل ت#ضييق األم#نين ع#لى
ي#مكن أن ت#عترض#هم أث#ناء ع#ملهم ف#ي ال#ميدان .ك#ما ّ #
الصحفيين في  3مناسبات بهدف ترهيبهم وهرسلتهم.
✴ مضايقة صحفي لمعرفة محتوى تسجيل
المكان :تونس
التاريخ 11 :أفريل 2017
المعتدَى عليه :إسالم الحكيري مراسل "عرب "24
ِ
المعتدي :أمنيون
الوقائع:
ع#مد ع#ون#ا أم#ن ب#ال#زي ال#مدن#ي إل#ى م#ضاي#قة إس#الم ال#حكيري
م#راس#ل م#وق#ع "ع#رب  "24خ#الل م#غادرت#ه م#كان ن#دوة ص#حفية
ع##قده##ا رض##ا ب##ال##حاج م##دي##ر ال##دي##وان ال##رئ##اس##ي س##اب##قا ب##تون##س
ال ##عاص ##مة .وط ##لب األم ##ني االس ##تماع إل ##ى ت ##صري ##ح أدل ##ى ب ##ه ال ##نائ ##ب بمج ##لس ن ##واب ال ##شعب ع ##بد
العزيز القطي للصحفي.
وأف#اد إس#الم ال#حكيري م#راس#ل م#وق#ع "ع#رب  "24ل#وح#دة ال#رص#د ب#مرك#ز الس#الم#ة ال#مهنية ب#ال#نقاب#ة
#مقر ان ##عقاد ال ##ندوة إل ##ى ش ##ارع ال ##حبيب
ال ##وط ##نية ل ##لصحفيين ال ##تون ##سيين أن ##ه "خ ##الل م ##غادرت ##ي ل ّ #
#وج##ه ن##حوي ع##ون##ا أم##ن ب##ال##زي ال##مدن##ي وط##لبا م #نّي االس##تماع إل##ى ت##صري##ح ع##بد ال##عزي##ز
ب##ورق##يبة ت#ّ #
ال#قطّي ،وع#ندم#ا رف#ضت االس#تجاب#ة ل#لطلب ،هّ #ددن#ي أح#ده#ما ب#أنّ#ه ب#إم#كان#ه اص#طحاب#ي إل#ى م#رك#ز
األمن القريب لالستماع إلى التسجيل".
✴ مضايقة صحفي في شارع الحبيب بورقيبة
المكان :تونس
التاريخ 14 :أفريل 2017
المعتدَى عليه :إسالم الحكيري مراسل "عرب "24
ِ
المعتدي :أمنيون
الوقائع:

ت ّ#مت م#ضاي#قة إس#الم ال#حكيري ال#صحفي ب#موق#ع "ع#رب  "24خ#الل ت#غطيته للتح ّ#رك االح#تجاج#ي
لطلبة كلية الحقوق بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وأف##اد ال##حكيري ل##وح##دة ال##رص##د ب##مرك##ز الس##الم##ة ال##مهنية ب##ال##نقاب##ة ال##وط##نية ل##لصحفيين ال##تون##سيين
أنّ ##ه "أث ##ناء ت ##غطيتي للتح #ّ #رك االح ##تجاج ##ي ل ##طلبة ال ##حقوق ض ##اي ##قني أح ##د ال ##متواج ##دي ##ن ب ##ال ##مكان
#زي ال ##مدن ##ي ع ##ندم ##ا ط ##ال ##بني ب ##االط #الّع ع ##لى م ##ضمون آل ##ة ت ##صوي ##ري ،وع ##ند
ع ##رف ##ت أنّ ##ه أم ##ني ب ##ال ّ #
س##ؤال##ي ع##ن ص##فته ط##لب م##ني م##راف##قته ث##م ق##ام ع##دد آخ##ر م##ن األم##نيين ب##االل##تحاق ب##ه ف##ي م##حاول##ة
خل رئيس الفرقة األمنية المتواجدة بالمكان لف ّ
لمضايقتي ،وقد تد ّ
ظ اإلشكال".
#حصلت وح##دة ال##رص##د ع##لى ن##سخة م##ن ت##سجيل ف##يدي##و ي##وثّ##ق ح##ال##ة ال##تضييق وم##طال##بة ع##ون
وق##د تّ #
بالزي المدني إلسالم الحكيري بمرافقته وتكتّل أعوان أخرين عليه.
األمن
ّ
الرأي القانوني:
#نص ال#فصل  11م#ن ال#مرس#وم  115أن#ه "ت#كون م#صادر ال#صحفي ع#ند ق#يام#ه ب#مهام#ه وم#صادر
ي ّ
ك #ّ #ل األش ##خاص ال ##ذي ##ن ي ##ساه ##مون ف ##ي إع ##داد ال ##ما ّدة اإلع ##الم ##ية مح ##مية وال ي ##مكن االع ##تداء ع ##لى
س##ر ّي##ة ال##مصادر س##واء ب##صفة م##باش##رة أو غ##ير م##باش##رة  ...وي##عتبر اع##تداء ع##لى س##ر ّي##ة ال##مصادر
#تنصت ع#لى ال#مراس#الت أو ع#لى االت#صاالت  ...وال
ج#ميع التح#ر ّي#ات وأع#مال ال#بحث وال#تفتيش وال ّ
أي سلطة".
ألي ضغط من جانب ّ
يجوز تعريض الصحفي ّ
✴ تحريض على قناة نسمة
المكان :تونس
التاريخ 19 :أفريل 2017
المعتدَى عليه :صحفي قناة نسمة
ِ
المعتدي :منظّمة مجتمع مدني
الوقائع:
ع ##ممت م ##نظمة "أن ##ا ي ##قظ" الف ##تة تح ##مل ش ##عار "ن ##سمة م ##ن اإلع ##الم إل ##ى اإلج ##رام" خ ##الل دع ##وت ##ها
ل#لتظاه#ر الخ#ميس  20أف#ري#ل م#ن أم#ام ال#محكمة االب#تدائ#ية ب#تون#س إل#ى س#اح#ة ال#قصبة ب#ال#عاص#مة
ض##د ال##فساد .وق##د ح##ملت ال #الّف##تة ع##بارات ت##عتبر تح##ري##ضا ع##لى ال##صحفيين ال##عام##لين ف##ي ال##قناة
ّ
يتعرضوا لها خالل عملهم في الميدان.
وتضاعف من المخاطر التي يمكن أن
وت ##واص ##لت وح ##دة ال ##رص ##د ب ##مرك ##ز الس ##الم ##ة ال ##مهنية م ##ع م ##نظمة "أن ##ا ي ##قظ" ش ##ارح ##ة ل ##ها ال ##بعد
التح## #ري## #ضي له## #ذا ال## #شعار وم## #ا ي## #مكن أن ينج#ّ # #ر ع## #نه م## #ن اع## #تداءات ع## #لى ال## #زم## #الء ال## #صحفيين
بالقناة ،وطلبت منها سحب هذا الشعار .

✴ مضايقة نهلة بن سالم
المكان :تونس
التاريخ 22 :أفريل 2017
المعتدَى عليه :نهلة بن سالم قناة "تونسنا" الخاصة
ِ
المعتدي :أمنيون
الوقائع:
#عرض##ت ال##صحفية نه##لة ب##ن س##ال##م إل##ى م##ضاي##قة م##ن ق##بل األم##ني ث##ام##ر ب##دي##دة ع##ن ط##ري##ق ص##فحة
ت# # ّ #
ال##تواص##ل االج##تماع##ي "ال##فاي##س ب##وك" ب##عد ع##دم ت##مكينه م##ن ال##حضور ال##تلفزي .وق##د أف##ادت وح##دة
#عرض#ت
رص#د االن#تهاك#ات ب#مرك#ز الس#الم#ة ال#مهنية ب#ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيين ال#تون#سيين أنّ#ها ت ّ # # #
إل ##ى م ##ضاي ##قة ع ##ن ط ##ري ##ق ص ##فحتها ال ##خاص ##ة ل ##لتواص ##ل االج ##تماع ##ي "ال ##فاي ##س ب ##وك" م ##ن ج ##ان ##ب
األمني ثامر بديدة بسبب عدم تمكينه من الحضور التلفزي في قناة "تونسنا" الخاصة.
خ#له
وأض#اف#ت ب#ن س#ال#م أ ّن األم#ني ال#مذك#ور ع#مد إل#ى ت#وج#يه ته#دي#دات ل#ها ب#ال#سجن وإم#كان#ية ت#د ّ#
#مؤس##سات اإلع##الم##ية األخ##رى م##ن أج##ل ع##دم ال##سماح ل##ها ب##ال##عمل ال##صحفي ح##يث
ل##دى ب##عض ال# ّ #
قال لها حرفيا ) كان ما تش ّدش الحبس انا موش راجل( ،وعبارات أخرى...
#خصص ل##ه م##جاال
ب##ن س##ال##م ذك##رت ل##لوح##دة أ ّن األم##ني ال##مذك##ور ط##لب م##نها ف##ي م##ناس##بتين أن تّ #
ض#من ال#قناة ال#مذك#ورة م#ن أج#ل ال#ظهور اإلع#الم#ي ،وب#عد أن رف#ضت ط#لبه ب#طري#قة غ#ير م#باش#رة
ع##مد إل##ى ته##دي##ده##ا ب##ال##سجن ب##اع##تباره أم##ني ول##ه ن##فوذ .وق##د م ّ #دت ب##ن س##ال##م وح##دة ال##رص##د ب##صور
تثبت هذا التهديد.

الرأي القانوني حول حاالت المضايقة:
ي#خال#ف ت#صرف أع#وان األم#ن ض#د ال#صحفية إس#الم ال#حكيري ف#ي م#ناس#بتين أح#كام ال#فصل 11
م##ن ال##مرس##وم  115ال##ذي ي##نص أن##ه "ت##كون م##صادر ال##صحفي ع##ند ق##يام##ه ب##مهام##ه وم##صادر ك##ل
األش##خاص ال##ذي##ن ي##ساه##مون ف##ي إع##داد ال##مادة االع##الم##ية مح##مية وال ي##مكن االع##تداء ع##لى س##ري##ة
ه#ذه ال#مصادر س#واء ب#صفة م#باش#رة أو غ#ير م#باش#رة  ."...ك#ما ت#ع ُدّ ح#ال#ة الته#دي#د ال#ذي ت#عرض#ت
ل##ه ال##صحفية نه##لة ب##ن س##الم##ة ج##نحة ي##عاق##ب ع##ليها ال##قان##ون وف##ق أح##كام ال##فصل  14ال##ذي ي##نص
ع##لى ع##قاب ك##ل م##ن أه##ان ص##حفيا أو ت##عدى ع##ليه ب##ال##قول أو اإلش##ارة أو ال##فعل أو الته##دي##د ح##ال
م ##باش ##رت ##ه ل ##عمله .ك ##ما ي ##صنف م ##ا أق ##دم ##ت ع ##ليه م ##نظمة "أن ##ا ي ##قظ" ج ##نحة ي ##عاق ##ب ع ##ليها ال ##قان ##ون
وتدخل في خانة التحريض والهرسلة.

القضاء سيف يسلط على رقبة حرية الصحافة
سج#لت وح#دة ال#رص#د ارت#فاع#ا ك#بيرا ف#ي وت#يرة إح#ال#ة ال#صحفيين ع#لى ال#قضاء ال#ذي ط#رح#ت ع#لى
ّ#
أي إح##ال##ة خ##ارج إط##ار ال##مرس##وم
أن##ظاره خ##مسة م##لفّات ف##ي ن##فس ال##وق##ت .وت##عتبر وح##دة ال##رص##د ّ
 115اع##تداء ع##لى ال##صحفيين .ك##ما درس##ت وح##دة ال##رص##د م##حتوى ال##مادة االع##الم##ية ال##مق ّدم##ة م##ن
ق##بل ال##زم##الء ال##محال##ين ع##لى م##عنى ال##مرس##وم  115ول##م تج##د ف##ي م##حتواه##ا م##ا م##ن ش##أن##ه أن ي##كون
#بررا ق ##ان ##ون ##يا ل ##توج ##يه االتّ ##هام ##ات إل ##يهم خ ##اص ##ة ف ##ي م ##ا ت ##ع ّلق ب ##قضية مح ##مد ب ##وغ ##الب وب ##ال ##حكم
مّ #
#عسفا
ال##قضائ##ي ال##صادر ض##د ال##صحفي بج##ري##دة "ال##صحاف##ة" م##صباح الج##دي وال##ذي ي##عكس تّ #
في استعمال القضاء.
✴ تتبع عدلي لبوغالب
المكان :تونس
التاريخ 24 :أفريل 2017
ال ccمعتدَى ع ccليه :مح ##مد ب ##و غ ##الب االع ##الم ##ي ب ##قناة ال ##حوار
التونسي
ِ
عمال بمؤسسة عمومية
المعتديّ :
الوقائع:
ق#ام#ت مج#موع#ة م#ن ع#ملة الخ#طوط ال#جوي#ة ال#تون#سية ب#مقاض#اة
ال#صحفي ب#قناة ال#حوار ال#تون#سي مح#مد ب#وغ#الب ع#لى أس#اس
ج ##نحة ال ##ثلب ال ##منصوص ع ##ليها ب ##ال ##فصل  55م ##ن ال ##مرس ##وم
خ#ل ال#صحفي ال#مذك#ور أث#ناء ب#رن#ام#ج  24/7وال#ذي أش#ار
 .115وي#رج#ع س#بب رف#ع ال#دع#وى إل#ى ت#د ّ#
#مؤس#سة وال#تقنيين وال#ذي ي#تع ّلق ب#تشاب#ه ال#زي ال#مهني.
ف#يه إل#ى ال#خالف ال#حاص#ل ب#ين ط#ياّري ال ّ # #
واألك#يد أ ّن م#ا ص ّ#رح ب#ه مح#مد ب#وغ#الب ال ي#مكن أن ي#كيّف ع#لى أن#ه م#ساس بش#رف أو اع#تبار أي
قطاع أو جماعة مهنية.
✴ تتبع عدلي لصحفيي جريدة الشروق
المكان :تونس
التاريخ 6 :أفريل 2017
الcمعتدَى عcليه :ع#بد الح#ميد ال#ري#اح#ي رئ#يس تح#ري#ر ج#ري#دة
الشروق وإيمان بن عزيزة الصحفية بالجريدة
المعتدي :مواطنون

الوقائع:
م##ثلت ال##صحفية إي##مان ب##ن ع##زي##زة رئ##يس تح##ري##ر ج##ري##دة الش##روق ال##يوم##ية ع##بد الح##ميد ال##ري##اح##ي
أم##ام ف##رق##ة األب##حاث وال##تفتيش للح##رس ال##وط##ني ب##والي##ة ب##ن ع##روس ع##لى خ##لفية ش##كاي##ة ت##ق ّدم##ت ب##ها
خ##بيرة ع##دل##ية ل##وك##ال##ة الج##مهوري##ة ب##ال##محكمة االب##تدائ##ية ب##تون##س ضّ #د ب##ن ع##زي##زة بس##بب م##قال نش##رت##ه
الصحيفة تحت عنوان "مقاضاة عضوة بالمجلس األعلى للقضاء" بتاريخ  05فيفري .2017
#مسك ل ##سان ال ##دف ##اع أث ##ناء ح ##ضوره الج ##لسة ب ##تطبيق ال ##مرس ##وم  115واس ##تبعاد ت ##طبيق مج ##لة
وت ّ #
#نص ال ##فصالن  69و 72م ##ن ال ##مرس ##وم أ ّن ق ##ضاي ##ا ال ##ثلب ت ##رف ##ع ط ##بق
اإلج ##راءات الج ##زائ ##ية ،وي ّ #
إج#راءات ال#دع#وة ال#مباش#رة ب#أن ي#قوم ال#م ّدع#ى ب#اس#تدع#اء م#دي#ر ال#دوري#ة أو ال#ناش#ر ك#فاع#ل أص#لي
وال## #مؤل## #ف ب## #صفته م## #شارك ك## #إدخ## #ال ال## #نياب## #ة ال## #عموم## #ية وذل## #ك ب## #واس## #طة ع## #دل م## #نفذ .ويّ # #
#تضمن
االستدعاء وصف الفعل المشتكى منه والنص القانوني الذي يبنى عليه القيام.
#نص ال ##فصول  73و 74و 75ع ##لى إج ##راءات اإلث ##بات ب ##النس ##بة إل ##ى ط ##رف ##ي ال ##خصوم ##ة وآج ##ال
وت ّ #
صدور األحكام في قضايا الثلب.
وتبعا لذلك اعتبر لسان الدفاع أن اإلجراءات باطلة وبأنّه ال وجه للجواب في أصل التهمة.
✴ تتبع عدلي للصباح األسبوعي
المكان :تونس
التاريخ 20 :أفريل 2017
الcمعتدَى عcليه :ن##ور ال##دي##ن ع##اش##ور رئ##يس تح##ري##ر ال##صباح األس##بوع##ي وال##حبيب ب##ن دب##اب##يس
مراسل الجريدة بصفاقس
ِ
المعتدي :موظف عمومي
الوقائع:
ت#مت إح#ال#ة ن#ور ال#دي#ن ع#اش#ور رئ#يس تح#ري#ر ال#صباح األس#بوع وال#صحفي ح#بيب ب#ن دب#اب#يس

أم##ام ال##دائ##رة ال##جناح##ية ع##دد  6ب##ال##محكمة االب##تدائ##ية ب##تون##س ف##ي ال##قضية ع##دد 12109/2017
ب##تهمة نس##بة أم##ور غ##ير ق##ان##ون##ية ل##موظّ#ف ع##موم##ي ع##ن ط##ري##ق ال##صحاف##ة ع##لى م##عنى ال##فصل 128
م##ن المج##لة الج##زائ##ية ع##لى خ##لفية ش##كاي##ة ت##قدم ب##ها ال##مكلف ال##عام ب##نزاع##ات ال##دول##ة .وت#ّ #مت إح##ال##ة
ال ##صحفيين ع ##لى خ ##لفية م ##قال ص ##ادر بـ "ال ##صباح األس ##بوع ##ي" ف ##ي ج ##ان ##في  2015ح ##ول ق ##يام
واع#ظ دي#ني ب#جهة "المح#رس" ب#فتح مسج#د م#ازال ب#صدد ال#بناء ول#م ي#ت ّم اف#تتاح#ه رس#ميا م#ن ق#بل
وزي##ر ال##شؤون ال##دي##نية .وق##د ق##ضت ال##محكمة االب##تدائ##ية ب##عدم س##ماع ال##دع##وى وب##طالن االج##راءات
في الملف.
#ص ال##شكاي##ة وك##افّ##ة ال##تفاص##يل ي##الح##ظ أ ّن اإلج##راءات ك##ان##ت م##خت ّلة ق##ان##ون##يا،
وب##عد االط#الّع ع##لى نّ #
#لف ال#حال رف#ع دع#وة م#باش#رة ف#ي ال#ثلب ع#لى م#عنى ال#مرس#وم 115
ف#قد ك#ان ع#لى ال#شاك#ي ف#ي م ّ
إن ك#ان يّ #دع#ي أ ّن ه#ناك ث#لبا أو ض ّ#ررا ،وط#بق إج#راءات ال#مرس#وم  115ي#مكن ل#لصحفي إث#بات م#ا
يدعيه طبقا إجراءات سابقة للجلسة.
م## #ن ن## #اح## #ية أخ## #رى ف## #إ ّن إح## #ال## #ة رئ## #يس التح## #ري## #ر ،اس## #تندت ف## #يها ال## #نياب## #ة ال## #عموم## #ية إل## #ى مج## #لة
اإلج#راءات الج#زائ#ية ،وال ي#وج#د ل#ها أس#اس ق#ان#ون#ي أل ّن ال#مسؤول#ية الج#زائ#ية ف#ردي#ة ،ك#ما أ ّن ف#عل
المشاركة يفتقد إلى الركنين المادي والمعنوي في جانب رئيس التحرير.
وب##خصوص أص##ل ال##تهمة ف##إ ّن م##ا ج##اء ب##ال##مقال ال ي##مكن أن ي##ع ّد ث##لبا وال نس##بة أم##ور غ##ير ق##ان##ون##ية
لموظف عمومي.
وي#مكن ال#قول أن ال#فصل  55م#ن ال#مرس#وم  115ح#ول ال#ثلب اس#توع#ب ال#فصل  128م#ن المج#لة
الجزائية بخصوص الصحفيين وما يرد بوسائل اإلعالم.
✴ تتبع عدلي لـ "بوابة تونس"
المكان :تونس
التاريخ 17 :أفريل 2017
المعتدَى عليه :بوابة تونس
ِ
المعتدي :شركات
الوقائع:
رف ##عت ش ##رك ##ة ت ##جاري ##ة )هـ .ت( ق ##ضية اس ##تعجال ##ية أم ##ام
ال## #محكمة االب## #تدائ## #ية ب## #تون## #س ض ّ # #د ال## #موق## #ع االل## #كترون## #ي
"ب ##واب ##ة ت ##ون ##س" ع ##ارض ##ة أ ّن ال ##موق ##ع نش ##ر م ##قاال "ت ##ضمن
ح ## #ملة ش ## #رس ## #ة م ## #ن اال ّدع ## #اءات ال ## #باط ## #لة ق ## #صد ت ## #شوي ## #ه
س##معتها وم##سيرت##ها ،وأ ّن ال##مقال ال ي##رت##قي ل##لعمل ال##صحفي ال##بنّاء ذل##ك أنّ##ه ي##نبني ع##لى ا ّدع##اءات
وعلى عبارات مهينة بهدف النيل من مصالح الشركة والتنكيل بها وال صلة له بحرية التعبير".

وع#لى أس#اس ذل#ك ط#لبت الش#رك#ة ال#مذك#ورة م#ن ال#قضاء اس#تعجال#يا ب#إل#زام ال#موق#ع بح#ذف ال#مقال
المنشور لما فيه من عبارات نابية ومهينة.
#نص ال##فصل  31م##ن ال##دس##تور" ح##ريّ##ة ال##رأي وال##فكر وال##تعبير واإلع##الم والنش##ر
ف##ي ه##ذا ال##باب ،يّ #
#نص ال## #فصل األول م## #ن
م## #ضمون## #ة .ال ي## #جوز م## #مارس## #ة رق## #اب## #ة مس## #بقة ع## #لى ه## #ذه الح## #ري## #ات" .ويّ # #
ال#مرس#وم  115أ ّن "ال#حقّ ف#ي ح#ري#ة ال#تعبير م#ضمون#ة وي#مارس وف#قا ل#بنود العه#د ال#دول#ي ل#لحقوق
ال ##مدن ##ية وال ##سياس ##ة وب ##قية ال ##مواث ##يق ال ##دول ##ية ذات ال ##عالق ##ة ال ##مصادق ع ##ليها م ##ن ق ##بل الج ##مهوري ##ة
#ص و
ال## #تون## #سية وأح## #كام ه## #ذا ال## #موس## #وم .وال ي## #مكن ال## #تقييد م## #ن ح## #ري## #ة ال## #تعبير إالّ ب## #مقتضى نّ # #
بشروط.
#ص ال##فصل  39وم##ا ي##ليه م##ن ال##مرس##وم ع##لى ح##قّ ك##ل ش##خص أن ي##طلب ت##صحيح ك##ل
ت##بعا ل##ذل##ك نّ #
م ##قال وردت ف ##يه م ##علوم ##ات خ ##اط ##ئة .وط ##بقا ل ##لفصل  42ت ##تو ّل ##ى ال ##محكمة االب ##تدائ ##ية ال ##نظر ف ##ي
الدعاوي المتع ّلقة باالمتناع عن إدراج حق الر ّد طبقا إلجراءات القضاء االستعجالي.
وف ##ي أق ##صى ال ##حاالت أع ##طى ال ##مرس ##وم ل ّ #
#كل ش ##خص ال ##حقّ ف ##ي رف ##ع دع ##وى م ##باش ##رة ف ##ي ال ##ثلب
ط##بق ال##فصول  73ال##ى  75م##ن ال##مرس##وم  115وذل##ك ب##واس##طة ع##ري##ضة ت##بلغ ب##واس##طة ع##دل م##نفذ
وينظر فيها القضاء الجزائي.
م##ن ج##ان##ب آخ##ر ،ن##ص ال##مرس##وم  115ع##لى إج##راءات إث##بات ال##تهم وأخ##رى ل##تكذي##بها وه##ذا خ##ارج
ع##ن اخ##تصاص ال##قضاء االس##تعجال##ي .ك##ما أ ّن ش##طب ال##مقال يس##توج##ب م##كاف##حة االث##بات##ات م##ن
الطرفين في نطاق دعوى جزائية خاصة نص عليها المرسوم  115والفصل  72وما يليه.
✴ تتبع عدلي لمصباح الجدي
المكان :تونس
التاريخ 25 :أفريل 2017
الcc c cمعتدى عcc c cليه :م ## # #صباح الج ## # #دي ال ## # #صحفي بج ## # #ري ## # #دة
الصحافة
المعتدي :مواطنون
الوقائع:
ت #ّ #مت إح ##ال ##ة م ##صباح الج ##دي ع ##لى ال ##قضاء ع ##لى خ ##لفية م ##قال
نش##ر م##ارس  2016ب##تهمة ال##ثلب وب##مراج##عة ال##مقال ت##بيّن ع##دم
أي ع#بارات ي#مكن أن ت#مثّل ا ّدع#اءات غ#ير ص#حيحة م#ن ش#أن#ها أن ت#نال م#ن ش#رف أو اع#تبار
وج#ود ّ
#وض##ح ذل##ك ال##فصل  55م##ن ال##مرس##وم  .115وع##ليه ي##مكن ال##قول أ ّن ال##شاك##ي
ش##خص م##ع ّين ك##ما ي# # ّ #
#عسف ف#ي اس#تعمال ح#قّ ال#تقاض#ي ك#ما أ ّن إح#ال#ة ال#صحفي م#ن ق#بل ال#نياب#ة ال#عموم#ية وال#حكم
ت ّ
ع ##ليه ف ##ي ال ##طور االب ##تدائ ##ي ب ##الخ ##طية ي ##خال ##ف ال ##فصل  31م ##ن ال ##دس ##تور ال ##تون ##سي ال ##ذي ي ##ضمن
"حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر".

تراجع وتيرة االعتداءات المادية والمعنوية على الصحفيين
سج##لت وح##دة ال##رص##د خ##الل شه##ر م##ارس ال##ماض##ي  4اع##تداءات ع##لى ال##صحفيين ت##ق ّلصت إل##ى
ال ##نصف ف ##ي شه ##ر أف ##ري ##ل م ##ع غ ##ياب كّ # #لي الع ##تداءات األم ##نيين ع ##ليهم .وف ##ي ال ##مقاب ##ل ل ##م ت ##كن
الح ##ماي ##ة األم ##نية ل ##لصحفيين أث ##ناء ق ##يام ##هم ب ##عملهم ب ##ال ##ضرورة ال ##مطلوب ##ة م ##ثلما ه ##و ال ##حال ف ##ي
#عرض ل##ه ط##اق##م ال##قناة ال##وط##نية خ##الل م##قاب##لة ب##ملعب ب##ن ق##ردان م##ن والي##ة م##دن##ين.
االع##تداء ال##ذي تّ #
سج#لنا اع#تداء ب#ال#دف#ع ع#لى ال#صحفية روض#ة ال#عالق#ي م#ن ق#بل المس#تشار االع#الم#ي ل#رئ#يس
وق#د ّ #
الحكومة.
✴ مسؤول حكومي يعيق عمل صحفية
المكان :الحمامات
التاريخ 8 :أفريل 2017
المعتدى عليه :روضة العالقي الصحفية بـ "جوهرة أف أم"
المعتدي :مسؤول حكومي
الوقائع:
ض##اي##ق مس##تشار رئ##يس ال##حكوم##ة ال##مسؤول ع##ن اإلع##الم و اإلت##صال ال##صحفية ب##إذاع##ة "ج##وه##رة
#لقمة ال ##عادي ##ة ال ##منعقدة ب ##الح ##مام ##ات ح ##ول "ال ##مسؤول ##ية
أف أم" روض ##ة ال ##عالق ##ي خ ##الل ت ##غطيتها ل ّ #
#وجه ##ت ب ##ه
االج ##تماع ##ية" وق ##ام ب ##دف ##ع ي ##ده ##ا ال ##حام ##لة آلل ##ة ت ##سجيل وم ##عات ##بتها ع ##لى ال ##سؤال ال #ذّي ت ّ #
لرئيس الحكومة.
وأف##ادت ال##عالق##ي ل##وح##دة ال##رص##د ب##مرك##ز الس##الم##ة ال##مهنية أنّ##ها "س##أل##ت رئ##يس ال##حكوم##ة ح##ول م##ا

راج ع##ن ت##غيير وزاري م##رت##قب ،ف##قام مس##تشاره االع##الم##ي ب##مقاط##عتي ودف##عني ب##كلتا ي##دي##ه ق##ائ##ال
"أين هو التحوير الوزاري؟ موضوعنا هو الصحة”.
#حصلت وح##دة ال##رص##د ع##لى ت##سجيل ص##وت##ي و ف##يدي##و ي##وث##ق االع##تداء ع##لى ال##عالق##ي وق##يام
وق##د تّ #
م ##فدي المس ##دي ب ##دف ##ع ي ##ده ##ا ب ##كلتا ي ##دي ##ه وع ##زل ##ها ع ##لى ال ##صحفيين والح ##دي ##ث م ##عها ،ك ##ما ي ##ثبت
ّ
تعرضت لها الصحفية عبر الت ّدخل في محتوى السؤال.
التسجيل الصوتي المضايقة التي
الرأي القانوني:
م ##ا ق ##ام ب ##ه ال ##مسؤول ال ##حكوم ##ي ه ##و ت ##د ّ
خ##ل ف ##ي ع ##مل ال ##صحفيين وض ##رب ل ##حقها ف ##ي ال ##نفاذ إل ##ى
ال#معلوم#ة وف#ق م#قتضيات ال#فصل  10م#ن ال#مرس#وم  115وي#منع ال#مرس#وم ف#ي ف#صله  9وض#ع أي
#مؤس#سات اإلع#الم#ية ف#ي
ق#يود ت#عيق ت#داول ال#معلوم#ات أو ت#ح ّول دون ت#كاف#ؤ ال#فرص ب#ين م#ختلف ال ّ# #
الحصول على المعلومة.

✴ اعتداء خطير على طاقم وحدة االنتاج التلفزي بصفاقس
المكان :مدنين  -بن قردان

التاريخ 19 :أفريل 2017
المعتدى عليه :طاقم القناة الوطنية
المعتدي :مشجعي جمعية رياضية
الوقائع:
#شجعي ف ##ري ##ق اتّ ##حاد ب ##ن ق ##ردان ب ##ال ##عنف الجس ##دي ع ##لى ط ##اق ##م وح ##دة اإلن ##تاج
اع ##تدى ب ##عض م ّ #
ال ##تلفزي ب ##صفاق ##س خ ##الل ت ##غطيته ل ##مقاب ##لة ف ##ري ##قه م ##ع ال ##نادي ال ##ري ##اض ##ي ال ##صفاق ##سي ب ##ال ##ملعب
#مشجعين إل#ى ل#كم
ث ل#م ّدة عش#ر دق#ائ#ق .وع#مد ب#عض ال
ال#ري#اض#ي ب#بن ق#ردان م#ما أ ّدى إلي#قاف ال#ب ّ
ّ
المص ّور كمال بن عمر وضرب المص ّور فؤاد دربال بكأس.
وأف##اد ال##مص ّور ال##صحفي ك##مال ب##ن ع##مر ل##وح##دة ال##رص##د ب##مرك##ز الس##الم##ة ال##مهنة ب##ال##نقاب##ة ال##وط##نية
ل#لصحفيين ال#تون#سيين" :ف#ي ب#داي#ة ال#مباراة رف#ع ع#دد م#ن ج#ماه#ير ف#ري#ق ب#ن ق#ردان ث#مار "ال#موز"
وق#ام#وا ب#إش#ارات غ#ير أخ#الق#ية ف#أدرت ال#كام#يرا وام#تنعت ع#ن ال#تصوي#ر رغ#م م#طال#بتهم ب#ذل#ك ،م#ما
#نصة ال ##صحفيين وي ##عتدون ع ##ليّ ب ##ال ##عنف ،ك ##ما اع ##تدوا ع ##لى زم ##يلي
ج ##علهم يقتح ##مون ع ##لينا م ّ #
ث ال ##مباش ##ر لعش ##ر
ال ##مصور ف ##ؤاد درب ##ال ب ##كأس ،وم ##نعون ##ا م ##ن م ##واص ##لة ال ##تصوي ##ر ل ##يتو ّق ##ف ال ##ب ّ
دقائق".
م##ن جه##ته أ ّك##د ال##صحفي ال##مك ّلف ب##ال##تعليق ع##لى ال##مباراة ح##اف##ظ ب##ن ع##ام##ر أنّ##ه "ع##شنا ح##ال##ة م##ن
ال ##رع ##ب وش ##عرن ##ا ب ##أنّ ##نا مه ّ #ددون ف ##ي س ##الم ##تنا الجس ##دي ##ة ج #ّ #راء ح ##ال ##ة ال ##هيجان ال #تّي ك ##ان ##ت ع ##ليها
الج ##ماه ##ير وال ##ذي ##ن ت ##واص ##لت ته ##دي ##دات ##هم ل ##نا ط ##يلة ال ##مباراة ،وق ##د أج ##برن ##ا ن ##ائ ##ب رئ ##يس اتّ ##حاد ب ##ن
ث المباشر".
قردان على مواصلة الب ّ
الرأي القانوني:
#عرض ل##ه ط##اق##م ال##تلفزة ال##وط##نية أح##كام ال##فصل  14م##ن ال##مرس##وم  115ال##ذي ي##عاق##ب
ي##خال##ف م##ا تّ #
ك ّ#ل م#ن ي#خال#ف ال#فصول  11و 12و 13وك ّ#ل م#ن أه#ان ص#حفي أو ت#ع ّدى ع#ليه ب#ال#قول أو اإلش#ارة
أو الفعل أو التهديد خالل مباشرته لعملة وبعقوبة االعتداء على شبه موظف عمومي.
أي ق#يود ت#عوق ح#ريّ#ة ت#داول ال#معلوم#ات أو
وك#ذل#ك ال#فصل  9م#ن ذات ال#مرس#وم ال#ذي ي#منع ف#رض ّ
ت#حول دون ت#كاف#ؤ ال#فرص ب#ين م#ختلف م#ؤس#سات اإلع#الم ف#ي ال#حصول ع#لى ال#معلوم#ات أو ي#كون
حر وتع ّددي وشفاف.
من شأنها تعطيل حقّ المواطن في إعالم ّ

عودة رقابة السلطة التنفيذية
#ؤش##ر خ##طير خ##الل شه##ر أف##ري##ل م##ن ق##بل وح##دة ال##رص##د ي##مثّل ض##رب##ا ص##ارخ##ا لح##ريّ##ة
ت##م ت##سجيل م# ّ #
ت ##داول ال ##معلوم ##ات ونش ##ره ##ا ع ##بر ق ##رار وزي ##ر ال ##داخ ##لية ف ##ي  3أف ##ري ##ل  2017إي ##قاف نش ##ر ج ##ري ##دة
#غض ال#نظر ع#ن خّ #
ال#ثورة ن#يوز .وب ّ
ط ال#مؤس#سة التح#ري#ري ف#إ ّن ت#فعيل ح#ال#ة ال#طوارئ ف#ي ال#جان#ب
#خص اإلع#الم ،ي#عتبر خ#طرا يهّ #دد ح#ريّ#ة ال#عمل ال#صحفي ع#موم#ا وال#صمت ع#نه خ#طوة ن#حو
ال#ذّي ي ّ
إم#كان#ية ال#تع ّلل ب#ه ل#تضييق ال#خناق ع#لى ال#صحاف#ة وال#صحفيين .ك#ما ال ت ّ
#قل ع#ملية ح#جب ب#رن#ام#ج
"ال##موع##د" ل##ناج##ي ال##زع##يري م##ن ق##بل إدارة ق##ناة "ح##نبعل" خ##طورة ،خ##صوص##ا أ ّن م##قدم ال##برن##ام##ج
اتّ##هم ال##قصر ال##رئ##اس##ي ب##ال##تد ّ
خ##ل ل##عدم ب##ث ال##حصة المسج##لة م##ع ال##مدي##ر ال##ساب##ق ل##دي##وان رئ##يس
الجمهورية رضا بالحاج.
✴ منع نشر وتداول الثورة نيوز )رقابة(
المكان :تونس
التاريخ 3 :أفريل 2017
المعتدى عليه :جريدة الثورة نيوز
المعتدي :مسؤول حكومي
الوقائع:
أص ## # # #در وزي ## # # #ر ال ## # # #داخ ## # # #لية ال ## # # #هادي
المج ##دوب ف ##ي  3أف ##ري ##ل  2017ق ##رارا
ب ## #إي ## #قاف ج ## #ري ## #دة ال ## #ثورة ن ## #يوز وم ## #نع
نش##ره##ا وت##داول##ها وحج##ز ج##ميع ال##نسخ
ال ## #موج ## #ودة ب ## #ال ## #مطبعة اع ## #تمادا ع ## #لى
م## # # #قتضيات األم## # # #ر ال## # # #منظّم ل## # # #حال## # # #ة
الطوارئ.
وت##نق ّلت ق ّ #وات األم##ن إل##ى ال##مطبعة ال##تي ت##طبع ف##يها الج##ري##دة ي##وم  5أف##ري##ل  2017ل##تنفيذ ال##قرار
وع##ملت ع##لى حج##ز  10085ن##سخة م##ن الج##ري##دة األس##بوع##ية ال##مع ّدة ل##لتوزي##ع ل##لفترة م##ن  7إل##ى
 13أف## #ري## #ل  2017ت## #حت ع## #دد  221م## #ن حج## #م  34ص## #فحة إض## #اف## #ة إل## #ى  1850ن## #سخة غ## #ير
صالحة للبيع لعيوب في اللون والطباعة والحجم.
تحصلت وحدة الرصد على وثائق تثبت القرار وطريقة تنفيذه.
وقد
ّ
الرأي القانوني:
#نص ال ##فصل  8م ##ن أم ##ر  26ج ##ان ##في  1978أنّ ##ه ي ##مكن ل ##وزي ##ر ال ##داخ ##لية ول ##لوال ##ي أن يت ّ
خ##ذ ك #لّ
يّ #
اإلج ##راءات ل ##ضمان م ##راق ##بة ال ##صحاف ##ة وك #ّ #ل أن ##واع ال ##منشورات وي ##خال ##ف ه ##ذا األم ##ر ال ##دس ##تور
ال##تون##سي وال##مرس##وم  115ب##خصوص ح##ري##ة ال##تعبير وال##صحاف##ة .وع##ليه ف##إ ّن اإلج##راءات المتّخ##ذة

ض ّ #د الج ##ري ##دة ال ##معنية م ##خال ##فة ل ##لدس ##تور .وي ##كتفي ال ##مرس ##وم  115ب ##إج ##راءات ال ##مقاض ##اة ط ##بق
المحتوى إذا كان مخالفا للنظام العام أو كان يش ّكل تحريضا على ارتكاب جرائم.

✴ حجب برنامج "الموعد" على حنبّعل
المكان :تونس
التاريخ 9 :أفريل 2017
المعتدى عليه :ناجي الزعيري
المعتدي :ادارة مؤسسة إعالمية
الوقائع:
ح##جبت إدارة ق##ناة "ح##نبعل" ي##وم  9أف##ري##ل  2017ب##رن##ام##ج
المسج#ل ال#ذي ي#ق ّدم#ه اإلع#الم#ي ن#اج#ي ال#زع#يري
"ال#موع#د"
ّ
م ## #نتصف ك ## #ل ي ## #وم أح ## #د ع ## #لى خ ## #لفية اس ## #تضاف ## #ة رض ## #ا
بالحاج مدير الديوان الرئاسي سابقا .
وأف ##اد ال ##زع ##يري ل ##وح ##دة ال ##رص ##د ب ##مرك ##ز الس ##الم ##ة ال ##مهنية ب ##ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية
الس##بت ح##ذف
ل##لصحفيين ال##تون##سيين أنّ##ه "تّ #م ف##ي ت##مام ال##حادي##ة عش##ر وال##نصف ل##يال م##ن م##ساء ّ #
ال##وم##ضة اإلش##هاري##ة ل##لبرن##ام##ج م##ن ال##صفحة ال##رس##مية ل##قناة "ح##نبعل" ك##ما ت##و ّق##ف ب#ثّها ع##لى ال##قناة
بعد أن تواتر بثّها يوم السبت في أوقات مختلفة".
وك#ان ال#زع#يري ق#د صّ #ور الح#لقة م#ع رض#ا ب#ال#حاج ال#مدي#ر األس#بق ل#دي#وان رئ#يس الج#مهوري#ة ي#وم
الس ##بت  8أف ##ري ##ل  2017ب ##حضور ك ##ل م ##ن اإلع ##الم ##ي م ##نذر ب ##ال ##ضياف ##ي وال ##نائ ##ب م ##صطفى ب ##ن
أح#مد .وأوض#ح ال#زع#يري أ ّن "ب#ال#حاج تحّ #دث ع#ن عّ #دة م#واض#يع م#رت#بطة ب#ال#قصر ك#إب#عاد ال#حبيب
ال ##صيد ع ##ن رئ ##اس ##ة ال ##حكوم ##ة وال ##تدخ ##ل ف ##ي ال ##تعيينات ف ##ي الخ ##طط ال ##رس ##مية " .ورج ##ح ال ##زع ##يري
ث ال##حصة ،م##ؤ ّك##دا ع##دم
#عرض إدارة ال##قناة ل##ضغوط##ات م##ن ق##صر ق##رط##اج أج##برت##ها ع##لى ع##دم ب ّ #
تّ #
حصوله على توضيح من إدارة القناة.
وقد حاولت وحدة الرصد التواصل مع زهير القمبري مدير القناة ولم تتلق ر ّدا منه.
الحصة المذكورة بعد حجبها على نفس القناة التلفزية.
ث تسجيل
و لإلشارة ت ّم ب ّ
ّ
الرأي القانوني:
#نص أنّ ##ه "ال
م ##ا أق ##دم ##ت ع ##ليه إدارة ق ##ناة ح ##نبعل ي ##خال ##ف ال ##فصل  13م ##ن ال ##مرس ##وم  115ال ##ذي ي ّ #
أي ص ##حفي ع ##لى رأي أو أف ##كار أو م ##علوم ##ات ينش ##ره ##ا ط ##بقا ألع ##راف وأخ ##الق ##يات
ي ##جوز م ##ساءل ##ة ّ
ال#مهنة ك#ما ال ي#جوز م#ساءل#ته بس#بب ع#مله إالّ إذا أث#بت إخ#الل#ه ب#األح#كام ال#واردة به#ذا ال#مرس#وم.
أي ق##يود ت##عيق ح##ري##ة ت##داول ال##معلوم##ات ،أو أ ّن ي##كون م##ن
ويّ #
#نص ال##فصل  9م##نه أن##ه "ي##منع ف##رض ّ

#نص ال##فقرة  3م##ن ال##فصل 11
ش##أن##ها ت##عطيل ح##قّ ال##مواط##ن ف##ي إع##الم ح#ّ #ر وت##ع ّددي وش##فاف .وتّ #
أنه ال يجوز تعريض الصحفي ألي ضغط من جانب أي سلطة.
✴ تهديد ضد الورتاني والعماري
ع ##ادت ته ##دي ##دات المج ##موع ##ات المتش ّ #ددة ل ##لظهور م ##ن ج ##دي ##د ب ##عد ك ##شف
وزارة ال ##داخ ##لية لمخ ##طط الغ ##تيال ن ##وف ##ل ال ##ورت ##ان ##ي ول ##طفي ال ##عماري ،م ##ا
ي#مثّل ض#رب#ا لح#ري#ة ال#رأي وخ#طرا مح#دق#ا ي#دف#ع ن#حو ت#كميم األف#واه إزاء
ق#ضاي#ا ال ي#مكن ال#صمت ع#نها ت#مثّل ته#دي#د ل#حياة األش#خاص وح#رم#تهم
الجسدية وحقوق اإلنسان.
المكان :تونس
التاريخ 1 :أفريل 2017
المعتدى عليه :نوفل الورتاني ولطفي العماري العاملين بقناة الحوار التونسي
المعتدي :متش ّددون
الوقائع:
أب ##لغت وزارة ال ##داخ ##لية اإلع ##الم ##يان ل ##طفي ال ##عماري ون ##وف ##ل ال ##ورت ##ان ##ي ال ##عام ##الن ب ##قناة "ال ##حوار
ال#تون#سي" ب#أنّ#هما مهّ #ددان ب#ال#قتل خ#الل م#ناس#بتين وط#نيتين م#ن ق#بل مج#موع#ة إره#اب#ية وق#ع إل#قاء
القبض عليها.
وأف ##اد ل ##طفي ال ##عماري ل ##وح ##دة ال ##رص ##د ب ##مرك ##ز الس ##الم ##ة ال ##مهنية ب ##ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيين
ال#تون#سيين" :ت#مت دع#وت#نا أول ه#ذا الشه#ر م#ن ق#بل االدارة ال#عام#ة ل#ألم#ن ال#وط#ني وت#م اب#الغ#نا ب#أن#ه
وق ##ع اي ##قاف مج ##موع ##ة اره ##اب ##ية وج ##دوا ل ##دي ##ها مخ ##ططا الغ ##تيال ##ي أن ##ا وزم ##يلي ن ##وف ##ل ال ##ورت ##ان ##ي
والسياسي برهان بسيس" مضيفا "وقد ت ّم االستماع لنا في هذا الصدد".
م##ن جه##ته أ ّك##د ال##عقيد ول##يد ح##كيمة المتح##دث ب##اس##م األم##ن ال##وط##ني أنّ##ه " ت#ّ #مت دع##وة اإلع##الم##يين
وإب#الغ#هم وال#موض#وع ت#حت م#تاب#عة ال#نياب#ة ال#عموم#ية ال#تي ف#تحت ب#حثا ف#ي ال#موض#وع واألم#ر مح#ل
م#تاب#عة م#ن أع#لى مس#توى ول#الش#ارة ف#ان ن#وف#ل ال#ورت#ان#ي ول#طفي ال#عماري ي#تمتعان بح#ماي#ة أم#نية
#ختصة ت##درس أه##مية
م##نذ ف##ترة" م##ضيفا أن "م##وض##وع ت##وف##ير الح##ماي##ة ي##عود ب##ال##نظر إل##ى ل##جنة م#
ّ
وجدية التهديد".
الرأي القانوني:
وج## #ه ل ## #لصحفيين م ## #رف ## #وض ومج ## #رم ط ## #بقا
إ ّن الته ## #دي ## #د ال ## #ذي ّ#
ألح##كام المج##لة ال##جنائ##ية ال##تون##سية وق##ان##ون م##كاف##حة اإلره##اب،
خ ##صوص ##ا أ ّن المخ# #طّط ي ##كتسي ط ##اب ##عا إره ##اب ##يا وغ ##اي ##ته ب# #ثّ
#نص ال##فصل  12م##ن ال##مرس##وم
ال##خوف وال##رع##ب وال##فوض##ى .ويّ #
 115أنّ#ه "ال ي#جوز أن ي#كون ال#رأي ال#ذي ي#صدر ع#ن ال#صحفي

أو ال ##معلوم ##ات ال ##تي ينش ##ره ##ا س ##ببا ل ##لمساس ب ##كرام ##ته أو االع ##تداء ع ##لى ح ##رم ##ته الجس ##دي ##ة أو
المعنوية.

الصحفي أداة البتزاز السلطة
ال م##برر الس##تعمال ال##صحفي ك##أداة الب##تزاز وم##قاي##ضة الس##لطة وب##ات م##ن ال##ضروري ت##حييده ع##ن
ك ##ل ال ##خالف ##ات ال ##طارئ ##ة ب ##ين ال ##محتجين والس ##لطة واح ##ترام ط ##بيعة ع ##مله ،ول ##م ي ##خفى ع ##لى وح ##دة
ال ##رص ##د ت ##قصير ال ##جهات األم ##نية وك ##ذل ##ك ال ##جهوي ##ة ف ##ي ف ّ #
#ض إش ##كال اح ##تجاز ال ##زم ##الء ف ##ي والي ##ة
سيدي بوزيد.
✴ احتجاز صحفيين المسؤولين الجهويين
المكان :سيدي بوزيد
التاريخ 6 :أفريل 2017
الccمعتدى عccليه :م##نير ال##هان##ي )اخ##ر خ##بر اون الي##ن(  ،ال##هادي ع##اف##ي ) ص##برة اف ام(  ،ن##وف##ل
الح ## #رش ## #ان ## #ي )ال ## #تلفزة ال ## #وط ## #نية( ص ## #اب ## #ر
السبوعي )قناة الحوار التونسي(
المعتدي :مواطنون
الوقائع:
احتج ## #زت مج ## #موع ## #ة م ## #ن ال ## #مواط ## #نين 4
ص ## #حفيين ب ## #ال ## #مدرة االب ## #تدائ ## #ية "اله ## #دى"
ب ##ال ##رق ##اب م ##ن والي ##ة س ##يدي ب ##وزي ##د خ ##الل
ت#غطيتهم ل#تداع#يات وف#اة ف#تاة ع#لى خ#لفية
إص ## #اب ## #تها ب ## #ال ## #تهاب ال ## #كبد ال ## #فيروس ## #ي.
وق ##اي ##ض ال ##مواط ##نون الس ##لطات ال ##جهوي ##ة
م ##ن أج ##ل ال ##دخ ##ول م ##عهم ف ##ي ن ##قاش ##ات
ل##توض##يح أس##باب ال##وف##اة واح##تجاج##ا ع##لى
السيئة للمدرسة.
األوضاع ّ
وأف#اد ال#صحفي م#نير ال#هان#ي م#راس#ل م#وق#ع "اخ#ر خ#بر اون الي#ن" ل#وح#دة ال#رص#د ب#مرك#ز الس#الم#ة
ال#مهنية ب#ال#نقاب#ة ال#وط#نية ل#لصحفيين ال#تون#سيين أنّ#ه "ت#ن ّقلنا إل#ى ال#مدرس#ة م#نذ ال#تاس#عة ص#باح#ا
ل ##تغطية اح ##تجاج األه ##ال ##ي ب ##عد ح ##ادث ##ة وف ##اة ف ##تاة ب ##مرض ال ##تهاب ال ##كبد ال ##فيروس ##ي ،ف ##احتج ##زت ##نا
مج#موع#ة م#ن ال#مواط#نين إلرغ#ام ال#مسؤول#ين ال#جهوي#ين )ال#وال#ي وال#معتمد( ع#لى ال#تنقل إل#ى ال#مكان
والتفاوض معهم".

ول#م ي#قم األه#ال#ي ب ّ
#فك اح#تجاز ال#صحفيين إالّ ب#عد ق#دوم ال#مندوب ال#جهوي ل#لترب#ية وم#عتمد ال#رق#اب
في حدود الساعة الخامسة مساء.
وت ##واص ##لت وح ##دة ال ##رص ##د ه ##ات ##فيا ب ##وال ##ي س ##يدي ب ##وزي ##د م ##راد م ##حجوب ##ي ل ##حثّه ع ##لى ال ##دخ ##ول ف ##ي
ت## #فاوض م## #ن أج## #ل إن## #هاء اح## #تجاز ال## #زم## #الء وك ّ # #لف م## #عتمد ال## #جهة ف## #يصل صح## #راوي وال## #مندوب
الجهوي للتربية بالت ّدخل.

الرأي القانوني:
م ##ا أق ##دم ع ##ليه األه ##ال ##ي ي ##عتبر م ##ساس ##ا م ##ن ك ##رام ##ة ال ##صحفيين واع ##تداء ع ##لى ح ##رم ##تهم الجس ##دي ##ة
#نص ع##ليه ال##فقرة  3م##ن ال##فصل
وال##معنوي##ة وه##و م##ا ي##خال##ف ال##فصل  12م##ن ال##مرس##وم  115وم##ا تّ #
ألي ضغط”
 11من المرسوم التي تقول أنّه "ال يجوز تعريض الصحفي ّ

تد ّ
خل السلطة في اإلعالم
محاولة لتوجيه اإلعالم
وسج#لنا ارت#فاع#ا ف#ي
ّ#
الح#ظنا خ#الل شه#ر أف#ري#ل  2017ت#ط ّور ن#سق االع#تداءات ع#لى ال#صحفيين،
#مؤس ##سات اإلع ##الم ##ية
اع ##تداءات ال ##مسؤول ##ين ال ##حكوم ##يين وه ##يئات ت ##نظيم ال ##تظاه ##رات وإدارات ال # #ّ #
ع##لى ال##صحفيين ،وه##و م##ا ي##عتبر ت##راج##عا بخ##طوات إل##ى الخ##لف ف##ي م##سار الح##ري##ات خ##الل شه##ر
أف##ري##ل ع##بر م##نع ال##صحفيين م##ن ال##عمل وم##مارس##ة رق##اب##ة م##باش##رة وغ##ير م##باش##رة ع##ليهم ،و ت##عكس
م##واق##ف س##ياس##ية وس##عيا ل##لتحكم ف##ي االع##الم وال##تدخ##ل ف##ي ع##مل م##ؤس##سات##ه ف##ي م##حاول##ة ل##فرض
السيطرة عليه وتركيعه.

 .1السلطة التنفيذية تعود بقوة
س ##عت الس ##لطة ال ##تنفيذي ##ة ب ##داي ##ة شه ##ر أف ##ري ##ل إل ##ى بس ##ط س ##يطرت ##ها ع ##لى اإلع ##الم ع ##بر ال ##تفعيل
ال#مفاج Ÿل#قان#ون ال#طوارئ وإي#قاف نش#ر ص#حفية "ال#ثورة ن#يوز" ك#ما س#عى ب#عض م#سؤول#يها إل#ى
الحر للمعلومات عبر تد ّ
خالت غير مباشرة ومباشرة لمنع الوصول إليها.
التضييق على التدفّق
ّ
وع##اد ق##ان##ون ال##طوارئ ليه ّ #دد اإلع##الم ب##عد أن ل##جأت إل##يه الس##لطة ال##تنفيذي##ة ف##ي خ##طوة اع##تبرت##ها
#ؤش##را س##لبيا ع##لى ع##دم
وح##دة ال##رص##د م##حاول##ة ج##دي##دة ل##تضييق ال##خناق ع##لى ح##ري##ة ال##صحاف##ة وم# ّ #
ت#ق ّيد الس#لطة ال#تنفيذي#ة ب#مقتضيات ال#دس#تور وب#االل#تزم#ات ال#دول#ية .ف#في  3أف#ري#ل اس#تعمل ال#هادي
المج ##دوب وزي ##ر ال ##داخ ##لية ص ##الح ##يات ##ه ال ##تي ي ##خول ##ها ل ##ه ال ##فصل  8م ##ن أم ##ر  28ج ##ان ##في 1978
ل ##ممارس ##ة رق ##اب ##ة ع ##لى ال ##صحاف ##ة وع ##لى ال ##منشورات وأص ##در أم ##را ب ##إي ##قاف نش ##ر وت ##داول وت ##وزي ##ع
ج##ري##دة ال##ثورة ن##يوز م##ا ي##عكس ت##بنّي الس##لطة ل##مبدأ ال##تضييق ع##لى ح##ري##ة ال##تعبير .وه##ذه الخ##طوة
خ##طيرة ج ّ #دا ،ألنّ##ها ي##مكن أن ت##فتح ال##باب ل##قرارات م##ماث##لة أو أك##ثر خ##طورة ،ض ّ #د م##ختلف وس##ائ##ل
االعالم المكتوبة واإللكترونية والمسموعة والمرئية.
سج##لت وح##دة ال##رص##د م##حاول##ة الس##لطة ال##تنفيذي##ة ال##تد ّ
خ##ل ف##ي ال##محتوي##ات اإلع##الم##ية ب##طري##قة
ك##ما ّ#
#ؤس#سة "ق#ناة ح#نبعل" ل#حجب ب#رن#ام#ج "ال#موع#د"
م#باش#رة أو غ#ير م#باش#رة ع#بر ال#ضغط ع#لى إدارة م ّ# #
ل ##مق ّدم ##ه ن ##اج ##ي ال ##زع ##يري ،وال ##ذي ي ##ق ّدم ##ه م ##نتصف ن ##هار ك #ّ #ل أح ##د ف ##ي م ##حاول ##ة ل ##ضرب خ ##صوم ##ها
ال#سياس#يين وم#نع ت#داول م#علوم#ات ح#ول س#ير ال#عمل داخ#ل م#ؤس#سة رئ#اس#ة الج#مهوري#ة .ك#ما أنّ#ه
#عمد م#فدي المس#دي المس#تشار اإلع#الم#ي ل#رئ#يس ال#حكوم#ة م#ضاي#قة ال#صحفية
ل#م ي#كن م#طمئنا ت ّ

روض##ة ال##عالّق##ي خ##الل زي##ارة رئ##يس ال##حكوم##ة ل##مدي##نة الح##مام##ات ح##يث ع##مد إل##ى دف##عها ك##ر ّد ف##عل
ب ##عد إل ##قائ ##ها س ##ؤاال ع ##لى رئ ##يس ال ##حكوم ##ة ح ##ول ت ##عدي ##ل وزاري م ##نتظر ،م ##عتبرا أ ّن ال ##مجال ل ##يس
مفتوحا لطرح مثل ذلك السؤال.
#ؤش#ر إل#ى وج#ود ن#ية ل#وض#ع ال#يد
ك ّ#ل ه#ذه ال#ممارس#ات ال#مباش#رة وال#غير م#باش#رة للس#لطة ال#تنفيذي#ة ت ّ# #
على اإلعالم وتطويعه لخدمة أجندات السلطة الحاكمة.

 .2المصالح السياسية تتح ّكم في التغطيات االعالمية
ن#ظّمت ت#ون#س خ#الل شه#ر أف#ري#ل  2017ت#ظاه#رت#ان م#همتان ك#ان ي#مكن أن ت#كون#ا م#ناس#بة ل#تقدي#م
ن ##موذج ي ##حتذى ع ##ن ال ##دي ##مقراط ##ية ال ##ناش ##ئة ،ل ##و اح ##تكم ال ##منظّمون ل ##مبدأ ال ##مساواة ب ##ين وس ##ائ ##ل
االعالم وابتعدوا عن توظيف اإلعالم للمصالح السياسية لبعض البلدان واألطراف السياسية.
ف#قد تّ #م م#نع ط#واق#م ق#نات#ي الح#رة وق#ناة  218م#ن ت#غطية اج#تماع وزراء ال#داخ#لية ال#عرب ب#طري#قة
ت ##ن ّم ع ##ن س ##ياس ##ة ت ##مييزي ##ة م ##ن ق ##بل ال ##قائ ##مين ع ##لى ال ##تنظيم إزاء ال ##قنات ##ين ف ##ي م ##سعى ل ##توج ##يه
ال#تغطيات اإلع#الم#ية ب#ما يخ#دم األج#ندا ال#رس#مية ل#الج#تماع وي#منع الج#مهور م#ن م#قارب#ات م#ختلفة
ح ##ول ##ها .وق ##د اس ##تهدف ال ##موق ##ف أس ##اس ##ا ق ##ناة "الح ##رة" وتح ##دي ##دا م ##راس ##لها ت ##وف ##يق ال ##عياش ##ي ف ##ي
م ##حاول ##ة ل ##تأدي ##به ع ##لى خ ##لفية م ##وق ##فه م ##ن اج ##تماع وزارء ال ##داخ ##لية ال ##عرب ال ##منعقد ف ##ي م ##صر ف ##ي
مارس  2016والذي انتقد فيه اصدار االجتماع لقرارات تتعلق بمسائل خارجية.
#وج## #هات خّ # #
ط ق ##نات ##هم التح ##ري ##ري
ك ##ما دف ##ع ص ##حفيو ش ##بكة ال ##مسيرة اإلع ##الم ##ية ال ##يمنية ث ##من ت ّ #
ال##محسوب ع##لى ش##قّ ال##حوث##ييّن ع##بر إق##صائ##هم خ##الل المه##رج##ان ال##عرب##ي ل##إلذاع##ة وال##تلفزي##ون م##ن
خ ##الل ت ##عاض ##د ج ##هود الس ##لطات ال ##يمنية ال ##رس ##مية ب ##دع ##م م ##ن ب ##عض ال ##دول األخ ##رى وم ##ن ب ##ينها
ال#سعودي#ة ل#فرض ط#رد ال#قناة م#ن ف#عال#يات المه#رج#ان .ه#ذه ال#ممارس#ة ال#تي ي#تواج#ه ف#يها اإلع#الم#ي
م##ع ال##سياس##ي ت##عتبر ت##مييزا ي##ضرب أه##مية المه##رج##ان ب##وص##فه آل##ية دع##م لح##ري##ة اإلع##الم وال##تعبير
ويطعن في استقاللية الهيئة المديرة له.

التوصيات
إ ّن ال ##نقاب ##ة ال ##وط ##نية ل ##لصحفيين ال ##تون ##سيين وأم ##ام ارت ##فاع ن ##سق االع ##تداءات خ ##الل شه ##ر أف ##ري ##ل
م##قارن##ة بشه##ر م##ارس وظ##هور ف##اع##لين ج##دد ي##مثلون الس##لطة ال##تنفيذي##ة وي##عكسون م##نحى ت##ضييقي
على حرية الصحافة توصي :
• ال##نياب##ة ال##عموم##ية وم##ن خ##لفها وزارة ال##عدل ب##إي##قاف ال##تتّبعات ال##قضائ##ية ف##ي ح##قّ ال##صحفيين
خ#ارج إط#ار ال#قوان#ين ال#خاص#ة ب#ال#مهنة ال#صحفية )ال#مرس#وم#ين  115و  (116وت#جنّب إح#ال#ة
الصحفيين على فرق األبحاث والتفتيش.
• وزارة ال##داخ##لية ب##تفعيل دور أع##وان##ها ف##ي ض##مان س##الم##ة ال##صحفيين خ##الل ت##أدي##تهم ل##عملهم
الس##لوك ال ##خاص ##ة ب ##هم وال ##تي ت ّ #م ال ##عمل ع ##ليها ط ##يلة س ##نوات ل ##تنظيم
وف ##ق م ##ا ت ##قتضيه م ##د ّون ##ة ّ #
ال ##عالق ##ة ب ##ين األم ##ن وال ##صحفيين ف ##ي ال ##ميدان ،م ##ع ات ##خاذ إج ##راءات إس ##تباق ##ية وإح ##ترازي ##ة
ج#ل ت#باط#ؤ ف#ي
س ّ#
لح#ماي#ة ال#صحفيين ال#ري#اض#يين أث#ناء ت#غطيتهم ل#ألح#داث ال#ري#اض#ية ب#عدم#ا ُ
التدخل لحمايتهم رغم تنبيهات عديدة صادرة في الصدد.
• الس##لطة ال##تنفيذي##ة ب##رف##ع ال##يد ع##لى اإلع##الم وع##دم ال##تد ّ
خ##ل ف##ي ال##محتوي##ات اإلع##الم##ية وال##ضغط
#حس ال##نقدي ل##دي##هم ،وي##ع ّد ه##ذا ال##ت ّدخ##ل خ##رق##ا
وه##رس##لة ال##صحفيين وم##ضاي##قتهم ب##ما يه ّ #دد الّ #
لتع ّهدات السابقة وتجاوزا للدستور والقوانين الجاري بها العمل.
#تعرض#ون ل#ها ل#لتدق#يق ف#يها وإس#داء االس#تشارات
ّ# # #
• ال#صحفيين ب#اإلب#الغ ع#ن االع#تداءات ال#تي ي
القانونية المناسبة وتوثيقها وتشكيل الملفات الستعمالها فيما بعد لتتبّع المعتدين.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :
 المفوضية السامية لحقوق االنسان -اليونسكو

