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املرسوم 115 : 
الفصل 9  : يمنع فرض أي قيود تعوق حّرية تداول املعلومات أو 

تحول دون تكافؤ الفرص بني مختلف مؤّسسات اإلعالم في الحصول 
على املعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق املواطن في إعالم حّر 

وتعّددي وشفاف.

املرسوم 115 :
الفصل 14 :  يعاقب كل من يخالف الفصول 11 و12 و13 من هذا 

املرسوم وكل من أهان صحفيا أو تعدى عليه بالقول أو اإلشارة أو 
الفعل أو التهديد حال مباشرته لعمله بعقوبة االعتداء على شبه 

موظف عمومي املقررة بالفصل 123 من املجلة الجزائية.



مقّدمة عامة
يــــقاس	مــــدى	الــــتزام	الســــلطات	بحــــريــــة	الــــصحفيني	وحــــمايــــة	الــــصحفيني	بــــمدى	احــــترامــــها	اإلطــــار	التشــــريــــعي	
الــوطــني	املــنظّم	لــعملهم،	ويــقع	تــنظيم	تــطبيق	اإلطــار	الــعام	عــبر	نــصوص	تــرتــيبية	تــضمن	حــريــة	الــتعبير	بــما	فــيه	

من	تركيز	للهياكل	واحترام	ملقّومات	تطبيق	القانون	والحّد	من	اإلفالت	من	العقاب.	

مــا	وقــع	رصــده	وتــوثــيقه	فــي	بــالدنــا	خــالل	شهــر	جــوان	2017	أّن	احــترام	الــدولــة	اللــتزامــاتــها	مــازال	غــير	نــافــذ	فــي	
ظـّل	غـياب	تـفعيل	الـقانـون	عـدد	22	املـتعّلق	بـالـنفاذ	إلـى	املـعلومـة	ولتعهّــدات	رئـيس	الـحكومـة	بـإلـغاء	املـنشور	عـدد	4	
رغـم	مـرور	أكـثر	مـن	3	أشهـر	عـلى	ذلـك،	ولـم	يـصدر	بـالـرائـد	الـرسـمي	قـرار	بـإلـغاء	الـعمل	بـه	مـا	جـعله	عـائـقا	أمـام	

عمل	الصحفيني	خاصة	في	الجهات	الداخلية		مما	حال	دون	قيامهم	بعملهم.		

ويــصدر	هــذا	الــتقريــر	فــي	غــياب	هــيئة	مســتقّلة	تسهــر	عــلى	الــنفاذ	الــى	املــعلومــة	بــتأخــير	يــتواصــل	للشهــر	الــثالــث	
عـــلى	الـــتوالـــي،	وعـــدم	احـــترام	اإلدارة	الـــتونـــسية	لهـــذا	املـــبدأ	ســـواء	عـــبر	مـــمارســـات	مـــوظّـــفيها	أو	غـــياب	تـــطبيقها	

ملقتضيات	القانون	التي	تفرض	نشر	املعطيات	املنصوص	عليها	بالقانون	على	بّوابتها	االلكترونية.		

كــما	اتّخــذت	حــاالت	املــضايــقات	مــنحى	آخــر	بــتطّور	الــتكنولــوجــيات	الحــديــثة.	فــخالل	شهــر	جــوان	بــاتــت	مــواقــع	
الــتواصــل	االجــتماعــي	مــجاالت	لــبّث	خــطابــات	التهــديــد	كــما	هــو	الــحال	فــي	حــاالت	ســناء	املــاجــري	وســفيان	بــن	
فـــرحـــات	أو	عـــبر	تـــشكيل	مجـــموعـــات	مـــنظّمة	لـــلتبليغ	عـــلى	الـــصفحات	الـــرســـمية	ملـــؤسّـــــــسات	إعـــالمـــية	عـــلى	خـــلفية	
مــحتويــات	إعــالمــية	تنشــرهــا،	مــما	أّدى	إلــى	ضــرب	مــصالــح	هــذه	املــؤسّـــــــسات	وحــال	دون	وصــول	مــا	تنشــره	إلــى	

املواطنني.	

كــل	هــذه	املــظاهــر	الخــطيرة	جــعلت	بــيئة	الــعمل	الــصحفي	غــير	آمــنة	بســبب	مــا	تــقوم	بــه	مجــموعــة	مــن		املــمارســات	
الـعنيفة	وحـاالت	الـتضييق	والهـرسـلة	والتهـديـد	واالعـتداءات	املـاديـة	واملـعنويـة،	مـما	بـات	يـمثّل	خـطرا	عـلى	سـالمـة	

الصحفيني	الجسدية	ومساسا	من	كرامتهم	واستهداف	لهم	على	خلفية	ما	ينشروه	من	محتويات	إعالمية.	

وتحــــرص	الــــنقابــــة	الــــوطــــنية	لــــلصحفيني	الــــتونــــسيني	عــــبر	وحــــدة	الــــرصــــد	بــــمركــــز	الســــالمــــة	املــــهنية	لــــتقديــــم	الــــدعــــم	
املســـتوجـــب	فـــي	اتّـــجاه	مـــناهـــضة	ظـــاهـــرة	اإلفـــالت	مـــن	الـــعقاب	فـــي	هـــذه	املـــرحـــلة	االنـــتقالـــية	مـــن	حـــياة	الـــصحافـــة	

التونسية.	

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني



اعتداءات شهر جوان 2017

مقدمة:
عـــادت	وتـــيرة	االعـــتداءات	عـــلى	الحـــريّـــات	الـــصحفية	خـــالل	شهـــر	جـــوان	مـــن	الـــعام	2017	إلـــى	االرتـــفاع	مجـــّددا،	
ووثّـقت	وحـدة	رصـد	االعـتداءات	عـلى	الـصحفيني	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	
24	اعــــتداء	ضــــّد	33	صــــحفيا	و3	مــــؤسّــــــــسات	إعــــالمــــية،	مــــن	بــــينهم	6	صــــحفيات	و	27	صــــحفيا	يــــعملون	فــــي	4	
قـنوات	تـلفزيـة	و10	إذاعـات	و2	صـحف	و4	مـواقـع	الـكترونـية	و2	وكـاالت	انـباء.	وكـان	شهـر	مـاي	2017	قـد	شهـد	
17	اعــتداء	عــلى	17	صــحفيا	ومــؤسّــــــسة	إعــالمــية	،	فــي	حــني	وثّــقنا	فــي	شهــر	أفــريــل	2017،	22	اعــتداء	عــلى	41	
صحفيا	ومؤّسسة	إعالمية	ووثّقنا	في	شهر	مارس	2017	،	20	اعتداء	على	41	صحفيا	ومؤّسسة	إعالميّة.	
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والحــظت	الــوحــدة	ارتــفاعــا	كــبيرا	فــي	دور	النشــطاء	الــسياســيني	والــنقابــيني	وعــلى	االنــترنــات	فــي	الــتضييق	عــلى	
عــمل	الــصحفيني	لــيكونــوا	مــسؤولــني	هــذا	الشهــر	عــن	6	اعــتداءات	بــني	تــنظيم	حــمالت	عــلى	االنــترنــات	أو	مــنع	مــن	
الــــعمل	أو	مــــضايــــقة	بــــعد	أن	كــــانــــوا	مــــسؤولــــني	عــــلى	اعــــتداء	وحــــيد	خــــالل	شهــــر	مــــاي	2017.	كــــما	ارتــــفعت	وتــــيرة	
اعـــــتداءات	املـــــوظـــــفني	عـــــلى	الـــــصحفيني،	فـــــبعد	تـــــوثـــــيق	3	اعـــــتداءات	خـــــالل	شهـــــر	مـــــاي	2017		ارتـــــفعت	إلـــــى	5	

اعتداءات	خالل	شهر	جوان	2017.		

وقـــد	شهـــدت	اعـــتداءات	األمـــنيني	عـــلى	الـــصحفيني	انـــخفاضـــا	مـــلحوظـــا	يســـتوجـــب	الـــتنويـــه	بـــه	خـــاصـــة	أنّـــها	بـــلغت	
خـالل	شهـر	مـاي	املـنقضي	9	اعـتداءات	لتسـتّقر	خـالل	هـذا	الشهـر	عـلى	3	اعـتداءات	تـنّوعـت	بـني	مـنع	مـن	الـعمل	

ورقابة.	

وكـــان	دور	املـــواطـــنني	والجـــمعيات	الـــريـــاضـــية	الفـــتا	بـــخصوص	الـــتضييق	عـــلى	الحـــريّـــات	الـــصحفية	خـــالل	هـــذا	
الشهر	ليكون	املواطنون	مسؤولني	على	3	اعتداءات،	والجمعيات	الرياضية	مسؤولة	على	اعتداءين	اثنني.	

كــما	كــان	املــسؤولــني	الــحكومــيني	و	لــجان	الــتنظيم	بــالــفعالــيات	الــريــاضــية	واملهــرجــانــات		مــسؤولــني	عــن	اعــتداءيــن	
كما		ثبتت	مسؤولية	إدارات	املؤّسسات	اإلعالمية	في	اعتداء	وحيد.		

األمــر	الــالّفــت	اآلخــر	خــالل	هــذا	الشهــر	تــمثّل	فــي	ارتــفاع	عــدد	حــاالت	املــضايــقة		الــتي	بــلغت	7	واملــنع	مــن	الــعمل	
والــتي	بــلغت	9	خــالل	شهــر	جــوان	2017	فــي	حــني	انــحصرت	فــي	شهــر	مــاي	2017	فــي	3	حــاالت.	كــما	رصــدت	
الــوحــدة	9	حــاالت	مــنع	مــن	الــعمل	بــعد	أن	كــانــت	3	حــاالت	فــي	شهــر	مــاي	2017	لــتعود	الــى	مــعّدلــها	فــي	شهــر	

أفريل	2017.	
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كـما	عـادت	حـاالت	الـرقـابـة	مـن	جـديـد	بـعد	غـيابـها	خـالل	شهـر	مـاي	2017	لـتبلغ	خـالل	شهـر	جـوان	2017	حـالـتي	
رقـابـة،	وتـم	تـسجيل	حـالـتي(02)	تهـديـد،	وتـراجـعت	حـاالت	االعـتداءات	املـعنويـة	واملـاديـة	عـلى	الـصحفيني	لـتصبح	

4	اعتداءات	بعد	أن	كانت	5	خالل	شهر	ماي	2017.		

وقــــد	انــــعدمــــت	حــــاالت	الــــتتّبع	الــــقضائــــي	خــــالل	شهــــر	جــــوان	2017	بــــعد	أن	بــــلغت	خــــالل	شهــــر	مــــاي	2017،		4	
تـتّبعات	عـدلـية	وخـالل	شهـر	أفـريـل	2017	،	5	تـتّبعات.	وقـد	كـانـت	النسـبة	األكـبر	مـن	االعـتداءات	عـلى	الـصحفيني	
فــي	تــونــس	الــعاصــمة	الــتي	شهــدت	12	اعــتداء	،	ووقــع	تــسجيل	4	اعــتداءات	عــلى	الــصحفيني	فــي	واليــة	الــقيروان	
واعـــتداءيـــن	فـــي	كـــل	مـــن		واليـــة	ســـيدي	بـــوزيـــد	وصـــفاقـــس.	كـــما	وقـــع	تـــسجيل	اعـــتداء	فـــي	كـــل	مـــن	واليـــات	املهـــديـــة	

وتطاوين	وجندوبة	واعتداء	وحيد	بالخارج	في	مدينة	جوهانزبورغ.	
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التضييقات تتّخذ منحى جديدا

تــصنف	عــمليات	املــضايــقة	والــتّدخــل	فــي	مــجال	عــمل	الــصحفيني	ضــمن	املــمارســات	الــتي	تهــدف	إلــى	الــضغط	
عـــليهم	لـــتأمـــني	تـــغطية	تخـــدم	مـــصالـــح	بـــعض	األطـــراف،	وهـــو	مـــا	يـــتناقـــض	مـــع	الـــفصول	الـــواردة	بـــاملـــرســـوم	115	
والــــتي	تــــمنع	فــــرض	أّي	قــــيود	عــــلى	عــــمل	الــــصحفيني.	وقــــد	اتّخــــذت	املــــضايــــقات	فــــي	شهــــر	جــــوان	2017	مــــنحى	
جـديـدا	عـبر	تـنظيم	حـمالت	تـضييق	عـلى	شـبكات	الـتواصـل	االجـتماعـي	اسـتهدفـت	الـصفحات	الـرسـمية	لـكل	مـن	
مـــوقـــع	"أنـــباء	تـــونـــس	كـــابـــتالـــيس"	و"آخـــر	خـــبر	أون	اليـــن".	كـــما	طـــالـــت	كـــرامـــة	الـــصحفيني	كـــاالعـــتداء	عـــلى	حـــاتـــم	
كـزبـار	ومـؤّسسـته	االعـالمـية	"اذاعـة	الـديـوان"،	واإلسـاءة	الـتي	طـالـت	صـحفية	الـصباح	مـن	قـبل	مسـتشار	رئـيس	

الجمهورية	نور	الدين	بن	تيشه.		

وقـد	سجّـــلت	وحـدة	الـرصـد	فـي	هـذا	الـصدد	7	حـاالت	مـضايـقة	طـالـت	الـصحفيني	فـي	مـناطـق	مـختلفة	مـن	الـواليـات	
التونسية	وخارج	حدود	الوطن.			

تضييق	على	صحفية	في	الرئاسة:	•

املكان	:	تونس	•

التاريخ	:	12	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم	:	جهاد	الكلبوسي	الصحفية	بجريدة	الصباح	•

املعتدي	:	مسؤولون		•

الوقائع	:	•

تــراجــع	نــور	الــديــن	بــن	تــيشة	املســتشار	األول	لــرئــيس	الجــمهوريــة	عــن	اإلدالء	بــحوار	لــلصحفية	جــهاد	الــكلبوســي	
رغـــــم	تـــــنّقلها	لـــــلقائـــــه	دون	إعـــــالم	مســـــبق	لـــــها	بـــــذلـــــك،	بـــــتعّلة	صـــــدور	تـــــعليمات	مـــــن	ديـــــوان	الـــــرئـــــيس	بـــــعدم	اإلدالء	
بـــتصريـــحات.	كـــما	حـــاول	بـــن	تـــيشة	تـــوجـــيه	الـــصحفية	فـــي	اتّـــجاه	إجـــراء	حـــوارات	مـــع	مـــسؤولـــني	فـــي	حـــزب	نـــداء	

تونس.	

وقــالــت	جــهاد	الــكلبوســي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية:	"تــنّقلت	الــى	قــصر	الــرئــاســة	إلجــراء	حــوار	مــع	
املســـتشار	األول	لـــرئـــيس	الجـــمهوريـــة	نـــور	الـــديـــن	بـــن	تـــيشة	بـــناء	عـــلى	مـــوعـــد	مســـبق	وبـــعد	اســـتيفاء	االجـــراءات	
وانـــتظاره	ملـــدة	ســـاعـــة	اال	ربـــع	الـــتقيته،	وقـــد	رفـــض	اجـــراء	الـــحوار	بـــتعّلة	ورود	تـــعليمات	مـــن	ديـــوان	الـــرئـــيس	بـــعدم	
االدالء	بـتصريـحات	مـؤكّـــدا	أنّـه	ال	عـلم	لـه	بهـذا	االجـراء	وعـمل	عـلى	اقـتراح	أسـماء	أخـرى	مـن	نـداء	تـونـس	إلجـراء	

حوارات	معهم".		

وقد	حاولت	وحدة	الرصد	التواصل	مع	بن	تيشة	لكن	تعذّر	ذلك.	

الرأي	القانوني	:		•



تـراجـع	عـن	اإلدالء	بـتصريـح	مـن	قـبل	املسـتشار	بـالـرئـاسـة	بـدعـوى	وجـود	تـعليمات	مـن	الـرئـاسـة	يـخالـف	مـقتضى	
الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	115		والـذي	يـمنع	وضـع	قـيود	تـعيق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات	أو	تـحول	دون	تـكافـؤ	الـفرص	

وهو	ما	من	شأنه	تعطيل	حق	املواطن	في	إعالم	حر	وتعّددي	وشفاف.		

حجب	معلومة	عن	صحفية:		•

املكان	:	تونس	•

التاريخ	:	21	جوان	2017	•

املـعتدى	عـليهم	:	شـذى	الـحاج	مـبارك	قـناة	شـبكة	تـونـس	•
االخبارية	

املعتدي	:	موظفون	عموميون	•

الوقائع	:	•

حــــجب	الــــناطــــق	الــــرســــمي	بــــاســــم	الــــقطب	الــــقضائــــي	واملــــالــــي	ســــفيان	
السـليطي	املـعلومـة	عـن	شـذى	الـحاج	مـبارك	خـالل	طـلبها	ملـعلومـات	حـول	إصـدار	بـطاقـة	

إيــداع	فــي	حــّق	مــديــر	أمــن	الــوحــدات	فــي	اإلدارة	الــعامــة	لــلسجون	واإلصــالح،	وأدلــى	بــها	لــوســيلة	إعــالم	أخــرى	
حول	املوضوع	في	وقت	الحق.	

وقـالـت	الـحاج	مـبارك	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية:	"قـمت	بـاالتّـصال	بـالسـليطي	لـلتثّبت	مـن	الـخبر	فـي	
تـمام	الـتاسـعة	والـنصف	لـيال	فـطلب	مـني	الـتواصـل	مـعه	فـي	الـتوقـيت	الـرسـمي	لـلعمل	االداري،	وفـوجـئت	فـي	تـمام	
الــعاشــرة	و11	دقــيقة	بنشــر	املــعلومــة	عــلى	مــوقــع	إحــدى	اإلذاعــات	الــخاصــة	اعــتمادا	عــلى	املــعلومــة	املــقّدمــة	مــن	

قبله".	

وقـد	مـّدتـنا	الـصحفية	بـصورة	عـن	مـواعـيد	الـتواصـل	مـع	الـناطـق	الـرسـمي	لـلقطب	الـقضائـي	املـالـي	ومـدة	املـكاملـة	
كما	تحّصلنا	على	نسخة	من	الخبر	املنشور	على	موقع	إحدى	اإلذاعات	الخاصة	إثر	ذلك.		

وقــد	حــاولــت	وحــدة	الــرصــد	االتــصال	بــالــناطــق	الــرســمي	بــاســم	الــقطب	الــقضائــي	واملــالــي	ألخــذ	تــوضــيح	حــول	
الحادث،	غير	أنه	لم	يتسنّى	لها	ذلك.	

الرأي	القانوني	:		•

امـتناع	املـسؤول	عـن	الـتصريـح	الـصحفي	لـفائـدة	وسـيلة	إعـالمـية	ومـنحه	لـوسـيلة	إعـالم	أخـرى	يـعتبر	ضـربـا	لـحقّ	
املواطن	في	إعالم	تعّددي	وشفّاف	وضرب	لحّق	النفاذ	إلي	املعلومة.		

حــــــــــماـلت	تــــــــــبـلـيـغ	لـلـتـضـيـيق	•
على	"كابيتاليس":	

املكان:	تونس	•

التاريخ	:	12	جوان	2017	•



املعتدى	عليهم	:	موقع	"أنباء	تونس	كابيتاليس"	•

املعتدي:	نشطاء	•

الوقائع:	•

قــــامــــت	إدارة	"فيســــبوك"	بــــحجب	النشــــر	عــــلى	الــــصفحة	الــــرســــمية	لــــلموقــــع	فــــي	12	جــــوان	الــــجاري	عــــلى	خــــلفية	
حمالت	تبليغ	واسعة	إثر	نشر		مقال	تحت	عنوان	"ابن	عضو	بالنهضة	متورّط	في	اغتيال	بلعيد	حّر	طليق".	

وأفــادت	زهــرة	عــبيد	رئــيسة	تحــريــر	املــوقــع	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	
الـتونـسيني	أّن	"مـوقـع	الـتواصـل	االجـتماعـي	"فيسـبوك"	تـواصـل	مـعنا	وأبـلغنا	بـإيـقاف	النشـر	عـلى	الـصفحة	ملـدة	

أسبوع.		

حملة		تبليغ	ثانية		للتضييق	على	"كابتاليس":	•

املكان:	تونس	•

التاريخ	:	27	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم:	موقع	"أنباء	تونس	كابيتاليس"	•

املعتدي:	نشطاء	•

الوقائع:	•

مــنعت	إدارة	"فيســبوك"	فــي	27	جــوان	2017	النشــر	عــلى	الــصفحة	الــرســمية	ملــوقــع	"أنــباء	تــونــس	كــابــيتالــيس"	
بـدايـة	مـن	الـساعـة	الـعاشـرة	صـباحـا	وذلـك	إثـر	إبـالغ	عـدد	مـن	مسـتعملي	األنـترنـات	عـلى	مـحتوى	الـصفحة	الـتي	

اعتبرها	هؤالء	"منافية	لقواعد	النشر"	على	الصفحات.	

وكــان	املــوقــع	االلــكترونــي	قــد	نشــر	فــي	26	جــوان	2017	مــقال	بــعنوان	"مــا	ســّر	غــياب	حــركــة	الــنهضة	عــن	صــالة	
الــعيد؟"	عــلى	إثــرهــا	انــطلقت	حــملة	تــبليغ	واســعة	أّدت	إلــى	ايــقاف	النشــر	إلــى	غــايــة	5	جــويــلية	وفــق	مــراســلة	مــن	

إدارة	"فيسبوك".	

وقــد	تــحّصلت	وحــدة	الــرصــد	عــلى	الــرســائــل	املــتبادلــة	بــني	املــؤسّـــــــسة	وإدارة	"فيســبوك"	فــيما	يــتعّلق	بــمنع	تــداول	
املعلومات.	

حـــملة	تـــبليغ	للتضييق	عـــلى	"آخـــر	•
خبر	أون	الين"	

املكان:	تونس	•

التاريخ:	27	جوان	2017	•

املـــعتدى	عـــليهم:	مـــوقـــع	أخـــر	خـــبر	•
أون	الين	



املعتدي:	نشطاء	•

الوقائع:	•

تـــلقت	الـــصحفة	الـــرســـمية	لـ"آخـــر	خـــبر	أو	اليـــن"	فـــي	27	جـــوان	فـــي	تـــمام	الـــحاديـــة	عشـــر	لـــيال	رســـالـــة	مـــن	ادارة	
"فيسبوك"	تعلمها	فيها	بتوقف	النشر	على	الصفحة	لغاية	5	جويلية	الجاري.		

وكــان	املــوقــع		قــد	نشــر	يــوم	الــثالثــاء	27	جــوان	خــبر	تــحت	عــنوان	"الخــطّة	الــكامــلة	لحــركــة	الــنهضة	إلنــقاذ	شــفيق	
جــرايــة"،	وأخــفت	إدارة	"فيســبوك"		الــخبر	بــعد	نــصف	ســاعــة	مــن	نشــره	عــلى	الــصحفة	الــرســمية	وتــم	الــعمل	عــليه	
مـن	جـديـد	مـن	قـبل	إدارة	املـوقـع	بـعد	تـغيير	الـعنوان	لـتفادي	حـالـة	مـنع	الـتداول.	وقـد	تـحّصلت	وحـدة	الـرصـد	عـلى	

الرسائل	املتبادلة	بني	املؤسسة	وإدارة	"فيسبوك"	فيما	يتعلق	بمنع	التداول.			

قطع	شراكة	على	خلفية	خبر	صحفي:	•

املكان:	صفاقس	•

التاريخ:	21	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم:	اذاعة		الديوان	•

املعتدي:	جمعية	رياضية	•

الوقائع:	•

قـطع	الـنادي	الـريـاضـي	الـصفاقـسي	عـالقـة	الشـراكـة	مـع	اإلذاعـة	الـجهويـة	الـخاصـة	"الـديـوان"	عـلى	خـلفية	خـبر	
نشر	يومها	حولة	انتداب	مدرب	جديد	للفريق.		

وقـــال	مهـــدي	بـــن	عـــمر	رئـــيس	تحـــريـــر	اذاعـــة	الـــديـــوان	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية:	"اتـــصل	مـــنصف	
خـماخـم	بـاإلذاعـة	فـي	21	جـوان	مـعبّرا	عـن	احـتجاجـه	عـلى	نشـرنـا	خـبر	حـول	الـتعاقـد	مـع	املـدرّب	الجـديـد	لـلنادي	
الـــريـــاضـــي	الـــصفاقـــسي	مـــعتبرا	أنـــه	أضـــّر	بـــمصالـــح	الـــفريـــق،	وأعـــلمنا	بـــفّض	الشـــراكـــة	مـــع	اإلذاعـــة	الـــجهويـــة	
الــخاصــة	عــلى	خــلفية	الــخبر	الــذي	نشــرنــاه،	مــؤكّـــدا	أنّــه	عــلى	اإلذاعــة	تحــمل	تــنّقالت	صــحفييها	مــع	الــفريــق	خــالل	

مقابالته	القادمة".		

الرأي	القانوني	:			•

قـطع	الشـراكـة	مـع	اإلذاعـة	مـن	قـبل	الـفريـق	املـذكـور	عـلى	خـلفية	نشـر	خـبر	يـعتبر	نـوعـا	مـن	املـساءلـة	عـلى	مـعلومـة	
نشـــرتـــها	املـــؤســـسة	مـــا	يـــخالـــف	أحـــكام	املـــادة	13	مـــن	املـــرســـوم	115		
وهـــو	نـــوع	مـــن	الـــقيود	الـــتي	تـــوضـــع	فـــي	وجـــه	الـــصحفيني	فـــي	اتّـــجاه	

ضرب	تكافؤ	الفرص	واحترام	حّق	الحصول	على	املعلومة.	

مضايقة	لصحفي	الديوان	في	جوهانزبورغ:	•

املكان:	جوهانزبورغ	•

التاريخ:	30	جوان	2017	•



املعتدى	عليهم:	حاتم	قزبار	•

املعتدي:	جمعية	رياضية	•

الوقائع:	•

تــم	مــنع	حــاتــم	قــربــاز	يــوم	30	جــوان	2017	مــن	صــعود	الــحافــلة	املــخّصصة	لــنقل	الــصحفيني	مــن	جــنوب	افــريــقيا	
إلـى	سـوازيـالنـد	لـتغطية	مـباراة	لـلنادي	الـريـاضـي	الـصفاقـسي	فـي	إطـار	مـسابـقة	كـأس	االتـحاد	اإلفـريـقي	لـكرة	
الـــقدم	مـــن	قـــبل	أحـــد	مـــمثّلي	وكـــالـــة	األســـفار.	وبـــقي	الـــصحفي	وحـــيدا	فـــي	"جـــوهـــانـــزبـــورغ"		لـــوال	الـــتدخّـــــل	مـــن	

السفارة	التونسية	لتسهيل	تنقله	للقيام	بعمله	الصحفي.	

وقـال	حـاتـم	قـربـاز	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"إثـر	صـعودي	
إلـى	الـحافـلة	املـخّصصة	لـنقل	الـصحفيني	الـتحق	بـي	أحـد	مـمثلي	وكـالـة	األسـفار	وطـلب	مـني	الـنزول	وقـال	لـي	أنّ	

لديه	تعليمات	من	رئيس	الجمعية	منصف	خمامخ	بمنعي".		

وأمـــام	هـــذا	اإلشـــكال	قـــام	الـــناصـــر	نـــجاح	مـــرافـــق	الـــنادي	الـــصفاقـــسي	بـــالـــتنسيق	مـــع	الـــسفارة	الـــتونـــسية	فـــي	
جـــوهـــانـــزبـــورغ	لـــتسهيل	تـــنّقل	الـــصحفي	إلـــى	ســـوازيـــالنـــد	وقـــد	تـــكفّلت	الـــسفارة	بـــتأمـــني	تـــنقل	الـــصحفي	لـــتغطية	

املقابلة	الرياضية.	

وقــد	تحــّملت	إدارة	إذاعــة	الــديــوان	تــكالــيف	تــنّقل	مــبعوثــها	لــتغطية	مــقابــلة	الــنادي	الــريــاضــي	الــصفاقــسي	هــناك	
لــضمان	حــّق	الــحصول	عــلى	املــعلومــة.	وقــد	حــاولــت	وحــدة	الــرصــد	الــتواصــل	مــع	املــسؤولــني	فــي	الــفريــق	لــكن	دون	

أي	رّد.	

الرأي	القانوني	:	•

مـنع	الـصحفي	مـن	ركـوب	الـحافـلة	وفـق	تـعليمات	رئـيس	الجـمعية	الـريـاضـية	يـعتبر	وضـع	قـيد	عـلى	عـمل	الـصحفي	
فـي	إطـار	عـمل	انـتقامـي	يسـتهدفـه	عـلى	خـلفية	مـحتوى	إعـالمـي	نشـره	وفـق	مـا	يـنّص	عـليه	الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	
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مــازال	غــياب	إطــار	رســمي	إللــغاء	الــعمل	بــاملــنشور	عــدد	4	الــصادر	عــن	رئــاســة	الــحكومــة	يــمثّل	عــائــقا	لــحصول	
الـصحفيني	عـلى	املـعلومـة	مـن	قـبل	املـسؤولـني	الـجهويـني	خـاصـة،	والـذيـن	عـمدوا	فـي	مـناسـبتني	إلـى	االمـتناع	عـن	
الـتصريـح.	كـما	أّن	بـعض	الـتعقيدات	اإلجـرائـية	املـرتـبطة	بـالـتراخـيص	وبـإيـقاف	الـعمل	بـاألحـكام	الـقضائـية	كـما	

هي	الحال	في	وضعية	خميس	بن	بريك	وقفت	جدار	صد	امام	أداء	الصحفيني	لعملهم.		

وقـد	طـالـت	عـمليات	املـنع	مـن	الـعمل	الـصحفيني	فـي	مـناسـبتني	فـي	تـونـس	الـعاصـمة	وفـي	5	مـناسـبات	فـي	كـّل	مـن	
واليات	القيروان	وتطاوين	وسيدي	بوزيد.	

اشكاليات	حصول	على	املعلومة	في	القيروان:		•

املكان:	القيروان	•

التاريخ:	5	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم:	نادرة	بن	رجب	•

املعتدي:	موظف	عمومي	•

الوقائع:		•

رفــضت	اإلدارة	الــجهويــة	لــلسياحــة	بــالــقيروان	مــّد	نــادرة	بــن	رجــب	بــتصريــح	صــحفي	لــنادرة	بــن	رجــب	الــصحفية	
باإلذاعة	الوطنية	حول	واقع	الوضع	السياحي	باملنطقة.	

وقــالــت	نــادرة	بــن	رجــب	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"تــقّدمــت	
بــطلب	لــلحصول	عــلى	الــتصريــح	لــكنّه	رفــض،	وقــد	تــعّلل	املــسؤولــني	الــجهويــني	بــضرورة	الــحصول	عــلى	تــرخــيص	

مسبق	من	قبل	الديوان	الوطني	للسياحة".	

وقـال	خـالـد	قـالويـة	املـديـر	الـجهوي	لـلسياحـة	بـاملـنطقة:	"يـفرض	مـنشور	داخـلي	لـلديـوان	حـصولـنا	عـلى	تـرخـيص	
مـــــن	االدارة	املـــــركـــــزيـــــة	قـــــبل	اإلدالء	بـــــتصريـــــح	صـــــحفي،	مـــــؤكّـــــــدا	أّن	عـــــدم	االمـــــتثال	لـــــلمنشور	يـــــعرض	املـــــخالـــــف	
لـعقوبـات".	كـما	عـبر	املـسؤول	الـجهوي	عـن	أسـفه	لـلتعقيدات	املـتعّلقة	بهـذا	املـوضـوع		ووعـد	بـاإلدالء	بـالـتصريـح،	
وهـو	مـا	حـصل	فـعال.	وقـد	تـواصـلت	وحـدة	الـرصـد	مـع	االدارة	الـتي	أفـادت	مـصادرهـا	بـوجـود	مـنشور	داخـلي	فـي	
الــــغرض	صــــدر	فــــي	12	جــــوان	2017	يــــنّص	عــــلى	وجــــوب	حــــصول	املــــسؤول	الــــجهوي	عــــلى	إذن	مســــبق	لــــإلدالء	
	سـيكون	عـرضـة	لـعقوبـات.	ويـأتـي	هـذا	املـنشور	عـلى	خـلفية	عـدة	تـصريـحات	آخـرهـا	 بـالـتصريـح	الـصحفي،	وإالّ

تصريح	املندوب	الجهوي	بوالية	نابل	في	الحادثة	املعروفة	برفع	األذان	بأحد	املالهي	الليلية.		

	حرمان	نادرة	بن	رجب	من	املعلومة	مجددا		•

املكان:	القيروان	•

التاريخ:	5	جوان	2017	•



املعتدى	عليهم:	نادرة	بن	رجب	•

املعتدي:	موظف	عمومي	•

الوقائع:	•

رفــض	محــمد	الــكعبي	املــديــر	الــجهوي	للشــركــة	الــوطــنية	الســتغالل	وتــوزيــع	املــياه	بــالــقيروان	الــتصريــح	لــنادرة	بــن	
رجب	الصحفية	باإلذاعة	الوطنية	حول	االشكاليات	املرتبطة	بتوزيع	املياه.		

وقــالــت	نــادرة	بــن	رجــب	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"رفــض	
املــــديــــر	الــــجهوي	للشــــركــــة	مــــّدي	بــــتصريــــح	حــــول	وضــــعية	املــــياه	بــــتعّلة	املــــنشور	عــــدد	4	املــــنظم	لــــعمل	املــــوظــــفني	

العموميني".	

وأكــد	املــسؤول	الــجهوي	خــالل	اتــصال	وحــدة	الــرصــد	بــه	أّن	املــنشور	عــدد	4	يــمنعه	مــن	الــتصريــح	الــصحفي	قــبل	
الــحصول	عــلى	إذن	وقــد	تشــبّث	بــضرورة	إبــالغــه	رســميا	مــن	قــبل	رئــاســة	الــحكومــة	بــإيــقاف	الــعمل	بهــذا	املــنشور.	
	أّن	الـــصحفية	لـــم	تـــتمّكن	إلـــى	غـــايـــة	مـــوفـــى	شهـــر	جـــوان	مـــن	الـــحصول	عـــلى	 ورغـــم	مـــحاولـــتنا	فـــّض	اإلشـــكال	إالّ

تصريح	من	املسؤول	الجهوي.		

الرأي	القانوني:		•

طـاملـا	لـم	يـتّم	إلـغاء	املـنشور	عـدد	4	الـصادر	عـن	رئـيس	الـحكومـة	بـصفة	رسـمية	وبـموجـب	مـنشور	إلـغاء	فـإنـه	يـبقى	
فـي	حـكم	املـوجـود	قـانـونـا.	وتـطبيقا	لـلمنشور	املـذكـور	أصـدر	الـديـوان	الـوطـني	لـلسياحـة	مـراسـلة	إلدارتـه	الـجهويـة	
لـالمـتناع	عـن	اإلدالء	بـأيّـة	تـصريـحات	لـلصحافـة	قـبل	الـحصول	عـلى	اإلذن	املسـبق	مـن	اإلدارة	املـركـزيـة.	وتـعتبر	
املــنشورات	اإلداريــة	نــصوصــا	قــانــونــية	أقــّل	رتــبة	مــن	الــقرارات	الــحكومــية	وذلــك	فــيما	يــسّمى	بهــرم	الــقانــون،	لــكن	
املـبدأ	الـقانـونـي	يـقتضي	أن	تـكون	الـنصوص	الـقانـونـية	األقـّل	تـرتـيبا	مـتطابـقة	مـع	الـنصوص	األعـلى	مـنها	درجـة.	
وقـد	ضـمن	الـدسـتور	الـتونـسي	فـي	فـصله	31	حـريـة	الـرأي	والـفكر	والـتعبير	واإلعـالم	والنشـر	وال	يـجوز	مـمارسـة	
رقـابـة	مسـبقة	عـليها.	كـما	نـّص	املـرسـوم	115	فـي	فـصول	عـدة	مـنه	(1	و10	و9)	عـلى	حـريـة	الـتعبير	الـتي	ال	يـجوز	
	بـــنصوص	ووضـــع	شـــروط	لـــها	حـــصرهـــا	فـــي	املـــصلحة	املشـــروعـــة	والـــضرورة	والـــتناســـب	وعـــمل	عـــلى	 تـــقييدهـــا	إالّ

ضمان	حرية	النفاذ	إلى	املعلومة	والحصول	عليها	من	مصادرها	املختلفة	ومنع	أي	قيود	قد	تعيق	تداولها.	

منع	يثرب	بشيري	من	العمل	•

املكان:	تطاوين	•

التاريخ:	5	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم:	يثرب	بشيري	الصحفية	بإذاعة	"صبرة	أف	أم"	•

املعتدي:	موظف	عمومي	•

الوقائع	:	•

مـــنع	أعـــوان	األمـــن	يـــثرب	بـــشيري	مـــن	دخـــول	مـــقر	واليـــة	تـــطاويـــن	لـــتغطية	تـــنصيب	الـــوالـــي	الجـــديـــد	وزيـــارة	وزيـــر	
التشغيل	والتكوين	املهني	بالجهة	لعدم	ورود	اسمها	بقائمة	الصحفيني	املسّلمة	من	كتابة	الوالية.	



وقــالــت	يــثرب	بــشيري:	"أكّـــد	أعــوان	األمــن	عــدم	وجــود	اســمي	فــي	قــائــمة	الــصحفيني	املــسموح	لــهم	بــالــتغطية	فــي	
واليــــة	تــــطاويــــن،	وكــــنت	قــــد	مــــنعت	مــــن	الــــعمل	فــــي	الــــواليــــة	لــــعدة	مــــرات	رغــــم	اســــتظهاري	فــــي	كــــل	مــــرة	بــــبطاقــــتي	

الصحفية	وترخيص	العمل	من	مؤسستي	اإلعالمية".	

مـن	جـانـب	آخـر	وبـعد	تـتالـي	اتّـصاالت	وحـدة	الـرصـد	بـمكتب	االعـالم	بـواليـة	تـطاويـن،	أكّـــدت	سـميرة	عـبازة	إحـدى	
مـــوظّـــفات	دائـــرة	اإلعـــالم	أّن	الـــقائـــمة	اإلســـمية	لـــلصحفيني	الـــتي	قـــّدمـــت	ألعـــوان	األمـــن	أمـــام	مـــقر	الـــواليـــة	قـــامـــت	
بإعدادها	كتابة	الوالية	وهي	ليست	على	علم	بسبب	عدم	إدراج	اسم	الصحفية	يثرب	بشيري	ضمن	القائمة.	

الرأي	القانوني:		•

يــعتبر	مــا	تــعرّضــت	لــه	يــثرب	بــشيري	مــنع	وفــرض	لــقيود	تــعيق	تــداول	املــعلومــات	وتــحول	دون	تــكافــؤ	الــفرص	بــني	
مــختلف	وســائــل	اإلعــالم	فــي	الــحصول	عــلى	املــعلومــات	مــا	عــطّل	حــّق	املــواطــن	فــي	إعــالم	حــّر	وتــعّددي	وشــفّاف	
طـبقا	ألحـكام	الـفصل	9	مـن	املـرسـوم	115.	كـما	تـعرّضـت	لـضرب	حـّقها	فـي	الـنفاذ	الـي	املـعلومـة	املـنصوص	عـليه	

بالفصل	10	من	نفس	املرسوم.		

منع	خميس	بن	بريك	من	السفر:	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	14	جوان	2017	•

املــعتدى	عــليهم:	خــميس	بــن	بــريــك		مــراســل	الجــزيــرة	•
نات	

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:	•

تـعرّض	الـصحفي	خـميس	بـن	بـريـك	مـراسـل	الجـزيـرة	نـت	فـي	تـونـس	
ورئـــيس	تحـــريـــر	مـــوقـــع	"مـــراســـلون"	األملـــانـــي	مـــن	الـــسفر	إلـــى	أملـــانـــيا	

عـشية	يـوم	األربـعاء	املـاضـي	14	جـوان		لـحضور	نـدوة	دولـية	حـول	"املـخاطـر	املحـدقـة	بحـريـة	الـصحافـة	فـي	تـونـس	
وشمال	إفريقيا".		

فــقد	قــام	أمــن	املــطار	بــافــتكاك	جــواز	ســفر	الــصحفي	بــتعّلة	أنّــه	مــطلوب	لــلعدالــة	بــعد	صــدور	حــكم	غــيابــي	بــسجنه	
ستة	أشهر	عام	2014	بتهمة	"انتحال	صفة	صحفي"	خالل	تغطية	مهرجان	قرطاج	الدولي.	

ورغـــم	تـــبرئـــة	الـــصحفي	خـــميس	بـــن	بـــريـــك		فـــيما	بـــعد	أمـــام	املـــحكمة	االبـــتدائـــية	بـــتونـــس	مـــن	الـــتهمة	املـــوجـــهة	إلـــيه	
وحـصولـه	عـلى	حـكم	بـعدم	سـماع	الـدعـوى،	فـقد	تـعرّض	إلـى	مـعامـلة	قـاسـية	فـي	املـطار	حـيث	كـاد	أّن	يـتعرض	إلـى	

اإليقاف	التحفّظي.		

وتـّم	يـوم	الخـميس	15	جـوان	2017	إبـقاء	خـميس		بـن	بـريـك	ملـدة	5	سـاعـات	فـي	مـقّر	اإليـقاف	بـاملـحكمة	االبـتدائـية	
بتونس	قصد	عرضه	على	وكيل	الجمهورية	الستعادة	جواز	سفره.	



وقـال	بـن	بـريـك	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـم	الـتعامـل	مـعي	
بـطريـقة	فـّضة	مـن	قـبل	أعـوان	أمـن	املـطار	الـذيـن	مـنعونـي	مـن	الـسفر	رغـم	صـدور	حـكم	بـعدم	سـماع	الـدعـوى	فـي	
13	أفــريــل	2017		بــعد	االعــتراض	الــذي	تــقّدمــنا	بــه	عــلى	الــحكم	الــغيابــي،	وتــّم	افــتكاك	جــواز	ســفري	بــإيــعاز	مــن	

وكيل	الجمهورية	قصد	إيقافي	وإحالتي	على	أنظاره	وأمام	إصراري	تم	إطالق	سراحي".	

وتـنّقل	بـن	بـريـك	إلـى	مـقّر	املـحكمة	االبـتدائـية	بـتونـس	1	فـي	حـالـة	إيـقاف	لـلنظر	فـي	املـلف	واسـترجـاع	جـواز	سـفره	
وقـد	تـّم	االحـتفاظ	بـه	فـي	املـكان	املـخصص	لـلموقـوفـني	مـدة	5	سـاعـات	بـانـتظار	قـرار	وكـيل	الجـمهوريـة	وتـم	إثـرهـا	

إطالق	سراحه.	

الرأي	القانوني	:	•

تــعرّض	الــصحفي	خــميس	بــن	بــريــك	إلــى	إجــراءات	غــير	قــانــونــية	تــتمثّل	فــي	حجــز	جــواز	ســفره	ومــنعه	مــن	الــسفر	
وتـقديـمه	لـلنيابـة	الـعمومـية	بـحالـة	تـقديـم.	ويـنّص	الـفصل	24	مـن	الـدسـتور	الـتونـسي	أنّـه	لـكّل	مـواطـن	الحـريـة	و	فـي	
الـتنقل	داخـل	الـوطـن	ولـه	الـحّق	فـي	مـغادرتـه.	ويـمنع	املـرسـوم	115	املـساس	مـن	كـرامـة	الـصحفي	واالعـتداء	عـلى	

حرمته	الجسدية	أو	املعنوية	على	خلفية	رأي	صدر	عنه	أو	معلومة	ينشرها.	

كما	يمنع	اإلعالن	العاملي	لحقوق	االنسان	في	بنده	9	اعتقال	األشخاص	وإيقافهم	تعّسفيا	ونفيهم.	

منع	قناة	الزيتونة	من	العمل		•

املكان	:	تونس	•

التاريخ	:	22	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم:	طارق	الطرابلسي	وسلمان	الشريف	•

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:	•

تـعرّض	طـاقـم	قـناة	الـزيـتونـة	لـلمنع	مـن	الـعمل	يـوم	22	جـوان	2017		أمـام	مـقّر	هـيئة	الـحقيقة	والـكرامـة	مـن	جـانـب	
أمـــــنيني	مـــــكّلفني	بـــــالحـــــراســـــة	خـــــالل	تـــــغطيتهم	لـــــوقـــــفة	احـــــتجاجـــــية	،	وقـــــد	طـــــالـــــب	األمـــــنيون	الـــــصحفي	بـــــترخـــــيص	

بالتصوير.		

وقـال	طـارق	الـطرابـلسي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"خـالل	
تــغطيتي	لــوقــفة	احــتجاجــية	لــعدد	مــن	املــنتفعني	بــالــعفو	التشــريــعي	الــعام	وفــور	مــحاولــة	ســلمان	الشــريــف	تــصويــر	
الـواجـهة	األمـامـية	ملـقر	الـهيئة	تـوجّــــه	نـحوه	مـسؤول	أمـني	وطـلب	مـنه	إيـقاف	الـتصويـر،	وطـالـبنا	بـرخـصة	الـتصويـر		

فقمنا	بمده	ببطاقات	صحفي	محترف	وانخراط	النقابة	لكنه	تمّسك	بمنعنا	من	العمل".	

مـــن	جـــانـــب	آخـــر	وعـــندمـــا	حـــاول	الـــطاقـــم	الـــصحفي	الـــدخـــول	إلـــى	مـــقّر	الـــهيئة	لـــلحصول	عـــلى	تـــصريـــح	مـــن	أحـــد	
املــسؤولــني	بــالــهيئة	حــول	الــوقــفة	االحــتجاجــية،	تــعّمد	نــفس	االعــوان	مــنعهم	مــن	الــدخــول	وأعــلموهــم	أّن	ال	أحــد	مــن	



املـــوظّــفني	يســـتطيع	اإلدالء	بـــتصريـــح	صـــحفي،	كـــما	عـــمد	أحـــدهـــم	الـــى	دفـــع	الـــطرابـــلسي	إلبـــعاده	مـــن	أمـــام	مـــقرّ	
الهيئة.			

الرأي	القانوني	:		•

تــّم	مــنع	الــصحفيني	مــن	الــدخــول	إلــى	مــقّر	هــيئة	عــمومــية	إضــافــة	الــي	املــطالــبة	بــترخــيص	لــلعمل		وهــو	مــا	يــعتبر	
ضـربـا	ملـقتضيات	الـفصل	31	مـن	الـدسـتور	الـتونـسي	الـضامـن	لحـريـة	الـرأي	والـتعبير	وتـشمل	هـذه	الحـريـة	وفـق	
الـفصل	2	مـن	املـرسـوم	115	حـريـة	تـداول	ونشـر	وتـلّقي	املـعلومـات	و	األخـبار	مـهما	كـان	نـوعـها	ويـمنع	بـمقتضى	

القانون	فرض	قيود	عليها.		

منع	8	صحفيني	من	العمل	في	سيدي	بوزيد	•

املكان:	سيدي	بوزيد	•

التاريخ:	25	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم	:	ممثلي	8	وسائل	اعالم	•

املعتدي:	نشطاء	•

الوقائع:	•

عـمد	أحـد	الـنقابـيني	األمـنيني	إلـى	مـنع	الـصحفيني	فـي	واليـة	سـيدي	
بـــوزيـــد	مـــن	الـــحصول	عـــلى	تـــصريـــح	مـــن	وزيـــر	الـــداخـــلية	بـــعد	جـــنازة	

املـالزم	مجـدي	حـجالوي	الـذي	تـوفـي	مـتأثّـرا	بحـروقـه	بـعد	حـادثـة	حـرق	سـيارة	أمـن	فـي	أحـداث	بـئر	الـحفي		عـلى	
خلفية	ما	اعتبره	النقابيون	تقصير	وسائل	االعالم	في	تغطية	األحداث.	

وقــال	نــوفــل	الحــرشــانــي	مــراســل	الــقناة	الــوطــنية	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	الــهنية:	"وقــع	مــنعنا	مــن	تــصويــر	
الـجنازة	وأخـذ	تـصريـح	مـن	وزيـر	الـداخـلية	مـن	قـبل	الـنقابـة	الـجهويـة	لـقوات	األمـن	الـداخـلي	كـما	رفـع	شـعار	إعـالم	
الـعار	فـي	وجـوهـنا	وقـد	طـالـبنا	أحـد	الـنقابـيني	األمـنيني	بـعدم	الـتصويـر	مـن	خـالل	االشـارة	بـالـيد	وهـي	حـركـة	قـمت	

بتوثيقها".	

وبـاتّـصالـنا	بـالـنقابـي	األمـني	املـذكـور	نـفى	مـنعه	لـلصحفيني	وأكّـــد	اسـتياء	الـنقابـة	مـن	عـدم	تـغطية	بـعض	وسـائـل	
االعالم	لحادثة	الحرق	مؤّكدا	أن	بعض	املواطنني	قد	يكونوا	مسؤولني	عن	املوضوع.	

وقد	تحّصلت	وحدة	الرصد	على	صور	تؤكّد	مسؤولية	النقابيني	األمنيني	على	املنع.		

الرأي	القانوني	:		•

يــخالــف	هــذا	الــتدخــل	الــفصل	9	مــن	املــرســوم	115	الــذي	يــنّص	عــلى	أنــه	"يــمنع	فــرض	قــيود	تــعوق	حــريــة	تــداول	
املـعلومـات	أو	تـحول	دون	تـكافـؤ	الـفرص	بـني	وسـائـل	االعـالم".	كـما	يـعتبر	ضـربـا	لـحّق	الـنفاذ	إلـي	املـعلومـة	املـكفول	

قانونا.		



منع	صحفيني	من	العمل	في	جندوبة	•

املكان:	جندوبة	•

التاريخ:	28	جوان	2017	•

املـــــعتدى	عـــــليهم	:	فـــــريق	عـــــمل	الـــــتلفزة	الـــــوطـــــنية	و	•
مراسل	شمس	أف	أم	

املعتدي:	نشطاء	•

الوقائع:	•

طـلب	والـي	جـندوبـة	مـن	الـصحفيني	مـغادرة	قـاعـة	االجـتماع	الـذي	ضـمه	بمجـموعـة	مـن	الـفالحـيني	بـمقر	الـواليـة	وتـم	
منع	مصور	التلفزة	الوطنية	من	الدخول	إلى	القاعة.	

وأفـاد	رشـيد	قـروي	مـراسـل	شـمس	أف	أم	أنـه	"خـالل	تـواجـدنـا	فـي	قـاعـة	الجـلسة	الـتي	نـظمتها	الـواليـة	مـع	فـالحـي	
املـنطقة	حـول	اسـتغالل	املـياه	بـاملـنطقة	طـلب	مـنا	الـوالـي	مـغادرة	الـقاعـة	رغـم	أن	الجـلسة	ليسـت	مـغلقة	مـؤكـدا	أنـه	

يفضل	عدم	حضور	اإلعالميني	فإضطررنا	إلى	االنسحاب".		

الرأي	القانوني	:		•

حـاالت	املـنع	مـن	الـعمل	تـعتبر	نـوع	مـن	فـرض	قـيود	تـعيق	حـريـة	تـداول	املـعلومـات	أو	تـحول	دون	تـكافـؤ	الـفرص	بـني	
وسائل	االعالم.	كما	يعتبر	ضربا	لحّق	النفاذ	إلي	املعلومة	املكفول	قانونا.		

منع	محمد	كريت	من	العمل	في	صفاقس	•

املكان	:	صفاقس	•

التاريخ	:	30	جوان	2017		•

املـعتدى	عـليهم	:	محـمد	كـريـت	الـصحفي	وكـالـة	أنـباء	•
أجنبية	

املعتدي	:لجنة	تنظيم	•

الوقائع	:	•

تـم	مـنع	محـمد	كـريـت	الـصحفي	بـوكـالـة	األنـباء	األمـريـكية	مـن	دخـول	
مـلعب	صـفاقـس	لـتغطية	مـقابـلة	أهـلي	طـرابـلس	مـع	اتـحاد	الـعاصـمة	الجـزائـريـة.	وتـّمت	مـضايـقة	الـصحفيني	مـن	

قبل	لجنة	التنظيم.	

وأفـاد	كـريـت	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	أنـه	"	رفـض	املـكلف	بـاإلعـالم	فـي	الـفريـق	الـليبي	صـالح	عـبدو	
لـــقائـــي	رغـــم	الـــتنسيق	املســـبق	مـــعه،	كـــما	رفـــض	الـــتونـــسي	املـــسؤول	عـــلى	الـــتنسيق	الـــقبول	بـــبطاقـــات	اعـــتمادنـــا	



كـــصحافـــة	أجـــنبية	وتـــركـــنا	نـــنتظر	ألكـــثر	مـــن	نـــصف	ســـاعـــة"	مـــضيفا	"	فـــي	األثـــناء	تـــعرّضـــت	لـــلمضايـــقة	مـــن	قـــبل	
األمنيني	ليتّم	أخيرا	إخراجي	من	امللعب".	

الرأي	القانوني	:		•

مــنع	كــريــت	مــن	الــعمل	يــعتبر	ضــربــا	لــحّقه	فــي	الــحصول	عــلى	املــعومــة	وفــي	تــكافــؤ	الــفرص	بــني	وســائــل	اإلعــالم	
وتعطيل	حّق	املواطن	في	إعالم	حّر	وتعددي	وشفّاف	طبقا	ألحكام	الفصل	9	من	املرسوم	115.		



السالمة الجسدية للصحفيني: إطار تشريعي غير مفعل

أخـطر	االعـتداءات	الـتي	تـطال	بـصفة	مـباشـرة	الحـرمـة	الجسـديـة	لـلصحفي	هـي	االعـتداءات	املـاديـة	بـالـضرب	أو	
الـدفـع	وغـيرهـا	مـن	أشـكال	الـعنف	الجسـدي،	يـضاف	إلـيها	مجـموعـة	التهـديـدات	واالعـتداءات	الـلفظية	الـتي	تـمسّ	
مـن	كـرامـة	الـصحفي.	ورغـم	مـا	يـنّص	عـليه	الـفصل	14	مـن	املـرسـوم	مـن	عـقوبـات	مـرتـبطة	بـمن	أهـان	صـحفيا	أو	
اعـــتدى	عـــليه	بـــالـــقول	أو	اإلشـــارة	أو	الـــفعل	أو	التهـــديـــد	فـــإّن	اإلفـــالت	مـــن	الـــعقاب	يـــبقى	مـــتواصـــال	ويـــتم	تـــسويـــة	

االشكاليات	املرتبطة	باالعتداءات	بصفة	ودية.		

	وقـد	سـعت	وحـدة	الـرصـد	إلـي	تـقديـم	الـدعـم	الـقانـونـي	عـبر	االسـتشارات	الـقانـونـية	أو	بتحـريـر	نـصوص	شـكاوي	
مـرتـبطة	بهـذه	االعـتداءات	ملـا	تسـتوجـبه	مـن	عـقوبـات	ضـّد	املـعتديـن	عـلى	مـعنى	الـفصل	125	مـن	املجـلة	الجـزائـية	

الذي	يقّر	عقوبات	مالية	وسالبة	للحرية	لكّل	من	يتعّمد	املساس	بالصحفي	بصفته	شبه	موظف	عمومي.	

	صاحب	محل	تجاري	يعتدي	على	صحفي:			•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	3	جوان	2017	•

املـــــعتدى	عـــــليهم:	جـــــالل	الـــــفرجـــــانـــــي	الـــــصحفي	بـ	•
"حقائق	أون	الين"	

املعتدي:	مواطن	•

الوقائع:		•

تـــعرّض	جـــالل	الـــفرجـــانـــي	املـــصور	الـــصحفي	ملـــوقـــع	"حـــقائـــق	أون	
اليـــن"	فـــي	3	جـــوان	2017	إلـــى	اعـــتداء	جســـدي	مـــن	قـــبل	مـــواطـــن	
(صــــاحــــب	كــــشك)	بــــعد	أن	قــــام	بــــتصويــــر	الــــجهة	األمــــامــــية	لــــلكشك	

الذي	تعرّض	لحجز	كميات	من	البضائع	من	جانب	فريق	للشرطة	البلدية.	

وقــال	جــالل	الــفرجــانــي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"خــالل	
مـــحاولـــتي	تـــغطية	حجـــز	بـــضائـــع	بـــأحـــد	األكـــشاك	املـــخالـــفة	تـــفطّن	صـــاحـــب	الـــكشك	لـــي	وتـــوجّــــــه	نـــحوي	مـــرفـــوق	
بـــشخصني	آخـــريـــن،	وقـــام	بـــانـــتزاع	بـــطاقـــتي	الـــصحفية	الـــتي	أحـــملها	فـــي	رقـــبتي	بـــالـــقّوة	وحـــاول	تـــمزيـــقها،	ولـــم	

	بعد	تدّخل	بعض	املواطنني".		 أتمّكن	من	استرجاعها	إالّ

الرأي	القانوني	:	•

تـعرّض	املـصّور	الـصحفي	جـالل	الـفرجـانـي	إلـى	االعـتداء	بـالـعنف	الـبدنـي	وانـتزاع	بـطاقـته	الـصحفية	أثـناء	أداء	
عـمله	وهـو	مـا	يـعتبر	إهـانـة	لـه	وتـعّدي	عـليه	بـالـقول	واإلشـارة	والـفعل	حـال	مـباشـرتـه	لـعمله	ويـقتضي	الـفصل	14	مـن	
املــرســوم	115	الــتتّبع	الــقانــونــي	لــلمعتدي	بــتهمة	االعــتداء	عــلى	شــبه	مــوظّــف	عــمومــي	املــقررة	بــالــفصل	125	مــن	

املجلة	الجزائية.		



اعتداء	على	فريق	عمل	مجلة	"قبل	األولى":		•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	8	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم	:	خليل	عكرمي	وأحمد	التليلي		•

املعتدي:	موظّف	عمومي	•

الوقائع:	•

عـمد	مـراقـب	بمحـطة	الـحافـالت	بـاب	الـخضراء	مـن	واليـة	تـونـس	إلـى	االعـتداء	عـلى	طـاقـم	مجـلة	"قـبل	األولـى"	خـالل	
عـملهم	عـلى	تـقريـر	مـصور	حـول	الـنقل	فـي	تـونـس.	وقـد	تـعّمد	الـعون	دفـع	الـصحفي	ومـحاولـة	افـتكاك	آلـة	تـصويـر	

املؤّسسة	االعالمية	قبل	االطالّع	على	التكليف	بمهمة	أو	محاولة	التنسيق	معهم.	

وقـال	خـليل	الـعكرمـي	املـصّور	بـاملجـّلة	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية:	"قـمنا	بـالـتصويـر	خـارج	محـطة	بـاب	
الـخضراء	مـع	املـواطـنني	حـول	واقـع	الـنقل	فـي	تـونـس	وفـور	دخـولـنا	املحـطّة	تـوجّــــه	نـحونـا	أحـد	املـراقـبني	وبـادر	بـدفـع	

أحمد	التليلي	وحاول	افتكاك	الكاميرا	مني	وطالبنا	بترخيص	التصوير".	

مـــن	جهـــته	قـــال	الـــتليلي:	"دخـــلنا	املحـــطة	فـــي	مـــحاولـــة	لـــلتنسيق	مـــع	رئـــيسها	لـــلتصويـــر	داخـــلها	لـــكن	مـــا	راعـــنا	إال	
مــواجهــتنا	بــأســلوب	عــنيف	مــن	قــبل	أحــد	املــراقــبني	دون	االســتفسار	عــن	ســبب	وجــودنــا	أو	االطــالّع	عــلى	الــتكليف	
بـمهمة	الـذي	نحـمله،	وقـد	قـام	بـدفـعنا	وحـاول	افـتكاك	مـعّدات	الـتصويـر،	وبـالـتجائـنا	إلـى	مـديـر	املحـطة	لـم	يتخّــذ	أي	

موقف	تجاه	املراقب	وطالبنا	بترخيص	التصوير".		

وفـــي	إطـــار	مـــتابـــعتها	لـــلحالـــة	قـــامـــت	وحـــدة	الـــرصـــد	بتحـــريـــر	شـــكوى	لـــفائـــدة	فـــريـــق	"قـــبل	األولـــى"	لـــرفـــعها	لـــوكـــيل	
الجمهورية	باملحكمة	االبتدائية	بتونس.	

الرأي	القانوني:	•

تـــّم	االعـــتداء	بـــدنـــيا	ومـــحاولـــة	افـــتكاك	مـــعدات	الـــتصويـــر	فـــي	إطـــار	فـــرض	قـــيود	تـــعوق	تـــداول	املـــعلومـــات	وهـــو	مـــا	
يـفترض	عـقوبـات	وفـق	مـنطوق	الـفصل	14	مـن	املـرسـوم	الـذي	يـعاقـب	كـّل	مـن	أهـان	صـحفيا	أو	تـعّدى	عـليه	بـالـقول	
أو	اإلشـــارة	أو	الـــفعل	أو	التهـــديـــد	حـــال	مـــباشـــرتـــه	لـــعمله	عـــلى	مـــعنى	الـــفصل	125	مـــن	املجـــلة	الجـــزائـــية	والـــذي	

يعاقب	هذه	الجريمة	بالسجن	وبخطية	مالية.		

عناصر	لجنة	تنظيم	يعتدون	على	صحفيني	في	القيروان:	•

املكان:	القيروان	•

التاريخ	:	7	جوان	2017	•

املــــعتدى	عــــليهم:	حــــمزة	الخــــلفاوي	ورمــــزي	الــــفارحــــي	•
الصحفيني	بإذاعة	"دريم	أف	أم"	

املعتدي:	لجنة	تنظيم	•



الوقائع:	•

عــمد	أحــد	عــناصــر	لــجنة	تــنظيم	مهــرجــان	مســرح	مــديــنة	الــقيروان	إلــى	لــكم	حــمزة	الخــلفاوي	الــصحفي	بــإذاعــة	
"دريـم	أف	أم"	خـالل	عـمله	وقـيامـه	بـتغطية	عـرض	مسـرحـية	"فـاح	السـر"	وافـتكاك	شـارة	دخـول	رمـزي	الـفارحـي	

الصحفي	بنفس	املؤسسة.	

وقــال	حــمزة	الخــلفاوي	لــوحــدة	الــرصــد	بــمركــز	الســالمــة	املــهنية	بــالــنقابــة	الــوطــنية	لــلصحفيني	الــتونــسيني:	"	قــامــت	
لــجنة	مهــرجــان	مســرح	املــديــنة	بــالــقيروان	بــتوجــيه	الــدعــوة	لــتغطية	املهــرجــان	وقــد	تــحّصلنا	عــلى	شــارات	الــدخــول	
كـصحفيني.	وفـي	سهـرة	يـوم	07	جـوان	2017،	تـحّولـت	رفـقة	زمـيلي	بـراديـو	"دريـم	fm	"	رمـزي	الـفارحـي	لـتغطية	
عـــرض	مســـرحـــية	"فـــاح	الســـر"،	وقـــد	اعـــترض	ســـبيلنا	عـــون	بـــلجنة	الـــتنظيم	واســـتفسر	زمـــيلي	عـــن	الـــشارة	الـــتي	
يحـملها،	فـأفـاده	بـأنـه	صـحفي	وتسـّلمها	مـن	لـجنة	الـتنظيم،	فـطلب	مـنه	وبحـّدة	أن	يـمّكنه	مـن	الـشارة	لـلتثبت	مـنها	
مـــع	الـــهيئة،	فـــرفـــض	الـــزمـــيل	طـــلبه،	فـــقام	بـــافـــتكاكـــها	مـــنه.	وأمـــام	ذلـــك	الســـلوك	الـــعنيف،	عـــبرت	عـــن	احـــتجاجـــي	
ورفــضي	تــلك	املــعامــلة	مــع	زمــيلي،	فــواجــه	الــعون	احــتجاجــي	بــالــتوجّـــــه	نــحوي	بــكالم	بــذيء	وحــاول	االعــتداء	عــليّ	

بالعنف	في	مناسبة	أولى،	ثم	في	مناسبة	ثانية	وأثناء	قيامي	بالنقل	املباشر،	اعتدى	علي	بالعنف".	

وقــــد	تــــلقى	الخــــلفاوي	اعــــتذارا	رســــميا	مــــن	مــــعتمد	املــــديــــنة	ومــــنّسق	املهــــرجــــان	وقــــّدم	املــــعتدي	اعــــتذاره	مــــا	دفــــع	
الخلفاوي	الى	إلغاء	إجراءات	التتّبع	القانوني	ضّده.		

الرأي	القانوني	:		•

تـدخـل	االعـتداءات	الـتي	تـعرّض	لـها	الـصحفيون	فـي	خـانـة	إهـانـة	صـحفي	واالعـتداء	عـليه	بـالـقول	أو	اإلشـارة	أو	
الفعل	أو	التهديد	وتقتضي	عقوبة	بالسجن	وبخطية	مالية	بتهمة	االعتداء	على	شبه	موظّف	عمومي.	

اعتداء	جسدي	يطال	صحفيني	بالقيروان	•

املكان	:	القيروان	•

التاريخ	:	11	جوان	2017	•

املــــــــعتدى	عــــــــليهم	:	خــــــــليفة	الــــــــقاســــــــمي	الــــــــصحفي	•
"بـموزايـيك	أف	أم"	وأيـمن	محـرزي	الـصحفي	"بـراديـو	

ماد".	

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:	•

مـنع	أحـد	الـعامـلني	بـمركـز	تجـميع	الحـليب	بـالـقيروان	الـصحفيني	مـن	
تـغطية	عـمل	فـريـق	حـفظ	الـصحة	الـتابـع	لـإلدارة	الـجهويـة	لـلصحة	بـالـقيروان	وعـمد	إلـى	مـحاولـة	تـهشيم	آلـة	تـصويـر	

الصحفيني	مما	اضطرّهم	للمغادرة	دون	إنهاء	عملهم.	



وقـال	الـصحفي	خـليفة	الـقاسـمي	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنة	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	
"فـور	تـفطّن	الـعون	إلـى	تـواجـدنـا	تـوجّــــه	نـحونـا	ومـنعنا	مـن	الـعمل	مهـّددا	بكسـر	آلـة	الـتصويـر	وطـلب	مـنا	املـغادرة".	

وقد	تحّصلت	وحدة	الرصد	على	لقطات	مصورة	من	االعتداء.	

وقـد	تـواصـل	الـصحفيان	مـع	املـندوب	الـجهوي	لـلفالحـة	ألخـذ	اإلجـراءات	الـالزمـة	ضـّد	املـعتدي	لـكن	لـم	يـتم	أخـذ	أي	
اجــراء	إلــى	غــايــة	نــهايــة	شهــر	جــوان.	أمــا	صــاحــب	املجــمع	فــقد	اســتنجد	بــعدة	وســاطــات	مــن	أجــل	تــقديــم	اعــتذار	

للصحفيني.	

الرأي	القانوني	:	•

تــأتــي	االعــتداءات	الــتي	طــالــت	الــصحفيني	فــي	خــانــة	وضــع	قــيود	تــعوق	تــداول	املــعلومــات	أو	تــحول	دون	تــكافــؤ	
الفرص	بني	املؤسسات	االعالمية	وضربا	لحقهم	في	النفاذ	إلى	املعلومة.	

اعتداء	على	ابراهيم	السليمي	في	سيدي	بوزيد:	•

املكان	:	سيدي	بوزيد	•

التاريخ	:	14	جوان	2017	•

املـــعتدى	عـــليهم	:	ابـــراهـــيم	الســـليمي	صـــحفي	بـــراديـــو	•
"الكرامة"	

املعتدي:	أمنيون	•

الوقائع:	•

اعـتدى	أحـد	النشـطاء	الـسياسـيني	عـلى	الـصحفي	ابـراهـيم	السـليمي	
خـــــالل	تـــــغطيته	ملـــــنتدى	حـــــول	الـــــتطرّف	واإلرهـــــاب	أشـــــرف	عـــــليه	وزيـــــر	

الشؤون	الدينية	أحمد	عظوم	في	والية	سيدي	بوزيد.	

ـــرُْت	وزيـــر	 وقـــال	الســـليمي	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية:	"بـــعد	فـــتح	بـــاب	الـــنقاش	إثـــر	املـــداخـــالت،	ذَكّـَ
الــشؤون	الــديــنية	أحــمد	عــظوم	بــالــحوار	الــذي	أجــريــته	مــعه	فــي	راديــو	الــكرامــة	وطــرحــي	آنــذاك	قــضية	املــساجــد	
السـتة	الـخارجـة	عـن	سـيطرة	الـوزارة	بـالـجهة	وضـرورة	مـراقـبة	الخـطاب	الـديـني	املـتطرف،	وكـيف	أّن	الـوضـع	مـازال	
	نــــاعــــتا	إيــــاي	بـ"إعــــالم	الــــعار	وأزالم	الــــنظام	 	أّن	أحــــد	الــــحاضــــريــــن	تهجّـــــــم	عــــليّ عــــلى	حــــالــــه.	لــــكن	مــــا	راعــــني	إالّ

السابق".	ويعرف	املعتدي	بانتمائه	الي	املكتب	املحلي	لحركة	النهضة.	

الرأي	القانوني	:		

اعــتداء	لــفظي	طــال	الــصحي	خــالل	مــؤتــمر	صــحفي	يســتوجــب	تــتبّعا	قــانــونــيا	لــلمعتدي	ويــخضع	ألحــكام	الــفصل	
12	مـــن	املـــرســـوم	115	الـــذي	ال	يـــجيز	مـــحاســـبة	الـــصحفي	عـــن	رأي	يـــصدر	عـــنه	وال	يـــجب	أن	يـــكون	الـــرأي	ســـببا	

للمساس	بكرامته	أو	لالعتداء	على	حرمته	املعنوية.		

تهديد	سفيان	بن	فرحات:		•



املكان	:	تونس	•

التاريخ	:	20	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم	:	سفيان	بن	فرحات	الصحفي	بجريدة	"البراس"	•

املعتدي:	مواطنون	•

الوقائع:	•

	سـفيان	بـن	فـرحـات	الـصحفي	بجـريـدة	"البـراس"	تهـديـدا	بـالـقتل	 تـلقىّ
مـــــن	قـــــبل	أحـــــد	املـــــواطـــــنني	مـــــن	خـــــالل	شـــــبكة	الـــــتواصـــــل	االجـــــتماعـــــي	

"فيسبوك"	برسالة	على	الخاص.		

وقـــال	بـــن	فـــرحـــات	لـــوحـــدة	الـــرصـــد	بـــمركـــز	الســـالمـــة	املـــهنية	بـــالـــنقابـــة	
الـــــوطـــــنية	لـــــلصحفيني	الـــــتونـــــسيني:	"وصـــــلتني	رســـــالـــــة	خـــــاصـــــة	عـــــلى	
صــــــفحتي	بشــــــبكة	الــــــتواصــــــل	االجــــــتماعــــــي	"الفيســــــبوك"	مــــــن	قــــــبل	
شـــخص	يـــدعـــى	أحـــمد	ورغـــمي	مـــقيم	بـــباريـــس	تـــضمنّت	تهـــديـــدا	لـــي	
بـالـقتل،	حـيث	جـاء	فـيها:	"كـم	أتـمنى	لـك	الشـر	أو	الـقتل	أنـت	وبـعض	
أنـجاس	االعـالم	الـفاجـر	يـا	فـجار".	وملـا	نشـرت	مـحتوى	هـذه	الـرسـالـة	
الــــخاصــــة	عــــلى	صــــفحتي،	اتــــصل	بــــي	بــــعض	األصــــدقــــاء	املــــقيمني	

بــفرنــسا	وأفــادونــي	أن	املــعني	بــاألمــر	مــن	املــنتمني	لحــركــة	الــنهضة	الــذيــن	هــاجــروا	إلــى	الــخارج،	وأنــه	مــراقــب	مــن	
قبل	الشرطة	الفرنسية.	لقد	وثّقت	الرسالة	وسأقوم	بمعاينتها	قانونيا،	وسأقاضي	هذا	الشخص".	

وقد	انطلق	سفيان	بن	فرحات	في	إجراءات	التتّبع	للمعتدي.		

الرأي	القانوني	:		•

تــلّقى	ســفيان	بــن	فــرحــات	تهــديــدا	بــالــقتل	مــن	شــخص	وذلــك	عــلى	خــلفية	آرائــه	ومــواقــفه	مــما	يســتوجــب	عــقوبــات	
بـــالـــسجن	والخـــطية	املـــالـــية	عـــلى	مـــعنى	الـــفصل	222	مـــن	املجـــلة	الجـــزائـــية	مـــهما	كـــانـــت	أداة	التهـــديـــد،		ويـــعاقـــب	
الــفصل	14	مــن	املــرســوم	115	عــلى	جــريــمة	تهــديــد	الــصحفي	أثــناء	أداء	عــمله	بــقوبــة	االعــتداء	عــلى	شــبه	مــوظّـف	

عمومي.		

تهديد	سناء	املاجري		•

املكان	:	تونس	•

التاريخ	:	22	جوان	2017	•

املــــعتدى	عــــليهم	:	ســــناء	املــــاجــــري	الــــصحفية	بــــأخــــبار	•
الجمهورية	

املعتدي	:مواطنون	•

الوقائع	:	•



تـلّقت	سـناء	املـاجـري	الـصحفية	بـموقـع	أخـبار	الجـمهوريـة	تهـديـدا	بـالـقتل	عـلى	شـبكات	الـتواصـل	االجـتماعـي	مـن	
قبل	أحد	املواطنني. 

وأفـادت	املـاجـري	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني	أنـه	:	"وصـلني	
فـيديـو	مـن	قـبل	أحـد	الـذي	يـطلق	عـلى	نـفسه	اسـم	"محـمد"	هـّددنـي	فـيها	بـالـقتل	رافـعا	سـكينا	فـي	وجـهي	ومـؤكّـــدا	
أنــه	يــعرف	مــقّر	اقــامــتي	وأنــه	ســيقتلني"،	مــضيفة	"دأب	هــذا	الــشخص	عــلى	الــتواصــل	مــع	زمــالئــي	لــتأكــيد	أنــه	

يخطّط	لقتلي".	وتسعى	املاجري	إلى	متابعة	املعتدي	قانونيا.		

الرأي	القانوني	:		•

تــلّقت	ســناء	املــاجــري	تهــديــدات	صــريــحة	بــالــقتل	مــن	قــبل	شــخص	يــعتبر	مــا	صــدر	مــنه	تهــديــدا	بــما	يــوجــب	عــقابــا	
 جنائيا	طبقا	ألحكام	الفصل	222	من	املجلة	الجزائية	وعلى	معنى	الفصل	14	من	املجلة	الجزائية.



فرض قيود على التدفق الحر للمعلومات

إّن	الـرقـابـة	عـلى	املـحتويـات	اإلعـالمـية	ومـحاولـة	الـتدخّــل	فـيها	وتـوجـيهها	تـعتبر	مـن	أخـطر	املـمارسـات	الـتي	يـمكن	
أن	تخـلق	نـوعـا	مـن	"الـرقـابـة	الـذاتـية"،	مـما	يحـّد	مـن	اجـتهاد	الـصحفيني	ويخـلق	حـاجـز	بـني	املـواطـن	واملـعلومـة.	وقـد	
سجّـــــلت	وحــدة	الــرصــد	خــالل	شهــر	جــوان	مــن	الــعام	2017	حــالــتني	فــي	هــذا	املــجال	حــول	الــرقــابــة	املســبقة	عــلى	

املحتوى	اإلعالمي	وتدّخل	االدارة	في	التحرير.	

	رقابة	على	الصحفيني	في	املهدية:		•

املكان:	املهدية		•

التاريخ:	2	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم:	4	صحفيني	من	وسائل	إعالم	مختلفة	•

املعتدي:	أعوان	األمن	•

الوقائع:		•

طــــالــــبت	بــــعض	عــــناصــــر	فــــرقــــة	األمــــن	الــــوطــــني	الــــطواقــــم	اإلعــــالمــــية	
املــــرافــــقة	لــــها	بــــإطــــالّعــــها	عــــلى	مــــحتوى	تــــغطيتهم	الــــصحفية	لــــعملية	

حجز	كمية	كبيرة	من	السجائر	في	الجهة.		

وقـال	نـزار	بـن	حـسن	مـراسـل	قـناة	"نـسمة"	بـواليـة	املهـديـة	وحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	
لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـلّقينا	دعـوة	مـن	دائـرة	اإلعـالم	بـمنطقة	الحـرس	الـوطـني	بـاملهـديـة	لـتغطية	الـعملية.	وفـور	
انـهائـنا	لـعملنا	فـوجـئنا	بـطلب	رئـيس	املـنطقة	الـجهويـة	للحـرس	الـوطـني	بـاالطـاّلع	عـلى	املـادة	الـصحفية	والـصور	
وقــد	رفــض	أغــلب	الــصحفيني	االســتجابــة	لــلطلب.	واتّــصل	املــكلف	بــاإلعــالم	بــاملــنطقة	بــالــصحفي	ســامــي	الــهانــي	

هاتفيا	ليطلب	منه	عدم	نشر	تغطيته	إال	بعد	انتهاء	التثبت	من	املحجوز	وإحصائه".	

مـن	جهـته	قـال	سـامـي	الـهانـي:	"تـلقيّت	اتّـصاال	هـاتـفيا	طـلب	مـني	فـيه	عـدم	نشـر	املـادة	اإلعـالمـية	لـعملية	الحجـز	
	بعد	إنهاء	إحصاء	املحجوز	وقد	أعلمت	املكّلف	باإلعالم	أّن	املادة	نشرت	فعال".	 إالّ

وكـــان	مـــن	املـــفترض	أن	يـــعقد	االجـــتماع	الـــدوري	لـــلصحفيني	مـــع	الـــوالـــي	لـــطرح	اإلشـــكال	ولـــكن	تـــأجّـــــل	لـــتعقيدات	
إدارية.	وتواصل	وحدة	الرصد	بمركز	السالمة	املهنية	تتبع	املوضوع	مع	مراسلي	الجهة.	

الرأي	القانوني	:		•

تـعرّض	الـفريـق	االعـالمـي	إلـى	مـحاولـة	مـراقـبة	املـحتوى	االعـالمـي	قـبل	نشـره	وطُـلب	الـتثبت	مـنه	وهـو	مـا	يـتناقـض	
مـــــع	مـــــنطوق	الـــــفصل	9	مـــــن	املـــــرســـــوم	115	الـــــذي	يـــــنّص	عـــــلى	أنـــــه	"يـــــمنع	فـــــرض	أّي	قـــــيود	تـــــعوق	حـــــريـــــة	تـــــداول	
املــعلومــات	أو	تــحول	دون	تــكافــؤ	الــفرص	بــني	مــختلف	مــؤســسات	اإلعــالم	فــي	الــحصول	عــلى	املــعلومــات	أو	يــكون	
مــن	شــأنــها	تــعطيل	حــّق	املــواطــن	فــي	إعــالم	حــّر	وتــعدّدي	وشــفّاف".	كــما	يــضرب	حــّق	الــصحفي	فــي	الــنفاذ	إلــى	



املـعلومـة.		كـما	أن	تـصرّف	املـكلف	بـاإلعـالم	فـيه	نـوع	مـن	فـرض	الـقيود	واملـساءلـة	بـما	يـتناقـض	مـع	الـفصل	13	مـن	
املرسوم	نفسه	والذي	ال	يجيز	مساءلة	الصحفي	عن	رأيه	أو	أفكاره	أو	معلومات	ينشرها.	

رقابة	في	اذاعة	الزيتونة	•

املكان:	تونس	•

التاريخ:	3	جوان	2017	•

املعتدى	عليهم:	أسماء	شقرون	•

املعتدي:	إدارة	مؤسسة	اعالمية	•

الوقائع:	•

تــلقت	أســماء	شــقرون	الــصحفية	بــإذاعــة	الــزيــتونــة	مــكاملــة	هــاتــفية	مــن	كــمال	بــن	يــونــس	املــديــر	الــعام	لــإلذاعــة	طــلب	
فــيها	بــإدراج	مــلّف	الــشهيد	خــليفة	الســلطانــي	فــي	حــصة	يــوم	األحــد	مــن	بــرنــامــجها	وإدراجــه	ضــمن	خــانــة	قــتل	

النفس	بغير	حق.	

وقـالـت	شـقرون	لـوحـدة	الـرصـد	بـمركـز	السـالمـة	املـهنية	بـالـنقابـة	الـوطـنية	لـلصحفيني	الـتونـسيني:	"تـواصـل	مـعي	بـن	
يــونــس	قــبل	أذان	املــغرب	بــدقــائــق	وطــلب	مــني	إدراج	مــوضــوع	قــتل	خــليفة	الســلطانــي	صــبيحة	األحــد	والحــديــث	
لخـمس	دقـائـق	حـول	املـوضـوع	مـع	دعـوة	أسـاتـذة	مـن	عـلم	االجـتماع	والـنفس	والـفقه	للحـديـث	عـن	املـوضـوع.	ونـظرا	
لـلطابـع	الـسياسـي	لـلموضـوع	وعـدم	تـوافـقه	مـع	طـبيعة	بـرنـامـجي	األسـبوعـي	فـقد	رفـضت	الـطلب	وتـدخـل	اإلدارة	

في	التحرير".		

الرأي	القانوني	:	•

حـاول	مـديـر	اذاعـة	الـزيـتونـة	فـرض	مـحتوى	إعـالمـي	عـلى	صـحفية	أثـناء	بـّث	أحـد	بـرامـجها	وهـو	مـحتوى	ال	يـتواقـف	
مـع	طـبيعة	بـرامـجها.	ويـنّص	الـفصل	17	مـن	املـرسـوم	115	ولـو	أنّـه	يـتعّلق	بـالـصحافـة	املـكتوبـة.	أنّـه	يـجب	أن	يـتمّ	
الـــفصل	فـــي	كـــّل	مـــؤسّـــــــسة	تـــصدر	دوريـــة	بـــني	وظـــيفتي	اإلدارة	والتحـــريـــر	كـــما	يـــجب	أن	يـــكون	لـــكّل	دوريـــة	مـــديـــر	

 للتحرير	ويمارس	مهامه	اعتمادا	على	هيئة	التحرير.		



حــــــــــــــــرب األنتـــــــرنــــــــــات
تهديدات وحمالت منظّمة تستهدف الصحفيني

تـــعتبر	مـــواقـــع	الـــتواصـــل	االجـــتماعـــي	فـــضاء	مـــفتوحـــا	إلبـــداء	الـــرأي	وتـــقصي	األخـــبار	الـــقابـــلة	لـــلبحث	والـــتدقـــيق	
ويــعتمدهــا	الــصحفيون	فــي	كــافــة	أنــحاء	الــعالــم	لــلتواصــل	مــع	قــرّائــهم	ومــتابــعيهم.	وقــد	كــان	هــذا	الــفضاء	خــالل	
شهــر	جــوان	مــجاال	الســتهداف	الــصحفيني	فــي	5	مــناســبات.	وتــعّددت	هــذه	الــعمليات	وتجســدت	فــي	اســتهداف	
الســـالمـــة	الجســـديـــة	وتهـــديـــدات	بـــالـــقتل	عـــلى	خـــلفية	مـــحتوى	إعـــالمـــي	أو	حـــمالت	مـــنظّمة	تســـتهدف	الـــصفحات	
الـــرســـمية	لـــبعض	املـــؤسّـــــــسات	اإلعـــالمـــية	عـــلى	خـــلفية	أخـــبار	تـــتعّلق	بـــطرف	ســـياســـي	"حـــركـــة	الـــنهضة"	مـــن	قـــبل	

مستعملي	األنترنات.	 

1. حمالت منظّمة: 
اســتهدفــت	حــملتني	صــفحتي	"آخــر	خــبر	أون	اليــن"	و"أنــباء	تــونــس	كــابــيتالــيس"	وذلــك	عــبر	تــجنيد	مجــموعــة	مــن	
مسـتعملي	األنـترانـت	لـلتبليغ	عـلى	مـحتويـات	إعـالمـية.	وقـد	اسـتهدفـت	هـذه	الـعمليات	فـي	كـل	مـرّة	مـواضـيع	تـتعّلق	
أســاســا	بــملفّات	مــرتــبطة	بــالــفساد	املــالــي	أو	بحــركــة	الــنهضة،	مــما	مــن	شــأنــه	أن	يــعزّز	املــخاوف	مــن	إحــتماالت	

تصفية	حسابات	ضيّقة	من	قبل	بعض	النشطاء	املوالني	لها	أو	املقّربني	منها.	

وقـد	اسـتهدفـت	الحـملة	صـفحة	مـوقـع		"أنـباء	تـونـس	كـابـيتالـيس"	فـي	مـناسـبتني	األولـى	فـي	12	جـوان	2017	بـعد	
نشـر	مـقال	عـنوانـه	"ابـن	عـضو	بـالـنهضة	مـتورّط	فـي	اغـتيال	بـلعيد	حـّر	طـليق".	وفـي	مـناسـبة	ثـانـية	إثـر	نشـر	املـوقـع	
ملـــقال	بـــعنوان	"مـــا	ســـّر	غـــياب	حـــركـــة	الـــنهضة	عـــن	صـــالة	الـــعيد؟"	وفـــي	كـــّل	مـــرّة	أدت	حـــملة	الـــتبليغ	إلـــى	إيـــقاف	

املشاركة	على	صفحة	املؤسسة	اإلعالمية	على	"الفيسبوك"	ملّدة	أسبوع	كامل.		

كـــما	اســـتهدفـــت	الحـــملة	فـــي	27	جـــوان	الـــصحفة	الـــرســـمية	ملـــوقـــع	"آخـــر	خـــبر	أون	اليـــن"	إثـــر	نشـــر	مـــقال	بـــعنوان	
"الخـطّة	الـكامـلة	لحـركـة	الـنهضة	إلنـقاذ	شـفيق	جـرايـة"،	وقـد	تـّم	إخـفاء	الـخبر	بـعد	نـصف	سـاعـة	إثـر	حـملة	الـتبليغ	

من	قبل	مستعملي	األنترانت.	وأبلغت	إدارة	"الفيسبوك"	أّن	الصفحة	ممنوعة	من	النشر	ملّدة	أسبوع.	

ويـــؤكّـــــد	محـــمد	املـــسقطي	أحـــد	خـــبراء	مـــنظّمة	"فـــرنـــت	اليـــن	ديـــفندر"	الـــتي	تـــعمل	عـــلى	تـــأمـــني	الحـــمايـــة	الـــرقـــمية		
لــلمدافــعني	عــن	حــقوق	االنــسان:	"اإلجــراء	الــذي	اتّخــذتــه	إدارة	"فيســبوك"	هــو	إجــراء	عــادي	نــتيجة	حــمالت	تــبليغ	
واســـعة	طـــالـــت	بـــعض	املـــحتويـــات	الـــتي	عـــملت	املـــؤسّـــــــسات	اإلعـــالمـــية	عـــلى	نشـــرهـــا	عـــلى	صـــفحاتـــها	الـــرســـمية".	
وبـذلـك	تظهـر	عـلى	شـاشـة	املـوقـع	فـي	كـّل	مـحاولـة	لـلمشاركـة	عـلى	"فيسـبوك"	رسـالـة	تـعلم	املـسؤول	عـلى	املـوقـع	بـأنّـه	

ممنوع	من	النشر	ملّدة	معيّنة.		

2. تهديدات عبر التواصل االجتماعي:
تـــقاس	جـــديّـــة	التهـــديـــدات	الـــتي	تـــطال	الـــصحفيني	عـــبر	مـــوقـــع	الـــتواصـــل	االجـــتماعـــي	بـــتواتـــرهـــا	ومـــدى	إصـــرار	
الــــقائــــمني	بــــها	عــــلى	الــــتنفيذ،	يــــضاف	إلــــيها	املــــحتوى	الــــذي	يــــقّر	بــــنية	اســــتهداف	حــــياة	الــــصحفي	أو	ســــالمــــته	
الجسـديـة.	وقـد	تـلّقت	الـصحفية	سـناء	املـاجـري	فـيديـو	اسـتعمل	فـيه	املهـّدد	مـصطلحات	كـ	"الـقتل	مـن	الـوريـد	الـي	



الـــوريـــد"	وغـــيرهـــا	مـــن	املـــصطلحات	املخـــّلة	بـــاألخـــالق	واآلداب	الـــعامـــة	كـــما	رفـــع	املهـــّدد	ســـالح	أبـــيض	فـــي	وجـــه	
الصحفية	خالل	الفيديو	املذكور.	بدوره	تلقى	سفيان	بن	فرحات	رسالة	تهّدده	بالقتل	معتبرة	أنه	"فاجر".	

ويـمكن	تـتّبع	املـعتديـن	عـلى	الـصحفيني	فـي	هـذا	الـجانـب	عـلى	مـعنى	الـفصل	14	مـن	املـرسـوم	115		الـذي	يـعاقـب	
كـــّل	مـــن	أهـــان	صـــحفي	أو	تـــعّدى	عـــليه	بـــالـــقول	أو	اإلشـــارة		أو	الـــفعل	أو	التهـــديـــد	ويـــحيل	عـــلى	الـــفصل	125	مـــن	

املجّلة	الجزائية	الذي	يقّر	عقوبات	سجنية	ومالية	على	املعتدي.		

كـــما	أّن	الـــتتّبع	يـــحصل	عـــلى	مـــعنى	الـــفصل	222	مـــن	املجـــلة	الجـــزائـــية	الـــذي	يجـــرّم	كـــّل	مـــن	يهـــّدد	غـــيره	بـــاعـــتداء	
يُـعاقـب	عـليه	جـزائـيا	مـهما	كـان	أسـلوب	التهـديـد.	ويـكون	الـعقاب	مـضاعـفا	إذا	كـانـت	التهـديـدات	مـصحوبـة	بـأمـر	

أو	متوّقفة	على	تحّقق	شرط	ولو	كانت	تلك	التهديدات	لفظية.	

وتتكون جريمة التهديد من ركنني اثنني: 
-	ركــن	مــادي:	ويــتمثّل	فــي	تــوعّـــد	الــضحية	بــاالعــتداء	عــليه	بــفعل	يجــرّمــه	الــقانــون	الجــزائــي،	كــالــعنف	الــبدنــي	أو	

القتل	أو	الحرق	أو	الركن	املعنوي،	ويتمثّل	في	تعّمد	الفاعل	توجيه	تلك	التهديدات	للضحية	عن	قصد.	

	يـتوقـفّوا	 وعـادة	يـكون	الـباعـث	عـلى	جـريـمة	التهـديـد	ضـّد	الـصحفيني	هـو	تـخويـفهم	وبـّث	الـرعـب	فـي	نـفوسـهم	حـتىّ
عن	التعبير	عن	آراءهم	ومواقفهم	أو	إلجبارهم	على	تبنّي	توّجهات	مصدر	التهديد.		

ويــعاقــب	الــقانــون	كــّل	أنــواع	التهــديــد	لــفظية	كــانــت	أو	مــكتوبــة	ومــهما	كــانــت	الــوســيلة	املســتعملة	مــرئــية	كــانــت	أو	
سمعية	أو	الكترونية.	

ولـــلتتّبع	الـــقانـــونـــي	لهـــذه	الـــحاالت	هـــي	إجـــراء	مـــعايـــنات	عـــبر	عـــدول	إشـــهاد	يـــمكن	بـــعدهـــا	تـــقديـــم	شـــكوى	لـــلنيابـــة	
 العمومية	بتهمة	"التهديد	بما	يوجب	عقاب	جنائي".	



التوصيات

إّن	الـــنقابـــة	الـــوطـــنية	لـــلصحفيني	الـــتونـــسيني	وأمـــام	ارتـــفاع	نـــسق	االعـــتداءات	املـــرتـــبطة	بـــحاالت	املـــنع	مـــن	الـــعمل	
واملـضايـقة	والتهـديـد،	وفـي	ظـّل	تـواصـل	االعـتداء	عـلى	الـصحافـة	املحـلية	والـجهويـة	وعـدم	تـفعيل	اإلطـار	الـقانـونـي	
املنظّم	لقطاع	الصحافة	ما	يعكس	توّجه	نحو	التضييق	على	التداول	الحّر	للمعلومات	والنفاذ	إليها	توصي	بـ:		

	رئـاسـة	الـحكومـة	إلـى	الـتفعيل	الـفوري	لـوعـودهـا	بـإيـقاف	الـعمل	بـاملـنشور	عـدد	4	املـعيق	ملـبدأ	الـحصول	عـلى	★
املـعلومـة	عـبر	إصـدار	الـنّص	الـترتـيبي	الـخاص	بـإيـقاف	الـعمل	بـه،	والتسـريـع	بـتنقيح	األمـر	عـدد	4030	لـسنة	
2014	املــؤرخ	فــي	03	أكــتوبــر	2014	واملــتعلق	بــاملــصادقــة	عــلى	مــدونــة	ســلوك	وأخــالقــيات	الــعون	الــعمومــي	
خــــاصــــة	وأن	الــــنقابــــة	قــــد	أرســــلت	مــــنذ	شهــــر	مــــارس	2017	إلــــى	مــــصالــــح	رئــــاســــة	الــــحكومــــة	ورقــــة	تــــفصيلية	

تضمنت	مقترحات	بخصوص	التنقيح.	

		الـــنيابـــة	الـــعمومـــية	إلـــى	تســـريـــع	تـــتّبع	املـــعتديـــن	عـــلى	الـــصحفيني	فـــي	املـــلفات	الـــتي	ســـتحال	عـــلى	أنـــظارهـــا	★
قريبا	ومرتبطة	أساسا	بعمليات	االعتداءات	الجسدية	والتهديدات	بالقتل.	

	مجـــلس	نـــّواب	الـــشعب	إلـــى	تـــركـــيز	هـــيئة	الـــنفاذ	إلـــى	املـــعلومـــة	الـــتي	لـــم	يـــقع	الـــبّت	فـــي	شـــأنـــها	والـــتي	تـــأخّــــر	★
انــــطالق	عــــملها	للشهــــر	الــــرابــــع	عــــلى	الــــتوالــــي،	وإلــــى	مــــراقــــبة	تــــقيّد	اإلدارة	الــــعمومــــية	بــــمقتضيات	الــــقانــــون	

األساسي	املتعّلق	بالنفاذ	إلى	املعلومة.	

-شـــــركـــــاء	املـــــؤسّـــــــــسات	اإلعـــــالمـــــية	(عـــــلى	غـــــرار	الـــــنوادي	الـــــريـــــاضـــــية	واملهـــــرجـــــانـــــات..)	بـــــاحـــــترام	اســـــتقاللـــــية	★
املؤّسسات	وعدم	التدّخل	في	املحتويات	اإلعالمية	والتعامل	على	قدم	املساواة	مع	كّل	الصحفيني.		

	الــصحفيني	إلــى	تــفعيل	الــتضامــن	الــفعلي	بــني	الــزمــالء	فــي	حــاالت	االعــتداء	عــليهم	خــالل	تــأديــتهم	لــعملهم	★
والتبليغ	الفوري	عنها	ملركز	السالمة	املهنية	بالنقابة	الوطنية	للصحفيني	التونسيني.	



أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

املفوضية السامية لحقوق االنسان
اليونسكو


