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الدستور التونسي:
الفصل :31
حرية الرأي والفكر والتعبير واإلعالم والنشر مضمونة.
ال يجوز ممارسة رقابة مسبقة على هذه الحريات.

اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان:
املادة :19
ِّ
بحرية الرأي والتعبير ،ويشمل هذا الحقُّ
لكل شخص حقُّ التمتُّع
ِّ
حريته في اعتناق اآلراء دون مضايقة ،وفي التماس األنباء واألفكار
ِّ
وتل ِّقيها ونقلها إلى اآلخرين ،بأ َّية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

مقدّمة عامة
كnانnت عnالقnة السnلطة الnرابnعة بnالسnلطة الnقضائnية ولnسنوات بnعد الnثورة عnالقnة تnكامnل ودفnاع عnن املشnترك املnرتnبط
أس nnاس nnا ب nnحقوق اإلن nnسان وب nnاس nnتقالل nnية الس nnلطتني ع nnن أيّ nnة ت nnجاذب nnات س nnياس nnية أو إم nnالءات للس nnلطة ال nnتنفيذي nnة
الساعية إلى التح ّكم فيهما وتوجيههما وفق ما تقتضيه مصالحها.
لnnقد اسnnتعمل الnnقضاء ولnnسنوات طnnويnnلة كnnسيف س ّ nلط عnnلى رقnnاب الnnصحفيني عnnبر تnnلفيق الnnتهم الnnكيد ّيnnة املnnرتnnبطة
بج nnرائ nnم ال nnحقّ ال nnعام كخ nnطوة ت nnشوي nnهية ت nnدف nnع ف nnي اتّ nnجاه إف nnقاد ق nnطاع اإلع nnالم م nnسان nnدة ال nnرأي ال nnعام ال nnوط nnني
والnnدولnnي .ولهnnذا وأمnnام تجّ nدد مnnحاوالت الnnتضييق بnnاسnnتعمال األمnnن والnnقضاء ،بnnات التحnّ nري فnnي كnّ nل تnتّبع خnnارج
إطnار املnرسnوم  115وعnلى مnعنى فnصول املجّ nلة الجnزائnية مnسألnة أسnاسnية بnالنسnبة لnوحnدة الnرصnد بnمركnز السnالمnة
املnnهنية بnnالnnنقابnnة الnnوطnnنية لnnلصحفيني الnnتونnnسيني ،وذلnnك مnnن أجnnل الnnحيلولnnة دون الnnتضييق عnnلى حnnريّnnة الnnصحافnnة
السعي إلى تدجينها وتطويعها لخدمة أجندات سلطة الحكم.
ومنع ّ
ويnnأتnnي هnnذا الnnتقريnnر فnnي ظnّ nل مnnحاولnnة الnnعودة إلnnى اسnnتعمال الnnقضاء كnnأداة لnnلمالحnnقة ،غnnير أ ّن قnnاعnnات املnnحاكnnم
أثnn nبتت رفnn nض أغnn nلب الnn nقضاة لهnn nذا الّ n n
nتمشي .وبnn nالnn nتوازي مnn nع هnn nذا الnn nواقnn nع عnn nادت االعnn nتداءات األمnn nنية ض n nدّ
الصحفيني سواء عبر املنع من العمل أو املضايقة ،ووصل األمر حد االعتداء بالعنف الجسدي واملعنوي.
وي nnبدو أ ّن ه nnذا األس nnلوب م nnر ّده ث nnقاف nnة س nnلطوي nnة ي nnضاي nnقها ك nnشف ال nnواق nnع وت nnرف nnض ال nnتعاط nnي وال nnتجاوب م nnع ن nnقد
الnصحافnة املحnلية والnجهويnة ،وتnح ّن إلnى اسnتغالل اإلعnالم لخnدمnة األجnندات الnسياسnويnة الnضيقة ،عnلى حnساب
مشهد إعالمي تع ّددي.
ك nnما ت nnط ّور ن nnسق ال nnتضييق واله nnرس nnلة وب nnلغ ح nnدود ال nnعقوب nnات ال nnسال nnبة للح nnري nnة وع nnمليات اإلي nnقاف غ nnير املش nnروع
لnnصحفيني مnnحترفnnني ،وهnnو مnnا يnnعكس مnnنهجية واضnnحة تnnدفnnع فnnي اتّnnجاه الnnتضييق عnnلى الحnnريّnnات الnnصحفية فnnي
ظnّ nل واقnnع تشnnريnnعي يnnت ّم فnnيه اإلعnnداد ملnnشاريnnع قnnوانnnني عnnملت السnnلطة الnnتنفيذيnnة عnnليها بnnصفة انnnفراديnnة ومnnسقطة،
دون تشnريnك الnهياكnل املnهنية ،تnن ّم عnن رغnبة فnي وضnع مnزيnد الnقيود عnلى حnر ّيnة الnتعبير والnرأي والنشnر والnطباعnة،
فnnي تnnناقnnض مnnع مnnقتضيات الnnدسnnتور الجnnديnnد وااللnnتزامnnات الnnدولnnية وفnnي تnnناقnnض مnnع مnnساعnnي نnnقابnnة الnnصحفيني
لخ nnلق م nnناخ آم nnن وح nّ nر ل nnلعمل ال nnصحفي وه nnو م nnا م nnن ش nnأن nnه أن ي nnساع nnد ع nnلى ت nnطوي nnر املشه nnد اإلع nnالم nnي ن nnوع nnيا
وهيكليا.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني

اعتداءات شهر ماي 2017

مقدمة:
ان nnخفضت وت nnيرة االع nnتداءات ع nnلى الح nnريّ nnات ال nnصحفية خ nnالل شه nnر م nnاي م nnن ال nnعام  2017ووثّ nnقت وح nnدة رص nnد
االعnتداءات عnلى الnصحفيني بnمركnز السnالمnة املnهنية بnالnنقابnة الnوطnنية لnلصحفيني الnتونnسيني  17اعnتداء ضّ nد 17
nؤس nnسة إع nnالم nnية م nnن ب nnينهم  4ص nnحفيات و 13ص nnحفيا ي nnعملون ف nnي  2ق nnنوات ت nnلفزي nnة و 5إذاع nnات
ص nnحفيا وم n nّ n
وصحيفة و 6مواقع الكترونية ومج ّلة.
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سج nnل شه nnر
وك nnان شه nnر أف nnري nnل  2017ق nnد شه nnد  22إع nnتداء ع nnلى  41ص nnحاف nnيا وم nnؤس nnسة إع nnالم nnية ،ف nnي ح nnني ّ n
مارس  20 ، 2017إعتداء على  41صحافيا ومؤسسة إعالميّة.
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وسجnلت الnوحnدة ارتnفاعnا خnطيرا فnي االعnتداءات املnباشnرة مnن األمnنيني عnلى الnصحفيني خnالل شهnر مnاي 2017
ّn
وبnnلغ عnnددهnnا  9اعnnتداءات ،تnnن ّوعnnت بnnني تnتّبع عnnدلnnي وإيnnقاف ومnnنع مnnن الnnعمل ومnnضايnnقة واعnnتداء لnnفظي ومnnعنوي،
وقد حافظ املوظّفون العموميون على نفس عدد االعتداءات التي بلغت  3خالل الشهر الحالي.
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وكnان لnلمعالnجة الnقضائnية حnضورا خnالل شهnر مnاي  2017مnن خnالل مnحاكnمة سnالم مnليك مnديnر إذاعnة "الجnريnد
أف أم" والnnحكم ض ّ nده بnnعقوبnnة سnnالnnبة للحnnريnnة مnnع اإلذن بnnالnnنفاذ الnnعاجnnل بnnالnnسجن مnnع تnnأجnnيل الnnتنفيذ فnnي ح nقّ
املؤسسة.
سلوى مليك مديرة البرمجة بنفس
ّ
كما كان نشطاء وصحفية وسياسيون مسؤولني على اعتداء وحيد لكل منهم على الحريات الصحفية.

األمnر الnالّفnت خnالل هnذا الشهnر تnمثّل فnي ارتnفاع حnاالت االعnتداءات املnعنويnة واملnاديnة عnلى الnصحفيني لnتصبح
 5ب nnعد أن ب nnلغت اع nnتداءي nnن خ nnالل شه nnر أف nnري nnل  .2017وق nnد شه nnدت ح nnاالت امل nnنع م nnن ال nnعمل ت nnراج nnعا م nnلحوظ nnا
لnnتصبح  3حnnاالت بnnعد أن كnnانnnت  7خnnالل شهnnر أفnnريnnل  2017وتnnراجnnعت حnnاالت املnnضايnnقات مnnن  4إلnnى  3خnnالل
هnذا الشهnر  .وتnواصnل الnتتّبع الnعدلnي لnلصحفيني كnأداة لnلضغط عnليهم وذلnك فnي  4مnناسnبات مnقابnل  5تnتّبعات
وسجلت الوحدة خالل هذا الشهر حالة سجن وحالة ايقاف.
خالل الشهر املنقضي.
ّ
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وقnد كnانnت النسnبة األكnبر مnن االعnتداءات عnلى الnصحفيني فnي تnونnس الnعاصnمة الnتي شهnدت  8اعnتداءات ،ووقnع
تnnسجيل اعnnتداءيnnن عnnلى الnnصحفيني فnnي واليnnة تnnوزر واعnnتداءيnnن فnnي واليnnة زغnnوان .كnnما وقnnع تnnسجيل  5اعnnتداءات،
بمع ّدل اعتداء في كل من واليات بن عروس وتطاوين والقيروان ومدنني ومدينة الحمامات.
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الصحفيون الرياضيون في مركز لالعتداءات
تnتواصnل املnصاعnب الnتي يnواجnهها الnصحفيون الnريnاضnيون فnي ك ّnل مnرة خnالل تnغطيتهم لnلمقابnالت فnي مnختلف
املnالعnب ،فnرغnم تع ّnهnد وزارة الnداخnلية فnي أكnثر مnن مnناسnبة بnضمان حnمايnة الnصحفيني خnالل قnيامnهم بnعملهم ،إال
يتجسnnد فnnي الnnواقnnع ،بnnل مnnا حnnصل هnnو الnnعكس ،حnnيث كnnانnnت االعnnتداءات صnnادرة عnnن أعnnوان
ّn
أ ّن هnnذا التع ّهnnد لnnم
أمن ،رغم حمل الصحفيني لبطاقات صحفيني محترفني وبطاقات مخبرين رياضيني.
وقnد سجnلت وحnدة الnرصnد  4اعnتداءات خnالل املnقابnالت الnريnاضnية وبnعد انnتهائnها ،وكnان أخnطرهnا االعnتداء ضnدّ
ال nnصحفية ب nnقناة "ت nnون nnسنا" ش nnيماء ش nnمام ف nnي مس nnتشفى الح nnروق ال nnبليغة ب nnوالي nnة ب nnن ع nnروس ،ف nnخالل ت nnن ّقلها
nشجعي جnمعية الnنادي االفnريnقي الnذيnن
nصحية مل ّ
للمسnتشفى مnن أجnل إعnداد تnقريnر صnحفي حnول الnوضnعية ال ّ
nعرضnnت العnnتداء مnnادي مnnن جnnانnnب أحnnد األمnnنيني تسnبّب لnnها فnnي أَضnnرار
وقnnع االعnnتداء عnnليهم فnnي مnnلعب رادس ،تّ n
جسدية.

• اعتداء جسدي على صحفية قناة "تونسنا"
• املكان :بن عروس
• التاريخ 1:ماي 2017
• املWW W W Wعتدَى عWW W W Wليه :شWW W W Wيماء شWW W W Wمام الWW W W Wصحفية بWW W W Wقناة
"تونسنا"
ِ
املعتدي :عون أمن
•
• الوقائع:
اعnnتدى أحnnد أعnnوان األمnnن بمسnnتشفى الحnnروق واإلصnnابnnات الnnبليغة بـnnنب عnnروس بnnالnnعنف املnnادي واملnnعنوي عnnلى
شnيماء شnمام الnصحفية بnقناة “تnونnسنا” خnالل تnنقلها للمسnتشفى لnتصويnر واسnتجواب مnصابnني مnن جnماهnير
الnnنادي االفnnريnnقي لnnفائnnدة بnnرنnnامnnج ”  . .”CA TVوعnnمد الnnعون إلnnى دفnnع الnnصحفية عnnند مnnطالnnبتها بnnالnnدخnnول ألخnnذ
تصريح بالتصوير من إدارة املستشفى كما اعتدى عليها لفظيا.
وأف nnادت ش nnمام ل nnوح nnدة ال nnرص nnد ب nnمرك nnز الس nnالم nnة امل nnهنية ب nnال nnنقاب nnة ال nnوط nnنية ل nnلصحفيني ال nnتون nnسيني” :ت nnنقلت إل nnى
مسnnتشفى الحnnروق واإلصnnابnnات الnnبليغة بnnنب عnnروس لnnتصويnnر مnnشجعي الnnنادي اإلفnnريnnقي الnnذيnnن تnnعرضnnوا إلnnى
االع nnتداء ف nnي م nnلعب رادس ،وف nnور دخ nnول nnي ل nnبهو املس nnتشفى ط nnلبت م nnن ع nnون الح nnراس nnة إع nnالم ن nnاظ nnر املس nnتشفى
بnnأنّnnي أريnnد الnnحصول عnnلى تnnرخnnيص بnnالnnتصويnnر ،وملnnا تnnف ّ
طن أحnnد األعnnوان بnnالnnزي املnnدنnnي لnnحضوري عnnمل عnnلى
مnنعي مnن املnرور وطnالnبني بnترخnيص الnتصويnر” .كnما أص ّnر عnون األمnن بnمغادرة الnصحفية للمسnتشفى وبnعد أن
تعمد دفعها بق ّوة مع الصراخ والتهديد.
رفضت طلبه ّ
وق nnد ت nnحصلت وح nnدة ال nnرص nnد ع nnلى م nnقطع ف nnيدي nnو ي nnوثّ nnق االع nnتداء ع nnلى ش nnيماء ش nnمام ال nnصحفية ب nnقناة “ت nnون nnسنا”
وكانت خالله تحمل “ميكرو” عليه شعار البرنامج .CA TV

• الرأي القانوني:
nعرضnnت الnnصحفية إلnnى املnnنع مnnن الnnعمل واالعnnتداء الnnبدنnnي بnnواسnnطة الnnدفnnع والتهnnديnnد ويnnعاقnnب الnnفصل  136مnnن
تّ n
املجnلة الجnزائnية املnعتدي عnلى حnريnة الnشغل الnفردي أو الجnماعnي بnأسnالnيب الnعنف أو الnضرب والتهnديnد وتnطبّق
ع nnلى ه nnذا االع nnتداء أح nnكام ال nnفصل  14م nnن امل nnرس nnوم  115ال nnذي ي nnفرض ع nnقوب nnة ع nnلى ك nّ nل م nnن أه nnان ص nnحفيا أو
ت nnع ّدى ع nnليه ب nnال nnقول أو اإلش nnارة أو ال nnفعل أو الته nnدي nnد ح nnال م nnباش nnرت nnه ل nnعمله ب nnعقوب nnة االع nnتداء ع nnلى ش nnبه م nnوظّnnف
عمومي…"

• أمنيون يعتدون بالعنف على صحفي
• املكان :تونس
• التاريخ  2:ماي 2017
• امل WWعتدَى ع WWليه :ن WWدي WWم ب WWوع WWمود ص WWحفي بـ "ت WWون WWس
ريفيو"
ِ
املعتدي :أمنيون
•
• الوقائع:
اعnnتدى أعnnوان أمnnن بnnالnnزي الnnرسnnمي عnnلى نnnديnnم بnnوعnnمود الnnصحفي بnnموقnnع "تnnونnnس ريnnفيو" خnnالل تnnصويnnره لnnوقnnفة
احnتجاجnية ألسnاتnذة الnريnاضnة أمnام وزارة الشnباب والnريnاضnة وعnمدوا إلnى افnتكاك بnطاقnته املnهنية وهnاتnفه وقnامnوا
بnnمحو الnnفيديnnوهnnات والnnصور مnnنه وه ّ nددوه بnnاإليnnقاف فnnي حnnال عnnودتnnه لnnتصويnnر الnnوقnnفة االحnnتجاجnnية .وقnnد أصnnدر
موقع "تونس ريفيو" بيانا حول تفاصيل االعتداء على الصحفي.
• الرأي القانوني:
nعرض لnnه بnnوعnnمود الnnفصل األول مnnن املnnرسnnوم  115الnnذي يnnنص عnnلى أنnnه "يnnشمل الnnحقّ فnnي حnnريnnة
يnnخالnnف مnnا تّ n
nنص الnفصل  12أنّnه "ال يnجوز
الnعبير حnريnة تnداول ونشnر وتnلقي األخnبار واآلراء واألفnكار مnهما كnان نnوعnها" .وي ّ
أن يnكون الnرأي الnذي يnصدر عnن الnصحفي أو املnعلومnات الnتي ينشnرهnا سnببا فnي املnساس بnكرامnته أو لnالعnتداء
nنص ال nnفصل  14ع nnلى ع nnقوب nnة االع nnتداء ع nnلى ص nnحفيني وف nnق م nnقتضيات
ع nnلى ح nnرم nnته الجس nnدي nnة أو امل nnعنوي nnة" وي ّ n
املجلة الجزائية.

• مWW WضايWW Wقة صWW Wحفيني خWW Wالل لWW Wقاء الWW Wنادي
االفريقي والنجم الرياضي الساحلي
• املكان :تونس
• التاريخ  3:ماي 2017

• املWWعتدَى عWWليه :شWWكري الWWشيحي رئWWيس تحWWريWWر مWWوقWWع "الWWحصري" ،وامل ٌWصور بWWاملWWوقWWع عWWالء
الدين املاجري
ِ
املعتدي :أمنيون
•
• الوقائع:
ع nnمد مج nnموع nnة م nnن أع nnوان األم nnن إل nnى م nnضاي nnقة ط nnاق nnم ع nnمل م nnوق nnع "ال nnحصري" خ nnالل ت nnغطيتهم مل nnقاب nnلة ال nnنادي
nصحفيني رغ nnم اس nnتظهاره nnما ب nnبطاق nnة
اإلف nnري nnقي والنج nnم ال nnساح nnلي ب nnملعب رادس ،ح nnيث ق nnام nnوا ب nnاس nnتفزاز ال َ n
صحفي رياضي.
صحفي ُمحترف وبطاقة ُ
ٌ
وقnال شnكري الnشيخي رئnيس تحnريnر املnوقnع لnوحnدة الnرصnد بnمركnز السnالمnة املnهنية بnالnنقابnة الnوطnنية لnلصحفيني
الnتونnسيني" :اسnتفزتnنا مجnموعnة مnن أعnوان األمnن خnالل مnفترق طnرق املnلعب الnريnاضnي بnرادس رغnم اسnتظهارنnا
ب nnبطاق nnات ص nnحفي م nnحترف وص nnحفي ري nnاض nnي ف nnطلبا م nnنهم ال nnتثّبت م nnن ت nnسجيل اس nnمينا ب nnقائ nnمة ال nnصحفيني
املnnخ ّول لnnهم دخnnول املnnلعب ،وبnnعد الnnتثّبت سnnمح لnnنا بnnمواصnnلة الnnطريnnق إلnnى حnnدود مnnرآب املnnلعب .وبnnوصnnولnnنا إلnnى
املnلعب قnامnت مجnموعnة مnن األمnنيني بnتعطيل دخnولnنا لnنفس األسnباب وتnم الnتثّبت م ّnرة أخnرى مnن هnويnاتnنا وقnائnمة
الصحفيني ملرتّني ،األمر الذي لم يسمح لنا بالقيام بعملنا إال بعد ربع ساعة من انطالق املباراة".
وق nnد اس nnتغرب ال nnصحفيان خ nnالل اتّ nnصال ه nnات nnفي م nnع وح nnدة ال nnرص nnد الس nnلوك االس nnتفزازي ال nnصادر م nnن ق nnبل
األمنيني واملتصاعد بح ّقهما في الفترة االخيرة.

• اعتداء على صحفي خالل مبارة كرة يد
• املكان :تونس
• التاريخ  3:ماي 2017
• املعتدَى عليه :إسالم املدّب الصحفي بـ "اكسبراس أف أم"
ِ
املعتدي :أمنيون
•
• الوقائع:
عnمد مجnموعnة مnن األمnنيني إلnى مnضايnقة إسnالم املّ nدب الnصحفي بnإذاعnة "اكسnبراس أف أم" خnالل
تن ّقله لتغطية مقابلة كرة اليد التي جمعت النادي االفريقي بالترجي الرياضي التونسي.
وأفnاد املّ nدب لnوحnدة الnرصnد بnمركnز السnالمnة املnهنية بnالnنقابnة الnوطnنية لnلصحفيني الnتونnسيني أنّnه "عnند وصnولnي إلnى
املnnلعب ورغnnم اسnnتظهاري بnnبطاقnnة صnnحفي مnnحترف إالّ أنّnnني مnnنعت مnnن الnnدخnnول بnnدعnnوى عnnدم وجnnود اسnnمي فnnي
ق nnائ nnمة اس nnمية م nnع ّدة س nnلفا م nnن ق nnبل ال nnجام nnعة ال nnتون nnسية ل nnكرة ال nnيد وع nnند س nnؤال nnي ع nnن امل nnوض nnوع أ ّnك nnد امل nnسؤول
اإلعnnالمnnي لnnلجامnnعة أنّnnه تّ nم الnnعمل بهnnذا اإلجnnراء بnnعد الnnتفطّن لnnدخnnول غnnربnnاء لnnلملعب بnnتع ّلة أنnnهم صnnحفيني .وهnnذه
حالة ال تشملني لحملي بطاقة صحفي محترف".

وقnnد حnnاول املّ nدب تnnوضnnيح املnnسألnnة لnnألمnnنيني ورئnnيس مnnنطقة األمnnن لnnك ّن هnnذا األخnnير عnnمد إلnnى دفnnعه بnnالnnيد مnnرفnnوقnnا
بnأمnنيني آخnريnن مnن أمnام قnصر الnريnاضnة بnاملnنزه وصnوال إلnى محnطة املnترو الnقريnبة قnائnال "مnن أنnتم الnصحفيني وال
قيمة للبطاقة التي تحملونها".
ولnnم يnnتم ّكن امل ّ nدب مnnن الnnدخnnول إلnnى املnnلعب إالّ بnnعد قnnدوم املnnك ّلف بnnاإلعnnالم بnnالnnجامnnعة كnnرة الnnيد .وبnnعد نشnnر املnnدب
تnnدويnnنة حnnول مnnا حnnصل لnnه بnnمواقnnع الnnتواصnnل االجnnتماعnnي اتّnnصل بnnه رئnnيس املnnنطقة الnnذي قnnام بnnدفnnعه واعnnتذر مnnنه
هاتفيا.

• منع صحفي من العمل في بن قردان
• املكان :بن قردان
• التاريخ  28:ماي 2017
• امل WWعتدَى ع WWليه :ج WWمال ف WWري WWعة م WWتعاون خ WWارج WWي م WWع
إذاعة تطاوين
ِ
املعتدي :أمنيون
•
• الوقائع:
م nnنع ع nnون م nnن الح nnرس ال nnوط nnني ال nnصحفي ج nnمال ف nnري nnعة امل nnتعاون
الnخارجnي مnع إذاعnة تnطاويnن واإلذاعnة الnوطnنية مnن الnعمل خnالل سnعيه ألخnذ تnصريnحات مnن الnالعnبني بnعد انnتهاء
مباراة الدور نصف النهائي لكأس تونس بني اتحاد بن قردان والترجي الرياضي التونسي.
nوجهnnت إلnnى املnnنطقة املشnnتركnnة قnnرب
وقnnال فnnريnnعة لnnوحnnدة الnnرصnnد بnnمركnnز السnnالمnnة املnnهنية" :بnnعد انnnتهاء املnnباراة تّ n
حجnnرات املnnالبnnس ألخnnذ تnnصريnnحات صnnحفية ،غnnير أ ّن عnnونnnا مnnن الحnnرس الnnوطnnني اعnnترض سnnبيلي ومnnنعني مnnن
nمسكه بnnاملnnنع وهnnد ّدنnnي بnnاإليnnقاف
nمسكت بnnح ّقي فnnي الnnعمل واسnnتظهرت بnnبطاقnnتي املnnهنية واصnnل تّ n
الnnدخnnول وملnnا تّ n
فما كان منّي إالّ مغادرة املكان".
•

الرأي القانوني:

ت nnتنزّل امل nnمارس nnات ال nnتي ي nnخضع ل nnها ب nnعض ال nnصحفيني ال nnري nnاض nnيني م nnن ق nnبل أف nnراد األم nnن امل nnراب nnطني ب nnامل nnالع nnب
وال nnقاع nnات ال nnري nnاض nnية ف nnي ب nnاب امل nnضاي nnقة واله nnرس nnلة وه nnو خ nnرق مل nnقتضيات ال nnفصل  14م nnن امل nnرس nnوم  115ال nnذي
ي nnعاق nnب ك nّ nل م nnن أه nnان ص nnحفيا أو ت nnع ّدى ع nnليه ب nnال nnقول أو اإلش nnارة أو ال nnفعل أو الته nnدي nnد ح nnال م nnباش nnرت nnه ب nnعقوب nnة
أي قnnيود تnnعوق
االعnnتداء عnnلى شnnبه مnnوظّnnف عnnمومnnي املnnنصوص عnnليها بnnاملج ّ nلة الجnnزائnnية ،ويnnمنع الnnقانnnون فnnرض ّ
nؤسnn nسات اإلع nnالم ف nnي ال nnحصول ع nnلى
ح nnري nnة ت nnداول امل nnعلوم nnات أو ت nnحول دون ت nnكاف nnؤ ال nnفرص ب nnني م nnختلف م n ّ n
حر وتع ّددي وش ّفاف.
املعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حقّ املواطن في إعالم ّ

تقييد لحرية العمل والنفاذ إلى املعلومة
تnحافnظ حnاالت املnنع مnن الnعمل وحnاالت املnضايnقة عnلى وتnيرتnها خnالل شهnر مnاي مnن الnعام  ،2017وكnان لnق ّوات
األم nnن ن nnصيب األس nnد ف nnي ه nnذا ال nnنوع م nnن االع nnتداءات امل nnقيدة لح nnري nnة ال nnعمل ،وه nnو م nnا ي nnتناق nnض م nnع م nnقتضيات
ال nnدس nnتور والتش nnري nnع ال nnجاري ب nnه ال nnعمل ال nnضام nnن ل nnحقّ ال nnنفاذ إل nnى امل nnعلوم nnة وال nnحصول ع nnليها م nnن م nnختلف
مnصادرهnا ،مnا يnعكس غnياب اإلرادة الnسياسnية فnي احnترام هnذه الnحقوق بnكل تnفاصnيلها وسnعيا نnحو الnتضييق
أكnثر بnدعnوى ضnرورة الnترخnيص بnالnتصويnر الnذي ال يnوجnد لnه سnند قnانnونnي ،سnوى مnا ارتnبط بnالnصحافnة األجnنبية
ومnnا خnnلفته الnnترسnnانnnة الnnقانnnونnnية الnnقديnnمة مnnن عnnوائnnق إجnnرائnnية تnnعيق عnnمل مnnراسnnلي هnnذه املnnؤسnnسات .وقnnد سجnnلت
nؤشnر يnبعث عnلى الnقلق يnضاف
وحnدة الnرصnد خnالل شهnر مnاي عnودة قnويnة لnألمnن كnفاعnل فnي االعnتداءات ،وهnو م ّ n n
إلnnيه غnnياب الnnوعnnي الnnقانnnونnnي بnnما يnnرتnnبط بnnالnnترخnnيص فnnي تnnصويnnر املnnنشآت الnnعمومnnية وفnnي فnnضاءات املnnحاكnnم فnnي
سجnnلت وحnnدة الnnرصnnد  3حnnاالت مnnنع و 3حnnاالت مnnضايnnقة اثnnنني مnnن
خnnرق واضnnح ملnnقتضيات املnnرسnnوم  115وقnnد ّn
هذه الحاالت ارتبط باملالعب والثانية تصنف كما يلي:

• منع مجلة الوميض "أخبار زغوان" من العمل
• املكان :زغوان
• التاريخ 14:ماي 2017
• املعتدَى عليه :خولة معاطي الصحفية بمجلة الوميض "أخبار زغوان"
ِ
املعتدي :أمنيون
•
• الوقائع:
قnام عnون أمnن بnالnزي املnدنnي بnمنع الnصحفية بمجnلة الnومnيض "أخnبار زغnوان" خnالل تnغطيتها الخnتتام مهnرجnان
nمسكها
شهnر الnتراث بnمديnنة الnفحص ،وقnد رفnض عnون األمnن االعnتراف بnالnبطاقnة الnداخnلية لnلمؤسnسة ،وفnي ظ ّnل ت ّ
بمواصلة عملها عمد إلى افتكاك آلة تصويرها ثم طالبها باملغادرة.
وأف nnادت خ nnول nnة م nnعاط nnي أن nnه "خ nnالل ت nnن ّقلي ل nnتغطية اخ nnتتام مه nnرج nnان شه nnر ال nnتراث ق nnام ع nnون أم nnن ب nnمنعي م nnن
الnتصويnر دونnا عnن بnقية املnراسnلني الnذيnن اسnتظهروا بnبطاقnاتnهم الnداخnلية .وبnعد إصnراري عnلى مnواصnلة عnملي
عمد إلى افتكاك كاميرا التصوير منّي وقال أ ّن لديه أوامر بمنعي".
• الرأي القانوني:
nعرضnت الnصحفية إلnى جnملة مnن الnتضييقات وذلnك خnالل عnملها وافnتكاك الnكامnيرا مnنها وهnو مnا يnدخnل فnي بnاب
ت ّ
nسات اإلع nnالم ف nnي
وض nnع ق nnيود ت nnعوق ح nnري nnة ت nnداول امل nnعلوم nnة وت nnضرب م nnبدأ ت nnكاف nnؤ ال nnفرص ب nnني م nnختلف م nnؤس ّ n
الحصول على املعلومات كما فيه ضرب لحرية العمل.

• منع صحفية من العمل في تطاوين
• املكان  :تطاوين
• التاريخ  15:ماي 2017
• املعتدَى عليه :يثرب بشيري
ِ
املعتدي :موظف عمومي
•
• الوقائع:
مnنع كnاتnب عnام واليnة تnطاويnن يnثرب بnشيري مnراسnلة إذاعnة "صnبرة أف أم" مnن تnغطية اجnتماع عnماد الحnمامnي
بمقر الوالية.
وزير التشغيل والتكوين املهني وعدد من معتصمي "الكامور"
ّ
وأف nnادت ب nnشيري أن nnها "ت nnح ّول nnت ف nnي ت nnمام ال nnتاس nnعة ص nnباح nnا ق nnبل س nnاع nnتني م nnن االج nnتماع امل nnفتوح امل nnنتظر ب nnني
الnnطرفnnني ،لnnكن مnnا راعnnني إالّ وجnnود قnnائnnمة اسnnمية لnnلصحفيني املnnخ ّول لnnهم الnnتغطية ،ورغnnم اسnnتظهاري بnnبطاقnnتي
الnصحفية وتnرخnيص الnعمل إالّ أ ّن الnكاتnب الnعام رفnض دخnولnي لnقاعnة االجnتماع بnدعnوى عnدم وجnود اسnمي فnي
القائمة".
• الرأي القانوني:
أي قnيود
حnالnة املnنع مnن الnعمل فnي حnقّ يnثرب بnشيري تnنطبق عnليها املnادة  9مnن املnرسnوم  115والnتي تnمنع فnرض ّ
nؤسnnسات اإلعnnالم فnnي الnnحصول عnnلى
تnnعوق حnnريnnة تnnداول املnnعلومnnات أو تnnحول دون تnnكافnnؤ الnnفرص بnnني مnnختلف مn ّ n
امل nnعوم nnات وت nnعتبر ض nnرب nnا ل nnحقّ ال nnصحفي ف nnي ال nnنفاذ إل nnى امل nnعلوم nnة واألخ nnبار وال nnبيان nnات واإلح nnصائ nnيات م nnن
مصادرها املختلفة.
• مضايقة صحفيي "جوهرة أف أم"
• املكان :سوسة
• التاريخ 15 :ماي 2017
• املWعتدَى عWليه :ايWمان الWفجاري ومحWمود الWزيWانWي الWصحفيني
بإذاعة "جوهرة أف أم"
ِ
املعتدي :موظفون عموميون
•
• الوقائع:
ع nnمد ب nnعض ع nnناص nnر ال nnفري nnق ش nnبه ال nnطبّي ب nnاملس nnتشفى ال nnجام nnعي ف nnرح nnات
حnشاد بnسوسnة إلnى مnضايnقة فnريnق عnمل إذاعnة "جnوهnرة أف أم" خnالل تnن ّقله إلnى املسnتشفى قnصد تnقديnم بnاقnة
ورد للسياسي الطاهر هميلة املقيم باملكان في إطار فقرة "الرادار" لحصة "بوليتكا".
وأفnاد زهnير الnجيس رئnيس تحnريnر االذاعnة لnوحnدة الnرصnد بnمركnز السnالمnة املnهنية بnالnنقابnة الnوطnنية لnلصحفيني أنnه
"قnّ n nرر فnn nريnn nق الnn nحصة تnn nخصيص فnn nقرة الnn nرادار لnn nالطnn nمئنان عnn nلى صnn nحة هnn nميلة حnn nيث اتnn nصل الnn nفريnn nق بnn nناظnn nر

املسnnتشفى املnnذكnnور وطnnلبوا مnnنه اإلذن بnnالnnعمل بnnاملnnكان وعnnند تnnن ّقلهم طnnالnnبهم الnnفريnnق شnnبه الnnطبّي بnnاالطّnالع عnnلى
الترخيص بالعمل رغم اإلعالم املسبق لناظر املستشفى وقد حاول الطاقم منع الصحفيني من العمل".
وقnnد ع nبّر مجnnموعnnة مnnن الnnطاقnnم الnnطبي عnnن احnnتجاجnnهم عnnلى مnnا اعnnتبروه "تnnشويnnه سnnمعتهم" بnnتع ّلة مnnحاولnnة مnnن
الnفريnق الnصحفي لnإلذاعnة فnي نnقل خnالف جّ nد مnنذ يnومnني مnن تnاريnخ الnزيnارة بnني هnميلة وأحnد األعnوان ،وهnو مnا
نnnفاه الnnفريnnق حnnيث أ ّكnnدوا أ ّن سnnبب زيnnارتnnهم كnnان بnnدافnnع إنnnسانnnي ال غnnير .وقnnد حnnصلت وحnnدة الnnرصnnد عnnلى فnnيديnnو
يوثق االعتداء.
• الرأي القانوني:
وض nnع ال nnطاق nnم ش nnبه ال nnطبي ق nnيود ت nnعوق ح nnري nnة ع nnمل ال nnصحفيني وت nnعيق ت nnداول امل nnعلوم nnات ك nnما أع nnاق nnوا ح nnصول
ال nnصحفيني ع nnلى امل nnعلوم nnة م nnن م nnصادره nnا امل nnختلفة .وي nnعاق nnب ال nnفصل  136م nnن املج nnلة الج nnزائ nnية ت nnعطيل ح nnري nnة
الشغل بما في ذلك حرية الصحفي في العمل.

• مضايقة الزغدودي في املحكمة االبتدائية بالقيروان
• املكان :القيروان
• التاريخ 25:ماي 2017
• امل WWعتدَى ع WWليه :ن WWاج WWح ال WWزغ WWدودي ال WWصحفي ب WWموق WWع
"تكروان"
ِ
املعتدي :موظف عمومي
•
• الوقائع:
عnمد مجnموعnة مnن األمnنيني مnرفnوقnني بnرئnيس كnتبة املnحكمة االبnتدائnية
بnnالnnقيروان إلnnى مnnضايnnقة نnnاجnnح الnnزغnnدودي رئnnيس تحnnريnnر املnnوقnnع املحّ nلي "تnnكروان" خnnالل قnnيامnnه بnnروبnnورتnnاج أمnnام
مnقر املnحكمة حnول عnمليات اإليnقاف الnتي طnالnت رجnال أعnمال ومهnربnني .وطnلب األمnنيون ومnرافnقهم مnن الnصحفي
بالتنقل إلى مكتب وكيل الجمهورية للحصول على ترخيص بالتصوير.
nوجnه نnحوي
وأفnاد الnزغnدودي لnوحnدة الnرصnد بnمركnز السnالمnة املnهنية بnالnنقابnة الnوطnنية لnلصحفيني الnتونnسيني أنnه "ت ّ n
أعnوان أمnن ورئnيس كnتبة املnحكمة االبnتدائnية بnالnقيروان خnالل عnملي عnلى تnصويnر روبnروتnاج أمnام املnحكمة وطnلبوا
مnnني مnnرافnnقتهم الnnي مnnكتب وكnnيل الجnnمهوريnnة أو مnnساعnnده إلعnnالمnnه بnnالnnتصويnnر .وخnnالل لnnقائnnي مnnع مnnساعnnد وكnnيل
الجnnمهوريnnة ش ّ nدد عnnلى ضnnرورة حnnصولnnي عnnلى إذن بnnالnnتصويnnر مnnن الnnنيابnnة الnnعمومnnية حnnتى وإن كnnان الnnتصويnnر
مقر سيادة شأنه شأن الثكنة العسكرية".
خارج مبنى املحكمة أو أمامها بدعوى أ ّن املحكمة ّ
• الرأي القانوني:
يnnمثّل مnnنع الnnزغnnدودي مnnن إعnnداد ريnnبورتnnاج أمnnام مnnحكمة الnnقيروان االبnnتدائnnية خnnرقnnا لحnnريnnة تnnداول املnnعومnnات وال
nنص الnnفصل  62مnnنه أنnnه
يسnnتوجnnب املnnرسnnوم  115الnnحصول عnnلى تnnرخnnيص قnnضائnnي لnnلتصويnnر أمnnام املnnحاكnnم .ويّ n

"يحج nnر أث nnناء امل nnراف nnعات وداخ nnل ق nnاع nnات ج nnلسات امل nnحاك nnم اس nnتعمال آالت ال nnتصوي nnر ال nnشمسي أو ال nnسمعي
ّn
البصري أو وسيلة أخرى إال إذا صدرت في ذلك رخصة من السلطة القضائية ذات النظر".
وه nnناك ص nnورة أخ nnرى تس nnتوج nnب ال nnحصول ع nnلى إذن ق nnضائ nnي ل nnتصوي nnر ك nّ nال أو ب nnعضا م nnن ال nnظروف امل nnحيطة
بnnاملnnحاكnnمات املnnتع ّلقة بnnالجnnرائnnم املnnنصوص عnnليها بnnاملجnnلة الجnnزائnnية مnnن الnnفصل  201إلnnى  240كجnnرائnnم الnnقتل
والحnnمل والnnوضnnع والnnعنف والتهnnديnnد والجnnرائnnم الnnجنسية والnnفرار بnnاألشnnخاص ،ووردت هnnذه الnnصور بnnالnnفصل 61
حجnر الnتناول لnقضايnا الnثلب الnتي تnتع ّلق بnالnحياة الnخاصnة أو بnالجnرائnم الnتي انnقضت بnالnعفو
مnن املnرسnوم الnذي ّ n
أو ب nnال nnتقادم أو ب nnعقوب nnة ش nnملها اس nnترداد ال nnحقوق وذل nnك ب nnقضاي nnا ث nnبوت النس nnب وال nnطالق واإلج nnهاض وت nnفاص nnيل
القضايا املدنية بقرار من املحكمة املتع ّهدة.

• مضايقة صحفيي الجزيرة
• املكان :تونس
• التاريخ 26:ماي 2017
• املعتدَى عليه :العاملني في مكتب الجزيرة
ِ
املعتدي :نشطاء
•
• الوقائع:
طnالnبت جnمعية "فnورزا تnونnس" فnي بnيان أصnدرتnه بnغلق مnكتب الجnزيnرة وحnجبها فnي تnونnس وحnجب كnل املnنابnر
اإلع nnالم nnية ال nnتي اع nnتبرت nnها ت nnدع nnو إل nnى "ال nnفتنة وامل nnشجعة ع nnلى االره nnاب" .واع nnتبرت امل nnنظمة أ ّن ق nnناة الج nnزي nnرة
تnnواصnnل حnnملتها املnnغرضnnة ضّ nد تnnونnnس عnnبر تnnألnnيب الnnرأي الnnعام وتnnهويnnل املشهnnد فnnي الnnجنوب الnnتونnnسي وتnnضخيم
األحداث في والية تطاوين وغيرها.
وبnاتnصالnنا بnلطفي الnحاجnي مnديnر مnكتب الجnزيnرة أ ّnكnد أنnه يnرفnض الnتعليق وقnال أ ّن الnفريnق الnعامnل يnواصnل عnمله
بطريقة طبيعية ومهنية.
• الرأي القانوني:
nنص ع nnلى أ ّن "ح nnري nnة
ي nnخال nnف ال nnبيان ال nnصادر ع nnن الج nnمعية م nnبادئ ال nnدس nnتور ال nnتون nnسي ف nnي م nnادت nnه  31ال nnتي ت ّ n
ال nnرأي وال nnفكر وال nnتعبير واالع nnالم والنش nnر م nnضمون nnة" ويخ nnرق م nnبدأ ح nnري nnة ت nnداول ونش nnر وت nnلقي األخ nnبار واآلراء
nص تشnnريnnعي وبشnnرط أن تnnكون
واألفnnكار مnnهما كnnان نnnوعnnها وال يnnمكن الnnتقييد مnnن حnnريnnة الnnتعبير إالّ بnnمقتضى نّ n
الnغايnة مnنه تnحقيق مnصلحة مشnروعnة تnتمثل فnي احnترام حnقوق وكnرامnة اآلخnريnن أو حnفظ الnنظام الnعام أو حnمايnة
الnدفnاع واألمnن الnوطnني وأن تnكون ضnروريnة ومnتناسnبة مnع مnا يnلزم اتّnخاذه مnن إجnراءات فnي مnجتمع ديnمقراطnي
ودون أن تمثّل خطرا على جوهر الحقّ في حرية التعبير واإلعالم.

مس من كرامة الصحفي وحرمته الجسدية
ّ
سجnلت وحnدة الnرصnد خnالل شهnر مnاي  5اعnتداءات مnاديnة ومnعنويnة عnلى الnصحفيني حnصل أغnلبها فnي املnالعnب
وكnnان أعnnوان األمnnن فnnاعnnلني فnnيها .وقnnد ارتnnبط اثnnنان مnnنها بnnعمل الnnصحفيني أو عnnلى خnnلفية أعnnمال صnnحفية قnnامnnوا
بنشnرهnا وهnذه االعnتداءات الnتي تnدخnل فnي خnانnة االعnتداء عnلى الnصحفي بnصفته كشnبه مnوظnف عnمومnي بnالnقول
أو الnفعل أو اإلشnارة يnبقى املnسؤولnون عnنها فnي أغnلب األحnيان بnمعزل عnن املnتابnعة االداريnة والnقانnونnية فnي ظnلّ
عnدم سnعي الnصحفيني لnلتتبع الnقانnونnي لnلمعتديnن ،وقnد كnان املnوظnفون الnعمومnيون والنشnطاء الnسياسnيون فnاعnلني
هذا الشهر في هذه االعتداءات في مناسبتني.

• اعتداء على منتصر ساسي
• املكان :سوسة
• التاريخ 29:ماي 2017
• املعتدَى عليه:منتصر ساسي الصحفي بإذاعة "شمس أف أم"
ِ
املعتدي :موظف عمومي
•
• الوقائع:
عnمد رئnيس مnصلحة بnبلديnة الحnمامnات إلnى االعnتداء لnفظيا عnلى مnنتصر سnاسnي الnصحفي بـnإذاعnة "شnمس أف
nمقر الnبلديnة عnلى خnلفية نشnره لnخبر عnلى مnوجnات اإلذاعnة سnابnقا حnول الnتجاوزات الnقانnونnية
ام" خnالل تnواجnده ب ّ
باملنشأة العمومية.
وأفnاد مnنتصر سnاسnي لnوحnدة الnرصnد بnمركnز السnالمnة املnهنية بnالnنقابnة الnوطnنية لnلصحفيني الnتونnسيني أنnه "تnنقلت
nقر بnnلديnnة الحnnمامnnات مnnن أجnnل تس ّ nلم تnnكليف مnnن رئnnيس الnnنيابnnة الnnخصوصnnية ومnnعتمد املnnكان لخ ّ n
طة مnnلحق
إلnnى مّ n
تهجnnم ض ّ nدي رئnnيس مnnصلحة واتnnهمني بnnالnnكذاب
صnnحفي ملهnnرجnnان املnnديnnنة بnnالحnnمامnnات ،لnnكن مnnا راعnnني إالّ أن ّn
والغباء".
وتهجnnم املnnوظnnف الnnعمومnnي عnnليه .وقnnد تnnل ّقى سnnاسnnي إثnnر ذلnnك
ّn
وقnnد م ّ nدنnnا سnnاسnnي بnnفيديnnو يnnوثّnnق االعnnتداء الnnلفظي
nيوجnnهون اسnتجواب لnرئnيس املnصلحة الnذي عnمد الnى االعnتداء
اعnتذارا مnن الnكاتnب الnعام لnلبلديnة وأعnلمه أنnهم س ّ
عليه.
• الرأي القانوني:
nعرض مnnنتصر سnnاسnnي إلnnى اعnnتداء مnnعنوي بnnواسnnطة عnnبارات التهجnnم والnnثلب وال يnnجوز أن يnnكون الnnرأي الnnذي
تّ n
يnصدر عnن الnصحفي أو املnعلومnات الnتي ينشnرهnا سnببا لnلمساس بnكرامnته أو لnالعnتداء عnلى حnرمnته الجسnديnة أو

املnعنويnة ويnعاقnب بnمقتضى املجnلة الجnزائnية ك ّnل مnن أهnان صnحفي أو تnع ّدى عnليه بnالnقول أو اإلشnارة أو الnفعل أو
التهديد حال مباشرته لعمله.

• اعتداء يطال توفيق نويرة
• املكان :تونس
• التاريخ  6:ماي 2017
• املعتدَى عليه :توفيق نويرة الصحفي بموقع "الحرية"
ِ
املعتدي :سياسيون
•
• الوقائع:
عnnمد قnnيادي بحnnزب االتnnحاد الnnوطnnني الحnnر إلnnى االعnnتداء لnnفظيا وجسnnديnnا عnnلى تnnوفnnيق نnnويnnرة الnnصحفي بnnموقnnع
"الحرية" خالل تح ّوله إلى منطقة جبل الجلود لتغطية زيارة منتظرة لوزيرة الشباب الرياضة باملنطقة.
وأفnnاد نnnويnnرة لnnوحnnدة الnnرصnnد بnnمركnnز السnnالمnnة املnnهنية بnnالnnنقابnnة الnnوطnnنية لnnلصحفيني الnnتونnnسيني "أعnnلمني املnnندوب
nلتعرف عnnلى
الnnجهوي لnnلريnnاضnnة بnnتونnnس بnnأ ّن وزيnnرة الnnريnnاضnnة وشnnؤون الشnnباب سnnتقوم بnnزيnnارة ملnnنطقة جnnبل جnnلود لّ n
nتوجه nnت إل nnى م nnلعب ك nnرة ال nnقدم ب nnجبل الج nnلود ف nnي إط nnار م nnمارس nnة ع nnملي
واق nnع امل nnنشآت ال nnري nnاض nnية ب nnال nnجهة .ف ّ n
الnصحفي املnيدانnي لnتغطية الnزيnارة لnفائnدة الجnريnدة االلnكترونnية "الحnريnة" .وبnالnوصnول لnلمكان اعnترض سnبيلي
وتهجnم عnلي ومnنعني بnاسnتعمال الnعنف مnن حnضور زيnارة الnوزيnرة
ّn
مnسؤول جnهوي بحnزب االتnحاد الnوطnني الح ّnر
وم nnمارس nnة ع nnملي ،واس nnتعان ب nnشخص م nnن ذوي الش nnبهة إلج nnباري ع nnلى م nnغادرة امل nnكان ب nnعد ته nnدي nnدي ب nnاالع nnتداء
عليّ مج ّددا بالعنف ،فوجدت نفسي مجبرا على مغادرة املكان لتفادي ذلك".
• الرأي القانوني:
ت nnدخ nnل ه nnذه امل nnمارس nnة ف nnي خ nnان nnة إه nnان nnة ص nnحفي وال nnتع ّدي ع nnليه ب nnال nnقول أو اإلش nnارة أو ال nnفعل أو الته nnدي nnد ح nnال
nقررة ب nnال nnفصل  125م nnن املج nnلة
م nnباش nnرت nnه ل nnعمله م nnا ي nnتقضى ع nnقوب nnة االع nnتداء ع nnلى م nnوظ nnف ع nnموم nnي وش nnبهه امل ّ n
nنص الnnفصل عnnلى عnnقوبnnة بnnالnnسجن ملّ nدة عnnام وبnnالخnnطية .كnnما تnnدخnnل هnnذه املnnمارسnnة فnnي خnnانnnة فnnرض
الجnnزائnnية ويّ n
قيود تعوق حرية تداول املعلومات.

ملفات تبنى ملالحقة الصحفيني قضائيا
سجnnلت وح nnدة ال nnرص nnد ت nnواص nnل ال nnتتبعات ال nnعدل nnية ف nnي ح nnقّ ال nnصحفيني وق nnد أخ nnذت ه nnذا الشه nnر م nnنحى ج nnدي nnدا
ّn
يnنطلق مnن بnاحnث الnبدايnة كnمنطلق لnلتتبع .وقnد كnان سnعي الnضابnطة الnعدلnية لnتشكيل مnلف ضnد سnالم مnليك مnديnر
اذاعnnة "الجnnريnnد أف أم" وسnnلوى مnnليك مnnديnnرة بnnرمnnجة االذاعnnة مnnؤشnnرا خnnطيرا ملnnا قnnد يnnطال الnnصحافnnة املحnnلية مnnن
تnnلفيق لnnلملفات ،وكnnان أخnnطرهnnا حnnكما سnnالnnبا للحnnريnnة طnnال سnnالم مnnليك لnnيعود بnnنا إلnnى مnnربnnع خnnطير اسnnتعمل فnnيه
الnn nقضاء كnn nسيف عnn nلى رقnn nاب الnn nصحفيني .وقnn nد أحnn nبطت حnn nملة الnn nصحفيني  free_salam#وتnn nضامnn nنهم هnn nذا
املخnnطط بnnإنnnصاف الnnقضاء لnnهما بnnعد سnnاعnnات مnnن املnnرافnnعات الnnقانnnونnnية فnnي ابnnتدائnnية تnnوزر وثnnبوت خnnل ّو املnnلف مnnن
ال nnتهم .ه nnذه امل nnحاول nnة االن nnتقام nnية ط nnال nnت أي nnضا مج nnلة "ال nnوم nnيض" ف nnي والي nnة زغ nnوان ف nnي م nnحاول nnة ل nnلتضييق ع nnلى
الصحافة املحلية.
جnل فnي 4
س ّn
الnسعي إلnى تnلفيق املnلفات واملnالحnقات الnقضائnية الnتي تnخفي وراءهnا سnعيا إلخnماد أصnوات نnاقnدة ُ
حnnاالت ت nتّبع عnnدلnnي خnnالل شهnnر مnnاي فnnي كnnافnnة مnnناطnnق الجnnمهوريnnة ،تnnح ّول فnnيها الnnصحفي بnnعد ضnnغط الnnنقابnnة
الnnوطnnنية لnnلصحفيني مnnن م nتّهم إلnnى شnnاهnnد كnnما هnnو الnnحال فnnي مnnلف مnnوقnnع "نnnواة" وت ّ nم فnnيها الnnتنبيه إلnnى مnnحاولnnة
ملف الصحفي منجي الخضراوي أمام القضاء وقد وردت تفاصيل هذه امللفات كما يلي:
التشفّي في
ّ

• التحقيق مع موقع "نواة" حول مصادر املعلومات
• املكان  :تونس
• التاريخ  3:ماي 2017
• املعتدَى عليه :موقع نواة
ِ
املعتدي :أمنيون
•
• الوقائع:
مnثل سnامnي بnن غnربnية املnمثل الnقانnونnي ملnوقnع “نnواة” يnوم االربnعاء 3
م nnاي  2017أم nnام ف nnرق nnة األب nnحاث وال nnتفتيش ب nnال nnعوي nnنة ل nnلتحقيق م nnعه ب nnتهمة “س nnرق nnة واخ nnتالس م nnكات nnيب واف nnشاء
أسnnرار” عnnلى خnnلفية مnnقال نشnnره املnnوقnnع بnnتاريnnخ  21أفnnريnnل  2017حnnول "تسnnريnnب خnnطة عnnمل رئnnاسnnة الجnnمهوريnnة
لتمرير نسخة جديدة من قانون املصالحة".
وقnد ت ّnمت هnرسnلة بnن غnربnية عnلى مnدى  6سnاعnات فnي الnتحقيق فnي مnحاولnة لnدفnعه لnلكشف عnن مnصادره ومnطالnبته
ب nnال nnكشف ع nnن ه nnوي nnة ال nnفري nnق ال nnعام nnل ع nnلى ال nnوث nnيقة ،إض nnاف nnة إل nnى م nnطال nnبته ب nnامل nnعطيات ال nnشخصية ل nnلصحفيني
العاملني باملوقع في تمهيد للتحقيق معهم.
وأفnnاد سnnامnnي بnnن غnnربnnية لnnوحnnدة الnnرصnnد بnnمركnnز السnnالمnnة املnnهنية بnnالnnنقابnnة الnnوطnnنية لnnلصحفيني الnnتونnnسيني “تnnلقيت
اتnصاال هnاتnفيا مnن فnرقnة األبnحاث والnتفتيش بnالnعويnنة تnن ّقلت إثnرهnا ملnقرهnا مnرفnوقnا بnمحامnي املnوقnع وتnم الnتحقيق

مnnعي ملnnدة  6سnnاعnnات .وقnnد طnnلب مnnني بnnاحnnث الnnبدايnnة الnnكشف عnnن مnnصدر الnnوثnnيقة املسnnربnnة وعnnن الnnفريnnق الnnعامnnل
عليها “.
وأمnnام رفnnض بnnن غnnربnnية الnnتصريnnح بnnاملnnعطيات الnnشخصية لnnلعامnnلني عnnلى املnnوضnnوع والnnكشف عnnن مnnصادره طnnالnnب
nؤسnnسة واملnnعطيات الnnشخصية لnnلعامnnلني فnnيها مnnن أرقnnام
بnnاحnnث الnnبدايnnة املnnمثّل الnnقانnnونnnي لnnلموقnnع بnnم ّده بnnهيكلة املn ّ n
هواتف وأرقام بطاقات شخصية تمهيدا الستدعائهم والتحقيق معهم حول املوضوع.
وفnnي مnnواصnnلة لهnnرسnnلة املnnمثل الnnقانnnونnnي ملnnوقnnع “نnnواة” ات ّ nهم الnnتحقيق الnnصحفيني بnnالnnتالعnnب فnnي قnnائnnمة األسnnماء
الواردة بالوثيقة في إقرار واضح بوجودها وفي محاولة للتد ّ
خل املباشر وتوجيه لعمل هيئة التحرير.
وقnnد أجnnرت وحnnدة الnnرصnnد لnnقاء مnnع صnnحفيني عnnامnnلني بnnموقnnع ” نnnواة” أك ّ nدوا خnnاللnnه انnnزعnnاج الnnرئnnاسnnة مnnن مnnحتوى
الnnوثnnيقة الnnتي ر ّكnnزت عnnلى االسnnتراتnnجية الnnتي اعnnتمدتnnها فnnي حشnnد الnnدعnnم لnnتمريnnر مشnnروع الnnقانnnون أمnnام مجnnلس
نواب الشعب مؤ ّكدين أ ّن مس ّودة الخطّة االتّصالية لم يقع تعديلها وإنّما إخفاء بعض األسماء.
وأ ّكnnد بnاحnث الnبدايnة لnنب غnربnية أ ّن وكnيل الجnمهوريnة أرسnل إنnابnة عnدلnية لnلتحقيق مnعه فnي تnدارك ملnا أ ّكnnده سnابnقا
nمقر وحnدة األبnحاث والnتفتيش لnلدفnع نnحو الnتحقيق مnع الnعامnلني فnي
مnن الnتحاق مnوفnديnن عnن الnديnوان الnرئnاسnي ب ّ

موقع “نواة”.

• الرأي القانوني:
تnعتبر مnالحnقة املnمثّل الnقانnونnي ملnوقnع "نnواة" مnخالnفة صnريnحة لnلفصل  31مnن الnدسnتور الnتونnسي الnذي يnضمن
nنص عnلى أ ّن الnحقّ
حnريnة الnرأي والnفكر والnتعبير واإلعnالم والنشnر وكnذلnك املnادة األولnى مnن املnرسnوم  115الnتي ت ّ
فnnي الnnتعبير يnnشمل "حnnريnnة تnnداول ونشnnر وتnnلقي األخnnبار واآلراء واألفnnكار مnnهما كnnان نnnوعnnها" وطnnبقا ملnnقتضيات
الnفصل 10الnذي يحnمي الnحقّ فnي الnنفاذ إلnى املnعلومnة واألخnبار والnبيانnات واالحnصائnيات والnحصول عnليها مnن
مnnصادرهnnا املnnختلفة ومnnا يnnمنحه املnnرسnnوم مnnن حnnمايnnة ملnnصادر املnnعلومnnات .ويnnصنّف الnnتحقيق مnnع املnnمثل الnnقانnnونnnي
ملnnوقnnع "نnnواة" ضnnمن أعnnمال التحnnر ّيnnات والnnبحث والnnتفتيش الnnتي تnnمارسnnها السnnلطة
العامة تجاه الصحفي للكشف عن مصادره وتعريضه لضغوطات.
• سجن سالم مليك
• املكان  :توزر
• التاريخ  10:ماي 2017
• املعتدَى عليه :سالم مليك مالك راديو "الجريد أف أم"
ِ
املعتدي :القضاء
•
• الوقائع:
قnnضت املnnحكمة االبnnتدائnnية بnnتوزر بnnالnnسجن  6أشهnnر مnnع الnnنفاذ الnnعاجnnل فnnي حnقّ
سnالم مnليك رئnيس االتnحاد الnتونnسي لnإلعnالم الجnمعياتnي ومnديnر اذاعnة "الجnريnد
أف أم" ع nnلى م nnعنى ال nnفصل  125م nnن املج nnلة الج nnزائ nnية ب nnتهمة ه nnضم ج nnان nnب م nnوظ nnف
ع nnموم nnي أو ش nnبهه ب nnال nnقول أو اإلش nnارة أو الته nnدي nnد ح nnال م nnباش nnرت nnه ل nnوظ nnيفته أو ب nnمناس nnبة م nnباش nnرت nnها ع nnلى خ nnلفية

احnnتجاجnnه عnnلى الnnتدخnnل الnnعنيف لnnقوات األمnnن خnnالل مnnداهnnمتها ملnnنزلnnه فnnي شهnnر فnnيفري املnnنقضي كnnما قnnضت
بالسجن مع تأجيل التنفيذ ضد سلوى مليك مديرة البرمجة.
وأفnnادت سnnلوى مnnليك مnnديnnرة الnnبرمnnجة بnnإذاعnnة "جnnريnnد أف أم" أنnnه " عnnبر سnnالم مnnليك عnnن اعnnتراضnnه عnnن الnnتد ّ
خnnل
ال nnعنيف ل nnألم nnن خ nnالل م nnداه nnمته مل nnنزل ع nnائ nnلته ب nnحثا ع nnن أخ nnيه ال nnذي ك nnان nnوا يش nnتبهون ف nnي ان nnتمائ nnه ال nnى مج nnموع nnة
متشّ nددة حnيث أشهnر أحnد أعnوان األمnن السnالح فnي وجnه ابnنة أخnته ،وهnي طnفلة صnغيرة ،م ّnما جnعله يnحتجّ عnلى
تلك املمارسة العنيفة وغير القانونية".
سجnnله أح nnد األم nnنيني ي nnوثّ nnق اح nnتجاج nnه ع nnلى
وق ّ nدم أع nnوان األم nnن ش nnكوى ض ّ nد م nnليك اس nnتنادا إل nnى م nnقطع ف nnيدي nnو ّ n
الnnتد ّ
خnnل األمnnني الnnعنيف فnnي بnnيت عnnائnnلته .وتnّ nمت دعnnوة مnnليك إلnnى مnnركnnز األمnnن الnnقريnnب حnnيث ت ّ nم االسnnتماع إلnnيه
وألخnnته سnnلوى مnnليك مnnديnnرة الnnبرمnnجة بnnاإلذاعnnة مnnن قnnبل أعnnوان املnnركnnز )الnnخصم( .وإثnnرهnnا تnnل ّقى مnnليك دعnnوة مnnن
املحكمة االبتدائية بتوزر حيث مثل أمام هيئتها وحكم عليه بالسجن ملدة  6أشهر مع النفاذ العاجل.
• الرأي القانوني:
nسالnبة للحnريnة ضّ nد سnالم مnليك تnعتبر مnن بnاب االنnتقام غnير املnباشnر ضّ nده عnلى خnلفية
يnمكن الnقول أ ّن الnعقوبnة ال ّ
مnnواقnnف تnnعبّر عnnنها وسnnيلة اإلعnnالم الnnتي يnnديnnرهnnا بnnواليnnة تnnوزر .وهnnي خnnرق لnnلمرسnnوم  115فnnي فnnصله  13حnnيث ال
يجوز مساءلة صحفي على رأيه.

•

تتّبع عدلي ملجلة الوميض "أخبار زغوان"

• املكان  :زغوان
• التاريخ 17:ماي 2017
• املعتدَى عليه :شكري الصغير مدير مجلة الوميض "أخبار زغوان"
ِ
املعتدي :أمنيون
•
• الوقائع:
مnثل شnكري الnصغير مnديnر مجّ nلة الnومnيض املحnلية أمnام مnركnز األمnن بnزغnوان عnلى خnلفية نشnر الnصفحة الnرسnمية
للمجلة لخبر حول إضراب منتظر بمصنع بالوالية.
وأفnاد الnصغير أنnه "ت ّnمت دعnوتnي مnن قnبل األمnن لnلقيام بnبحث إرشnادي وعnند وصnولnي إلnى مnركnز األمnن بnاملnنطقة
ت ّ nم سnnؤالnnي عnnن مnnصدر خnnبر نشnnرنnnاه حnnول اعnnتزام الnnعمال الnnقيام بnnإضnnراب عnnن الnnعمل فnnي أحnnد املnnصانnnع ،وت nمّ
س nnؤال nnي ع nnن ال nnتعدي nnل ال nnذي أدخ nnل ع nnلى ال nnخبر ب nnعد إع nnالن إل nnغاء اإلض nnراب ،وق nnام األم nnنيون ب nnتصوي nnر ب nnطاق nnتي
املهنية الداخلية".
• الرأي القانوني:
يnnعتبر االسnnتجواب ومnnحتوى األسnnئلة ضnnربnnا لnnلحقّ فnnي حnnر ّيnnة الnnرأي والnnفكر والnnتعبير واإلعnnالم والنشnnر وإخnnالال
بnالnضمانnات الnتّي تnشملها ومnخالnفة صnريnحة ملnقتضيات املnادة  19مnن العهnد الnدولnي الnخاص بnالnحقوق املnدنnية
والسياسية واملواثيق الدولية ذات العالقة واعتداء على سر ّية مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه.

• منجي الخضراوي أمام الفرقة املركزية بالعوينة
• املكان  :تونس
• التاريخ  26:ماي 2017
• املWW W W Wعتدَى عWW W W Wليه :مWW W W Wنجي الWW W W Wخضراوي الWW W W Wصحفي
بجريدة "الشروق" اليومية
ِ
املعتدي :صحفية
•
• الوقائع:
مnثل مnنجي الnخضراوي الnصحفي بجnريnدة "الشnروق" والnعضو الnسابnق لnلجنة إسnناد بnطاقnة صnحفي مnحترف
أمnnام الnnفرقnnة املnnركnnزيnnة األولnnى للحnnرس الnnوطnnني بnnالnnعويnnنة عnnلى خnnلفية شnnكايnnة تnnقدمnnت بnnها ض ّ nده سnnميرة الnnخياري
الnnكشو الnnصحفية الnnسابnnقة بجnnريnnدة الشnnروق ،عnnلى خnnلفية اعnnتراضnnه بnnصفته عnnضو الnnلجنة عnnلى إسnnناد بnnطاقnnة
صnnحفي مnnحترف لnnها ،بسnnبب عnnدم احnnترامnnها ألخnnالقnnيات املnnهنة .وتnّ nمت إحnnالnnة الnnخضراوي بnnتهمة االمnnتناع عnnن
إسناد بطاقة صحفي محترف للخياري وشتمها على مواقع التواصل االجتماعي.
وأفnاد الnخضراوي لnوحnدة الnرصnد بnمركnز السnالمnة املnهنية بnالnنقابnة الnوطnنية لnلصحفيني الnتونnسيني ” أحnال وكnيل
nلف مnن فnرقnة األمnن بnاملnنصف بnاي إلnى الnفرقnة املnركnزيnة للحnرس الnوطnني
الجnمهوريnة بnاملnحكمة االبnتدائnية بnتونnس امل ّ
ب nnال nnعوي nnنة ل nnلقيام ب nnمكاف nnحة ب nnيني وب nnني ال nnشاك nnية .وك nnان nnت ال nnكشو ق nnد أث nnارت ال nnدع nnوة ض ّ nدي ب nnعد ع nnلمها ب nnموق nnفي
ال nnراف nnض إس nnناده nnا ب nnطاق nnة ص nnحفي م nnحترف ص nnلب ال ّ nلجنة امل nnختصة وا ّدع nnت أنّ nnي ق nnمت بش nnتمها ع nnلى م nnواق nnع
التواصل االجتماعي”.
وكnان الnخضراوي قnدم مnثل فnي  2012أمnام فnرقnة األمnن بnشارع املnنصف بnاي حnيث تّ nم الnتحقيق مnعه فnي مnرحnلة
أولnnى ،وأ ّكnnد خnnالل األبnnحاث أ ّن قnnرار مnnنح بnnطاقnnة صnnحفي مnnحترف إجnnراء إداري ال دخnnل فnnيه لnnلقضاء .ومnnن ح nقّ
النقابة أن تمتنع عن منح البطاقة في حال عدم تتوفّر الشروط في الصحفي أو عند إخالله بأخالقيات املهنة.
وق nnد أث nnار وك nnيل الج nnمهوري nnة ب nnامل nnحكمة االب nnتدائ nnية ب nnتون nnس -ق nnاض nnي ال nnتحقيق  13س nnاب nnقا-امل nnلف ب nnعد أك nnثر م nnن 5
سنوات ض ّد الخضراوي.
• الرأي القانوني:
nنص الnفصل  8مnن املnرسnوم  115عnلى لnجنة مسnتقلة إلسnناد الnبطاقnة الnوطnنية لnلصحفيني املnحترفnني ويnكون مnن
ي ّ
بnnني أعnnضائnnها  3أعnnضاء يnnت ّم اقnnتراحnnهم مnnن قnnبل مnnنظمة الnnصحفيني األكnnثر تnnمثيال وتح ّ nدد بnnأمnnر طnnريnnقة مnnطلب
الnحصول عnلى بnطاقnة الnصحفي املnحترف وشnروط إسnنادهnا ومّ nدة صnالحnيتها وطnريnقة سnحبها .وإذا رفnض طnلب
أحnnد لnnلحصول عnnلى الnnبطاقnnة املnnذكnnورة فnnيمكنه الnnطعن فnnي قnnرارات ال ّ nلجنة أمnnام مnnحكمة االسnnتئناف بnnتونnnس فnnي
أج nnل ث nnالث nnني ي nnوم nnا اب nnتداء م nnن ت nnاري nnخ اإلع nnالم وت nnكون ق nnرارات م nnحكمة االس nnتئناف ق nnاب nnلة ل nnلطعن أم nnام امل nnحكمة
بأي تظ ّلم يتع ّلق برفض ال ّلجنة إسناد بطاقة صحفي محترف لطالبها.
االدارية .وال عالقة للنيابة العمومية ّ

اإليقاف ثاني مراحل التضييق على الصحافة األجنبية
nؤسnسات األجnنبية
بnعد الnتضييق عnبر املnطالnبة الnدائnمة بnالnتراخnيص اتّخnذت املnضايnقات الnتّي تnطال مnراسnلي امل ّ n n
مnnنحى جnnديnnدا عnnبر اإليnnقافnnات وتحnnريnnر املnnحاضnnر .وقnnد ت ّ nم إيnnقاف املnnص ّورالnnصحفي إسnnالم الnnحكيري فnnي هnnذا
nعرض لnعمليات مnضايnقة ومnنع مnن الnعمل خnالل شهnر أفnريnل مnن الnعام  .2017وقnد نبّهnت
اإلطnار بnعد أن كnان قnد ت ّ
ال nnنقاب nnة ف nnي أك nnثر م nnن م nnناس nnبة إل nnى ه nnذه ال nnتضييقات ال nnتي ت nnمارس ع nnلى امل nnراس nnلني وال nnصحفيني ول nnم تج nnد أيّ
تجاوب ،والحظت أ ّن تعامل السلطة التنفيذية مع املوضوع بقي رهني تغليب التضييق على حساب الحرية.
•
•
•
•

إيقاف اسالم الحكيري
املكان :تونس
التاريخ  21:ماي 2017
املWW Wعتدَى عWW Wليه :اسWW Wالم الWW Wحكيري املWW Wصور الWW Wصحفي
بعرب 24
ِ
املعتدي :أمنيون

•
• الوقائع:

أوق nnفت مج nnموع nnة م nnن ع nnناص nnر األم nnن إس nnالم ال nnحكيري امل nnص ّور ال nnصحفي
بnn n nموقnn n nع "عnn n nرب  " 24واصnn n nطحبته إلnn n nى مnn n nركnn n nز األمnn n nن بnn n nشارل ديnn n nغول
بnnالnnعاصnnمة ،وخnnالل ركnnوب الnnسيّارة األمnnنية سnnألnnه أحnnد األمnnنيني عnnن كnnيفية
nؤسnnسة ل nnلمواض nnيع ال nnصحفية وح nnاول ع nnون آخ nnر االع nnتداء ع nnليه
اخ nnتيار امل n ّ n
nحصلت وح nnدة ال nnرص nnد ع nnلى ت nnسجيل
خ nnالل ت nnواج nnده ب nnمرك nnز األم nnن .وق nnد ت ّ n
صوتي يوثّق االعتداء بكل تفاصيله.
وأفnnاد الnnحكيري لnnوحnnدة الnnرصnnد بnnمركnnز السnnالمnnة املnnهنية أنّnnه "كnnنت بnnصدد تnnصويnnر بnnعض مnnقاطnnع الnnفيديnnو لnnشارع الnnحبيب
nوجnه نnحوي عnون أمnن بnالnزي املnدنnي وطnلب مnني تnرخnيص الnتصويnر فnاسnتظهرت
بnورقnيبة بnالnعاصnمة دون سnيارات عnندمnا ت ّ n
بnnبطاقnnة صnnحفي مnnحترف وبnnترخnnيص الnnتصويnnر ،وبnnعد الnnتثّبت مnnن الnnترخnnيص طnnلب مnnني مnnرافnnقته إلnnى الnnسيارة حnnيث تnnم
ن nnقلي إل nnى م nnرك nnز األم nnن ب nnشارل دي nnغول .وف nnي ال nnطري nnق س nnأل nnني ع nnن ط nnري nnقة اخ nnتيار امل nnواض nnيع فه nnل ت nnكون ب nnتكليف م nnن
املؤسسة أم بمبادرة من الصحفي وقد رفضت اإلجابة".
ّ
وخnالل تnواجnده بnمركnز األمnن املnذكnور ،طnلب مnنه أمnني آخnر مnتواجnد بnاملnكان الجnلوس بnالnقرب مnن عnدد مnن املnوقnوفnني ،ولnكن
مل nnا رف nnض ذل nnك وط nnلب االط nnالع ع nnلى أس nnباب اق nnتياده إل nnى امل nnرك nnز وإي nnقاف nnه ،ع nnمد أح nnد األم nnنيني إل nnى االع nnتداء ع nnليه ل nnفظيا
ومnحاولnة االعnتداء عnليه بnكرسnي وتهnديnده بnافnتكاك هnاتnفه الnجوال .وقnد تّ nم تحnريnر مnحضر ضّ nد الnحكيري رفnض اإلمnضاء
عليه .وقد ت ّم إيقاف الحكيري ملدة ساعة ولم يت ّم إطالق سراحه إالّ بعد تد ّ
خل النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
nوجnnه نnnحو الnnحكيري واعnnتذر مnnنه وعnnما أقnnدم
وبnnعد مnnختلف االتّnnصاالت حnnضر رئnnيس مnnركnnز االمnnن املnnذكnnور بnnاملnnكان حnnيث تnّ n
عليه أعوان األمن خاصة محاولة االعتداء الصادرة عن األمني الذي يقوم باألبحاث باملركز املذكور.

• الرأي القانوني:
nعرض إسnnالم الnnحكيري إلnnى انnnتهاكnnات جnnسيمة تnnمثّلت فnnي مnnنعه مnnن الnnعمل واحnnتجازه بnnمركnnز شnnرطnnة ومnnحاولnnة
تّ n
nؤسnسة اإلعnالمnية الnتي يnعمل بnها عnالوة عnلى اإلهnانnات ومnحاولnة الnتعنيف وهnو مnا يnتناقnض
مnعرفnة طnريnقة عnمل امل ّn n
nنص عnلى ضnمان حnريnة الnتعبير واإلعnالم ويnدخnل فnي خnانnة إهnانnة الnصحفي
مnع الnفصل  31مnن الnدسnتور الnذي ي ّ
وال nnتي ي nnعاق nnب ع nnليها ال nnقان nnون ال nnوط nnني وتح nnدي nnدا ال nnفصل  250م nnن املج nnلة الج nnزائ nnية امل nnتع ّلق ب nnال nnقبض ع nnلى
األش nnخاص أو إي nnقاف nnهم أو س nnجنهم أو حج nnزه nnم دون إذن ق nnضائ nnي وي nnمنعها ال nnفصل  ...م nnن اإلع nnالن ال nnعامل nnي
التعسفي.
لحقوق اإلنسان املتع ّلق باالعتقال
ّ

االعالم الجهوي واملحلي
محاولة للترويض
الحnnظنا خnnالل شهnnر مnnاي  2017تnnط ّور نnnسق االعnnتداءات عnnلى الnnصحفيني الnnعامnnلني فnnي املnnؤسnnسات اإلعnnالمnnية
وسجnلنا ارتnفاعnا فnي االعnتداءات الnتي طnالnت الnصحفيني فnي مnختلف الnواليnات لnتصل إلnى 8
ّn
الnجهويnة واملحnلية،
nوسnnعت رق nnعة االن nnتهاك nnات ف nnي 6
إض nnاف nnة إل nnى  9اع nnتداءات ط nnال nnت ال nnصحفيني ف nnي والي nnات ت nnون nnس ال nnكبرى .ك nnما ت n ّ n
واليnnات وفnnي إطnnار انnnتهاكnnات تnnطال أفnnراد ال مجnnموعnnات تnnعكس مnnحاولnnة لnnلترويnnض مnnن قnnبل السnnلط الnnجهويnnة فnnي
مnحاولnة لهnرسnلة الnصحفيني .وقnد اتّخnذت هnذه املnحاوالت طnابnعا كnيديnا فnي ك ّnل مnن واليnتي تnوزر وزغnوان يnضاف
إلnيها االعnتداءات الnتي حnالnت دون وصnول الnصحفيني فnي هnذه الnواليnات إلnى املnعلومnة فnي خnطوة لnضرب صnحافnة
ال nnقرب داخ nnل ال nnوالي nnات ال nnداخ nnلية وس nnياس nnة ت nnعكس س nnوء ف nnهم ل nnلقوان nnني والتش nnري nnعات ال nnجاري ب nnها ال nnعمل ك nnما
يتواصل العمل بأحكام املنشور عدد  4رقم االعالن عن ايقاف العمل به.

 .1التتبع القانوني سالح يرفع في وجه الحرية
تnعتبر الnعقوبnات الnسالnبة للحnر ّيnة أخnطر أنnواع االنnتهاكnات الnتي تnطال عnلى الnعامnلني عnلى صnنع املnادة اإلعnالمnية،
وق nnد ك nnان ال nnحكم ال nnقضائ nnي ال nnصادر ف nnي  10م nnاي  2017ف nnي ح nnقّ س nnالم م nnليك م nnدي nnر إذاع nnة "الج nnري nnد أف أم
nلف مnلفق فnي
وسnلوى مnليك مnديnرة الnبرمnجة نnاقnوس خnطر وهnي مnحاولnة لnتركnيع إعnالم الnقرب مnن خnالل تnوظnيف م ّ
يّ n
nدل عnnلى تnnصفية حnnسابnnات ضnnيقة مnnن قnnبل بnnعض مnnمثلي السnnلطات الnnجهويnnة .وقnnد قnnضى الnnحكم بnnسجن سnnالم
مليك  6أشهر مع النفاذ العاجل وبسجن سلوى مليك  6أشهر مع إيقاف التنفيذ.
وقnد بnحثت وحnدة الnرصnد فnي شnبهة صnلة هnذا الnحكم بnموقnف
االذاع nn n nة املح nn n nلية م nn n nن واق nn n nع والي nn n nة ت nn n nوزر ي nn n nشملها ع nn n nملها
nبني إث nn nر ب nn nحثنا وح nn nضور ج nn nلسة امل nn nحاك nn nمة
االع nn nالم nn nي .وت ّ n n
والجnnلسات مnnع مnnحامnnي الnnدفnnاع ومnnنظّمات املnnجتمع املnnدنnnي
وج nnمع ش nnهادات ال nnصحفيني ال nnطاب nnع ال nnكيدي له nnذه ال nnتهمة
ع nnلى خ nnلفية ع nnمل ص nnحفي ،م nnا دع nnى ال nnى ض nnرورة التح nّ nرك
السريع من قبل النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني.
وقnn nد أظهnn nر الnn nصحفيون فnn nي واليnn nة تnn nوزر وقnn nبلي حnn nالnn nة مnn nن
الnnتضامnnن د ّعnnمتها األصnnوات الnnداعnnمة لnnلملف فnnي كnّ nل مnnن واليnnات صnnفاقnnس وقnnفصة والnnقصريnnن والnnقيروان .وقnnد
كnn nان لحnn nملة  free_salam#صnn nدى عnn nلى املسnn nتوى الnn nوطnn nني
وال nnدول nnي وت nّ nمت امل nnحاك nnمة ت nnحت م nnالح nnظة م nnن م nnن ّ
ظمات وط nnنية
وإقليمية ودولية وأممية.
ك nnما ك nnان ل nnقطاع امل nnحام nnاة ال nnسند األس nnاس nnي ل nnلصحفيني ع nnبر

تnجنّد مnحامnو واليnة تnوزر الnذيnن أبnدوا اسnتماتnة فnي
الnدفnاع عnن املnلف وتnبيان الnبعد الnطابnع االنnتقامnي
ف nn nيه خ nn nالل ج nn nلسة م nn nراف nn nعات االس nn nتئناف ل nn nتكون
الnnنتيجة إطnnالق سnnراح سnnالم مnnليك ونnnقض الnnحكم
االبnnتدائnnي املnnرتnnبط بnnهضم جnnانnnب مnnوظnnف عnnمومnnي
بالقول.
أ ّما في والية زغوان فقد انطلق العمل على ملف التتّبع القانوني للمج ّلة املحليّة "الوميض أخبار زغوان"
عnnندمnnا نشnnرت خnnبرا عnnلى صnnفحتها الnnرسnnمية ،ورغnnم مnnا
ورد م nnن ت nnعدي nnل وت nnصوي nnب مل nnا نش nnر ف nnقد ت ّ nم االس nnتماع
ملnمث ّلها الnقانnونnي حnول مnصادر مnعلومnاتnه وسnبب نشnره
لnnلخبر بnnتع ّلة "بnnحث اسnnترشnnادي" .وتnnنذر هnnذه الخnnطوة
بnnمالحnnقة قnnضائnnية للمج ّ nلة بnnعد أن أثnnبت مnnالnnكها شnnكري
nؤسسnnته اإلعnnالمnnية
الnnصغير صnnحة الnnوضnnع الnnقانnnونnnي ملّ n
املح nnلية م nnن إع nnالم ب nnاإلص nnدار وف nnق م nnقتضيات امل nnرس nnوم
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nتعرض إلnnيها الnnصحفيون فnnي مnnختلف
ويnnضاف لهnnذه املnnالحnnقات الnnقانnnونnnية عnnديnnد حnnاالت املnnنع واالعnnتداء الnnتي يّ n
واليات الجمهورية.

 .2حضر املعلومة
يnnعتبر الnnخبر الnnذي يnnعمل عnnليه املnnراسnnل الnnجهوي واملحnnلي هnnو الnnنواة األولnnى لnnنقل واقnnع الnnجهات ومnnدى احnnترام
ال nnدول nnة ل nnلحقوق االق nnتصادي nnة واالج nnتماع nnية مل nnواط nnنيها ،وي nnواج nnه ال nnصحفيون ي nnوم nnيا وف nnي ك nّ nل م nnناط nnق الج nnمهوري nnة
nكررت حnnاالت املnnنع
مnnضايnnقات عnnلى خnnلفية مnnا يnnت ّم نشnnره فnnي وسnnائnnل إعnnالمnnهم الnnوطnnنية واملحnnلية والnnجهويnnة .وقnnد تّ n
من العمل خالل األشهر الثالث األخيرة ،كما تن ّوعت االعتداءات من احتجاز واعتداءات مادية ومعنوية.
هnذا الnواقnع الnقاسnي لnعمل الnصحفيني فnي الnجهات يnعكس غnياب وعnي اإلدارة الnتونnسية بnالnدور الnفاعnل لnإلعnالم
nؤشnnرا عnnلى غnnياب الnnوعnnي بnnأهnnمية عnnمل
مnnن أجnnل إصnnالح األوضnnاع .وقnnد مnثّلت اعnnتداءات املnnوظnnفني الnnعمومnnيني مn ّ n
الnnصحفيني وهnnو مnnا رصnnدنnnاه فnnي كnّ nل مnnن واليnnتي تnnطاويnnن والnnقيروان ومnnديnnنة الحnnمامnnات فnnي  3مnnناسnnبات خnnالل
شهر ماي.
وتnنذر هnذه املnمارسnات بnتواصnل الnعمل بnاملnنشور عnدد 4
ف nnعليا رغ nnم إل nnغائ nnه ق nnان nnون nnيا م nnن ج nnان nnب رئ nnاس nnة ال nnحكوم nnة
وهnو مnا يnتناقnض مnع االلnتزامnات املnترتnبة عnلى السnلطات
الnnجهويnnة واملحnnلية طnnبقا ملnnقتضيات الnnقانnnون األسnnاسnnي

عدد  22املتع ّلق بالنفاذ إلى املعلومة وعدم تفعيله هيكليا وتنظيميا.
nؤسnسات بnصحفييها وتnوفnيرهnا لnلضمانnات الnكافnية لnلتعريnف بnهم
ويnضاف إلnى هnذا غnياب االعnتراف مnن بnعض امل ّn n
وتnوفnير آلnيات الnعمل املnناسnبة لnهم واملnسانnدة الnقانnونnية والnعملية خnالل تnأديnتهم لnعملهم مnا يnجعل صnحافnة الnقرب
ت nnواج nnه أخ nnطار ك nnبيرة م nnن ق nnبل ك nّ nل األط nnراف ف nnي غ nnياب ال nnوع nnي ب nnدوره nnا ال nnفاع nnل ف nnي إص nnالح األوض nnاع وال nnقيام
برسالتها األساسية في إيصال صوت املواطنني للمسؤولني والرأي العام في مختلف مناطق الجمهورية.

التوصيات
إ ّن الnنقابnة الnوطnنية لnلصحفيني الnتونnسيني وأمnام ارتnفاع نnسق االعnتداءات الnتى ثnبت مnسؤولnية السnلطة الnتنفيذيnة
عnnليها وفnnي ظnّ nل تnnواصnnل االعnnتداءات عnnلى الnnصحافnnة املحnnلية والnnجهويnnة مnnا يnnعكس مnnنحى تnnضييقي عnnلى الnnنفاذ
إلى املعلومة واستقاءها ونقلها ونشرها وتداولها خالل شهر ماي توصي بـ :

nلف الnتتبع الnقضائnي لسnالم مnليك وسnلوى بnواليnة تnوزر
• وزارة الnداخnلية بnتتّبع أعnوانnها املnسؤولnني عnن تnشكيل م ّ
وال nnذي ل nnعبت ف nnيه ال nnضاب nnطة ال nnعدل nnية دورا ك nnبيرا ف nnي ت nnشكيله وك nnان nnت ف nnيه ال nnخصم وال nnحكم وال nnتحقيق ف nnي
أسبابه.
• رئ nnاس nnة ال nnحكوم nnة إل nnى ض nnرورة م nnراج nnعة ن nnظام ال nnترخ nnيص ب nnال nnتصوي nnر ل nnوس nnائ nnل االع nnالم األج nnنبية ف nnي اتّ nnجاه
ت nnمدي nnد أج nnال التج nnدي nnد وإل nnزام وزارة ال nnداخ nnلية ب nnاح nnترام ع nnمل ال nnصحفيني األج nnان nnب وال nnتون nnسيني ال nnعام nnلني
nسات أجnnنبية فnnي إطnnار احnnترام الحnnريnnة كnnمبدأ يnnخضع فnnقط لnnالسnnتثناءات الnnواردة فnnي املnnرسnnوم 115
بnnمؤسّ n
فقط.
nسات اإلعnالمnية بnتوفnير ك ّnل آلnيات الحnمايnة لnلصحفيني الnعامnلني فnيها مnن بnطاقnات داخnلية وصnدريnات
• املnؤس ّ
وم ّ nدهnnم بnnتكالnnيف الnnعمل فnnي الnnتظاهnnرات الnnكبرى كnnاملnnناسnnبات الnnريnnاضnnية والnnتصويnnر فnnي األمnnاكnnن الnnعامnnة
لتفاديا لعمليات التضييق التي قد تطالهم من قبل السلطات الرسمية.
• مجnلس نّ nواب الnشعب إلnى تnركnيز هnيئة الnنفاذ إلnى املnعلومnة الnتي يnتعثّر للشهnر الnثالnث عnلى الnتوالnي انnطالق
عملها وإلى مراقبة تقيّد اإلدارة العمومية بمقتضيات القانون األساسي املتع ّلق بالنفاذ إلى املعلومة.

