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تقرير شهر ماي 2017

النقابة الوطنية للصحفيني التونسيني
وحدة الرصد بمركز السالمة املهنية

إعداد:
خولة شبح
فاتن حمدي

محمود العروسي
منذر الشارني

ملتميديا:
طارق الغوراني



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:

ية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ  لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّ
يته في اعتناق اآلراء دون مضايقة، وفي التماس األنباء واألفكار  حرِّ

وتلقِّيها ونقلها إلى اآلخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود.



مقّدمة عامة

كـانـت	عـالقـة	السـلطة	الـرابـعة	بـالسـلطة	الـقضائـية	ولـسنوات	بـعد	الـثورة	عـالقـة	تـكامـل	ودفـاع	عـن	املشـترك	املـرتـبط	
أســـاســـا	بـــحقوق	اإلنـــسان	وبـــاســـتقاللـــية	الســـلطتني	عـــن	أيّـــة	تـــجاذبـــات	ســـياســـية	أو	إمـــالءات	للســـلطة	الـــتنفيذيـــة	

الساعية	إلى	التحّكم	فيهما	وتوجيههما	وفق	ما	تقتضيه	مصالحها.		

لــقد	اســتعمل	الــقضاء	ولــسنوات	طــويــلة	كــسيف	ســّلط	عــلى	رقــاب	الــصحفيني	عــبر	تــلفيق	الــتهم	الــكيديّــة	املــرتــبطة	
بجـــرائـــم	الـــحّق	الـــعام	كخـــطوة	تـــشويـــهية	تـــدفـــع	فـــي	اتّـــجاه	إفـــقاد	قـــطاع	اإلعـــالم	مـــسانـــدة	الـــرأي	الـــعام	الـــوطـــني	
والــدولــي.	ولهــذا	وأمــام	تجــّدد	مــحاوالت	الــتضييق	بــاســتعمال	األمــن	والــقضاء،	بــات	التحــّري	فــي	كــّل	تــتّبع	خــارج	
إطـار	املـرسـوم	115	وعـلى	مـعنى	فـصول	املجـّلة	الجـزائـية	مـسألـة	أسـاسـية	بـالنسـبة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	
املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني،	وذلــك	مــن	أجــل	الــحيلولــة	دون	الــتضييق	عــلى	حــريّــة	الــصحافــة	

ومنع	الّسعي	إلى	تدجينها	وتطويعها	لخدمة	أجندات	سلطة	الحكم.	

ويــأتــي	هــذا	الــتقريــر	فــي	ظــّل	مــحاولــة	الــعودة	إلــى	اســتعمال	الــقضاء	كــأداة	لــلمالحــقة،	غــير	أّن	قــاعــات	املــحاكــم	
أثـــــبتت	رفـــــض	أغـــــلب	الـــــقضاة	لهـــــذا	الـــــتمّشي.	وبـــــالـــــتوازي	مـــــع	هـــــذا	الـــــواقـــــع	عـــــادت	االعـــــتداءات	األمـــــنية	ضـــــدّ	

الصحفيني	سواء	عبر	املنع	من	العمل	أو	املضايقة،	ووصل	األمر	حد	االعتداء	بالعنف	الجسدي	واملعنوي.	

ويـــبدو	أّن	هـــذا	األســـلوب	مـــرّده	ثـــقافـــة	ســـلطويـــة	يـــضايـــقها	كـــشف	الـــواقـــع	وتـــرفـــض	الـــتعاطـــي	والـــتجاوب	مـــع	نـــقد	
الـصحافـة	املحـلية	والـجهويـة،	وتـحّن	إلـى	اسـتغالل	اإلعـالم	لخـدمـة	األجـندات	الـسياسـويـة	الـضيقة،	عـلى	حـساب	

مشهد	إعالمي	تعّددي.		

كـــما	تـــطّور	نـــسق	الـــتضييق	والهـــرســـلة	وبـــلغ	حـــدود	الـــعقوبـــات	الـــسالـــبة	للحـــريـــة	وعـــمليات	اإليـــقاف	غـــير	املشـــروع	
لــصحفيني	مــحترفــني،	وهــو	مــا	يــعكس	مــنهجية	واضــحة	تــدفــع	فــي	اتّــجاه	الــتضييق	عــلى	الحــريّــات	الــصحفية	فــي	
ظــّل	واقــع	تشــريــعي	يــتّم	فــيه	اإلعــداد	ملــشاريــع	قــوانــني	عــملت	الســلطة	الــتنفيذيــة	عــليها	بــصفة	انــفراديــة	ومــسقطة،	
دون	تشـريـك	الـهياكـل	املـهنية،	تـنّم	عـن	رغـبة	فـي	وضـع	مـزيـد	الـقيود	عـلى	حـريّـة	الـتعبير	والـرأي	والنشـر	والـطباعـة،	
فــي	تــناقــض	مــع	مــقتضيات	الــدســتور	الجــديــد	وااللــتزامــات	الــدولــية	وفــي	تــناقــض	مــع	مــساعــي	نــقابــة	الــصحفيني	
لخـــلق	مـــناخ	آمـــن	وحـــّر	لـــلعمل	الـــصحفي	وهـــو	مـــا	مـــن	شـــأنـــه	أن	يـــساعـــد	عـــلى	تـــطويـــر	املشهـــد	اإلعـــالمـــي	نـــوعـــيا	

وهيكليا.	

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني



اعتداءات شهر ماي 2017

مقدمة:
انـــخفضت	وتـــيرة	االعـــتداءات	عـــلى	الحـــريّـــات	الـــصحفية	خـــالل	شهـــر	مـــاي	مـــن	الـــعام	2017	ووثّـــقت	وحـــدة	رصـــد	
االعـتداءات	عـلى	الـصحفيني	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	17	اعـتداء	ضـّد	17	
صــــحفيا	ومــــؤسّــــــــسة	إعــــالمــــية	مــــن	بــــينهم	4	صــــحفيات	و13	صــــحفيا	يــــعملون	فــــي	2	قــــنوات	تــــلفزيــــة	و5	إذاعــــات	

وصحيفة	و6	مواقع	الكترونية	ومجّلة.		
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وكـــان	شهـــر	أفـــريـــل	2017	قـــد	شهـــد	22	إعـــتداء	عـــلى	41	صـــحافـــيا	ومـــؤســـسة	إعـــالمـــية،	فـــي	حـــني	سجّــــــل	شهـــر	
مارس	2017	،	20	إعتداء	على	41	صحافيا	ومؤسسة	إعالميّة.	

وسجّـــلت	الـوحـدة	ارتـفاعـا	خـطيرا	فـي	االعـتداءات	املـباشـرة	مـن	األمـنيني	عـلى	الـصحفيني	خـالل	شهـر	مـاي	2017	
وبــلغ	عــددهــا	9	اعــتداءات،	تــنّوعــت	بــني	تــتّبع	عــدلــي	وإيــقاف	ومــنع	مــن	الــعمل	ومــضايــقة	واعــتداء	لــفظي	ومــعنوي،	

وقد	حافظ	املوظّفون	العموميون	على	نفس	عدد	االعتداءات	التي	بلغت	3	خالل	الشهر	الحالي.		

وكـان	لـلمعالـجة	الـقضائـية	حـضورا	خـالل	شهـر	مـاي	2017	مـن	خـالل	مـحاكـمة	سـالم	مـليك	مـديـر	إذاعـة	"الجـريـد	
أف	أم"	والــحكم	ضــّده	بــعقوبــة	ســالــبة	للحــريــة	مــع	اإلذن	بــالــنفاذ	الــعاجــل	بــالــسجن	مــع	تــأجــيل	الــتنفيذ	فــي	حــقّ	

سلوى	مليك	مديرة	البرمجة	بنفس	املؤّسسة.		

كما	كان	نشطاء	وصحفية	وسياسيون	مسؤولني	على	اعتداء	وحيد	لكل	منهم	على	الحريات	الصحفية.	
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األمـر	الـالّفـت	خـالل	هـذا	الشهـر	تـمثّل	فـي	ارتـفاع	حـاالت	االعـتداءات	املـعنويـة	واملـاديـة	عـلى	الـصحفيني	لـتصبح	
5	بـــعد	أن	بـــلغت	اعـــتداءيـــن	خـــالل	شهـــر	أفـــريـــل	2017.	وقـــد	شهـــدت	حـــاالت	املـــنع	مـــن	الـــعمل	تـــراجـــعا	مـــلحوظـــا	
لــتصبح	3	حــاالت	بــعد	أن	كــانــت	7	خــالل	شهــر	أفــريــل	2017	وتــراجــعت	حــاالت	املــضايــقات	مــن	4	إلــى	3	خــالل	
هـذا	الشهـر	.	وتـواصـل	الـتتّبع	الـعدلـي	لـلصحفيني	كـأداة	لـلضغط	عـليهم	وذلـك	فـي	4	مـناسـبات	مـقابـل	5	تـتّبعات	

خالل	الشهر	املنقضي.		وسّجلت	الوحدة	خالل	هذا	الشهر	حالة	سجن		وحالة	ايقاف.		

وقـد	كـانـت	النسـبة	األكـبر	مـن	االعـتداءات	عـلى	الـصحفيني	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	الـتي	شهـدت	8	اعـتداءات،	ووقـع	
تــسجيل	اعــتداءيــن	عــلى	الــصحفيني	فــي	واليــة	تــوزر	واعــتداءيــن	فــي	واليــة	زغــوان.	كــما	وقــع	تــسجيل	5	اعــتداءات،	

بمعّدل	اعتداء	في	كل	من	واليات	بن	عروس	وتطاوين	والقيروان	ومدنني	ومدينة	الحمامات.	
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الصحفيون الرياضيون في مركز لالعتداءات

تـتواصـل	املـصاعـب	الـتي	يـواجـهها	الـصحفيون	الـريـاضـيون	فـي	كـّل	مـرة	خـالل	تـغطيتهم	لـلمقابـالت	فـي	مـختلف	
املـالعـب،	فـرغـم	تعهّــد	وزارة	الـداخـلية	فـي	أكـثر	مـن	مـناسـبة	بـضمان	حـمايـة	الـصحفيني	خـالل	قـيامـهم	بـعملهم،	إال	
أّن	هــذا	التعهّــــد	لــم	يتجسّـــــــد	فــي	الــواقــع،	بــل	مــا	حــصل	هــو	الــعكس،	حــيث	كــانــت	االعــتداءات	صــادرة	عــن	أعــوان	

أمن،	رغم	حمل	الصحفيني	لبطاقات	صحفيني	محترفني	وبطاقات	مخبرين	رياضيني.		

وقـد	سجـلت	وحـدة	الـرصـد	4	اعـتداءات	خـالل	املـقابـالت	الـريـاضـية	وبـعد	انـتهائـها،	وكـان	أخـطرهـا	االعـتداء	ضـدّ	
الــــصحفية	بــــقناة	"تــــونــــسنا"	شــــيماء	شــــمام	فــــي	مســــتشفى	الحــــروق	الــــبليغة	بــــواليــــة	بــــن	عــــروس،	فــــخالل	تــــنّقلها	
للمسـتشفى	مـن	أجـل	إعـداد	تـقريـر	صـحفي	حـول	الـوضـعية	الـصّحية	ملـشّجعي	جـمعية	الـنادي	االفـريـقي	الـذيـن	
وقــع	االعــتداء	عــليهم	فــي	مــلعب	رادس،	تــعرّضــت	العــتداء	مــادي	مــن	جــانــب	أحــد	األمــنيني	تســبّب	لــها	فــي	أَضــرار	

جسدية.		

اعتداء	جسدي	على	صحفية	قناة	"تونسنا"	•

املكان:	بن	عروس		•

التاريخ:1	ماي	2017	•

املــــــــعتَدى	عــــــــليه:	شــــــــيماء	شــــــــمام	الــــــــصحفية	بــــــــقناة	•
"تونسنا"	

املعتِدي:	عون	أمن		•

الوقائع:		•

اعــتدى	أحــد	أعــوان	األمــن	بمســتشفى	الحــروق	واإلصــابــات	الــبليغة	بـــنب	عــروس	بــالــعنف	املــادي	واملــعنوي	عــلى	
شـيماء	شـمام	الـصحفية	بـقناة	“تـونـسنا”	خـالل	تـنقلها	للمسـتشفى	لـتصويـر	واسـتجواب	مـصابـني	مـن	جـماهـير	
الــنادي	االفــريــقي	لــفائــدة	بــرنــامــج	”	TV	CA”.	.	وعــمد	الــعون	إلــى	دفــع	الــصحفية	عــند	مــطالــبتها	بــالــدخــول	ألخــذ	

تصريح	بالتصوير	من	إدارة	املستشفى	كما	اعتدى	عليها	لفظيا.	

وأفـــادت	شـــمام	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني:	”تـــنقلت	إلـــى	
مســتشفى	الحــروق	واإلصــابــات	الــبليغة	بــنب	عــروس	لــتصويــر	مــشجعي	الــنادي	اإلفــريــقي	الــذيــن	تــعرضــوا	إلــى	
االعـــتداء	فـــي	مـــلعب	رادس،	وفـــور	دخـــولـــي	لـــبهو	املســـتشفى	طـــلبت	مـــن	عـــون	الحـــراســـة	إعـــالم	نـــاظـــر	املســـتشفى	
بــأنّــي	أريــد	الــحصول	عــلى	تــرخــيص	بــالــتصويــر،	وملــا	تــفطّن	أحــد	األعــوان	بــالــزي	املــدنــي	لــحضوري	عــمل	عــلى	
مـنعي	مـن	املـرور	وطـالـبني	بـترخـيص	الـتصويـر”.	كـما	أصـّر	عـون	األمـن	بـمغادرة	الـصحفية	للمسـتشفى	وبـعد	أن	

رفضت	طلبه	تعّمد	دفعها	بقّوة	مع	الصراخ	والتهديد.	

وقـــد	تـــحصلت	وحـــدة	الـــرصـــد	عـــلى	مـــقطع	فـــيديـــو	يـــوثّـــق	االعـــتداء	عـــلى	شـــيماء	شـــمام	الـــصحفية	بـــقناة	“تـــونـــسنا”	
	.CA	TV	البرنامج	شعار	عليه	“ميكرو”	تحمل	خالله	وكانت



الرأي	القانوني:		•

تــعرّضــت	الــصحفية	إلــى	املــنع	مــن	الــعمل	واالعــتداء	الــبدنــي	بــواســطة	الــدفــع	والتهــديــد	ويــعاقــب	الــفصل	136	مــن	
املجـلة	الجـزائـية	املـعتدي	عـلى	حـريـة	الـشغل	الـفردي	أو	الجـماعـي	بـأسـالـيب	الـعنف	أو	الـضرب	والتهـديـد	وتـطبّق	
عـــلى	هـــذا	االعـــتداء	أحـــكام	الـــفصل	14	مـــن	املـــرســـوم	115	الـــذي	يـــفرض	عـــقوبـــة	عـــلى	كـــّل	مـــن	أهـــان	صـــحفيا	أو	
تـــعّدى	عـــليه	بـــالـــقول	أو	اإلشـــارة	أو	الـــفعل	أو	التهـــديـــد	حـــال	مـــباشـــرتـــه	لـــعمله	بـــعقوبـــة	االعـــتداء	عـــلى	شـــبه	مـــوظّــف	

عمومي…"	

أمنيون	يعتدون	بالعنف	على	صحفي	•

املكان:	تونس		•

التاريخ	:2	ماي	2017	•

املـــعتَدى	عـــليه:	نـــديـــم	بـــوعـــمود	صـــحفي	بـ	"تـــونـــس	•
ريفيو"		

املعتِدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

اعــتدى	أعــوان	أمــن	بــالــزي	الــرســمي	عــلى	نــديــم	بــوعــمود	الــصحفي	بــموقــع	"تــونــس	ريــفيو"	خــالل	تــصويــره	لــوقــفة	
احـتجاجـية	ألسـاتـذة	الـريـاضـة	أمـام	وزارة	الشـباب	والـريـاضـة	وعـمدوا	إلـى	افـتكاك	بـطاقـته	املـهنية	وهـاتـفه	وقـامـوا	
بــمحو	الــفيديــوهــات	والــصور	مــنه	وهــّددوه	بــاإليــقاف	فــي	حــال	عــودتــه	لــتصويــر	الــوقــفة	االحــتجاجــية.	وقــد	أصــدر	

موقع	"تونس	ريفيو"	بيانا	حول	تفاصيل	االعتداء	على	الصحفي.		

الرأي	القانوني:		•

يــخالــف	مــا	تــعرّض	لــه	بــوعــمود	الــفصل	األول	مــن	املــرســوم	115	الــذي	يــنص	عــلى	أنــه	"يــشمل	الــحّق	فــي	حــريــة	
الـعبير	حـريـة	تـداول	ونشـر	وتـلقي	األخـبار	واآلراء	واألفـكار	مـهما	كـان	نـوعـها".	ويـنّص	الـفصل	12	أنّـه	"ال	يـجوز	
أن	يـكون	الـرأي	الـذي	يـصدر	عـن	الـصحفي	أو	املـعلومـات	الـتي	ينشـرهـا	سـببا	فـي	املـساس	بـكرامـته	أو	لـالعـتداء	
عـــلى	حـــرمـــته	الجســـديـــة	أو	املـــعنويـــة"	ويـــنّص	الـــفصل	14	عـــلى	عـــقوبـــة	االعـــتداء	عـــلى	صـــحفيني	وفـــق	مـــقتضيات	

املجلة	الجزائية.	

مــــضايــــقة	صــــحفيني	خــــالل	لــــقاء	الــــنادي	•
االفريقي	والنجم	الرياضي	الساحلي	

املكان:	تونس		•

التاريخ	:3	ماي	2017	•



املــعتَدى	عــليه:	شــكري	الــشيحي	رئــيس	تحــريــر	مــوقــع	"الــحصري"،	واملٌـصور	بــاملــوقــع	عــالء	•
الدين	املاجري	

املعتِدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

عـــمد	مجـــموعـــة	مـــن	أعـــوان	األمـــن	إلـــى	مـــضايـــقة	طـــاقـــم	عـــمل	مـــوقـــع	"الـــحصري"	خـــالل	تـــغطيتهم	ملـــقابـــلة	الـــنادي	
اإلفــــريــــقي	والنجــــم	الــــساحــــلي	بــــملعب	رادس،	حــــيث	قــــامــــوا	بــــاســــتفزاز	الــــَصحفيني	رغــــم	اســــتظهارهــــما	بــــبطاقــــة	

ٌصحفي	ُمحترف	وبطاقة	ُصحفي	رياضي.	

وقـال	شـكري	الـشيخي	رئـيس	تحـريـر	املـوقـع	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	
الـتونـسيني:	"اسـتفزتـنا	مجـموعـة	مـن	أعـوان	األمـن	خـالل	مـفترق	طـرق	املـلعب	الـريـاضـي	بـرادس	رغـم	اسـتظهارنـا	
بـــبطاقـــات	صـــحفي	مـــحترف	وصـــحفي	ريـــاضـــي	فـــطلبا	مـــنهم	الـــتثّبت	مـــن	تـــسجيل	اســـمينا	بـــقائـــمة	الـــصحفيني	
املــخّول	لــهم	دخــول	املــلعب،	وبــعد	الــتثّبت	ســمح	لــنا	بــمواصــلة	الــطريــق	إلــى	حــدود	مــرآب	املــلعب.	وبــوصــولــنا	إلــى	
املـلعب	قـامـت	مجـموعـة	مـن	األمـنيني	بـتعطيل	دخـولـنا	لـنفس	األسـباب	وتـم	الـتثّبت	مـرّة	أخـرى	مـن	هـويـاتـنا	وقـائـمة	

الصحفيني	ملرتنّي،	األمر	الذي	لم	يسمح	لنا	بالقيام	بعملنا	إال	بعد	ربع	ساعة	من	انطالق	املباراة".	

االســــتفزازي	الــــصادر	مــــن	قــــبل	وقــــد	اســــتغرب	الــــصحفيان	خــــالل	اتّــــصال	هــــاتــــفي	مــــع	وحــــدة	الــــرصــــد	الســــلوك	
األمنيني	واملتصاعد	بحّقهما	في	الفترة	االخيرة.	

اعتداء	على	صحفي	خالل	مبارة	كرة	يد	•

املكان:	تونس		•

التاريخ	:3	ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:	إسالم	املّدب	الصحفي	بـ	"اكسبراس	أف	أم"	•

املعتِدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

عـمد	مجـموعـة	مـن	األمـنيني	إلـى	مـضايـقة	إسـالم	املـّدب	الـصحفي	بـإذاعـة	"اكسـبراس	أف	أم"	خـالل	
تنّقله	لتغطية	مقابلة	كرة	اليد	التي	جمعت	النادي	االفريقي	بالترجي	الرياضي	التونسي.	

وأفـاد	املـّدب	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنّـه	"عـند	وصـولـي	إلـى	
	أنّــني	مــنعت	مــن	الــدخــول	بــدعــوى	عــدم	وجــود	اســمي	فــي	 املــلعب	ورغــم	اســتظهاري	بــبطاقــة	صــحفي	مــحترف	إالّ
قـــائـــمة	اســـمية	مـــعّدة	ســـلفا	مـــن	قـــبل	الـــجامـــعة	الـــتونـــسية	لـــكرة	الـــيد	وعـــند	ســـؤالـــي	عـــن	املـــوضـــوع	أكّـــــد	املـــسؤول	
اإلعــالمــي	لــلجامــعة	أنّــه	تــّم	الــعمل	بهــذا	اإلجــراء	بــعد	الــتفطّن	لــدخــول	غــربــاء	لــلملعب	بــتعّلة	أنــهم	صــحفيني.	وهــذه	

حالة	ال	تشملني	لحملي	بطاقة	صحفي	محترف".		



وقــد	حــاول	املــّدب	تــوضــيح	املــسألــة	لــألمــنيني	ورئــيس	مــنطقة	األمــن	لــكّن	هــذا	األخــير	عــمد	إلــى	دفــعه	بــالــيد	مــرفــوقــا	
بـأمـنيني	آخـريـن	مـن	أمـام	قـصر	الـريـاضـة	بـاملـنزه	وصـوال	إلـى	محـطة	املـترو	الـقريـبة	قـائـال	"مـن	أنـتم	الـصحفيني	وال	

قيمة	للبطاقة	التي	تحملونها".	

	بــعد	قــدوم	املــكّلف	بــاإلعــالم	بــالــجامــعة	كــرة	الــيد.	وبــعد	نشــر	املــدب	 ولــم	يــتمّكن	املــّدب	مــن	الــدخــول	إلــى	املــلعب	إالّ
تــدويــنة	حــول	مــا	حــصل	لــه	بــمواقــع	الــتواصــل	االجــتماعــي	اتّــصل	بــه	رئــيس	املــنطقة	الــذي	قــام	بــدفــعه	واعــتذر	مــنه	

هاتفيا.	

منع	صحفي	من	العمل	في	بن	قردان	•

املكان:	بن	قردان		•

التاريخ	:28	ماي	2017	•

املـــعتَدى	عـــليه:	جـــمال	فـــريـــعة	مـــتعاون	خـــارجـــي	مـــع	•
إذاعة	تطاوين	

املعتِدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

مـــنع	عـــون	مـــن	الحـــرس	الـــوطـــني	الـــصحفي	جـــمال	فـــريـــعة	املـــتعاون	
الـخارجـي	مـع	إذاعـة	تـطاويـن	واإلذاعـة	الـوطـنية	مـن	الـعمل	خـالل	سـعيه	ألخـذ	تـصريـحات	مـن	الـالعـبني	بـعد	انـتهاء	

مباراة	الدور	نصف	النهائي	لكأس	تونس	بني	اتحاد	بن	قردان	والترجي	الرياضي	التونسي.	

وقــال	فــريــعة	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية:	"بــعد	انــتهاء	املــباراة	تــوّجهــت	إلــى	املــنطقة	املشــتركــة	قــرب	
حجــرات	املــالبــس	ألخــذ	تــصريــحات	صــحفية،	غــير	أّن	عــونــا	مــن	الحــرس	الــوطــني	اعــترض	ســبيلي	ومــنعني	مــن	
الــدخــول	وملــا	تــمّسكت	بــحّقي	فــي	الــعمل	واســتظهرت	بــبطاقــتي	املــهنية	واصــل	تــمّسكه	بــاملــنع	وهــدّدنــي	بــاإليــقاف	

	مغادرة	املكان".	 فما	كان	منّي	إالّ

	الرأي	القانوني:		•

تـــتنزّل	املـــمارســـات	الـــتي	يـــخضع	لـــها	بـــعض	الـــصحفيني	الـــريـــاضـــيني	مـــن	قـــبل	أفـــراد	األمـــن	املـــرابـــطني	بـــاملـــالعـــب	
والـــقاعـــات	الـــريـــاضـــية	فـــي	بـــاب	املـــضايـــقة	والهـــرســـلة	وهـــو	خـــرق	ملـــقتضيات	الـــفصل	14	مـــن	املـــرســـوم	115	الـــذي	
يـــعاقـــب	كـــّل	مـــن	أهـــان	صـــحفيا	أو	تـــعّدى	عـــليه	بـــالـــقول	أو	اإلشـــارة	أو	الـــفعل	أو	التهـــديـــد	حـــال	مـــباشـــرتـــه	بـــعقوبـــة	
االعــتداء	عــلى	شــبه	مــوظّــف	عــمومــي	املــنصوص	عــليها	بــاملجــّلة	الجــزائــية،	ويــمنع	الــقانــون	فــرض	أّي	قــيود	تــعوق	
حــــريــــة	تــــداول	املــــعلومــــات	أو	تــــحول	دون	تــــكافــــؤ	الــــفرص	بــــني	مــــختلف	مــــؤسّـــــــــسات	اإلعــــالم	فــــي	الــــحصول	عــــلى	

املعلومات	أو	يكون	من	شأنها	تعطيل	حّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعّددي	وشفّاف.	



تقييد لحرية العمل والنفاذ إلى املعلومة

تـحافـظ	حـاالت	املـنع	مـن	الـعمل	وحـاالت	املـضايـقة	عـلى	وتـيرتـها	خـالل	شهـر	مـاي	مـن	الـعام	2017،	وكـان	لـقّوات	
األمـــن	نـــصيب	األســـد	فـــي	هـــذا	الـــنوع	مـــن	االعـــتداءات	املـــقيدة	لحـــريـــة	الـــعمل،	وهـــو	مـــا	يـــتناقـــض	مـــع	مـــقتضيات	
الــــدســــتور	والتشــــريــــع	الــــجاري	بــــه	الــــعمل	الــــضامــــن	لــــحّق	الــــنفاذ	إلــــى	املــــعلومــــة	والــــحصول	عــــليها	مــــن	مــــختلف	
مـصادرهـا،	مـا	يـعكس	غـياب	اإلرادة	الـسياسـية	فـي	احـترام	هـذه	الـحقوق	بـكل	تـفاصـيلها	وسـعيا	نـحو	الـتضييق	
أكـثر	بـدعـوى	ضـرورة	الـترخـيص	بـالـتصويـر	الـذي	ال	يـوجـد	لـه	سـند	قـانـونـي،	سـوى	مـا	ارتـبط	بـالـصحافـة	األجـنبية	
ومــا	خــلفته	الــترســانــة	الــقانــونــية	الــقديــمة	مــن	عــوائــق	إجــرائــية	تــعيق	عــمل	مــراســلي	هــذه	املــؤســسات.	وقــد	سجــلت	
وحـدة	الـرصـد	خـالل	شهـر	مـاي	عـودة	قـويـة	لـألمـن	كـفاعـل	فـي	االعـتداءات،	وهـو	مـؤشّــــــر	يـبعث	عـلى	الـقلق	يـضاف	
إلــيه	غــياب	الــوعــي	الــقانــونــي	بــما	يــرتــبط	بــالــترخــيص	فــي	تــصويــر	املــنشآت	الــعمومــية	وفــي	فــضاءات	املــحاكــم	فــي	
خــرق	واضــح	ملــقتضيات	املــرســوم	115	وقــد	سجّـــــلت	وحــدة	الــرصــد	3	حــاالت	مــنع	و3	حــاالت	مــضايــقة	اثــنني	مــن	

هذه	الحاالت	ارتبط	باملالعب	والثانية	تصنف	كما	يلي:		

منع	مجلة	الوميض	"أخبار	زغوان"	من	العمل	•

املكان	:زغوان	•

التاريخ	:14ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:	خولة	معاطي	الصحفية	بمجلة	الوميض	"أخبار	زغوان"	•

املعتِدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

قـام	عـون	أمـن	بـالـزي	املـدنـي	بـمنع	الـصحفية	بمجـلة	الـومـيض	"أخـبار	زغـوان"	خـالل	تـغطيتها	الخـتتام	مهـرجـان	
شهـر	الـتراث	بـمديـنة	الـفحص،	وقـد	رفـض	عـون	األمـن	االعـتراف	بـالـبطاقـة	الـداخـلية	لـلمؤسـسة،	وفـي	ظـّل	تـمّسكها	

بمواصلة	عملها	عمد	إلى	افتكاك	آلة	تصويرها	ثم	طالبها	باملغادرة.	

وأفــــادت	خــــولــــة	مــــعاطــــي	أنــــه	"خــــالل	تــــنّقلي	لــــتغطية	اخــــتتام	مهــــرجــــان	شهــــر	الــــتراث	قــــام	عــــون	أمــــن	بــــمنعي	مــــن	
الـتصويـر	دونـا	عـن	بـقية	املـراسـلني	الـذيـن	اسـتظهروا	بـبطاقـاتـهم	الـداخـلية.	وبـعد	إصـراري	عـلى	مـواصـلة	عـملي	

عمد	إلى	افتكاك	كاميرا	التصوير	منّي	وقال	أّن	لديه	أوامر	بمنعي".	

الرأي	القانوني:		•

تـعرّضـت	الـصحفية	إلـى	جـملة	مـن	الـتضييقات	وذلـك	خـالل	عـملها	وافـتكاك	الـكامـيرا	مـنها	وهـو	مـا	يـدخـل	فـي	بـاب	
وضــــع	قــــيود	تــــعوق	حــــريــــة	تــــداول	املــــعلومــــة	وتــــضرب	مــــبدأ	تــــكافــــؤ	الــــفرص	بــــني	مــــختلف	مــــؤســــّسات	اإلعــــالم	فــــي	

الحصول	على	املعلومات	كما	فيه	ضرب	لحرية	العمل.	



منع	صحفية	من	العمل	في	تطاوين	•

املكان	:	تطاوين	•

التاريخ	:15	ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:	يثرب	بشيري	•

املعتِدي:	موظف	عمومي	•

الوقائع:		•

مـنع	كـاتـب	عـام	واليـة	تـطاويـن	يـثرب	بـشيري	مـراسـلة	إذاعـة	"صـبرة	أف	أم"	مـن	تـغطية	اجـتماع	عـماد	الحـمامـي	
وزير	التشغيل	والتكوين	املهني	وعدد	من	معتصمي	"الكامور"	بمقّر	الوالية.	

وأفـــادت	بـــشيري	أنـــها	"تـــحّولـــت	فـــي	تـــمام	الـــتاســـعة	صـــباحـــا	قـــبل	ســـاعـــتني	مـــن	االجـــتماع	املـــفتوح	املـــنتظر	بـــني	
	وجــود	قــائــمة	اســمية	لــلصحفيني	املــخّول	لــهم	الــتغطية،	ورغــم	اســتظهاري	بــبطاقــتي	 الــطرفــني،	لــكن	مــا	راعــني	إالّ
	أّن	الـكاتـب	الـعام	رفـض	دخـولـي	لـقاعـة	االجـتماع	بـدعـوى	عـدم	وجـود	اسـمي	فـي	 الـصحفية	وتـرخـيص	الـعمل	إالّ

القائمة".	

الرأي	القانوني:		•

حـالـة	املـنع	مـن	الـعمل	فـي	حـّق	يـثرب	بـشيري	تـنطبق	عـليها	املـادة	9	مـن	املـرسـوم	115	والـتي	تـمنع	فـرض	أّي	قـيود	
تــعوق	حــريــة	تــداول	املــعلومــات	أو	تــحول	دون	تــكافــؤ	الــفرص	بــني	مــختلف	مــؤسّــــــسات	اإلعــالم	فــي	الــحصول	عــلى	
املــــعومــــات	وتــــعتبر	ضــــربــــا	لــــحّق	الــــصحفي	فــــي	الــــنفاذ	إلــــى	املــــعلومــــة	واألخــــبار	والــــبيانــــات	واإلحــــصائــــيات	مــــن	

مصادرها	املختلفة.	

مضايقة	صحفيي	"جوهرة	أف	أم"	•

املكان:	سوسة		•

التاريخ:	15	ماي	2017	•

املـعتَدى	عـليه:	ايـمان	الـفجاري	ومحـمود	الـزيـانـي	الـصحفيني	•
بإذاعة	"جوهرة	أف	أم"	

املعتِدي:	موظفون	عموميون	•

الوقائع:		•

عـــمد	بـــعض	عـــناصـــر	الـــفريـــق	شـــبه	الـــطبّي	بـــاملســـتشفى	الـــجامـــعي	فـــرحـــات	
حـشاد	بـسوسـة	إلـى	مـضايـقة	فـريـق	عـمل	إذاعـة	"جـوهـرة	أف	أم"	خـالل	تـنّقله	إلـى	املسـتشفى	قـصد	تـقديـم	بـاقـة	

ورد	للسياسي	الطاهر	هميلة	املقيم	باملكان	في	إطار	فقرة	"الرادار"	لحصة	"بوليتكا".	

وأفـاد	زهـير	الـجيس	رئـيس	تحـريـر	االذاعـة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	أنـه	
"قـــــّرر	فـــــريـــــق	الـــــحصة	تـــــخصيص	فـــــقرة	الـــــرادار	لـــــالطـــــمئنان	عـــــلى	صـــــحة	هـــــميلة	حـــــيث	اتـــــصل	الـــــفريـــــق	بـــــناظـــــر	



املســتشفى	املــذكــور	وطــلبوا	مــنه	اإلذن	بــالــعمل	بــاملــكان	وعــند	تــنّقلهم	طــالــبهم	الــفريــق	شــبه	الــطبّي	بــاالطّـالع	عــلى	
الترخيص	بالعمل	رغم	اإلعالم	املسبق	لناظر	املستشفى	وقد	حاول	الطاقم	منع	الصحفيني	من	العمل".	

وقــد	عــبّر	مجــموعــة	مــن	الــطاقــم	الــطبي	عــن	احــتجاجــهم	عــلى	مــا	اعــتبروه	"تــشويــه	ســمعتهم"	بــتعّلة	مــحاولــة	مــن	
الـفريـق	الـصحفي	لـإلذاعـة	فـي	نـقل	خـالف	جـّد	مـنذ	يـومـني	مـن	تـاريـخ	الـزيـارة	بـني	هـميلة	وأحـد	األعـوان،	وهـو	مـا	
نــفاه	الــفريــق	حــيث	أكّـــدوا	أّن	ســبب	زيــارتــهم	كــان	بــدافــع	إنــسانــي	ال	غــير.	وقــد	حــصلت	وحــدة	الــرصــد	عــلى	فــيديــو	

يوثق	االعتداء.		

الرأي	القانوني:	•

وضـــع	الـــطاقـــم	شـــبه	الـــطبي	قـــيود	تـــعوق	حـــريـــة	عـــمل	الـــصحفيني	وتـــعيق	تـــداول	املـــعلومـــات	كـــما	أعـــاقـــوا	حـــصول	
الـــصحفيني	عـــلى	املـــعلومـــة	مـــن	مـــصادرهـــا	املـــختلفة.	ويـــعاقـــب	الـــفصل	136	مـــن	املجـــلة	الجـــزائـــية	تـــعطيل	حـــريـــة	

الشغل	بما	في	ذلك	حرية	الصحفي	في	العمل.	

مضايقة	الزغدودي	في	املحكمة	االبتدائية	بالقيروان	•

املكان:	القيروان	•

التاريخ:25	ماي	2017	•

املـــعتَدى	عـــليه:	نـــاجـــح	الـــزغـــدودي	الـــصحفي	بـــموقـــع	•
"تكروان"	

املعتِدي:	موظف	عمومي	•

الوقائع:		•

عـمد	مجـموعـة	مـن	األمـنيني	مـرفـوقـني	بـرئـيس	كـتبة	املـحكمة	االبـتدائـية	
بــالــقيروان	إلــى	مــضايــقة	نــاجــح	الــزغــدودي	رئــيس	تحــريــر	املــوقــع	املحــّلي	"تــكروان"	خــالل	قــيامــه	بــروبــورتــاج	أمــام	
مـقر	املـحكمة	حـول	عـمليات	اإليـقاف	الـتي	طـالـت	رجـال	أعـمال	ومهـربـني.	وطـلب	األمـنيون	ومـرافـقهم	مـن	الـصحفي	

بالتنقل	إلى	مكتب	وكيل	الجمهورية	للحصول	على	ترخيص	بالتصوير.	

وأفـاد	الـزغـدودي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنـه	"تـوجّــــه	نـحوي	
أعـوان	أمـن	ورئـيس	كـتبة	املـحكمة	االبـتدائـية	بـالـقيروان	خـالل	عـملي	عـلى	تـصويـر	روبـروتـاج	أمـام	املـحكمة	وطـلبوا	
مــني	مــرافــقتهم	الــي	مــكتب	وكــيل	الجــمهوريــة	أو	مــساعــده	إلعــالمــه	بــالــتصويــر.	وخــالل	لــقائــي	مــع	مــساعــد	وكــيل	
الجــمهوريــة	شــّدد	عــلى	ضــرورة	حــصولــي	عــلى	إذن	بــالــتصويــر	مــن	الــنيابــة	الــعمومــية	حــتى	وإن	كــان	الــتصويــر	

خارج	مبنى	املحكمة	أو	أمامها	بدعوى	أّن	املحكمة	مقّر	سيادة	شأنه	شأن	الثكنة	العسكرية".		

الرأي	القانوني:	•

يــمثّل	مــنع	الــزغــدودي	مــن	إعــداد	ريــبورتــاج	أمــام	مــحكمة	الــقيروان	االبــتدائــية	خــرقــا	لحــريــة	تــداول	املــعومــات	وال	
يســتوجــب	املــرســوم	115	الــحصول	عــلى	تــرخــيص	قــضائــي	لــلتصويــر	أمــام	املــحاكــم.	ويــنّص	الــفصل	62	مــنه	أنــه	



"يحجّـــــــر	أثــــناء	املــــرافــــعات	وداخــــل	قــــاعــــات	جــــلسات	املــــحاكــــم	اســــتعمال	آالت	الــــتصويــــر	الــــشمسي	أو	الــــسمعي	
البصري	أو	وسيلة	أخرى	إال	إذا	صدرت	في	ذلك	رخصة	من	السلطة	القضائية	ذات	النظر".	

وهــــناك	صــــورة	أخــــرى	تســــتوجــــب	الــــحصول	عــــلى	إذن	قــــضائــــي	لــــتصويــــر	كــــاّل	أو	بــــعضا	مــــن	الــــظروف	املــــحيطة	
بــاملــحاكــمات	املــتعّلقة	بــالجــرائــم	املــنصوص	عــليها	بــاملجــلة	الجــزائــية	مــن	الــفصل	201	إلــى	240	كجــرائــم	الــقتل	
والحــمل	والــوضــع	والــعنف	والتهــديــد	والجــرائــم	الــجنسية	والــفرار	بــاألشــخاص،	ووردت	هــذه	الــصور	بــالــفصل	61	
مـن	املـرسـوم	الـذي	حجّــــر	الـتناول	لـقضايـا	الـثلب	الـتي	تـتعّلق	بـالـحياة	الـخاصـة	أو	بـالجـرائـم	الـتي	انـقضت	بـالـعفو	
أو	بـــالـــتقادم	أو	بـــعقوبـــة	شـــملها	اســـترداد	الـــحقوق	وذلـــك	بـــقضايـــا	ثـــبوت	النســـب	والـــطالق	واإلجـــهاض	وتـــفاصـــيل	

القضايا	املدنية	بقرار	من	املحكمة	املتعّهدة.		

مضايقة	صحفيي	الجزيرة	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:26	ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:	العاملني	في	مكتب	الجزيرة	•

املعتِدي:	نشطاء	•

الوقائع:		•

طـالـبت	جـمعية	"فـورزا	تـونـس"	فـي	بـيان	أصـدرتـه	بـغلق	مـكتب	الجـزيـرة	وحـجبها	فـي	تـونـس	وحـجب	كـل	املـنابـر	
اإلعــــالمــــية	الــــتي	اعــــتبرتــــها	تــــدعــــو	إلــــى	"الــــفتنة	واملــــشجعة	عــــلى	االرهــــاب".	واعــــتبرت	املــــنظمة	أّن	قــــناة	الجــــزيــــرة	
تــواصــل	حــملتها	املــغرضــة	ضــّد	تــونــس	عــبر	تــألــيب	الــرأي	الــعام	وتــهويــل	املشهــد	فــي	الــجنوب	الــتونــسي	وتــضخيم	

األحداث	في	والية	تطاوين	وغيرها.		

وبـاتـصالـنا	بـلطفي	الـحاجـي	مـديـر	مـكتب	الجـزيـرة	أكّــد	أنـه	يـرفـض	الـتعليق	وقـال	أّن	الـفريـق	الـعامـل	يـواصـل	عـمله	
بطريقة	طبيعية	ومهنية.	

الرأي	القانوني:	•

يـــخالـــف	الـــبيان	الـــصادر	عـــن	الجـــمعية	مـــبادئ	الـــدســـتور	الـــتونـــسي	فـــي	مـــادتـــه	31	الـــتي	تـــنّص	عـــلى	أّن	"حـــريـــة	
الـــرأي	والـــفكر	والـــتعبير	واالعـــالم	والنشـــر	مـــضمونـــة"	ويخـــرق	مـــبدأ	حـــريـــة	تـــداول	ونشـــر	وتـــلقي	األخـــبار	واآلراء	
	بــمقتضى	نــّص	تشــريــعي	وبشــرط	أن	تــكون	 واألفــكار	مــهما	كــان	نــوعــها	وال	يــمكن		الــتقييد	مــن	حــريــة	الــتعبير	إالّ
الـغايـة	مـنه	تـحقيق	مـصلحة	مشـروعـة	تـتمثل	فـي	احـترام	حـقوق	وكـرامـة	اآلخـريـن	أو	حـفظ	الـنظام	الـعام	أو	حـمايـة	
الـدفـاع	واألمـن	الـوطـني	وأن	تـكون	ضـروريـة	ومـتناسـبة	مـع	مـا	يـلزم	اتّـخاذه	مـن	إجـراءات	فـي	مـجتمع	ديـمقراطـي	

 ودون	أن	تمثّل	خطرا	على	جوهر	الحّق	في	حرية	التعبير	واإلعالم.



مّس من كرامة الصحفي وحرمته الجسدية

سجـلت	وحـدة	الـرصـد	خـالل	شهـر	مـاي	5	اعـتداءات	مـاديـة	ومـعنويـة	عـلى	الـصحفيني	حـصل	أغـلبها	فـي	املـالعـب	
وكــان	أعــوان	األمــن	فــاعــلني	فــيها.	وقــد	ارتــبط	اثــنان	مــنها	بــعمل	الــصحفيني	أو	عــلى	خــلفية	أعــمال	صــحفية	قــامــوا	
بنشـرهـا	وهـذه	االعـتداءات	الـتي	تـدخـل	فـي	خـانـة	االعـتداء	عـلى	الـصحفي	بـصفته	كشـبه	مـوظـف	عـمومـي	بـالـقول	
أو	الـفعل	أو	اإلشـارة	يـبقى	املـسؤولـون	عـنها	فـي	أغـلب	األحـيان	بـمعزل	عـن	املـتابـعة	االداريـة	والـقانـونـية	فـي	ظـلّ	
عـدم	سـعي	الـصحفيني	لـلتتبع	الـقانـونـي	لـلمعتديـن،	وقـد	كـان	املـوظـفون	الـعمومـيون	والنشـطاء	الـسياسـيون	فـاعـلني	

هذا	الشهر	في	هذه	االعتداءات	في	مناسبتني.		

اعتداء	على	منتصر	ساسي	•

املكان:	سوسة	•

التاريخ:29	ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:منتصر	ساسي	الصحفي	بإذاعة	"شمس	أف	أم"	•

املعتِدي:	موظف	عمومي	•

الوقائع:		•

عـمد	رئـيس	مـصلحة	بـبلديـة	الحـمامـات	إلـى	االعـتداء	لـفظيا	عـلى	مـنتصر	سـاسـي	الـصحفي	بــإذاعـة	"شـمس	أف	
ام"	خـالل	تـواجـده	بـمقّر	الـبلديـة	عـلى	خـلفية	نشـره	لـخبر	عـلى	مـوجـات	اإلذاعـة	سـابـقا	حـول	الـتجاوزات	الـقانـونـية	

باملنشأة	العمومية.	

وأفـاد	مـنتصر	سـاسـي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنـه	"تـنقلت	
إلــى	مــقّر	بــلديــة	الحــمامــات	مــن	أجــل	تســّلم	تــكليف	مــن	رئــيس	الــنيابــة	الــخصوصــية	ومــعتمد	املــكان	لخــطّة	مــلحق	
	أن	تهجّـــــم	ضــّدي	رئــيس	مــصلحة	واتــهمني	بــالــكذاب	 صــحفي	ملهــرجــان	املــديــنة	بــالحــمامــات،	لــكن	مــا	راعــني	إالّ

والغباء".		

وقــد	مــّدنــا	ســاســي	بــفيديــو	يــوثّــق	االعــتداء	الــلفظي	وتهجّـــــم	املــوظــف	الــعمومــي	عــليه.	وقــد	تــلّقى	ســاســي	إثــر	ذلــك	
اعـتذارا	مـن	الـكاتـب	الـعام	لـلبلديـة	وأعـلمه	أنـهم	سـيوجّــــهون	اسـتجواب	لـرئـيس	املـصلحة	الـذي	عـمد	الـى	االعـتداء	

عليه.		

الرأي	القانوني:		•

تــعرّض	مــنتصر	ســاســي	إلــى	اعــتداء	مــعنوي	بــواســطة	عــبارات	التهجــم	والــثلب	وال	يــجوز	أن	يــكون	الــرأي	الــذي	
يـصدر	عـن	الـصحفي	أو	املـعلومـات	الـتي	ينشـرهـا	سـببا	لـلمساس	بـكرامـته	أو	لـالعـتداء	عـلى	حـرمـته	الجسـديـة	أو	



املـعنويـة	ويـعاقـب	بـمقتضى	املجـلة	الجـزائـية	كـّل	مـن	أهـان	صـحفي	أو	تـعّدى	عـليه	بـالـقول	أو	اإلشـارة	أو	الـفعل	أو	
التهديد	حال	مباشرته	لعمله.	

اعتداء	يطال	توفيق	نويرة	•

املكان:	تونس	•

التاريخ	:6	ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:	توفيق	نويرة	الصحفي	بموقع	"الحرية"	•

املعتِدي:	سياسيون	•

الوقائع:		•

عــمد	قــيادي	بحــزب	االتــحاد	الــوطــني	الحــر	إلــى	االعــتداء	لــفظيا	وجســديــا	عــلى	تــوفــيق	نــويــرة	الــصحفي	بــموقــع	
"الحرية"	خالل	تحّوله	إلى	منطقة	جبل	الجلود	لتغطية	زيارة	منتظرة	لوزيرة	الشباب	الرياضة	باملنطقة.	

وأفــاد	نــويــرة	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	"أعــلمني	املــندوب	
الــجهوي	لــلريــاضــة	بــتونــس	بــأّن	وزيــرة	الــريــاضــة	وشــؤون	الشــباب	ســتقوم	بــزيــارة	ملــنطقة	جــبل	جــلود	لــلتعرّف	عــلى	
واقــــع	املــــنشآت	الــــريــــاضــــية	بــــالــــجهة.	فــــتوّجهــــت	إلــــى	مــــلعب	كــــرة	الــــقدم	بــــجبل	الجــــلود	فــــي	إطــــار	مــــمارســــة	عــــملي	
الـصحفي	املـيدانـي	لـتغطية	الـزيـارة	لـفائـدة	الجـريـدة	االلـكترونـية	"الحـريـة".	وبـالـوصـول	لـلمكان	اعـترض	سـبيلي	
مـسؤول	جـهوي	بحـزب	االتـحاد	الـوطـني	الحـّر	وتهجّــــم	عـلي	ومـنعني	بـاسـتعمال	الـعنف	مـن	حـضور	زيـارة	الـوزيـرة	
ومـــمارســـة	عـــملي،	واســـتعان	بـــشخص	مـــن	ذوي	الشـــبهة	إلجـــباري	عـــلى	مـــغادرة	املـــكان	بـــعد	تهـــديـــدي	بـــاالعـــتداء	

	مجّددا	بالعنف،	فوجدت	نفسي	مجبرا	على	مغادرة	املكان	لتفادي	ذلك".	 عليّ

الرأي	القانوني:	•

تـــدخـــل	هـــذه	املـــمارســـة	فـــي	خـــانـــة	إهـــانـــة	صـــحفي	والـــتعّدي	عـــليه	بـــالـــقول	أو	اإلشـــارة	أو	الـــفعل	أو	التهـــديـــد	حـــال	
مـــباشـــرتـــه	لـــعمله	مـــا	يـــتقضى	عـــقوبـــة	االعـــتداء	عـــلى	مـــوظـــف	عـــمومـــي	وشـــبهه	املـــقّررة	بـــالـــفصل	125	مـــن	املجـــلة	
الجــزائــية	ويــنّص	الــفصل	عــلى	عــقوبــة	بــالــسجن	ملــّدة	عــام	وبــالخــطية.	كــما	تــدخــل	هــذه	املــمارســة	فــي	خــانــة	فــرض	

 قيود	تعوق	حرية	تداول	املعلومات.	



ملفات تبنى ملالحقة الصحفيني قضائيا

سجّــــــلت	وحـــدة	الـــرصـــد	تـــواصـــل	الـــتتبعات	الـــعدلـــية	فـــي	حـــّق	الـــصحفيني	وقـــد	أخـــذت	هـــذا	الشهـــر	مـــنحى	جـــديـــدا	
يـنطلق	مـن	بـاحـث	الـبدايـة	كـمنطلق	لـلتتبع.	وقـد	كـان	سـعي	الـضابـطة	الـعدلـية	لـتشكيل	مـلف	ضـد	سـالم	مـليك	مـديـر	
اذاعــة	"الجــريــد	أف	أم"	وســلوى	مــليك	مــديــرة	بــرمــجة	االذاعــة	مــؤشــرا	خــطيرا	ملــا	قــد	يــطال	الــصحافــة	املحــلية	مــن	
تــلفيق	لــلملفات،	وكــان	أخــطرهــا	حــكما	ســالــبا	للحــريــة	طــال	ســالم	مــليك	لــيعود	بــنا	إلــى	مــربــع	خــطير	اســتعمل	فــيه	
الـــــقضاء	كـــــسيف	عـــــلى	رقـــــاب	الـــــصحفيني.	وقـــــد	أحـــــبطت	حـــــملة	الـــــصحفيني	#free_salam	وتـــــضامـــــنهم	هـــــذا	
املخــطط	بــإنــصاف	الــقضاء	لــهما	بــعد	ســاعــات	مــن	املــرافــعات	الــقانــونــية	فــي	ابــتدائــية	تــوزر	وثــبوت	خــلّو	املــلف	مــن	
الـــتهم.	هـــذه	املـــحاولـــة	االنـــتقامـــية	طـــالـــت	أيـــضا	مجـــلة	"الـــومـــيض"	فـــي	واليـــة	زغـــوان	فـــي	مـــحاولـــة	لـــلتضييق	عـــلى	

الصحافة	املحلية.	

الـسعي	إلـى	تـلفيق	املـلفات	واملـالحـقات	الـقضائـية	الـتي	تـخفي	وراءهـا	سـعيا	إلخـماد	أصـوات	نـاقـدة	ُسجّـــل	فـي	4	
حــاالت	تــتّبع	عــدلــي	خــالل	شهــر	مــاي	فــي	كــافــة	مــناطــق	الجــمهوريــة،	تــحّول	فــيها	الــصحفي	بــعد	ضــغط	الــنقابــة	
الــوطــنية	لــلصحفيني	مــن	مــتّهم	إلــى	شــاهــد	كــما	هــو	الــحال	فــي	مــلف	مــوقــع	"نــواة"	وتــّم	فــيها	الــتنبيه	إلــى	مــحاولــة	

التشفّي	في	ملّف	الصحفي	منجي	الخضراوي	أمام	القضاء	وقد	وردت	تفاصيل	هذه	امللفات	كما	يلي:		

التحقيق	مع	موقع	"نواة"	حول	مصادر	املعلومات	•

املكان	:	تونس		•

التاريخ	:3	ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:	موقع	نواة		•

املعتِدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

مـثل	سـامـي	بـن	غـربـية	املـمثل	الـقانـونـي	ملـوقـع	“نـواة”	يـوم	االربـعاء	3	
مـــاي	2017	أمـــام	فـــرقـــة	األبـــحاث	والـــتفتيش	بـــالـــعويـــنة	لـــلتحقيق	مـــعه	بـــتهمة	“ســـرقـــة	واخـــتالس	مـــكاتـــيب	وافـــشاء	
أســرار”	عــلى	خــلفية	مــقال	نشــره	املــوقــع	بــتاريــخ	21	أفــريــل	2017	حــول	"تســريــب	خــطة	عــمل	رئــاســة	الجــمهوريــة	

لتمرير	نسخة	جديدة	من	قانون	املصالحة".	

وقـد	تـّمت	هـرسـلة	بـن	غـربـية	عـلى	مـدى	6	سـاعـات	فـي	الـتحقيق	فـي	مـحاولـة	لـدفـعه	لـلكشف	عـن	مـصادره	ومـطالـبته	
بـــالـــكشف	عـــن	هـــويـــة	الـــفريـــق	الـــعامـــل	عـــلى	الـــوثـــيقة،	إضـــافـــة	إلـــى	مـــطالـــبته	بـــاملـــعطيات	الـــشخصية	لـــلصحفيني	

العاملني	باملوقع	في	تمهيد	للتحقيق	معهم.	

وأفــاد	ســامــي	بــن	غــربــية	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني	“تــلقيت	
اتـصاال	هـاتـفيا	مـن	فـرقـة	األبـحاث	والـتفتيش	بـالـعويـنة	تـنّقلت	إثـرهـا	ملـقرهـا	مـرفـوقـا	بـمحامـي	املـوقـع	وتـم	الـتحقيق	



مــعي	ملــدة	6	ســاعــات.	وقــد	طــلب	مــني	بــاحــث	الــبدايــة	الــكشف	عــن	مــصدر	الــوثــيقة	املســربــة	وعــن	الــفريــق	الــعامــل	
عليها	“.	

وأمــام	رفــض	بــن	غــربــية	الــتصريــح	بــاملــعطيات	الــشخصية	لــلعامــلني	عــلى	املــوضــوع	والــكشف	عــن	مــصادره	طــالــب	
بــاحــث	الــبدايــة	املــمثّل	الــقانــونــي	لــلموقــع	بــمّده	بــهيكلة	املــؤسّـــــــسة	واملــعطيات	الــشخصية	لــلعامــلني	فــيها	مــن	أرقــام	

هواتف	وأرقام	بطاقات	شخصية	تمهيدا	الستدعائهم	والتحقيق	معهم	حول	املوضوع.			

وفــي	مــواصــلة	لهــرســلة	املــمثل	الــقانــونــي	ملــوقــع	“نــواة”	اتــّهم	الــتحقيق	الــصحفيني	بــالــتالعــب	فــي	قــائــمة	األســماء	
الواردة	بالوثيقة	في	إقرار	واضح	بوجودها	وفي	محاولة	للتدّخل	املباشر	وتوجيه	لعمل	هيئة	التحرير.	

وقــد	أجــرت	وحــدة	الــرصــد	لــقاء	مــع	صــحفيني	عــامــلني	بــموقــع	”	نــواة”	أكــّدوا	خــاللــه	انــزعــاج	الــرئــاســة	مــن	مــحتوى	
الــوثــيقة	الــتي	ركّـــزت	عــلى	االســتراتــجية	الــتي	اعــتمدتــها	فــي	حشــد	الــدعــم	لــتمريــر	مشــروع	الــقانــون	أمــام	مجــلس	

نواب	الشعب	مؤّكدين	أّن	مسّودة	الخطّة	االتّصالية	لم	يقع	تعديلها	وإنّما	إخفاء	بعض	األسماء.	

وأكّـــد	بـاحـث	الـبدايـة	لـنب	غـربـية	أّن	وكـيل	الجـمهوريـة	أرسـل	إنـابـة	عـدلـية	لـلتحقيق	مـعه	فـي	تـدارك	ملـا	أكّـــده	سـابـقا	
مـن	الـتحاق	مـوفـديـن	عـن	الـديـوان	الـرئـاسـي	بـمقّر	وحـدة	األبـحاث	والـتفتيش	لـلدفـع	نـحو	الـتحقيق	مـع	الـعامـلني	فـي	

موقع	“نواة”.	

الرأي	القانوني:		•

تـعتبر	مـالحـقة	املـمثّل	الـقانـونـي	ملـوقـع	"نـواة"	مـخالـفة	صـريـحة	لـلفصل	31	مـن	الـدسـتور	الـتونـسي	الـذي	يـضمن	
حـريـة	الـرأي	والـفكر	والـتعبير	واإلعـالم	والنشـر	وكـذلـك	املـادة	األولـى	مـن	املـرسـوم	115	الـتي	تـنّص	عـلى	أّن	الـحقّ	
فــي	الــتعبير	يــشمل	"حــريــة	تــداول	ونشــر	وتــلقي	األخــبار	واآلراء	واألفــكار	مــهما	كــان	نــوعــها"	وطــبقا	ملــقتضيات	
الـفصل	10الـذي	يحـمي	الـحّق	فـي	الـنفاذ	إلـى	املـعلومـة	واألخـبار	والـبيانـات	واالحـصائـيات	والـحصول	عـليها	مـن	
مــصادرهــا	املــختلفة	ومــا	يــمنحه	املــرســوم	مــن	حــمايــة	ملــصادر	املــعلومــات.	ويــصنّف	الــتحقيق	مــع	املــمثل	الــقانــونــي	

ملــوقــع	"نــواة"	ضــمن	أعــمال	التحــريّــات	والــبحث	والــتفتيش	الــتي	تــمارســها	الســلطة	
العامة	تجاه	الصحفي	للكشف	عن	مصادره	وتعريضه	لضغوطات.	

سجن	سالم	مليك	•

املكان	:	توزر		•

التاريخ	:10	ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:	سالم	مليك	مالك	راديو	"الجريد	أف	أم"	•

املعتِدي:	القضاء	•

الوقائع:		•

قــضت	املــحكمة	االبــتدائــية	بــتوزر	بــالــسجن	6	أشهــر	مــع	الــنفاذ	الــعاجــل	فــي	حــقّ	
سـالم	مـليك	رئـيس	االتـحاد	الـتونـسي	لـإلعـالم	الجـمعياتـي	ومـديـر	اذاعـة	"الجـريـد	

أف	أم"	عــــلى	مــــعنى	الــــفصل	125	مــــن	املجــــلة	الجــــزائــــية	بــــتهمة	هــــضم	جــــانــــب	مــــوظــــف	
عـــمومـــي	أو	شـــبهه	بـــالـــقول	أو	اإلشـــارة	أو	التهـــديـــد	حـــال	مـــباشـــرتـــه	لـــوظـــيفته	أو	بـــمناســـبة	مـــباشـــرتـــها	عـــلى	خـــلفية	



احــتجاجــه	عــلى	الــتدخــل	الــعنيف	لــقوات	األمــن	خــالل	مــداهــمتها	ملــنزلــه	فــي	شهــر	فــيفري	املــنقضي	كــما	قــضت	
بالسجن	مع	تأجيل	التنفيذ	ضد	سلوى	مليك	مديرة	البرمجة.		

وأفــادت	ســلوى	مــليك	مــديــرة	الــبرمــجة	بــإذاعــة	"جــريــد	أف	أم"	أنــه	"	عــبر	ســالم	مــليك	عــن	اعــتراضــه	عــن	الــتدخّـــل	
الـــعنيف	لـــألمـــن	خـــالل	مـــداهـــمته	ملـــنزل	عـــائـــلته	بـــحثا	عـــن	أخـــيه	الـــذي	كـــانـــوا	يشـــتبهون	فـــي	انـــتمائـــه	الـــى	مجـــموعـــة	
	عـلى	 متشـّددة	حـيث	أشهـر	أحـد	أعـوان	األمـن	السـالح	فـي	وجـه	ابـنة	أخـته،	وهـي	طـفلة	صـغيرة،	مـّما	جـعله	يـحتجّ

تلك	املمارسة	العنيفة	وغير	القانونية".			

وقـــّدم	أعـــوان	األمـــن	شـــكوى	ضـــّد	مـــليك	اســـتنادا	إلـــى	مـــقطع	فـــيديـــو	سجّــــــله	أحـــد	األمـــنيني	يـــوثّـــق	احـــتجاجـــه	عـــلى	
الــتدخّـــل	األمــني	الــعنيف	فــي	بــيت	عــائــلته.	وتــّمت	دعــوة	مــليك	إلــى	مــركــز	األمــن	الــقريــب	حــيث	تــّم	االســتماع	إلــيه	
وألخــته	ســلوى	مــليك	مــديــرة	الــبرمــجة	بــاإلذاعــة	مــن	قــبل	أعــوان	املــركــز	(الــخصم).		وإثــرهــا	تــلّقى	مــليك	دعــوة	مــن	

املحكمة	االبتدائية	بتوزر	حيث	مثل	أمام	هيئتها	وحكم	عليه	بالسجن	ملدة	6	أشهر	مع	النفاذ	العاجل.	

الرأي	القانوني:	•

يـمكن	الـقول	أّن	الـعقوبـة	الـّسالـبة	للحـريـة	ضـّد	سـالم	مـليك	تـعتبر	مـن	بـاب	االنـتقام	غـير	املـباشـر	ضـّده	عـلى	خـلفية	
مــواقــف	تــعبّر	عــنها	وســيلة	اإلعــالم	الــتي	يــديــرهــا	بــواليــة	تــوزر.	وهــي	خــرق	لــلمرســوم	115	فــي	فــصله	13	حــيث	ال	

يجوز	مساءلة	صحفي	على	رأيه.	

	تتّبع	عدلي	ملجلة	الوميض	"أخبار	زغوان"		•

املكان	:	زغوان	•

التاريخ	:17ماي	2017	•

املعتَدى	عليه:	شكري	الصغير	مدير	مجلة	الوميض	"أخبار	زغوان"	•

املعتِدي:	أمنيون	•

الوقائع:		•

مـثل	شـكري	الـصغير	مـديـر	مجـّلة	الـومـيض	املحـلية	أمـام	مـركـز	األمـن	بـزغـوان	عـلى	خـلفية	نشـر	الـصفحة	الـرسـمية	
للمجلة	لخبر	حول	إضراب	منتظر	بمصنع	بالوالية.	

وأفـاد	الـصغير	أنـه	"تـّمت	دعـوتـي	مـن	قـبل	األمـن	لـلقيام	بـبحث	إرشـادي	وعـند	وصـولـي	إلـى	مـركـز	األمـن	بـاملـنطقة	
تــّم	ســؤالــي	عــن	مــصدر	خــبر	نشــرنــاه	حــول	اعــتزام	الــعمال	الــقيام	بــإضــراب	عــن	الــعمل	فــي	أحــد	املــصانــع،	وتــمّ	
ســـؤالـــي	عـــن	الـــتعديـــل	الـــذي	أدخـــل	عـــلى	الـــخبر	بـــعد	إعـــالن	إلـــغاء	اإلضـــراب،	وقـــام	األمـــنيون	بـــتصويـــر	بـــطاقـــتي	

املهنية	الداخلية".		

الرأي	القانوني:		•

يــعتبر	االســتجواب	ومــحتوى	األســئلة	ضــربــا	لــلحّق	فــي	حــريّــة	الــرأي	والــفكر	والــتعبير	واإلعــالم	والنشــر	وإخــالال	
بـالـضمانـات	الـتّي	تـشملها	ومـخالـفة	صـريـحة	ملـقتضيات	املـادة	19	مـن	العهـد	الـدولـي	الـخاص	بـالـحقوق	املـدنـية	

والسياسية	واملواثيق	الدولية	ذات	العالقة	واعتداء	على	سريّة	مصادر	الصحفي	عند	قيامه	بمهامه.		



منجي	الخضراوي	أمام	الفرقة	املركزية	بالعوينة	•

املكان	:	تونس	•

التاريخ	:26	ماي	2017	•

املــــــــعتَدى	عــــــــليه:	مــــــــنجي	الــــــــخضراوي	الــــــــصحفي	•
بجريدة	"الشروق"	اليومية		

املعتِدي:	صحفية	•

الوقائع:		•

مـثل	مـنجي	الـخضراوي	الـصحفي	بجـريـدة	"الشـروق"	والـعضو	الـسابـق	لـلجنة	إسـناد	بـطاقـة	صـحفي	مـحترف	
أمــام	الــفرقــة	املــركــزيــة	األولــى	للحــرس	الــوطــني	بــالــعويــنة	عــلى	خــلفية	شــكايــة	تــقدمــت	بــها	ضــّده	ســميرة	الــخياري	
الــكشو	الــصحفية	الــسابــقة	بجــريــدة	الشــروق،	عــلى	خــلفية	اعــتراضــه	بــصفته	عــضو	الــلجنة	عــلى	إســناد	بــطاقــة	
صــحفي	مــحترف	لــها،	بســبب	عــدم	احــترامــها	ألخــالقــيات	املــهنة.	وتــّمت	إحــالــة	الــخضراوي	بــتهمة	االمــتناع	عــن	

إسناد	بطاقة	صحفي	محترف	للخياري	وشتمها	على	مواقع	التواصل	االجتماعي.		

وأفـاد	الـخضراوي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	”	أحـال	وكـيل	
الجـمهوريـة	بـاملـحكمة	االبـتدائـية	بـتونـس	املـلّف	مـن	فـرقـة	األمـن	بـاملـنصف	بـاي	إلـى	الـفرقـة	املـركـزيـة	للحـرس	الـوطـني	
بـــالـــعويـــنة	لـــلقيام	بـــمكافـــحة	بـــيني	وبـــني	الـــشاكـــية.	وكـــانـــت	الـــكشو	قـــد	أثـــارت	الـــدعـــوة	ضـــّدي	بـــعد	عـــلمها	بـــموقـــفي	
الـــرافـــض	إســـنادهـــا	بـــطاقـــة	صـــحفي	مـــحترف	صـــلب	الـــّلجنة	املـــختصة	واّدعـــت	أنّـــي	قـــمت	بشـــتمها	عـــلى	مـــواقـــع	

التواصل	االجتماعي”.	

وكـان	الـخضراوي	قـدم	مـثل	فـي	2012	أمـام	فـرقـة	األمـن	بـشارع	املـنصف	بـاي	حـيث	تـّم	الـتحقيق	مـعه	فـي	مـرحـلة	
أولــى،	وأكّــــد	خــالل	األبــحاث	أّن	قــرار	مــنح	بــطاقــة	صــحفي	مــحترف	إجــراء	إداري	ال	دخــل	فــيه	لــلقضاء.	ومــن	حــقّ	
النقابة	أن	تمتنع	عن	منح	البطاقة	في	حال	عدم	تتوفّر	الشروط	في	الصحفي	أو	عند	إخالله	بأخالقيات	املهنة.	

وقـــد	أثـــار	وكـــيل	الجـــمهوريـــة	بـــاملـــحكمة	االبـــتدائـــية	بـــتونـــس	-قـــاضـــي	الـــتحقيق	13	ســـابـــقا-املـــلف	بـــعد	أكـــثر	مـــن	5	
سنوات	ضّد	الخضراوي.	

الرأي	القانوني:	•

يـنّص	الـفصل	8	مـن	املـرسـوم	115	عـلى	لـجنة	مسـتقلة	إلسـناد	الـبطاقـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	املـحترفـني	ويـكون	مـن	
بــني	أعــضائــها	3	أعــضاء	يــتّم	اقــتراحــهم	مــن	قــبل	مــنظمة	الــصحفيني	األكــثر	تــمثيال	وتحــّدد	بــأمــر	طــريــقة	مــطلب	
الـحصول	عـلى	بـطاقـة	الـصحفي	املـحترف	وشـروط	إسـنادهـا	ومـّدة	صـالحـيتها	وطـريـقة	سـحبها.	وإذا	رفـض	طـلب	
أحــد	لــلحصول	عــلى	الــبطاقــة	املــذكــورة	فــيمكنه	الــطعن	فــي	قــرارات	الــّلجنة	أمــام	مــحكمة	االســتئناف	بــتونــس	فــي	
أجـــل	ثـــالثـــني	يـــومـــا	ابـــتداء	مـــن	تـــاريـــخ	اإلعـــالم	وتـــكون	قـــرارات	مـــحكمة	االســـتئناف	قـــابـــلة	لـــلطعن	أمـــام	املـــحكمة	
 االدارية.	وال	عالقة	للنيابة	العمومية	بأّي	تظّلم	يتعّلق	برفض	الّلجنة	إسناد	بطاقة	صحفي	محترف	لطالبها.



اإليقاف ثاني مراحل التضييق على الصحافة األجنبية

بـعد	الـتضييق	عـبر	املـطالـبة	الـدائـمة	بـالـتراخـيص	اتّخـذت	املـضايـقات	الـتّي	تـطال	مـراسـلي	املـؤسّــــــسات	األجـنبية	
مــنحى	جــديــدا	عــبر	اإليــقافــات	وتحــريــر	املــحاضــر.	وقــد	تــّم	إيــقاف	املــصّورالــصحفي	إســالم	الــحكيري	فــي	هــذا	
اإلطـار	بـعد	أن	كـان	قـد	تـعرّض	لـعمليات	مـضايـقة	ومـنع	مـن	الـعمل	خـالل	شهـر	أفـريـل	مـن	الـعام	2017.	وقـد	نبّهـت	
الـــنقابـــة	فـــي	أكـــثر	مـــن	مـــناســـبة	إلـــى	هـــذه	الـــتضييقات	الـــتي	تـــمارس	عـــلى	املـــراســـلني	والـــصحفيني	ولـــم	تجـــد	أيّ	
تجاوب،	والحظت	أّن	تعامل	السلطة	التنفيذية	مع	املوضوع	بقي	رهني	تغليب	التضييق	على	حساب	الحرية.	

إيقاف	اسالم	الحكيري		•
املكان:	تونس	•
التاريخ	:21	ماي	2017	•
املــــعتَدى	عــــليه:	اســــالم	الــــحكيري	املــــصور	الــــصحفي	•

بعرب	24	
املعتِدي:	أمنيون	•
الوقائع:		•

أوقـــفت	مجـــموعـــة	مـــن	عـــناصـــر	األمـــن	إســـالم	الـــحكيري	املـــصّور	الـــصحفي	

بــــــــموقــــــــع	"عــــــــرب	24	"	واصــــــــطحبته	إلــــــــى	مــــــــركــــــــز	األمــــــــن	بــــــــشارل	ديــــــــغول	

بــالــعاصــمة،	وخــالل	ركــوب	الــسيّارة	األمــنية	ســألــه	أحــد	األمــنيني	عــن	كــيفية	

اخـــتيار	املـــؤسّـــــــسة	لـــلمواضـــيع	الـــصحفية	وحـــاول	عـــون	آخـــر	االعـــتداء	عـــليه	

خـــالل	تـــواجـــده	بـــمركـــز	األمـــن.	وقـــد	تـــحّصلت	وحـــدة	الـــرصـــد	عـــلى	تـــسجيل	

صوتي	يوثّق	االعتداء	بكل	تفاصيله.	

وأفــاد	الــحكيري	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	أنّــه	"كــنت	بــصدد	تــصويــر	بــعض	مــقاطــع	الــفيديــو	لــشارع	الــحبيب	

بـورقـيبة	بـالـعاصـمة	دون	سـيارات	عـندمـا	تـوجّــــه	نـحوي	عـون	أمـن	بـالـزي	املـدنـي	وطـلب	مـني	تـرخـيص	الـتصويـر	فـاسـتظهرت	

بــبطاقــة	صــحفي	مــحترف	وبــترخــيص	الــتصويــر،	وبــعد	الــتثّبت	مــن	الــترخــيص	طــلب	مــني	مــرافــقته	إلــى	الــسيارة	حــيث	تــم	

نـــقلي	إلـــى	مـــركـــز	األمـــن	بـــشارل	ديـــغول.	وفـــي	الـــطريـــق	ســـألـــني	عـــن	طـــريـــقة	اخـــتيار	املـــواضـــيع	فهـــل	تـــكون	بـــتكليف	مـــن	

املؤّسسة	أم	بمبادرة	من	الصحفي	وقد	رفضت	اإلجابة".		

وخـالل	تـواجـده	بـمركـز	األمـن	املـذكـور،	طـلب	مـنه	أمـني	آخـر	مـتواجـد	بـاملـكان	الجـلوس	بـالـقرب	مـن	عـدد	مـن	املـوقـوفـني،	ولـكن	

ملـــا	رفـــض	ذلـــك	وطـــلب	االطـــالع	عـــلى	أســـباب	اقـــتياده	إلـــى	املـــركـــز	وإيـــقافـــه،	عـــمد	أحـــد	األمـــنيني	إلـــى	االعـــتداء	عـــليه	لـــفظيا	

ومـحاولـة	االعـتداء	عـليه	بـكرسـي	وتهـديـده	بـافـتكاك	هـاتـفه	الـجوال.	وقـد	تـّم	تحـريـر	مـحضر	ضـّد	الـحكيري	رفـض	اإلمـضاء	

	بعد	تدّخل	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني.		 عليه.	وقد	تّم	إيقاف	الحكيري	ملدة	ساعة	ولم	يتّم	إطالق	سراحه	إالّ

وبــعد	مــختلف	االتّــصاالت	حــضر	رئــيس	مــركــز	االمــن	املــذكــور	بــاملــكان	حــيث	تــوجّـــــه	نــحو	الــحكيري	واعــتذر	مــنه	وعــما	أقــدم	

عليه	أعوان	األمن	خاصة	محاولة	االعتداء	الصادرة	عن	األمني	الذي	يقوم	باألبحاث	باملركز	املذكور.		



الرأي	القانوني:		•

تــعرّض	إســالم	الــحكيري	إلــى	انــتهاكــات	جــسيمة	تــمثّلت	فــي	مــنعه	مــن	الــعمل	واحــتجازه	بــمركــز	شــرطــة	ومــحاولــة	

مـعرفـة	طـريـقة	عـمل	املـؤسّـــــسة	اإلعـالمـية	الـتي	يـعمل	بـها	عـالوة	عـلى	اإلهـانـات	ومـحاولـة	الـتعنيف	وهـو	مـا	يـتناقـض	

مـع	الـفصل	31	مـن	الـدسـتور	الـذي	يـنّص	عـلى	ضـمان	حـريـة	الـتعبير	واإلعـالم	ويـدخـل	فـي	خـانـة	إهـانـة	الـصحفي	

والــــتي	يــــعاقــــب	عــــليها	الــــقانــــون	الــــوطــــني	وتحــــديــــدا	الــــفصل	250	مــــن	املجــــلة	الجــــزائــــية	املــــتعّلق	بــــالــــقبض	عــــلى	

األشـــخاص	أو	إيـــقافـــهم	أو	ســـجنهم	أو	حجـــزهـــم	دون	إذن	قـــضائـــي	ويـــمنعها	الـــفصل	...	مـــن	اإلعـــالن	الـــعاملـــي	

 لحقوق	اإلنسان	املتعّلق	باالعتقال	التعّسفي.



 االعالم الجهوي واملحلي
محاولة للترويض

الحــظنا	خــالل	شهــر	مــاي	2017	تــطّور	نــسق	االعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	الــعامــلني	فــي	املــؤســسات	اإلعــالمــية	
الـجهويـة	واملحـلية،	وسجّــــلنا	ارتـفاعـا	فـي	االعـتداءات	الـتي	طـالـت	الـصحفيني	فـي	مـختلف	الـواليـات	لـتصل	إلـى	8	
إضـــافـــة	إلـــى	9	اعـــتداءات	طـــالـــت	الـــصحفيني	فـــي	واليـــات	تـــونـــس	الـــكبرى.	كـــما	تـــوسّـــــــعت	رقـــعة	االنـــتهاكـــات	فـــي	6	
واليــات	وفــي	إطــار	انــتهاكــات	تــطال	أفــراد	ال	مجــموعــات	تــعكس	مــحاولــة	لــلترويــض	مــن	قــبل	الســلط	الــجهويــة	فــي	
مـحاولـة	لهـرسـلة	الـصحفيني.	وقـد	اتّخـذت	هـذه	املـحاوالت	طـابـعا	كـيديـا	فـي	كـّل	مـن	واليـتي	تـوزر	وزغـوان	يـضاف	
إلـيها	االعـتداءات	الـتي	حـالـت	دون	وصـول	الـصحفيني	فـي	هـذه	الـواليـات	إلـى	املـعلومـة	فـي	خـطوة	لـضرب	صـحافـة	
الــــقرب	داخــــل	الــــواليــــات	الــــداخــــلية	وســــياســــة	تــــعكس	ســــوء	فــــهم	لــــلقوانــــني	والتشــــريــــعات	الــــجاري	بــــها	الــــعمل	كــــما	

يتواصل	العمل	بأحكام	املنشور	عدد	4	رقم	االعالن	عن	ايقاف	العمل	به.			

التتبع القانوني سالح يرفع في وجه الحرية1.

تـعتبر	الـعقوبـات	الـسالـبة	للحـريّـة	أخـطر	أنـواع	االنـتهاكـات	الـتي	تـطال	عـلى	الـعامـلني	عـلى	صـنع	املـادة	اإلعـالمـية،	
وقـــد	كـــان	الـــحكم	الـــقضائـــي	الـــصادر	فـــي	10	مـــاي	2017	فـــي	حـــّق	ســـالم	مـــليك	مـــديـــر	إذاعـــة	"الجـــريـــد	أف	أم	
وسـلوى	مـليك	مـديـرة	الـبرمـجة	نـاقـوس	خـطر	وهـي	مـحاولـة	لـتركـيع	إعـالم	الـقرب	مـن	خـالل	تـوظـيف	مـلّف	مـلفق	فـي	
يــدّل	عــلى	تــصفية	حــسابــات	ضــيقة	مــن	قــبل	بــعض	مــمثلي	الســلطات	الــجهويــة.	وقــد	قــضى	الــحكم	بــسجن	ســالم	

مليك	6	أشهر	مع	النفاذ	العاجل	وبسجن	سلوى	مليك	6	أشهر	مع	إيقاف	التنفيذ.	

وقـد	بـحثت	وحـدة	الـرصـد	فـي	شـبهة	صـلة	هـذا	الـحكم	بـموقـف	
االذاعــــــــــة	املحــــــــــلية	مــــــــــن	واقــــــــــع	واليــــــــــة	تــــــــــوزر	يــــــــــشملها	عــــــــــملها	
االعــــــالمــــــي.	وتــــــبنّي	إثــــــر	بــــــحثنا	وحــــــضور	جــــــلسة	املــــــحاكــــــمة	
والجــلسات	مــع	مــحامــي	الــدفــاع	ومــنظّمات	املــجتمع	املــدنــي	
وجــــمع	شــــهادات	الــــصحفيني	الــــطابــــع	الــــكيدي	لهــــذه	الــــتهمة	
عــــلى	خــــلفية	عــــمل	صــــحفي،	مــــا	دعــــى	الــــى	ضــــرورة	التحــــرّك	

السريع	من	قبل	النقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني.	

وقـــــد	أظهـــــر	الـــــصحفيون	فـــــي	واليـــــة	تـــــوزر	وقـــــبلي	حـــــالـــــة	مـــــن	
الــتضامــن	دعّـــمتها	األصــوات	الــداعــمة	لــلملف	فــي	كــّل	مــن	واليــات	صــفاقــس	وقــفصة	والــقصريــن	والــقيروان.	وقــد	
كـــــان	لحـــــملة	#free_salam	صـــــدى	عـــــلى	املســـــتوى	الـــــوطـــــني	
والـــدولـــي	وتـــّمت	املـــحاكـــمة	تـــحت	مـــالحـــظة	مـــن	مـــنظّمات	وطـــنية	

وإقليمية	ودولية	وأممية.	

كـــما	كـــان	لـــقطاع	املـــحامـــاة	الـــسند	األســـاســـي	لـــلصحفيني	عـــبر	



تـجنّد	مـحامـو	واليـة	تـوزر	الـذيـن	أبـدوا	اسـتماتـة	فـي	
الـدفـاع	عـن	املـلف	وتـبيان	الـبعد	الـطابـع	االنـتقامـي	
فــــــيه	خــــــالل	جــــــلسة	مــــــرافــــــعات	االســــــتئناف	لــــــتكون	
الــنتيجة	إطــالق	ســراح	ســالم	مــليك	ونــقض	الــحكم	
االبــتدائــي	املــرتــبط	بــهضم	جــانــب	مــوظــف	عــمومــي	

بالقول.		

أّما	في	والية	زغوان	فقد	انطلق	العمل	على	ملف	التتّبع	القانوني	للمجّلة	املحليّة	"الوميض	أخبار	زغوان"		

عــندمــا	نشــرت	خــبرا	عــلى	صــفحتها	الــرســمية،	ورغــم	مــا	
ورد	مـــن	تـــعديـــل	وتـــصويـــب	ملـــا	نشـــر	فـــقد	تـــّم	االســـتماع	
ملـمثّلها	الـقانـونـي	حـول	مـصادر	مـعلومـاتـه	وسـبب	نشـره	
لــلخبر	بــتعّلة	"بــحث	اســترشــادي".	وتــنذر	هــذه	الخــطوة	
بــمالحــقة	قــضائــية	للمجــّلة	بــعد	أن	أثــبت	مــالــكها	شــكري	
الــصغير	صــحة	الــوضــع	الــقانــونــي	ملــؤّسســته	اإلعــالمــية	
املحـــلية	مـــن	إعـــالم	بـــاإلصـــدار	وفـــق	مـــقتضيات	املـــرســـوم	

115	منذ	سنة2011.		

ويــضاف	لهــذه	املــالحــقات	الــقانــونــية	عــديــد	حــاالت	املــنع	واالعــتداء	الــتي	يــتعرّض	إلــيها	الــصحفيون	فــي	مــختلف	
واليات	الجمهورية.		

حضر املعلومة 2.

يــعتبر	الــخبر	الــذي	يــعمل	عــليه	املــراســل	الــجهوي	واملحــلي	هــو	الــنواة	األولــى	لــنقل	واقــع	الــجهات	ومــدى	احــترام	
الـــدولـــة	لـــلحقوق	االقـــتصاديـــة	واالجـــتماعـــية	ملـــواطـــنيها،	ويـــواجـــه	الـــصحفيون	يـــومـــيا	وفـــي	كـــّل	مـــناطـــق	الجـــمهوريـــة	
مــضايــقات	عــلى	خــلفية	مــا	يــتّم	نشــره	فــي	وســائــل	إعــالمــهم	الــوطــنية	واملحــلية	والــجهويــة.	وقــد	تــكّررت	حــاالت	املــنع	

من	العمل	خالل	األشهر	الثالث	األخيرة،	كما	تنّوعت	االعتداءات	من	احتجاز	واعتداءات	مادية	ومعنوية.	

هـذا	الـواقـع	الـقاسـي	لـعمل	الـصحفيني	فـي	الـجهات	يـعكس	غـياب	وعـي	اإلدارة	الـتونـسية	بـالـدور	الـفاعـل	لـإلعـالم	
مــن	أجــل	إصــالح	األوضــاع.		وقــد	مــثّلت	اعــتداءات	املــوظــفني	الــعمومــيني	مــؤشّـــــــرا	عــلى	غــياب	الــوعــي	بــأهــمية	عــمل	
الــصحفيني	وهــو	مــا	رصــدنــاه	فــي	كــّل	مــن	واليــتي	تــطاويــن	والــقيروان	ومــديــنة	الحــمامــات	فــي	3	مــناســبات	خــالل	

شهر	ماي.		

وتـنذر	هـذه	املـمارسـات	بـتواصـل	الـعمل	بـاملـنشور	عـدد	4	
فـــعليا	رغـــم	إلـــغائـــه	قـــانـــونـــيا	مـــن	جـــانـــب	رئـــاســـة	الـــحكومـــة	
وهـو	مـا	يـتناقـض	مـع	االلـتزامـات	املـترتـبة	عـلى	السـلطات	
الــجهويــة	واملحــلية	طــبقا	ملــقتضيات	الــقانــون	األســاســي	



عدد	22	املتعّلق	بالنفاذ	إلى	املعلومة	وعدم	تفعيله	هيكليا	وتنظيميا.		

ويـضاف	إلـى	هـذا	غـياب	االعـتراف	مـن	بـعض	املـؤسّـــــسات	بـصحفييها	وتـوفـيرهـا	لـلضمانـات	الـكافـية	لـلتعريـف	بـهم	
وتـوفـير	آلـيات	الـعمل	املـناسـبة	لـهم	واملـسانـدة	الـقانـونـية	والـعملية	خـالل	تـأديـتهم	لـعملهم	مـا	يـجعل	صـحافـة	الـقرب	
تـــواجـــه	أخـــطار	كـــبيرة	مـــن	قـــبل	كـــّل	األطـــراف	فـــي	غـــياب	الـــوعـــي	بـــدورهـــا	الـــفاعـــل	فـــي	إصـــالح	األوضـــاع	والـــقيام	
 برسالتها	األساسية	في	إيصال	صوت	املواطنني	للمسؤولني	والرأي	العام	في	مختلف	مناطق	الجمهورية.	



التوصيات

إّن	الـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	وأمـام	ارتـفاع	نـسق	االعـتداءات	الـتى	ثـبت	مـسؤولـية	السـلطة	الـتنفيذيـة	

عــليها	وفــي	ظــّل	تــواصــل	االعــتداءات	عــلى	الــصحافــة	املحــلية	والــجهويــة	مــا	يــعكس	مــنحى	تــضييقي	عــلى	الــنفاذ	

إلى	املعلومة	واستقاءها	ونقلها	ونشرها	وتداولها	خالل	شهر	ماي	توصي	بـ	:	

وزارة	الـداخـلية	بـتتّبع	أعـوانـها	املـسؤولـني	عـن	تـشكيل	مـلّف	الـتتبع	الـقضائـي	لسـالم	مـليك	وسـلوى	بـواليـة	تـوزر	•

والــــذي	لــــعبت	فــــيه	الــــضابــــطة	الــــعدلــــية	دورا	كــــبيرا	فــــي	تــــشكيله	وكــــانــــت	فــــيه	الــــخصم	والــــحكم	والــــتحقيق	فــــي	

أسبابه.			

رئـــاســـة	الـــحكومـــة	إلـــى	ضـــرورة	مـــراجـــعة	نـــظام	الـــترخـــيص	بـــالـــتصويـــر	لـــوســـائـــل	االعـــالم	األجـــنبية	فـــي	اتّـــجاه	•

تـــمديـــد	أجـــال	التجـــديـــد	وإلـــزام	وزارة	الـــداخـــلية	بـــاحـــترام	عـــمل	الـــصحفيني	األجـــانـــب	والـــتونـــسيني	الـــعامـــلني	

بــمؤســّسات	أجــنبية	فــي	إطــار	احــترام	الحــريــة	كــمبدأ	يــخضع	فــقط	لــالســتثناءات	الــواردة	فــي	املــرســوم	115	

فقط.	

املـؤسـّسات	اإلعـالمـية	بـتوفـير	كـّل	آلـيات	الحـمايـة	لـلصحفيني	الـعامـلني	فـيها	مـن	بـطاقـات	داخـلية	وصـدريـات	•

ومــّدهــم	بــتكالــيف	الــعمل	فــي	الــتظاهــرات	الــكبرى	كــاملــناســبات	الــريــاضــية	والــتصويــر	فــي	األمــاكــن	الــعامــة	

لتفاديا	لعمليات	التضييق	التي	قد	تطالهم	من	قبل	السلطات	الرسمية.	

مجـلس	نـّواب	الـشعب	إلـى	تـركـيز	هـيئة	الـنفاذ	إلـى	املـعلومـة	الـتي	يـتعثّر	للشهـر	الـثالـث	عـلى	الـتوالـي	انـطالق	•

عملها	وإلى	مراقبة	تقيّد	اإلدارة	العمومية	بمقتضيات	القانون	األساسي	املتعّلق	بالنفاذ	إلى	املعلومة.	


