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املرسوم  115املتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر :
الفصل :13
ال تجوز مساءلة أي صحفي على رأي أو أفكار أو معلومات ينشرها
طبقا ألعراف وأخالقيات املهنة كما ال تجوز مساءلته بسبب عمله إال
إذا ثبت إخالله باألحكام الواردة بهذا املرسوم.

املرسوم  115الخاصة بالصحافة والطباعة والنشر:
الفصل :9
حرية تداول املعلومات أو تحول دون تكافؤ
يمنع فرض أي قيود تعوق ّ
مؤسسات اإلعالم في الحصول على املعلومات
الفرص بني مختلف
ّ
حر وتع ّددي
أو يكون من شأنها تعطيل حق املواطن في إعالم ّ
وشفاف.

مقدّمة عامة
يssعد احssترام الssسياسssيني لحssريssة الssصحافssة ولssعمل الssصحفيني مssقياس ملssدى وعssي الssنخبة بssالssدور الssفعال الssذي
يsلعبه االعsالم فsي بsناء الsنسيج الsديsمقراطsي فsي مsجتمع مsتحول ومsا انخsراط الsسياسsيني فsي مsمارسsة الsتضييق
والsرقsابsة عsلى املsحتويsات االعsالمsية اال مsؤشsر خsطير عsن مsدى تsبني الsنخبة لsلضمانsات الsضروريsة لهsذا الsقطاع
امل ssؤث ssر .وي ssضاف ال ssي ه ssذا ت ssدخ ssل االدارة ف ssي التح ssري ssر لخ ssدم ssة امل ssصال ssح ال ssضيقة ل ssلمؤس ssسة ع ssلى ح ssساب ح ssق
املsواطsن فsي الsحصول عsلى املsعلومsة .وان كsانsت هsذه الsحاالت نsادرة اال انsه مsن الsضروري الsتعمق فsي تحsليلها
لتفادي تكرارها.
مsا وقsع رصsده وتsوثsيقه خsالل شهsر جsويsلية  2017أ ّن احsترام بsعض الsسياسsيني لحsريsة الsصحافsة مsازال محsدود
فssي مssمارسssات تssعود بssنا الssي الخssلف لعهssد تssكميم األفssواه وتssجفيف املssنابssع .ومssا حssاالت الssرقssابssة وتحssديssد مssجال
عssمل الssصحفيني اال مssؤشssر خssطير عssن عssودة الssرقssابssة الssذاتssية ومssحاولssة تssوجssيه االعssالم لssيصبح أحssادي الssجانssب
ويفقد نفسه النقدي البناء.
ويsصدر هsذا الsتقريsر فsي وقsت يsتم فsيه تsركsيز هsيئة مسsتق ّلة تسهsر عsلى الsنفاذ الsى املsعلومsة فsي خsطوة ايsجابsية
لsتفعيل مsبدأ الsنفاذ الsى املsعلومsة فsي الsوقsت الsذي تsتواصsل فsيه حsاالت املsنع مsن الsعمل واملsضايsقة مsا يsضرب هsذا
الحق في مقتل.
كsما ارتsفعت حsاالت الsرقsابsة عsلى املsحتوى االعsالمsي خsالل شهsر جsويsلية مsن ذلsك حsالsة لsلرقsابsة األمsنية وحsاالت
ال ssرق ssاب ssة االداري ssة ع ssلى امل ssحتوي ssات االع ssالم ssية  .ي ssضاف ال ssيها ح ssاالت االع ssتداء ال ssلفظي ع ssلى ال ssصحفيني خ ssالل
تأدية عملهم.
ك ssل ه ssذه امل ssظاه ssر الخ ssطيرة ج ssعلت ال ssعمل ال ssصحفي غ ssير آم ssن ي ssعمقها مش ssروع ق ssان ssون زج ssر االع ssتداءات ع ssلى
األمssنيني الssذي يssكرس عssودة الssي الخssلف فssي مssجال الحssريssات الssصحفية ويssضع قssيود عssلى عssمل الssصحفيني فssي
ما يتعلق باملعلومة األمنية.
وتح ssرص ال ssنقاب ssة ال ssوط ssنية ل ssلصحفيني ال ssتون ssسيني ع ssبر وح ssدة ال ssرص ssد ب ssمرك ssز الس ssالم ssة امل ssهنية ل ssتقدي ssم ال ssدع ssم
املس ssتوج ssب ف ssي اتّ ssجاه م ssناه ssضة ظ ssاه ssرة اإلف ssالت م ssن ال ssعقاب ف ssي ه ssذه امل ssرح ssلة االن ssتقال ssية م ssن ح ssياة ال ssصحاف ssة
التونسية ،كما تسعى للتصدي لكل الظواهر التي تمثل خطوات الي الخلف في مجال الحريات الصحفية.

ناجي البغوري
نقيب الصحفيني التونسيني

اعتداءات شهر جويلية 2017
مقدمة:
تssراجssعت وتssيرة اإلعssتداءات عssلى الحssريssات الssصحفية خssالل شهssر جssويssلية بssصفة مssلحوظssة ،ووثّssقت وحssدة رصssد
االعssتداءات عssلى الssصحفيني بssمركssز السssالمssة املssهنية بssالssنقابssة الssوطssنية لssلصحفيني الssتونssسيني  9اعssتداءات ضssد
 15ص ssحفيا و م ssؤس ssسة إع ssالم ّ sية ،م ssن ب ssينهم  7ص ssحفيات و  8ص ssحفيني ي ssعملون ف ssي  3م ssواق ssع ال ssكترون ssية و 3
إذاعات و  2جرائد و  2قنوات تلفزية.
صحفيات

صحفيني

47%
53%

قناة تلفزية

جرائد

اذاعة

موقع الكتروني

20%
30%

20%

30%

sؤسss sسات
وك ssان ssت وح ssدة ال ssرص ssد ق ssد سج ssلت خ ssالل شه ssر ج ssوان ق ssد وث ssقت  24اع ssتداء ضّ s sد  33ص ssحفيا و 3م s ّ s
sؤسsسة إعsالمsية  ،فsي حsني وثّsقنا فsي
إعsالمsية  .وكsان شهsر مsاي  2017قsد شهsد  17اعsتداء عsلى  17صsحفيا وم ّs s
sؤس ssسة إع ssالم ssية ووثّ ssقنا ف ssي شه ssر م ssارس 20 ، 2017
شه ssر أف ssري ssل  22 ،2017اع ssتداء ع ssلى  41ص ssحفيا وم s sّ s
ومؤسسة إعالميّة.
اعتداء على  41صحفيا
ّ
ووثّsقت الsوحsدة ارتsفاعsا مsلحوظsا فsي دور الsسياسsيني وادارات املsؤسsسات اإلعsالمsية النشsطاء الsسياسsيني فsي
الsتضييق عsلى عsمل الsصحفيني لsيكونsوا مsسؤولsني إلsى اعsتدائsني لsكل مsنهما بsعد أن كsانsوا مsسؤولsني عsلى اعsتداء
وحيد خالل شهر جوان .2017
املعتدون

أمنيون

أدارة مؤسسة أعالمية

سياسيون

عون عمومي

وكيل الجمهورية
3

2.25

1.5

0.75

0

وحsافsظت اعsتداءات األمsنيني عsلى الsصحفيني عsلى نsسقها الsذي سجsلته خsالل شهsر جsوان  2017حsيث بsلغت 3
اعتداءات خالل شهر جويلية  2017من حاالت منع من العمل أو مضايقة.
كما كان األعوان العموميون ووكيل الجمهوررية مسؤولني على اعتداء وحيد لكل منهما.
ت ssراج ssع االع ssتداءات ك ssان م ssلحوظ خ ssالل شه ssر ج ssوي ssلية  ،2017ف ssبعد أن ت ssوات ssرت ح ssاالت امل ssنع م ssن ال ssعمل إل ssى 9
حاالت خالل شهر جوان  2017تراجعت إلى حالتي منع من العمل.
كssما تssراجssعت حssاالت املssضايssقة الssتي تssبلغت خssالل شهssر جssوان  7 ، 2017حssاالت وسجssلنا خssالل هssذا الشهssر 3
ح ssاالت وت ssراج ssعت ح ssاالت االع ssتداءات امل ssباش ssرة ع ssلى ال ssصحفيني وال ssتي ك ssان ssت خ ssالل شه ssر ج ssوان 4 ،2017

اعssتداءات لssتصل خssالل شهssر جssويssلية  2017اعssتداء وحssيد .وارتssفع عssدد حssاالت الssرقssابssة عssلى لssتصبح  3حssاالت
رقابة مارسها األمنيون و ادارة مؤسسات اعالمية في الوقت الذي بلغت فيه خالل شهر جوان  2017حالتني.
األنواع

اعتداء

رقابة

مضايقة

منع من العمل

3

1.5

2.25

0

0.75

وق ssد ك ssان ssت النس ssبة األك ssبر م ssن االع ssتداءات ع ssلى ال ssصحفيني ف ssي ت ssون ssس ال ssعاص ssمة ال ssتي شه ssدت  3اع ssتداءات ،
ووق ssع ت ssسجيل  2اع ssتداءات ع ssلى ال ssصحفيني ف ssي ن ssاب ssل .ك ssما وق ssع ت ssسجيل اع ssتداء ف ssي ك ssل م ssن والي ssات م ssدن ssني
والقصرين واملنستير واعتداء وحيد بالخارج في طرابلس الليبية.
نابل

مدنني

ليبيا

القصرين
10%
املنستير
20%

تونس

املنستير

نابل
20%

مدنني
10%
ليبيا
10%
تونس
30%

القصرين

تضييقات سياسية على العمل الصحفي
تssضاعssف عssدد عssمليات ضssغط الssسياسssيني عssلى الssصحفيني خssالل شهssر جssويssلية  2017مssقارنssة بssالشهssر الssذي
سssبقه وقssد مssارس هssؤالء ضssغوطssات لssتأمssني تssغطية مssصالssحهم كssما هssي الssحال مssع بssرهssان بssسيس الssذي مssارس
ضsغوطsات عsلى اذاعsة كsاب أف أم وهsو مsا يsتناقsض مsع الsفصول الsواردة بsاملsرسsوم  115الsذي يsمنع فsرض قsيود
عsلى عsمل الsصحفيني .كsما عsانsت مsراسsلة تsونsسية تsضييقات عsليها خsالل عsودتsها ملsزاولsة عsملها فsي لsيبيا مsن قsبل
شرطة مطار طرابلس.
وقsد سجsلت وحsدة الsرصsد خsالل شهsر جsويsلية  3 ، 2017حsاالت مsضايsقة مsن قsبل سsياسsيني وأمsنيني تجسsدت
في :
• برهان بسيس يتدخل في تحرير اذاعة كاب أف أم
• املكان  :تونس
• التاريخ  22 :جويلية 2017
• املعتدى عليهم  :كاب أف أم
• املعتدي  :سياسيون
• الوقائع :
تssلقت ألssفة الssتونssسي مssديssرة إذاعssة "كssاب أف أم" مssكاملssة هssاتssفية
مsن بsرهsان بsسيس املsكلف بsاملsلف الsسياسsي بحsزب نsداء تsونsس عsبر فsيها عsن عsدم رضsاء قsيادة نsداء تsونsس عsلى
الخط التحريري للمؤسسة وقد تم توجيه تقرير لرئاسة الجمهورية في الغرض.
وأفsادت ألsفة الsتونsسي لsوحsدة الsرصsد بsمركsز السsالمsة املsهنية لsلنقابsة الsوطsنية لsلصحفيني الsتونsسيني " عsبر بsرهsان
بssيسيس عssن عssدم رضssى قssيادات نssداء تssونssس عssن تssواجssد لssزهssر الssعكرمssي فssي الssبرنssامssج الssصباحssي وتssم تssوجssيه
تsقريsر لsرئsيس الجsمهوري التsخاذ االجsراءات الsضروريsة فsي حsقي وحsق املsؤسsسة" مsضيفة أن "املsكاملsة تsطرقsت
إلssى الssصراع الssخفي بssني رئssيس الجssمهوريssة رئssيس الssحكومssة وسssعي هssذا األخssير لssلتدخssل لssدى الssبنوك لssتسويssة
الوضعية املالية لإلذاعة واستغالل تواجد لزهر العكرمي في الحرب على رئاسة الجمهورية".
مsن جsهة ثsانsية أكsد بsرهsان بsسيس أنsه قsام بsلفت نsظر لsالذاعsة الsتي رفsضت فsي مsرات سsابsقة مsنح حsق الsرج حsول
مssواقssف سssبق أن أدلssى بssها لssزهssر الssعكرمssي فssي حssصة اذاعssية كssان مssوجssهة وغssير صssحيحة مssؤكssدا أن االتssصال
كان وديا طالب فيه صاحبة املؤسسة باالبتعاد عن االصطفاف الحزبي
ك ssما ق ssال ب ssسيس ان ص ssاح ssبة امل ssؤس ssسة حس ssب ت ssقدي ssره ت ssلقت وع ssودا ب ssدع ssم م ssال ssي س ssياس ssي للخ ssروج م ssن األزم ssة
الحالية وان اتهاماتها له تأتي كمحاولة لتوجيه األنظار حول الوضع االجتماعي املحتقن في املؤسسة.
ونss sفت سss sعيدة قss sراش فss sي تss sصريss sح لss sوحss sدة الss sرصss sد تss sلقي رئss sاسss sة الجss sمهوريss sة أي تss sقريss sر مss sن بss sسيس حss sول
املوضوع،رافضة بشكل تاما عملية إقحام مؤسسة الرئاسة في صرعات ال توجد إال في ذهن صاحبها"
• التعليق القانوني :

يsمكن اعsتبار مsا سsلط عsلى اذاعsة كsاب أف أم مsن بsاب الsضغط الsسياسsي والحsزبsي بهsدف الsتأثsير عsلى خsطها
التح ssري ssري وي ssمنع ال ssفصل  12م ssن امل ssرس ssوم  115امل ssساس ب ssكرام ssة ال ssصحفيني بس ssبب آراءه ssم أو امل ssعلوم ssات
واألخssبار الssتي ينشssروهssا .ويssمنع الssفصل  13مssساءلssة اي صssحفي عssلى آرائssه أو مssعلومssاتssه الssتي ينشssرهssا طssبقا
ألعراف وأخالقيات املهنة.
• تحريض على هيثم املكي
• املكان  :تونس
• التاريخ  24 :جويلية 2017
• املعتدى عليهم  :هيثم املكي
• املعتدي  :سياسيون
• الوقائع :
عssمد الssقيادي بحssزب نssداء تssونssس فssريssد الssباجssي والssذي يssقدم
نsفسه عsلى أنsه شsيخ ورجsل الsديsن خsالل حsوار صsحفي نشsر
فssي مssوقssع"وطssن" االلssكترونssي االثssنني  24جssويssلية  ،2017إلssى اتssهام االعssالمssي هssيثم املssكي
واعssتبره مسssلما مفسssدا فssي األرض يssمارس الحssرابssة .وقssد تssضمن خssطاب الssباجssي مssنحى تحssريssضي يssمكن أن
يكون منطلقا الستهداف املكي على خلفية مواقفه كمعلق في اذاعة "موزاييك أف أم".
وأفsاد هsيثم املsكي لsوحsدة الsرصsد بsمركsز السsالمsة املsهنية بsالsنقابsة الsوطsنية لsلصحفيني الsتونsسيني أنsه "كsان فsريsد
الssباجssي قssد كssفرنssي سssابssقا وقssدم اعssتذاره ولssكنه عssاد لssينعتني بssاملفسssد فssي األرض فssي اطssار تحssريssضه عssليا مssا
يضع حياتي في خطر"
وكsان الsباجsي قsد قsال اجsابsة عsلى سsؤال وجsهه لsه صsحفي الsوطsن حsول مsوضsوع هsيثم املsكي أن " الsذيsن نsزلsت
فsيهم آيsة الحsرابsة هsم مسsلمون ،هsكذا قsال مsالsك ،أصsال الsكافsر لsو قsتّل املسsلمني وقsطّعهم ثّ sم جsاء تsائsبا نsقبل مsنه،
أ ّم ssا آي ssة الح ssراب ssة ف ssفي املس ssلم ال ssذي يس ssرق وي ssقتل وي ssغتصب ال ssنساء وي ssبقر ال ssبطون وي ssد ّم ssر وي ssذب ssح ،وك sّ sل ه ssذه
األفعال ليست أفعاال كفريّة".
وقsد قsال الsباجsي "أن آيsة الحsرابsة كsما قsلنا تsطبق عsلى املسsلمني الsذيsن يفسsدون فsي األرض واملsكي هsو مسsلم
أعتبره فاسدا في األرض".
• التعليق القانوني :
يsمكن اعsتبار هsذا الsتصريsح مsن بsاب التحsريsض عsلى هsيثم املsكي ودعsوة لsتطبيق عsقوبsة الحsرابsة عsليه وهsو مsوقsف
مssعلن مssن شssخص مssؤثssر فssي فssئة مssعينة يssمكن أن يssعرض حssياة املssكي وسssالمssته الجسssديssة للخssطر ويssصبح هssدفssا
ألعssمال انssتقامssية مssن املssتطرفssني الssذيssن يssعتقدون أنssهم يssطبقون الحssد الشssرعssي .وتssخالssف تssصريssحات الssقيادي
الsديsني تsجاه االعsالمsي الsفصل  12مsن املsرسsوم  115الsذي يsمنع املsساس بsكرامsة الsصحفي أو االعsتداء عsلى
حsرمsته املsعنويsة ،كsما تsخالsف الsفصل  13حsول عsدم جsواز مsساءلsة الsصحفي حsول األفsكار أو مsعلومsات ينشsرهsا

ط ssبقا ألع ssراف وأخ ssالق ssيات امل ssهنة وي ssعقاب ال ssفصل  14م ssن يه ssني ص ssحفيا أو يه ssدده ب ssعقوب ssة االع ssتداء ع ssلى ش ssبه
موظف عمومي.
كssما يssتناقssض تssصريssح الssباجssي مssع مssقتضيات الssدسssتور الssتونssسي الssذي يssنص عssلى حssريssة الssضمير وكssذلssك مssع
م ssبادئ دول ssة ال ssقان ssون وامل ssؤس ssسات وم ssبادئ ح ssقوق االن ssسان ال ssتي ت ssمنع ت ssطبيق ال ssعقوب ssات ال ssبدن ssية م ssثل ال ssصلب
والقتل على خلفية التعبير عن الرأي وهو ما يقتضي تتبع قانونيا للمصرح به.

• مضايقة كريمة ميداني
• املكان  :ليبيا
• التاريخ  28 :جويلية 2017
• املgعتدى عgليهم  :كgريgمة مgيدانgي مgراسgلة قgناة "مgيدي
 1تي في" بليبيا
• املعتدي  :أمن مطار طرابلس
• الوقائع :
عssمد أمssن مssطار طssرابssلس الssي احssتجاز الssصحفية كssريssمة مssيدانssي
الssصحفية بssقناة "مssيدي  1تssي فssي" نssصف سssاعssة فssي املssطار اثssر
ع ssودت ssها م ssن ع ssطلتها ال ssسنوي ssة مل ssباش ssرة ع ssملها ف ssي ل ssيبيا .وط ssال ssب
األم ssنيون م ssيدان ssي ب ssمده ssم ب ssوث ssيقة م ssن ادارة اإلع ssالم ال ssخارج ssي
ت ssسمح ل ssها ب ssال ssدخ ssول رغ ssم ان ssها م ssراس ssلة م ssعتمدة ل ssلقناة األج ssنبية
ألواخر .2017
وأف ssادت م ssيدان ssي ل ssوح ssدة ال ssرص ssد ب ssمرك ssز الس ssالم ssة امل ssهنية ب ssال ssنقاب ssة ال ssوط ssنية ل ssلصحفيني ال ssتون ssسيني أن ssه " ع ssند
وص ssول ssي م ssنعي األم ssن م ssن ال ssدخ ssول م ssتعللني ب ssغياب ت ssصري ssح م ssن ادارة االع ssالم ال ssخارج ssي رغ ssم ان ssي ص ssحفية
م ssعتمدة ف ssي ل ssيبيا" م ssضيفة "ح ssاول ssت االت ssصال ب ssمدي ssر االع ssالم ال ssخارج ssي خ ssال ssد ف ssرح ssات ل ssكنه ل ssم ي ssجب ع ssلى
املكاملة".
مssن جssانssبة أكssد خssالssد فssرحssات مssديssر اإلعssالم الssخارجssي الssليبي لssوحssدة الssرصssد بssمركssز السssالمssة املssهنية أنssه "لssم
ت ssعلمنا ال ssصحفية ب ssأن ssها ف ssي اج ssازة وال ب ssتاري ssخ ع ssودت ssها م ssن ال ssعطلة ال ssسنوي ssة" م ssشيرا خ ssالل ح ssدي ssثه م ssعنا إل ssى
املواقف الناقدة التي تتخذها الصحفية مع كافة األطراف بليبيا ومتعلال بضرورة ضمان سالمة الصحفية.
وبssالssتواصssل مssع املssركssز الssليبي لحssريssة اإلعssالم أكssد انssه ال سssند قssانssونssي ملssطلب فssرحssات وانssه ال مssبرر لهssذا الssطلب
خاصة ان الصحفية ال تعمل بمؤسسة اعالمية ليبية.

الرقابة أخطر التهديدات التي تطال حرية تدفق املعلومات
يssعتبر تssدخssل االدارة فssي التحssريssر وسssعيها الssى صssنصرة مssحتويssات اعssالمssية أو مssنع نشssرهssا وتssداولssها حssفاظssا
عsلى مsصالsحها الsخاصsة وبsعيدا عsن سsعيها لsتوفsير الsحق فsي املsعلومsة أخsطر مsا يهsدد حsق املsواطsن فsي اعsالم
حssر وتssعددي ،وفssي ظssل تssضارب املssصالssح ورغssم احssترام املssحتوى االعssالمssي ألخssالقssيات املssهنة يجssد الssصحفي
خsارج أسsوار مsؤسسsته بسsبب خsبر نشsره .كsما أن املsعلومsة وان لsم تsمثل خsطرا عsلى مsن يsمنع نشsرهsا فsإنsه يsقع
منعها وحرمان املستمع أو املشاهد أو القارئ من الحقيقة.
وقد طالت الرقابة الصحفيني في  3مناسبات اثنني منها في اذاعة كاب أف أم واخرى في ملعب رادس.

• رقابة وطرد لصحفية بـ "كاب أف أم"
• املكان  :نابل
• التاريخ  03 :جويلية 2017
• املgg g gعتدى عgg g gليهم  :مgg g gنية حgg g gرزي الgg g gصحفية
براديو "كاب أف أم"
• املعتدي  :ادارة مؤسسة إعالمية
• الوقائع :
تssم طssرد مssنية حssرزي الssصحفية بssإذاعssة كssاب أف أم عssلى
خلفية قرأتها لبيان اإلضراب الذي يخوضه زمالءها في املؤسسة.
وأفsادت حsرزي لsوحsدة الsرصsد أنsه "تsم طsردي فsي  3جsويsلية اثsر قsراءتsي لsبرقsية اإلضsراب الsذي يsخوضsه زمsالئsي
فsي املsؤسsسة شsفاهsيا فsي نشsرة أخsبار الsسادسsة والsنصف مsساء وعsدم مsنحي ملسsتحقاتsي املsالsية وتsم مsنعي
م ssن ال ssدخ ssول ل ssلمؤس ssسة ف ssي ال ssيوم امل ssوال ssي" .م ssضيفة أن ssه "ع ssمل رئ ssيس التح ssري ssر ال ssذي وق ssع ت ssعيينه ي ssوم ssها ع ssلى
الsضغط عsليا مsن أجsل عsدم قsراءة الsبرقsية وقsام بsالsتثبت مsن مsحتوى األوراق الsتي أحsملها خsالل نشsرة الsخامsسة
والنصف لضمان عدم قراءتي لبرقية اإلضراب".
• التعليق القانوني :
تsشكل الsحالsة املsعروضsة تsدخsال مsن قsبل رئsيس التحsريsر فsي مsحتوى النشsرة تsبعه عsقاب صsحفية بsالsطرد بسsبب
رفssض تssعليمات رئssيس التحssريssر بssاإلذاعssة .وتssخالssف هssذه املssمارسssات مssبادئ حssريssة الssتعبير والssتعدديssة والssشفافssية
املssنصوص عssليها بssالssفصل الssخامssس مssن املssرسssوم  116ويssخالssف كssذلssك الssفصل  13مssن املssرسssوم  115الssذي ال
يجيز مساءلة صحفي حول أخبار أو معلومات نشرها وتكون مطابقة ألخالقيات املهنة.

• رقابة على صحفية بـ "كاب أف أم"
• املكان  :نابل
• التاريخ  03 :جويلية 2017
• املعتدى عليهم  :أسماء املدب الصحفية براديو "كاب أف أم"
• املعتدي  :ادارة مؤسسة إعالمية
• الوقائع :
تssم مssنع الssصحفية أسssماء املssدب مssن الssدخssول إلssى املssؤسssسة اإلعssالمssية ووقssع تهssديssدهssا مssن قssبل املssمثلة الssقانssونssية
لإلذاعة من قراءة برقية اإلضراب في نشرة أخبار الواحدة والنصف بعد الزوال.
وأفssادت أسssماء املssدب لssوحssدة الssرصssد بssمركssز السssالمssة املssهنية أنssه "تssعرضssت لssلرقssابssة واملssضايssقة مssن قssبل إدارة
امل ssؤس ssسة ح ssيث ع ssمد ب ssعض امل ssوظ ssفني ب ssاإلدارة م ssن ال ssتثبت م ssن األوراق ال ssتي ك ssان ssت ب ssحوزت ssي ع ssندم ssا ح ssول ssت
االلsتحاق بsمقر الsعمل وقsد تsلقيت تحsذيsر مsن املsمثلة الsقانsونsية مsن نsتائsج قsراءة بsيان اإلضsراب وطsلبت مsني اثsر
ذلك الخروج من مقر العمل ليتم منعي من الدخول في اليوم املوالي".
• التعليق القانوني :
ت ssشكل امل ssمارس ssة ال ssتي ت ssعرض ssت ل ssها ال ssصحفية أس ssماء امل ssدب م ssساس ssا ب ssكرام ssتها بس ssبب آراء ص ssدرت ع ssنها
ومsعلومsات نشsرتsها طsبق الsفصل  12مsن املsرسsوم  115وهsو يsخالsف الsفصل  13مsن املsرسsوم الsذي يsمنع مsساءلsة
أي صحفي حول املعلومات أو األفكار التي ينشرها طبقا ألعراف وأخالقيات املهنة الصحفية.

• رقابة أمنية على مصور صحفي في ملعب رادس
• املكان  :تونس
• التاريخ  09 :جويلية 2017
• امل ggعتدى ع ggليهم  :ج ggالل ال ggفرج ggان ggي م ggصور م ggوق ggع
"حقائق أون الين"
• املعتدي  :أمنيون
• الوقائع :
ع ss sمد أح ss sد األم ss sنيني امل ss sسؤول ss sني ع ss sلى ت ss sأم ss sني م ss sقاب ss sلة ال ss sترج ss sي
الssريssاضssي الssتونssسي وسssانssت جssور فssي اطssار دوري أبssطال إفssريssقيا بssملعب رادس إلssى الssتضييق عssلى املssصور
جالل الفرجاني وفسخ محتوى آلة تصويره.
وأفsاد الsفرجsانsي لsوحsدة الsرصsد بsمركsز السsالمsة املsهنية بsالsنقابsة الsوطsنية لsلصحفيني الsتونsسيني أنsه "كsنت أصsور
األمsن بsصدد تsفتيش حsقائsب الsوافsديsن ملsشاهsدة املsقابsلة حsني تsوجsه نsحوي أحsد الsقيادات األمsنية املsكلفة بحsمايsة

املsقابsلة وطsالsبني بتسsليمه آلsة الsتصويsر لsألطsالع عsلى مsحتواهsا" مsضيفا "سsلمته الsكامsيرا ولsكنه عsمد إلsى فsسخ
ال ssصور امل ssوج ssودة ف ssيها رغ ssم أن ssي ق ssمت ب ssال ssتقاط ص ssور لظه ssر ال ssقوات األم ssنية وه ssي ت ssقوم ب ssال ssتفتيش وال ت ssكشف
هويتهم".
وق ssد أك ssد ال ssفرج ssان ssي أن ق ssوات األم ssن ق ssام ssت ب ssال ssتضييق ع ssلى ال ssصحفيني امل ssوج ssودي ssن ع ssبر ت ssأخ ssير دخ ssول ssهم إل ssى
امللعب.
مخاطر الحصول على املعلومة
ي ssمكن ل ssلصحفي أن ي ssحصل ع ssلى امل ssعلوم ssة ب ssصعوب ssة ف ssي اط ssار ع ssمله وف ssور نش ssره ssا ي ssكون ع ssرض ssة لش ssتى ان ssواع
االعssتداءات املssاديssة واملssعنويssة  ،وفssي بssعض األحssيان يssكون بssعض األطssراف كssاألمssن حssاجssزا أمssام حssصولssه عssليها
وفsي مsعركsة الsنفاذ الsي املsعلومsة ونشsرهsا كsانsت الsوحsدة قsد سجsلت حsالsتي مsنع مsن الsعمل وحsالsة اعsتداء لsفظي
على صحفيني.
• منع صحفيني من العمل في مهرجان املنستير الدولي
• املكان  :املنستير
• التاريخ  21 :جويلية 2017
• املعتدى عليهم  8 :ممثلني لوسائل اإلعالم
• املعتدي  :أمنيون
• الوقائع :
عssمد أحssد اإلطssارات األمssنية بssاملنسssتير إلssى تحssديssد مssجال عssمل الssصحفيني خssالل تssغطيتهم لssحفل زيssاد غssرسssة
ضمن فعاليات مهرجان املنستير الدولي .وقام بمنع املصورين الصحفيني من التصوير من جانب الركح.
وأفsاد صsالsح الsسويsسي الsصحفي بجsريsدة الsصحافsة لsوحsدة الsرصsد بsمركsز السsالمsة املsهنية بsالsنقابsة الsوطsنية
لsلصحفيني الsتونsسيني أنsه "خsالل تsغطيتي لsلحفل قsام اطsار أمsني بsمنع الsصحفيني مsن الsتقاط صsور مsن جsانsب
الssركssح فssي مssخالssفة لssلتقالssيد الssجاري بssها الssعمل بssتمكني املssصوريssن والssصحفيني عssمومssا مssن دقssائssق تssصويssر فssي
بsدايsة الsعروض" مsضيفا "نsدرك أ ّن لsألمsنيني دور فsي الsسير الsجيّد للمهsرجsانsات وبsاقsي الsتظاهsرات عsلى تsن ّوعsها
ولك ّن ليس إلى درجة التدخل في عملنا أو تحديد زوايا التصوير طاملا أنّه ال ضير أو خطر في األمر"
وقssامssت هssيئة املهssرجssان والssصحفيون املssتضررون بssرفssع عssريssضة الssي ادارة املهssرجssان عssبروا فssيها عssن اسssتيائssهم
مssن الssتضييقات األمssنية الssتي يssتعرضssون لssها وأصssدرت هssيئة مهssرجssان املنسssتير بssالغssا يssوم السssبت  22جssويssلية
 2017أش ssارت ف ssيه إل ssى ع ssقد ج ssلسة ع ssمل ب ssمقر والي ssة املنس ssتير أش ssرف ع ssليها امل ssعتمد األول ط ssارق ال ssبكوش و
ح ssضره ssا م ssعتمد م ssدي ssنة املنس ssتير ورئ ssيس ال ssنياب ssة ال ssخصوص ssية ل ssلبلدي ssة ن ssبيل ح ssميدة وم ssدي ssر مه ssرج ssان املنس ssتير
الsدولsي يsافsت بsن حsميدة ومsديsر إقsليم األمsن الsوطsني الsعميد رضsا الsرزقsي والsرائsد ولsيد الsعجيمي ،وتsم االتsفاق
على تسهيل مهام اإلعالميني واملصورين الصحفيني بالتنسيق مع الطرف األمني.

• التعليق القانوني :
تsخالsف تsعليمات املsسؤول األمsني بsعدم الsتصويsر قsبالsة الsركsح قsبل بsدايsة الsعرض الsثقافsي مsخالsفة لsلفصل  9مsن
املsرسsوم  115الsذي يsمنع فsرض اي قsيود تsعوق حsريsة تsداول املsعلومsات بsما فsي ذلsك الsصور الsفوتsوغsرافsية والsتي
من شأنها تعطي حق املواطن في اعالم حر وتعددي وشفاف.

• منع برهان اليحياوي من العمل في القصرين وفسخ املادة االعالمية
• املكان  :القصرين
• التاريخ  21 :جويلية 2017
• املعتدى عليهم  :برهان اليحياوي مراسل موزاييك أف أم
• املعتدي  :وكيل الجمهورية
• الوقائع :
عsمد وكsيل الجsمهوريsة بsالsقصريsن الsي مsنع بsرهsان الsيحياوي مsن الsعمل خsالل تsغطيته لsلكشف عsن قsبور مجsموعsة
من األطفال قامت أمهم بقتلهم ودفنهم باملنطقة.
وأفsاد بsرهsان الsيحياوي لsوحsدة الsرصsد بsمركsز السsالمsة املsهنية بsالsنقابsة الsوطsنية لsلصحفيني الsتونsسيني" :تsنقلت
يssوم  21جssويssلية  2017إلssى مssقبرة الssقصريssن لssتغطية مssعايssنة جssريssمة وقssع ارتssكابssها .وقssمت بssالssتقاط صssور فssي
إطssار عssملي ،دون أن أقssلق راحssة أحssد .لssكن عssون أمssن مssن الشssرطssة الssفنية سssألssني عssن سssبب وجssودي ومssا الssذي
أعssمل عssلى تssصوريssه" مssضيفا اثssر تssدخssل الssعون مssنعني وكssيل الجssمهوريssة بssاملssحكمة االبssتدائssية بssالssقصريssن مssن
مsواصsلة الsتصويsر وقsام قsاضsي الsتحقيق بsفسخ املsادة املsصورة بsدعsوى أنsي خsرقsت سsريsة الsبحث وقsام عsون أمsن
من الشرطة الفنية بصويرى بعد أن طالبني بنزع القبعة في اطار الهرسلة".
• التعليق القانوني :
ال يssمنع الssقانssون الssتصويssر فssي مssحيط مسssرح الجssريssمة الssذي يssكون فssي الssعادة مssسيجا أو محssددا وكssا ال يssمنع
الssتغطية اإلعssالمssية لssعملية املssعايssنة وتssنقل وسssائssل اإلعssالم فssي الssعالssم يssومssيا صssورا ملssسارح الجssريssمة أثssناء قssيام
الشرطة بتجميع األدلة أو غير ذلك.
وتssخالssف مssمارسssة الشssرطssة الssنيابssة الssعمومssية وقssاضssي الssتحقيق الssفصل  9مssن املssرسssوم  115الssذي يssمنع فssرض
قsيود تsعوق حsريsة تsداول املsعلومsات كsما تsخالsف الsفصل  12الsذي يsمنع املsساس بsكرامsة الsصحفي بسsبب عsمله
)التقاط صورة للصحفي بعد مطالبته بنزع قبعته(.

• موظف يهدد نعيمة خليصة
• املكان  :مدنني

• التاريخ  20 :جويلية 2017
• املعتدى عليهم  :نعيمة خليصة الصحفية بموقع "الجمهورية"
• املعتدي  :أعوان عموميون
• الوقائع :
تssلقت نssعيمة خssليصة الssصحفية بssمقوع "الجssمهوريssة" فssي  21جssويssلية مssن عssون عssمومssي يssعمل بssواليssة مssدنssني عssمد
فsيها الsي سsبها وشsتمها عsلى خsلفية خsبر صsحفي نشsر يsوم  20جsويsلية  2017بsموقsع الجsمهوريsة تsحت عsنوان
"انتحار عون شرطة بيئية".
وأفsادت نsعمية خsليصة لsوحsدة الsرصsد بsمركsز السsالمsة املsهنية بsالsنقابsة الsوطsنية لsلصحفيني الsتونsسيني أن "مsوظsف
بsالsبلديsة وجsها لsي كsالم يsمس مsن كsرامsتي االنsسانsية وتsعمد سsبي وشsتمي وقsام بsاالتsصال بsاملsؤسsسة لsلضغط
عليا متهمني بنشر خبر خاطئي حول انتحار عون شرطة بيئية تأكدت صحته فيما بعد".
sعرضssت لssه فssطلب مssنها
كssما أوضssحت خssليصة أنssها اتssصلت هssاتssفيا بssرئssيس الssنيابssة الssخصوصssية واعssملته بssما تّ s
sص عsريsضة حsول تsفاصsيل حsادثsة مsن أجsل تsوجsيه اسsتجواب لsلعون املsذكsور ،لsكنها رفsضت هsذا اإلجsراء
تحsريsر ن ّ
ألنّها ستتقدم بقضية ضد املعني باألمر.
لsإلشsارة تsقدمsت خsليصة بsشكايsة ضsد الsعون املsذكsور يsوم  24جsويsلية  2017إلsى وكsيل الجsمهوريsة قsامsت وحsدة
الرصد بصياغتها على أن يتم تحديد موعد لسماعها.
• التعليق القانوني :
ت ssشكل م ssمارس ssة ال ssعون ال ssبلدي ت ssجاه ال ssصحفية ن ssعيمة خ ssليصة م ssساس ssا ب ssكرام ssتها وبح ssرم ssتها امل ssعنوي ssة بس ssبب
مsعلومsات نشsرتsها وهsو مsا يsخالsف الsفصل  12مsن املsرسsوم  .115ويsعاقsب الsفصل  14مsن املsرسsوم كsل مsن أهsان
صssحفيا أو تssعدى عssليه بssالssقول أو التهssديssد حssال مssباشssرتssه لssعمله بssعقوبssة االعssتداء عssلى شssبه املssوظssف الssعمومssي
املنصوص عليها بالفصل  125من املجلة الجزائية.

مشروع قانون زجر االعتداءات على القوات الحاملة للسالح
خطر يحدق بحرية التعبير
ف ssوج ssئت م ssنظمات امل ssجتمع امل ssدن ssي ف ssي  14ج ssوي ssلية  2017ب ssإع ssادة ال ssبرمل ssان م ssناق ssشة مش ssروع ال ssقان ssون امل ssتعلق
بssزجssر االعssتداء عssلى قssوات االمssن الssداخssلي والssقوات املسssلحة الssعسكريssة الssذي اقssترحssته حssكومssة الssسيد الssحبيب
ال ssصيد ف ssي أف ssري ssل  ،2015وك ssان ال ssبرمل ssان ق ssد أوق ssف م ssناق ssشة ه ssذا املش ssروع آن ssذاك اث ssر ان ssتقادات واس ssعة م ssن
املsجتمع املsدنsي الsذي اعsتبر ان هsذا املشsروع املsناقsض فsي اغsلب فsصولsه لsروح الsدسsتور ومsعادى لحsريsة الsتعبير
والsصحافsة ،مsا مsن شsانsه ان يsعيد الsى االذهsان تsرسsانsة الsقوانsني الsتي أسسsت لsلدكsتاتsوريsة قsبل الsثورة وأن يsزيsد
من مخاوف االجهاز على مجمل مكتسبات الحرية التي تحققت.
وقssد عssقدت مssنظمات املssجتمع املssدنssي عssدة نssدوات وجssلسات عssمل مشssتركssة .قssد انssعدت فssي مssقر الssنقابssة الssوطssنية
لssلصحفيني الssتونssسيني يssوم  19جssويssلية  2017نssدوة صssحفية بssخصوص مشssروع قssانssون زجssر االعssتداءات عssلى
ال ssقوات ال ssحام ssلة للس ssالح ب ssالش ssراك ssة ب ssني ال ssنقاب ssة ال ssوط ssنية ل ssلصحفيني ال ssتون ssسيني و م ssنظمات ال ssراب ssطة ال ssتون ssسية
لsلدفsاع عsن حsقوق االنsسان و املsنتدى الsتونsسي لsلحقوق االقsتصاديsة واالجsتماعsية ومsراسsلون بsال حsدود والsعفو
الssدولssية وهssيومssن رايssتس وانssش والssفدرالssية الssدولssية لssحقوق االنssسان والشssبكة األورومssتوسssطية لssحقوق االنssسان
واملادة  19ومحامون بال حدود واللجنة الدولية للحقوقيني واملنظمة الدولية ملناهضة التعذيب.
وق ssف ف ssيها امل ssتدخ ssلون ع ssلى ال ssثغرات ال ssقان ssون ssية امل ssوج ssودة ف ssي مش ssروع ال ssقان ssون والخ ssطورة ال ssتي ي ssمثلها ع ssلى
الحريات العامة والخاصة ومنها حرية التعبير.
وت ssرى وح ssدة ال ssرص ssد ب ssمرك ssز الس ssالم ssة امل ssهنية أن ه ssذا ال ssقان ssون ي ssمثل خ ssطرا ك ssبيرا اذا م ssر ع ssلى ح ssري ssة ال ssعمل
الصحفي ويتناقض مع مقتضيات الدستور القائمة على الحرية ال االستثناء.
فsقد تsضمن مشsروع الsقانsون  25/2015املsتعلق بsزجsر االعsتداءات عsلى الsقوات الsحامsلة للسsالح عsديsد االحsكام
الssتي تssمثل مssساسssا بحssريssة الssتعبير والssصحافssة والنشssر تssحت عssنوان حssمايssة اسssرار ''االمssن الssوطssني'' وذلssك مssن
خsالل غsموض املsفاهsيم وإرسsاء اجsراءات الsترخsيص االداري املسsبق ألعsمال الsتصويsر والنشsر وكsذلsك مsن خsالل
التنصيص على عقوبات قاسية وسالبة للحرية والتي يمكن ان تطال الصحفيني.
• غموض املفاهيم:
لssم يssعط مشssروع الssقانssون تssعريssفا ملssفهوم اسssرار االمssن الssوطssني مssن حssيث االصssل او املssحتوى بssل اكssتفى بssالssقول
بانها '' معلومات او وثائق او معطيات تهم االمن الوطني في حفظ واستعمال من هو محول لذلك''.
يsمكن الsقول تsبعا لsذلsك بsان الجsريsمة فsي هsذا الsباب هsي مsن قsبيل ''الجsرائsم املsفتوحsة'' الsتي لsيس لsها تsعريsف او
مفهوم واضح بما يفتح الباب واسعا امام التأويالت التعسفية واملزاجية للنيابة العمومية وللقضاء.

يssخالssف غssموض مssفهوم'' اسssرار االمssن الssوطssني'' مssبدأ شssرعssية التجssريssم الssذي يssقتضي ان يssكون الssفعل املssعاقssب
عنه قانونيا محددا ومعرفا بدقة بصفة مسبقة وواضح االركان املادية واملعنوية.
ويssمكن ان يssعتبر تssحقيقا صssحفيا بssخصوص مssوضssوع فssساد او سssوء تssصرف فssي املssجال االمssني او الssعسكري
نفاذا الى اسرار امنية وإفشائها للعموم وموجبا تبعا لذلك للمؤاخذة القانونية.
كsما ان نشsر وثsائsق او مsعلومsات حsول انsتهاكsات لsحقوق االنsسان يsمكن كsذلsك ان يsكيف عsلى انsه كsشف ألسsرار
االمن الوطني.
يsخالsف الsفصل 4مsن مشsروع الsقانsون املsادة  22مsن الsدسsتور املsتعلقة بsمبدأ شsرعsية الsعقوبsات .وكsذلsك املsادة 15
فقرة اولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:
• الرقابة املسبقة على االعالم من خالل نظام التراخيص:
تsضمن الsفصل الsسابsع مsن مشsروع الsقانsون ضsرورة الsحصول عsلى الsتراخsيص االداريsة املسsبقة مsن الsجهات
املختصة بخصوص االعمال التالية:
 اس ssتعمال آالت ال ssتصوي ssر ال ssفوت ssوغ ssراف ssي او ال ssسينمائ ssي او ال ssتسجيل ال ssسمعي ال ssبصري داخ ssل امل ssؤس ssساتاالمنية والعسكرية او على ميدان العمليات االمنية او العسكرية.
 نشssر او احssالssة افssالم او صssور او تssسجيالت سssمعية بssصريssة اخssذت فssي مssؤسssسات امssنية او عssسكريssة او فssيمssيدان الssعمليات االمssنية او الssعسكريssة او داخssل وسssائssل الssنقل او الssوحssدات البحssريssة او الssجويssة الssتابssعة لssلقوات
العسكرية.
بssتطبيق مssثل هssذه االحssكام فssان نssفاذ الssصحفيني واملssصوريssن الssى مssيدان مssواجssهات عssسكريssة اصssبح خssاضssعا
لssلترخssيص املسssبق .وبssإمssكان السssلط املssعنية رفssض مssنحه ،وفssي هssذه الssحالssة فssان مssخالssفة قssرار الssرفssض يssعرض
الصحفي للمساءلة امام القضاء العسكري او العدلي حسب الحاالت.
كsما ان اعsمال الsتصويsر والنشsر بsدون تsرخsيص مسsبق لsعمليات امsنية او عsسكريsة عsلى املsيدان يsمكن ان تsؤول
الى مؤاخذته جزائيا.
ويsمتد التجsريsم الsى اعsمال الsتصويsر الsتي يsمكن ان تsحصل داخsل مsقرات او سsيارات امsنية .فsالsصحفي الsذي
يsصور وينشsر حsالsة تsعذيsب او ابsتزاز او طsلب رشsوة داخsل مsركsز امsن او سsيارة امsنية يsمكن ان يsصبح مsوضsوع
مؤاخذة قضائية بدعوى عدم حصوله على ترخيص مسبق لتصوير ونشر حالة التعذيب اوطلب الرشوة.
يssخالssف الssفصل  7مssن مشssروع الssقانssون املssادة  31مssن الssدسssتور الssتونssسي الssتي تssنص ان) حssريssة الssرأي والssفكر
والsتعبير واإلعsالم والنشsر مsضمونsة .ال يsجوز مsمارسsة رقsابsة مسsبقة عsلى هsذه الحsريsات( .كsما يsخالsف املشsروع
املssرسssوم  115املssتعلق بحssريssة الssصحافssة والssطباعssة والنشssر فssي فssصله االول الssذي يssنص ان ) الssحق فssي حssريssة
الsتعبير مsضمون ....ويsشمل الsحق فsي حsريsة تsداول ونشsر وتsلقى االخsبار واآلراء واألفsكار مsهما كsان نsوعsها .و
ال يssمكن الssتقييد مssن حssريssة الssتعبير إال بssمقتضى نssص تشssريssعي ...وان تssكون ضssروريssة ومssتناسssبة مssع مssا يssلزم

ات ssخاذه م ssن اج ssراءات ف ssي م ssجتمع دي ssمقراط ssي ودون ان ي ssمثل خ ssطرا ع ssلى ج ssوه ssر ال ssحق ف ssي ح ssري ssة ال ssتعبير و
االع ssالم ( .م ssن ج ssهة اخ ssرى ف ssان التش ssري ssعات ال ssتي ت ssتعلق ب ssال ssحقوق والح ssري ssات ال ب ssد ان ت ssأخ ssذ ش ssكل ق ssوان ssني
اس ssاس ssية حس ssب ال ssدس ssتور ال ssتون ssسي  ،وط ssامل ssا ان املش ssروع امل ssعروض ي ssتضمن ج ssوان ssب ت ssتعلق بح ssري ssة ال ssتعبير
والsصحافsة  ،فsال بsد ان يsؤكsد شsكل الsقانsون األسsاسsي ،فsي حsني ان املشsروع املsعروض هsو نsص قsانsون عsادي،
وفي هذا مخالفة دستورية واضحة.
ويssلغى املشssروع املssقترح احssكامssا تحssرريssة تssضمنها املssرسssوم  115فssي عssالقssة بssمنع فssرض اي قssيود تssعوق حssريssة
تsداول املsعلومsات او تsحول دون تsكافsؤ الsفرص بsني مsختلف مsؤسsسات االعsالم فsي الsحصول عsلى املsعلومsات او
يsكون مsن شsانsها تsعطيل حsق املsواطsن فsي اعsالم حsر وتsعددي وشsفاف ،وكsذلsك يsحق لsلصحفي فsي الsنفاذ الsى
املعلومات واألخبار وفي حماية سرية مصادره عند قيامه بمهامه.
يsمكن الsقول ان املشsروع املsقترح يsمثل نsكسة كsبيرة فsي مsجاالت حsريsة الsتعبير والsصحافsة ومsن شsان اقsراره ان
يلجم الحريات االعالمية ويعود بنا الى صحافة التعليمات والرقابة الذاتية.
• اقرار العقوبات السالبة للحرية:
تssضمن مشssروع الssقانssون عssقوبssات قssاسssية تssصل الssى عشssر سssنوات سssجنا وبssالخssطية الssتي تssبلغ خssمسني الssف
ديsنار لsكل شsخص بsمن فsيهم الsصحفيون اذا اديsنوا بsالsنفاذ الsى أسsرار '' االمsن الsوطsني'' او نشsرهsا وذلsك دون
ان يحدد املشروع مفهوم االمن الوطني.
ويمنع املشروع تطبيق ظروف التخفيف.
وي ssنص ال ssفصل  8ع ssلى ع ssقاب ب ssال ssسجن ألع ssمال ال ssتصوي ssر والنش ssر ب ssدون ت ssرخ ssيص مس ssبق داخ ssل امل ssؤس ssسات
االمنية او العسكرية او على ارض العمليات االمنية والعسكرية وكذلك داخل العربات او الوحدات.
ت ssؤك ssد ق ssساوة ال ssعقوب ssات ع ssلى ارادة واض ssحة ف ssي ف ssرض ق ssيود ص ssارم ssة ع ssلى ال ssعمل االع ssالم ssي وت ssقييد ال ssحق ف ssي
النفاذ الى املعلومات واألخبار وتعطيال لحق املواطن في اعالم حر وتعددي وشفاف.
وم ssن ش ssان ال ssعقوب ssات ال ssسال ssبة للح ssري ssة نش ssر ال ssذع ssر ف ssي ال ssوس ssط االع ssالم ssي وت ssخوي ssف ال ssصحفيني م ssن ال ssقيام
بsرسsالsتهم عsلى اكsمل وجsه .كsما ان عsقوبsة الsحبس فsي قsضايsا الsصحافsة والنشsر مsخالsفة لsلمعايsير الsدولsية فsي
مجال حرية التعبير ولالتفاقيات ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية.

ت ssضمن مش ssروع ال ssقان ssون  25/2015امل ssتعلق ب ssزج ssر االع ssتداءات ع ssلى ال ssقوات ال ssحام ssلة للس ssالح ع ssدي ssد االح ssكام
الssتي تssمثل مssساسssا بحssريssة الssتعبير والssصحافssة والنشssر تssحت عssنوان حssمايssة اسssرار ''االمssن الssوطssني'' وذلssك مssن
خsالل غsموض املsفاهsيم وإرسsاء اجsراءات الsترخsيص االداري املسsبق ألعsمال الsتصويsر والنشsر وكsذلsك مsن خsالل
التنصيص على عقوبات قاسية وسالبة للحرية والتي يمكن ان تطال الصحفيني.

• غموض املفاهيم:
لssم يssعط مشssروع الssقانssون تssعريssفا ملssفهوم اسssرار االمssن الssوطssني مssن حssيث االصssل او املssحتوى بssل اكssتفى بssالssقول
بانها '' معلومات او وثائق او معطيات تهم االمن الوطني في حفظ واستعمال من هو محول لذلك''.
يsمكن الsقول تsبعا لsذلsك بsان الجsريsمة فsي هsذا الsباب هsي مsن قsبيل ''الجsرائsم املsفتوحsة'' الsتي لsيس لsها تsعريsف او
مفهوم واضح بما يفتح الباب واسعا امام التأويالت التعسفية واملزاجية للنيابة العمومية وللقضاء.
يssخالssف غssموض مssفهوم'' اسssرار االمssن الssوطssني'' مssبدأ شssرعssية التجssريssم الssذي يssقتضي ان يssكون الssفعل املssعاقssب
عنه قانونيا محددا ومعرفا بدقة بصفة مسبقة وواضح االركان املادية واملعنوية.
ويssمكن ان يssعتبر تssحقيقا صssحفيا بssخصوص مssوضssوع فssساد او سssوء تssصرف فssي املssجال االمssني او الssعسكري
نفاذا الى اسرار امنية وإفشائها للعموم وموجبا تبعا لذلك للمؤاخذة القانونية.
كsما ان نشsر وثsائsق او مsعلومsات حsول انsتهاكsات لsحقوق االنsسان يsمكن كsذلsك ان يsكيف عsلى انsه كsشف ألسsرار
االمن الوطني.
يsخالsف الsفصل 4مsن مشsروع الsقانsون املsادة  22مsن الsدسsتور املsتعلقة بsمبدأ شsرعsية الsعقوبsات .وكsذلsك املsادة 15
فقرة اولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق املدنية والسياسية:
• الرقابة املسبقة على االعالم من خالل نظام التراخيص:
تsضمن الsفصل الsسابsع مsن مشsروع الsقانsون ضsرورة الsحصول عsلى الsتراخsيص االداريsة املسsبقة مsن الsجهات
املختصة بخصوص االعمال التالية:
 اس ssتعمال آالت ال ssتصوي ssر ال ssفوت ssوغ ssراف ssي او ال ssسينمائ ssي او ال ssتسجيل ال ssسمعي ال ssبصري داخ ssل امل ssؤس ssساتاالمنية والعسكرية او على ميدان العمليات االمنية او العسكرية.
 نشssر او احssالssة افssالم او صssور او تssسجيالت سssمعية بssصريssة اخssذت فssي مssؤسssسات امssنية او عssسكريssة او فssيمssيدان الssعمليات االمssنية او الssعسكريssة او داخssل وسssائssل الssنقل او الssوحssدات البحssريssة او الssجويssة الssتابssعة لssلقوات
العسكرية.
بssتطبيق مssثل هssذه االحssكام فssان نssفاذ الssصحفيني واملssصوريssن الssى مssيدان مssواجssهات عssسكريssة اصssبح خssاضssعا
لssلترخssيص املسssبق .وبssإمssكان السssلط املssعنية رفssض مssنحه ،وفssي هssذه الssحالssة فssان مssخالssفة قssرار الssرفssض يssعرض
الصحفي للمساءلة امام القضاء العسكري او العدلي حسب الحاالت.
كsما ان اعsمال الsتصويsر والنشsر بsدون تsرخsيص مسsبق لsعمليات امsنية او عsسكريsة عsلى املsيدان يsمكن ان تsؤول
الى مؤاخذته جزائيا.

ويsمتد التجsريsم الsى اعsمال الsتصويsر الsتي يsمكن ان تsحصل داخsل مsقرات او سsيارات امsنية .فsالsصحفي الsذي
يsصور وينشsر حsالsة تsعذيsب او ابsتزاز او طsلب رشsوة داخsل مsركsز امsن او سsيارة امsنية يsمكن ان يsصبح مsوضsوع
مؤاخذة قضائية بدعوى عدم حصوله على ترخيص مسبق لتصوير ونشر حالة التعذيب اوطلب الرشوة.
يssخالssف الssفصل  7مssن مشssروع الssقانssون املssادة  31مssن الssدسssتور الssتونssسي الssتي تssنص ان) حssريssة الssرأي والssفكر
والsتعبير واإلعsالم والنشsر مsضمونsة .ال يsجوز مsمارسsة رقsابsة مسsبقة عsلى هsذه الحsريsات( .كsما يsخالsف املشsروع
املssرسssوم  115املssتعلق بحssريssة الssصحافssة والssطباعssة والنشssر فssي فssصله االول الssذي يssنص ان ) الssحق فssي حssريssة
الsتعبير مsضمون ....ويsشمل الsحق فsي حsريsة تsداول ونشsر وتsلقى االخsبار واآلراء واألفsكار مsهما كsان نsوعsها .و
ال يssمكن الssتقييد مssن حssريssة الssتعبير إال بssمقتضى نssص تشssريssعي ...وان تssكون ضssروريssة ومssتناسssبة مssع مssا يssلزم
ات ssخاذه م ssن اج ssراءات ف ssي م ssجتمع دي ssمقراط ssي ودون ان ي ssمثل خ ssطرا ع ssلى ج ssوه ssر ال ssحق ف ssي ح ssري ssة ال ssتعبير و
االع ssالم ( .م ssن ج ssهة اخ ssرى ف ssان التش ssري ssعات ال ssتي ت ssتعلق ب ssال ssحقوق والح ssري ssات ال ب ssد ان ت ssأخ ssذ ش ssكل ق ssوان ssني
اس ssاس ssية حس ssب ال ssدس ssتور ال ssتون ssسي  ،وط ssامل ssا ان املش ssروع امل ssعروض ي ssتضمن ج ssوان ssب ت ssتعلق بح ssري ssة ال ssتعبير
والsصحافsة  ،فsال بsد ان يsؤكsد شsكل الsقانsون األسsاسsي ،فsي حsني ان املشsروع املsعروض هsو نsص قsانsون عsادي،
وفي هذا مخالفة دستورية واضحة.
ويssلغى املشssروع املssقترح احssكامssا تحssرريssة تssضمنها املssرسssوم  115فssي عssالقssة بssمنع فssرض اي قssيود تssعوق حssريssة
تsداول املsعلومsات او تsحول دون تsكافsؤ الsفرص بsني مsختلف مsؤسsسات االعsالم فsي الsحصول عsلى املsعلومsات او
يsكون مsن شsانsها تsعطيل حsق املsواطsن فsي اعsالم حsر وتsعددي وشsفاف ،وكsذلsك يsحق لsلصحفي فsي الsنفاذ الsى
املعلومات واألخبار وفي حماية سرية مصادره عند قيامه بمهامه.
يsمكن الsقول ان املشsروع املsقترح يsمثل نsكسة كsبيرة فsي مsجاالت حsريsة الsتعبير والsصحافsة ومsن شsان اقsراره ان
يلجم الحريات االعالمية ويعود بنا الى صحافة التعليمات والرقابة الذاتية.
• اقرار العقوبات السالبة للحرية:
تssضمن مشssروع الssقانssون عssقوبssات قssاسssية تssصل الssى عشssر سssنوات سssجنا وبssالخssطية الssتي تssبلغ خssمسني الssف
ديsنار لsكل شsخص بsمن فsيهم الsصحفيون اذا اديsنوا بsالsنفاذ الsى أسsرار '' االمsن الsوطsني'' او نشsرهsا وذلsك دون
ان يحدد املشروع مفهوم االمن الوطني.
ويمنع املشروع تطبيق ظروف التخفيف.
وي ssنص ال ssفصل  8ع ssلى ع ssقاب ب ssال ssسجن ألع ssمال ال ssتصوي ssر والنش ssر ب ssدون ت ssرخ ssيص مس ssبق داخ ssل امل ssؤس ssسات
االمنية او العسكرية او على ارض العمليات االمنية والعسكرية وكذلك داخل العربات او الوحدات.
ت ssؤك ssد ق ssساوة ال ssعقوب ssات ع ssلى ارادة واض ssحة ف ssي ف ssرض ق ssيود ص ssارم ssة ع ssلى ال ssعمل االع ssالم ssي وت ssقييد ال ssحق ف ssي
النفاذ الى املعلومات واألخبار وتعطيال لحق املواطن في اعالم حر وتعددي وشفاف.

وم ssن ش ssان ال ssعقوب ssات ال ssسال ssبة للح ssري ssة نش ssر ال ssذع ssر ف ssي ال ssوس ssط االع ssالم ssي وت ssخوي ssف ال ssصحفيني م ssن ال ssقيام
بsرسsالsتهم عsلى اكsمل وجsه .كsما ان عsقوبsة الsحبس فsي قsضايsا الsصحافsة والنشsر مsخالsفة لsلمعايsير الsدولsية فsي
مجال حرية التعبير ولالتفاقيات ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة التونسية.

التوصيات
إ ّن الssنقابssة الssوطssنية لssلصحفيني الssتونssسيني وفssي ظsّ sل تssواصssل االعssتداء عssلى الssصحافssة املحssلية والssجهويssة وعssدم
تsفعيل اإلطsار الsقانsونsي املsن ّ
sوجsه نsحو الsتضييق عsلى الsتداول الح ّsر لsلمعلومsات
ظم لsقطاع الsصحافsة مsا يsعكس ت ّ s
والنفاذ إليها
وفي ظل توجه نية املشرع الي مواصلة نقاش قانون زجر االعتداءات على القوات الحاملة للسالح توصي بـ:
• مج ssلس ن ssواب ال ssشعب ب ssال ssسحب ال ssفوري ملش ssروع ال ssقان ssون ف ssي ص ssيغته ال ssحال ssية ال ssتي ت ssمثل خ ssطرا مح ssدق ssا
بحرية تدفق املعلومات.
• الsنيابsة الsعمومsية بsاحsترام خsصوصsية الsعمل الsصحفي الsذي ال يsتناقsض مsع سsريsة األبsحاث وال يsعمل عsلى
نشر محتويات ال تتعلق بمحاضر البحث.
• الssسياسssيني إلssى احssترام حssريssة الssصحافssة وعssدم الssتدخssل فssي املssحتويssات االعssالمssية والssسعي الssي الssضغط
على املؤسسات االعالمية خدمة ملصالحهم.
sؤس ssسات اإلع ssالم ssية ب ssاح ssترام م ssبدأ ال ssفصل ب ssني اإلدارة والتح ssري ssر واح ssترام ح ssقوق ال ssصحفيني م ssن ذل ssك
• امل s sّ s
حقهم في االضراب والتعبير عن احتجاجهم بطرق ال تتناقض مع أخالقيات املهنة.
• الssصحفيني إلssى الssتق ّيد بssأخssالقssيات املssهنة عssبر تssفعيل الssتضامssن الssفعلي بssني الssزمssالء فssي حssاالت االعssتداء
ع ssليهم خ ssالل ت ssأدي ssتهم ل ssعملهم وال ssتبليغ ال ssفوري ع ssنها مل ssرك ssز الس ssالم ssة امل ssهنية ب ssال ssنقاب ssة ال ssوط ssنية ل ssلصحفيني
التونسيني.

أنجز هذا التقرير في إطار برنامج يُنفّذ بالشراكة مع :

املفوضية السامية لحقوق االنسان
اليونسكو

